
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ / หนังสือชีช้วน 

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ำกัด และ บริษัทหลกัทรัพยจั์ดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด  
K.E.REIT Management Company Limited & BBL Asset Management Company Limited 

เสนอขำย 

 
หน่วยทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล 

Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate Investment Trust (BKER) 
 

กองทรัสต์ไม่ก ำหนดอำย ุและไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 

กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ครัง้นีเ้ป็นกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ให้กับกองทุนรวมสทิธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพยค์ริสตัล รีเทล โกรท ซ่ึงเป็นสว่นหนึ่งของ 
กระบวนกำรแปลงสภำพกองทุนรวมสทิธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพยค์ริสตัล รีเทล โกรท (กองทุนรวม CRYSTAL) เป็นทรัสต์เพือ่กำรลงทุนในสทิธิกำรเช่ำ 
อสงัหำริมทรัพยบั์วหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสทิธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพยค์ริสตัล รีเทล โกรท 

 ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562 โดยมีจ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขำยจ ำนวนทัง้สิน้ไม่เกิน 896,600,000 หน่วย 
ช่วงรำคำเสนอขำยเบือ้งต้น 9.50 ถึง 10.00 บำทต่อหน่วย และมูลค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 10.1796 บำทต่อหน่วย 

 

1) เพื่อซือ้ทรัพย์สินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท จ านวน  390,000,000 หน่วย 
ซ่ึงต่อไปเมื่อมีกำรเลกิกองทุนรวม หน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยให้แก่กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพยข้์ำงต้นจะจ่ำยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

ของกองทุนรวมดังกลำ่ว ตำมอัตรำกำรสบัเปลีย่นหน่วยทรัสต์กับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย ์(“Swap Ratio”) 1 ต่อ 1 
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสทิธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพยค์ริสตัล รีเทล โกรท ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562 

 

2) เพื่อระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใหม่ จ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 506,600,000 หน่วย โดยเสนอขายให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ บุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์  

ผู้ เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ และประชาชนทั่วไป 
 

ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์:  
บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ำกัด และ บริษัทหลกัทรัพยจั์ดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด  

ทรัสต:ี 
บริษัทหลกัทรัพยจั์ดกำรกองทุน ไทยพำณิชย ์จ ำกัด  

ที่ปรึกษาทางการเงนิและผู้จัดการการจัดจ าหน่าย:  
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

ผู้แทนการจัดจ าหน่าย:  
บริษัทหลกัทรัพยบั์วหลวง จ ำกัด (มหำชน)  

 

วันที่ยืน่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสอืชีช้วน วันที่ 11 กรกฎำคม 2562 
วันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสอืชีช้วนมีผลใช้บังคับ วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 

 

ช่วงเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์  
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ที่มีสทิธิจองซือ้ ประเภท 
ผู้จองซือ้ทั่วไป และนักลงทุนสถำบันที่ไม่ประสงค์จะท ำ Bookbuilding 

วันที่ 18 ถึง 20 พฤศจิกำยน 2562 
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ที่มีสทิธิจองซือ้ ประเภทอ่ืน วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 
บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้เสนอขำยอสงัหำริมทรัพย ์ วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 

ประชำชนทั่วไป  วันที่ 18 ถึง 22 และวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 
 

ทัง้นี ้ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธิในกำรปิดรับจองซือ้หน่วยทรัสต์ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ที่ก ำหนดได้  
ในกรณีที่มียอดกำรจองซือ้หน่วยทรัสต์เท่ำกับหรือมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่ก ำหนด  

ก่อนตัดสนิใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจำรณญำณในกำรพจิำรณำข้อมูลรำยละเอียดเก่ียว กับกองทรัสต์ รวมทัง้ควำมเหมำะสมในกำรลงทุน และควำม เสีย่ง
ที่เก่ียวข้องเป็นอย่ำงดี กำรมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์นี ้มิ ได้เป็นกำรแสดงว่ำ คณะกรรมกำรก ำกับหลั กทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำ กับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์นะน ำ ให้ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำย หรือมิได้
ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำย หรือรับรองควำมถกูต้องของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์แต่อยำ่งใด ทัง้นี ้
กำรรับรองควำมถกูต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์นีเ้ป็นควำมรับผดิชอบของผู้เสนอขำยหน่วยทรัสต์  

หำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์มีข้อควำมหรือรำยกำรเป็นเท็จ หรือขำดข้อควำมที่ควรแจ้งในสำระ ส ำคัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ซือ้
หน่วยทรัสต์ไม่ เกิน 1 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์นัน้มีผลใช้บังคับ มีสทิธิ เรียกร้องค่ำเสยีหำยจำกบริษัทผู้ เสนอขำยหน่วยทรัสต์
ได้ตำมมำตรำ 82 แห่งพระรำชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์เป็นเท็จหรือขำดข้อควำมที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์มีผลใช้บังคับ 

ค าเตอืน: การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตดัสินใจลงทุน 

 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

i 

ค ำจ ำกัดควำม 

 

กฎหมำยหลักทรัพย์ หมายถึง พระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติ 
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก า กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ หนังสืออนุญาต กฎ 
ระเบยีบ ข้อบงัคับ และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดท่ีมีผลใช้บงัคับตามกฎหมายท่ีออก
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และ/หรือ 
กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

กลุ่มบุคคลเดียวกัน หมายถึง บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือหลายลักษณะ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555 
ดังต่อไปนี ้
(1) คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
(2) นิติบุคคลและผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนัน้ซ่ึงถือหุ้นหรือเป็น

หุ้นส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทัง้หมด 

(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) แต่ทัง้นี ้มิให้รวมถึงกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ 

กองทรัสต์ หรือ BKER หมายถึง ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง เค.อี. รี เทล 
(Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ BKER) 

กองทุนรวม CRYSTAL หมายถึง กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รี เทล โกรท (Crystal Retail 
Growth Leasehold Property Fund หรือ CRYSTAL) 

กำรบริหำร
อสังหำริมทรัพย์   

หมายถึง การดูแลรักษาให้อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต ์ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและพร้อมท่ีจะ
ใช้ในการจัดหาประโยชน์ได้ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหาประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วย ตามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด รวมทัง้การบริหารอสังหาริมทรัพย์ตามท่ีกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

กำรประเมินมูลค่ำ  หมายถึง การค านวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน โดยเป็น
การประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซ่ึงต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจ ากัดสิทธิ



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ii 

ครอบครองในทรัพย์สิน เงื่อนไขและข้อจ ากัดทางกฎหมาย ข้อจ ากัดอ่ืนของการ
ใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และรายละเอียดอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องรวมทัง้การส ารวจทรัพย์สินตามสภาพท่ีเป็นอยู่ 

กำรสอบทำนกำร
ประเมินมูลค่ำ 

หมายถึง การเสนอความเห็นเก่ียวกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยมิได้มีการส ารวจทรัพย์สิน 

กำรให้เช่ำ / ให้เช่ำ หมายถึง การให้เช่า และ/หรือ ให้เช่า ช่วงอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์แก่ผู้ เช่ารายย่อยในโครงการ รวมถึงการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
ให้เช่าดังกล่าว 

ก ำไรสุทธิท่ีปรับปรุง
แล้ว 

หมายถึง ก าไรสุทธิท่ีหักก าไรท่ียังไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือ
การสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
รวมทัง้ปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนใดตามแนวทางท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 

ข้อมูลทำงกำรเงินตำม
สถำนกำรณ์สมมติ 

หมายถึง งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานและและหมายเหตุประกอบงบก าไร
ขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน ส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ
ตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ของกองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท และของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ บวัหลวง เค.อี. รีเทล 

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือ ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ค่ำเช่ำ หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีได้จากการให้เช่า หรือ การให้ใช้พืน้ท่ีตามท่ีระบุในสัญญาเช่าพืน้ท่ี 
และค่าตอบแทนท่ีได้จากการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการให้เช่า และ/หรือ การ
ให้ใช้พืน้ท่ี ตามท่ีระบุในสัญญาบริการพืน้ท่ี 

ค่ำเช่ำพืน้ท่ี หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีได้จากการให้เช่า หรือ การให้ใช้พืน้ท่ีตามท่ีระบุในสัญญาเช่าพืน้ท่ี 

ค่ำบริกำรพืน้ท่ี หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีได้จากการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการให้เช่า และ/หรือ การให้ใช้
พืน้ท่ี ตามท่ีระบุในสัญญาบริการพืน้ท่ี 

ค่ำบริกำรส่วนกลำง หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีได้จากการให้บริการพืน้ท่ีส่วนกลางทัง้ในส่วนพืน้ท่ีท่ีกองทรัสตเ์ข้า
ลงทุน และส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้เข้าลงทุน 
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โครงกำร หมายถึง (1) โครงการ CDC 
(2) โครงการ TC 
(3) โครงการ TCR 
(4) โครงการ Amorini 
(5) โครงการ I’m Park 
(6) โครงการ Plearnary  
(7) โครงการ SPRM 
(8) โครงการ SPRS 
(9) โครงการ SPRP 
(10) โครงการ The Scene 
โดยโครงการแต่ละโครงการข้างต้นมีความหมายตามท่ีนิยามในส่วนถัดไป 

โครงกำร Amorini หมายถึง ทรัพย์สินของโครงการอมอริน่ี รามอินทรา ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม
ครั ้งท่ี 1 ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในส่วนท่ี 2.1 หัว ข้อ 3.3 ข้อมูลเ ก่ียวกับ
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

โครงกำร CDC หมายถึง ทรัพย์สินของ  

(1) โครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์  
และ 

(2) โครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1  

ตามท่ีจะนิยามต่อไป 

โครงกำร CDC ในส่วน
ท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

หมายถึง ทรัพย์สินของโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์  ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3.3 ข้อมูลเก่ียวกับ
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

โครงกำร CDC ในส่วน
ท่ีโอนจำกกองทุนรวม 
CRYSTAL มำยัง
กองทรัสต์ 

หมายถึง ทรัพย์สินของโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต์ ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3.1 
ข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มายังกองทรัสต์ 

โครงกำร I’m Park หมายถึง ทรัพย์สินของโครงการแอมพาร์ค จุฬา ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 
1 ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3.3 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
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โครงกำร Plearnary หมายถึง ทรัพย์สินของโครงการเพลินนาร่ี มอลล์ วัชรพล ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3.3 ข้อมูลเก่ียวกับ
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

โครงกำร SPRM หมายถึง ทรัพย์สินของโครงการสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3.3 ข้อมูล
เก่ียวกับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

โครงกำร SPRS หมายถึง ทรัพย์สินของโครงการสัมมากร เพลส รังสิต ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเตมิ
ครั ้งท่ี 1 ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในส่วนท่ี 2.1 หัว ข้อ 3.3 ข้อมูลเ ก่ียวกับ
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

โครงกำร SPRP หมายถึง ทรัพย์สินของโครงการสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3.3 ข้อมูลเก่ียวกับ
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

โครงกำร TC หมายถึง ทรัพย์สินของ  

(1) โครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 
และ  

(2) โครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1  

ตามท่ีจะนิยามต่อไป 

โครงกำร TC ในส่วนท่ี
กองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

หมายถึง ทรัพย์สินของโครงการเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3.3 ข้อมูล
เก่ียวกับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

โครงกำร TC ในส่วนท่ี
โอนจำกกองทุนรวม 
CRYSTAL มำยัง
กองทรัสต์ 

หมายถึง ทรัพย์สินของโครงการเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ในส่วนท่ีโอนจากกองทุน
รวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 
3.1 ข้อมูลเ ก่ียวกับทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มายัง
กองทรัสต์ 

โครงกำร TCR หมายถึง ทรัพย์สินของโครงการเดอะ คริสตัล เอสบ ีราชพฤกษ์  ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3.3 ข้อมูล
เก่ียวกับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
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โครงกำร The Scene หมายถึง ทรัพย์สินของโครงการเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3.3 ข้อมูลเก่ียวกับ
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

เจ้ำของ
อสังหำริมทรัพย์ 

หมายถึง ผู้ มีกรรมสิทธิ์ และ/หรือ ผู้ทรงสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์จะ
ลงทุน รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ตลำดหลักทรัพย์ฯ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ไตรมำส หมายถึง ระยะเวลา 3 เดือนปฏิทิน อันได้แก่ 
วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
วันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 
วันท่ี 1 กรกฏาคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
วันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ 

หมายถึง เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์เงินท่ีได้จากการกู้ ยมื รวมถึงทรัพย์สินและ
ภาระของกองทุนรวม CRYSTAL รวมถึงทรัพย์สินหลัก และทรัพย์สินอ่ืนใดท่ี
กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ซ่ึงไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะสทิธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สิทธิท่ีจะได้รับช าระหนี ้ รวมถึง
ดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์
จะลงทุนเพิ่มเติม    
ครั้งท่ี 1 

หมายถึง สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของโครงการท่ีกองทรัสต์จะลงทุน ดังนี ้

(1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติมของโครงการ CDC ในส่วนท่ีโอน
จากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

(2) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติมของโครงการ TC ในส่วนท่ีโอน
จากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

(3) โครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
(4) โครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
(5) โครงการ TCR 
(6) โครงการ Amorini 
(7) โครงการ I’m Park 
(8) โครงการ Plearnary 
(9) โครงการ SPRM 
(10) โครงการ SPRS 
(11) โครงการ SPRP 
(12) โครงการ The Scene 
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รายละเอียดทรัพย์สินระบุไว้ในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3. ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สินท่ีโอนจำก
กองทุนรวม CRYSTAL 
มำยังกองทรัสต์ 

หมายถึง สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีรับโอนมาจากกงทุนรวม CRYSTAL ดังนี ้

(1) โครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 
(2) โครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทัรสต์ 

รายละเอียดทรัพย์สินระบุไว้ในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3. ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สินและภำระของ
กองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์ 

หมายถึง ทรัพย์สิน หนีส้ิน และความรับผิดชอบของกองทุนรวม CRYSTAL โดยไม่รวม
รายการท่ีกันไว้ดังต่อไปนี ้
(1) ทรัพย์สินหรือเงินท่ีกันไว้เพื่อการช าระหนี ้
(2) เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม 

CRYSTAL ซ่ึงยังไม่ได้ช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลท่ีมีสิทธิได้รับ
เงินนัน้ 

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม CRYSTAL และการช าระบญัชีของกองทุนรวม CRYSTAL 

ทรัพย์สินหลัก หมายถึง ทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ตามหลักเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555 เ ร่ืองการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และประกาศอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องและท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ทรัพย์สินอื่น หมายถึง ทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์ สามารถลงทุนได้ซ่ึงไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก ทัง้นี ้ตามท่ี
ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ท่ี สร. 26/2555 
เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และท่ีได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม 

ทรัสตี หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ า กัด หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าท่ีแทนตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้ตามท่ีได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจการ
เป็นทรัสตีตามพระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และท่ี
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ หมายถึง ทะเบยีนหน่วยทรัสต์ท่ีจัดท าขึน้ตามข้อก าหนดของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
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ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบัญชี
รายช่ือท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

ทุนช ำระแล้ว หมายถึง มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ท่ีช าระเต็มจ านวนแล้ว  

นำยทะเบียน
หน่วยทรัสต์ 

หมายถึง ทรัสตี หรือผู้ ท่ีรับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนในฐานะนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ 

บจ. เกียรติสหมิตร หมายถึง บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด ซ่ึงเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ TC ใน
ส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ หมายถึง บริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ จ ากัด ซ่ึงเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ I’m 
Park 

บจ. เค.อี.รีเทล หมายถึง บริษัท เค.อี.รีเทล จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ เช่ารายย่อย และเป็นผู้ เช่าเหมา
งานระบบและเช่าพืน้ท่ีส่วนกลางในทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต์ 

บจ. เดอะคริสตัล    
รำชพฤกษ์ 

หมายถึง บริษัท เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล จ ากัด ซ่ึงเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใน
โครงการ TCR ร่วมกับ บจ. เอส.บ.ีดีไซนด์ สแควร์ 

บจ. เบญจกิจพัฒนำ หมายถึง บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด ซ่ึงเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ CDC 
ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

บจ. เพลินนำร่ี มอลล์ หมายถึง บริษัท เพลินนา ร่ี มอลล์ จ า กัด ซ่ึงเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ 
Plearnary และเป็นบริษัทย่อยท่ี บมจ. ปริญสิริ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

บจ. เพียวสัมมำกร  หมายถึง บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใน
โครงการ SPRM โครงการ SPRS และโครงการ SPRP และเป็นบริษัทย่อยท่ี 
บมจ. สัมมากร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

บจ. เอส.บี.ดีไซนด์ 
สแควร์ 

หมายถึง บริษัท เอส.บ.ีดีไซนด์สแควร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ 
TCR ร่วมกับ บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ 

บจ. ฟ้ำบันดำลทรัพย์ หมายถึง บริษัท ฟ้าบันดาลทรัพย์ จ า กัด ซ่ึงเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ       
The Scene 

บจ. เอ เอ็ม อำร์ หมายถึง บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ใน
โครงการ Amorini 
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บมจ. ปริญสิริ หมายถึง บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) 

บมจ. สัมมำกร หมายถึง บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สิน 

 

หมายถึง 

 

บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซ่ึงเป็นบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 24/2555 ว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักส าหรับธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน หมายถึง บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 
เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 
และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

แบบแสดงรำยกำร
ข้อมูล 

หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

แบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ ำปีของ
กองทรัสต์ 

หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของกองทรัสต์ (แบบ 56-REIT) 

ใบทรัสต์ หมายถึง หลักฐานท่ีแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ท่ีนายทะเบยีนหน่วยทรัสต์ออกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 

ประกำศท่ี กข. 9/2552 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กข. 9/2552 
เร่ือง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ประกำศท่ี กร. 14/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กร. 14/2555 
เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเป็นผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ และการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพือ่
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ประกำศท่ี ทจ. 34/2559 
หรือประกำศว่ำด้วยกำร
แปลงสภำพ 

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2559 เร่ืองการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และท่ีได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ประกำศท่ี ทจ. 49/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และท่ีได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม 
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ประกำศท่ี สช. 29/2555 หมายถึง ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สช. 
29/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ประกำศท่ี สร. 26/2555 หมายถึง ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สร. 
26/2555 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้จัดกำรกองทรัสต์   
รำยท่ี 1 หรือ KERM 

หมายถึง บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด 

ผู้จัดกำรกองทรัสต์   
รำยท่ี 2 หรือ BBLAM 

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด 

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ 
หรือ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ 

หมายถึง ผู้ จัดการกองทรัสต์รายท่ี 1 และผู้ จัดการกองทรัสต์รายท่ี 2 ในฐานะบุคคลท่ีท า
หน้า ท่ีเป็นผู้ ก่อตั ง้ทรัสต์และผู้ จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือ
บุคคลอ่ืนซ่ึงได้รับแต่งตัง้ให้ท าหน้าท่ีเป็นจัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้  
ทรัสต์ 

ผู้จัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำย 

หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จ า กัด (มหาชน)  ในฐานะบริษัทท่ีได้ รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ท่ีสามารถจัดจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์ได้ 

ผู้แทนกำรจัดจ ำหน่ำย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) 

ผู้เช่ำรำยย่อย หมายถึง ผู้ เช่าพืน้ท่ีในโครงการท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหน่วยทรัสต์ซ่ึงเป็นผู้ รับประโยชน์ในกองทรัสต์ 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หมายถึง ผู้ ถือหุ้นในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของนิติบุคคลนัน้ โดยนับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 
ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ด้วย ทัง้นีต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

ผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ 

หมายถึง ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากกองทรัสต์ หรือ ผู้ จัดการกองทรัสต์ให้ท าหน้าท่ีเก่ียวกับ
การบริหารหรือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม CRYSTAL 
หรือกองทรัสต์ ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 
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ผู้รับประโยชน์ หมายถึง ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซ่ึงเป็นผู้ รับประโยชน์ภายใต้สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ผู้ลงทุนต่ำงด้ำว หมายถึง ผู้ลงทุนท่ีเป็นคนต่างด้าวและนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในท่ีดินเสมือนคนต่างด้าวตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด แล้วแต่กรณี  

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ โดยเป็นผู้สอบบญัชีท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องมิใช่กรรมการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของทรัสตี 

พ.ร.บ. ทรัสต์ หมายถึง พระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และท่ีได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หมายถึง พระราชบญัญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม 

พืน้ท่ีใช้สอย        
(Gross Floor Area: 
GFA) 

หมายถึง พืน้ท่ีอาคารทัง้หมดของอาคารศูนย์การค้า รวมถึงพืน้ท่ีส่วนกลาง และพืน้ท่ีจอด
รถ 

พืน้ท่ีให้เช่ำสุทธิ         
(Net Leasable Area: 
NLA) 

หมายถึง พืน้ท่ีของอาคารศูนย์การค้า ท่ีสามารถน ามาให้เช่าเพื่อหาประโยชน์ในรูปแบบ
ของค่าเช่า 

มูลค่ำทรัพย์สินรวม
(Total Asset Value: 
TAV) 

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 
(Net Asset Value: 
NAV) 

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนีส้ิน ซ่ึงค านวณตามวิธีท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ และ/หรือ กฎเกณฑ์ท่ีก าหนด 

มูลค่ำหน่วยทรัสต์ต่อ
หน่วย 

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) หารด้วยจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
เม่ือสิน้วันท าการท่ีค านวณ 

รอบปีบัญชี หมายถึง ระยะเวลาตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

วันท ำกำร หมายถึง วั น ใ ด  ๆ  ท่ี ไ ม่ ใ ช่ วั น เ ส า ร์  วั น อ า ทิ ตย์ ห รื อ วั นหยุ ดต า มปร ะก า ศ                             
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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วันท่ีแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลมีผลใช้บังคับ 

หมายถึง วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

วันท่ีย่ืนแบบแสดง
รำยกำรข้อมูล 

หมายถึง วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 

วันหยุดท ำกำร หมายถึง วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

สถำบันกำรเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน    
พ.ศ. 2523 และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

สมำคมบริษัทจัดกำร
ลงทุน 

หมายถึง สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้จัดตัง้และจดทะเบยีน
กับส านักงาน ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนา                 
ธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวกับการจัดการลงทุน 

สังหำริมทรัพย์และงำน
ระบบ 

หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ซ่ึงตัง้อยู่ในพืน้ท่ีส่วนกลาง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ตกแต่งท่ีติด
ตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา รวมทัง้อุปกรณ์อ่ืนใด รวมถึงงานระบบไฟฟ้า ระบบ
สาธารณูปโภค ลิฟท์ บนัไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ
บ าบัดน า้ เสีย  ระบบดับเพลิง  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ เช่ารายย่อย  

สัญญำก่อตัง้ทรัสต์ หมายถึง สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ส าหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
บัว หล ว ง  เ ค . อี .  รี เ ทล  (Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate 
Investment Trust) ระหว่างผู้ ก่อตัง้ทรัสต์และทรัสต ีและท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

สัญญำแต่งตัง้ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ 

หมายถึง สัญญาแต่งตั ง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ส าหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ บวัหลวง เค.อี. รีเทล (Bualuang K.E. Retail Leasehold Real 
Estate Investment Trust) ระหว่างทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ และท่ีได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม  

สัญญำแต่งตัง้ผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ 

หมายถึง สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับกองทุนรวม CRYSTAL หรือ
กองทรัสต์ และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  

หน่วยทรัสต์ หมายถึง ใบทรัสต์ท่ีแสดงสิทธิของผู้ ถือในฐานะผู้ รับผลประโยชน์ในกองทรัสต์ 

เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุใด ๆ ท่ีเ กิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบัติท่ีไม่อาจป้องกันได้ถึงแม้ว่าบุคคลท่ี
ประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเช่นบุคคล
ท่ัวไปจะได้ท าในฐานะและภาระเช่นนัน้ และหมายความรวมถึงการบญัญัติ
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กฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบั ติตาม
สัญญาท่ีเก่ียวข้อง อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว อุบตัิเหตุท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การก่อการร้าย โรคระบาด หรือ
สาเหตุใด ๆ  ท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึงคู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 

อสังหำริมทรัพย์ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ ให้หมายความ
รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ 
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ส่วนท่ี 1 
สรุปสาระส าคัญของกองทรัสต์ (Fact sheet) 

 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  
Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate Investment Trust (BKER) 

ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และผู้ จัดการกองทรัสต์ 
บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด  

ทรัสตี 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

1. สาระส าคัญของกองทรัสต์ 

ช่ือกองทรัสต์ (ไทย) : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ช่ือกองทรัสต์ (อังกฤษ) : Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate Investment Trust 

ช่ือย่อ : BKER 

ประเภท : กองทรัสต์ไม่ก าหนดอายุและไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ : บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด 

ทรัสตี : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

1.1 ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี ้

ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (“KERM”) และ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด (“BBLAM”) 

ประเภทหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย ใบทรัสต์ท่ีแสดงสิทธิของผู้ ถือในฐานะผู้ รับประโยชน์ในกองทรัสต์ (หน่วยทรัสต์) 
มูลค่าท่ีตราไว้ 
(ราคาพาร์) 

10.1796 บาทต่อหน่วย โดยอ้างอิงจากมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม CRYSTAL ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ซ่ึงได้รับการยืนยันจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี ้
ราคาพาร์ของกองทรัสต์จะเท่ากับมูลค่าการแปลงสภาพ 

  

สรุปข้อมูลส าคัญนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วนซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรุปเก่ียวกับ
การเสนอขาย ลักษณะและความเสีย่งของกองทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากงหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็มซ่ึงสามารถ
ขอได้จากผู้ จัดการกองทรัสต์ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสอืชีช้วนท่ีผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ยืน่ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ได้ท่ี website ของส านักงาน ก.ล.ต. 
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จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีออกและ
เสนอขาย 

จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายในครัง้นีทั้ง้หมด ไม่เกิน 896,600,000 หน่วย โดยมีรายละเอียด
การเสนอขายดังนี ้
หน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 1: การสับเปล่ียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่ อแลกเปล่ียนกับ
ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CRYSTAL 
จ านวน 390,000,000 หน่วย โดยเป็นการออกหน่วยทรัสต์ให้แก่กองทุนรวม CRYSTAL เพื่อ
ซือ้ทรัพย์สินของกองทุนรวม CRYSTAL ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุน
รวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์” ซ่ึงต่อไปเม่ือมีการเลิกกองทุนรวม CRYSTAL หน่วยทรัสต์ท่ี
เสนอขายให้แก่กองทุนรวม CRYSTAL จะจ่ายคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวม 
CRYSTAL ท่ีอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยทรัสต์กับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL 
(“Swap Ratio”) 1 ต่อ 1 ตามท่ีระบุไว้ในมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ประจ าปี 2562 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 
หน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 2: การลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 
จ านวน ไม่เกิน 506,600,000 หน่วย โดยเป็นการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ใหม่ ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ตามรายละเอียด
ในหัวข้อ “ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1” 

รายละเอียดของการออกหน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 1 
อัตราการสับเปลี่ยนหน่วยทรัสต์
กับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
CRYSTAL (“Swap Ratio”) 

1 ห น่ว ยล งทุนของก องทุนร วม  CRYSTAL ต่อ  1 หน่ วย ท รัสต์ ของกองท รัสต์  BKER   
(1 หน่วย :1 หน่วย)  
 

มูลค่าการแปลงสภาพ 10.1796 บาทต่อหน่วย โดยอ้างอิงจากมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม CRYSTAL ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ซ่ึงได้รับการยืนยันจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี ้
มูลค่าการแปลงสภาพท่ีแท้จริงจะอ้างอิงจาก NAV ล่าสุด ณ วันแปลงสภาพหักด้วยค่าใช้จ่าย
ท่ีเก่ียวข้อง 

รายละเอียดของการออกหน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 2 
ช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น 9.50 ถึง 10.00 บาทต่อหน่วย 
มูลค่ารวมของหน่วย 
ทรัสต์ส่วนท่ี 2 

ไม่เกิน 5,066,000,000 บาท 

ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนการจัดจ าหน่าย บริษทัหลักทรัพย์บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) 
วิธีการจัดสรร จัดสรรโดยใช้ดุลพินิจของผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย  
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สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในเบือ้งต้นและวิธจีองซือ้ส าหรับหน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 2 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
สัดส่วนการเสนอขาย สัดส่วนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ รายละเอียดการจองซือ้ 

ส่วนท่ี 2.1: ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม CRYSTAL 
ท่ีมีสิทธิจองซือ้ 

จ านวนไม่น้อยกว่า 253,300,000 หน่วย โดยเสนอขายให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีราย ช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ  วันก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมี
สิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในส่วนท่ีออกและเสนอ
ขายส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ จะลงทุน
เพิ่มเติมครั ้งท่ี  1 (Record Date) ในวันท่ี 7 พฤศจิกาย น 
25621/ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมี
สิทธิจะได้รับจัดสรรสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 2.1 
นีต้ามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ในอัตราส่วนเท่ากับ 1.53 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ต่อ 1 หน่วยทรัสต์
ใหม่ 

ประเภทผู้จองซือ้ท่ัวไปและนักลงทุนสถาบันท่ีไม่ประสงค์จะท า Bookbuilding: 
- วันท่ีจองซือ้และราคาจองซือ้:  

ตัง้แต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลาท าการของผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย จนถึงเวลา 
15.30 น. ของวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 โดยช าระค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีราคาสูงสุดของช่วง
ราคาเสนอขายเบือ้งต้นท่ีราคา 10.00 บาทต่อหน่วย ผ่านส านักงานและสาขาของผู้ จัดการการ
จัดจ าหน่าย (ยกเว้นสาขาไมโคร) 

- จ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่า: 
1 (หน่ึง) หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1 (หน่ึง) หน่วย 

- จ านวนเงินจองซือ้ขัน้ต ่า: 
10 (สิบ) บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 10 (สิบ) บาท 

ประเภทบุคคลท่ีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
นักลงทุนสถาบันท่ีประสงค์จะท า Bookbuilding:  
- วันท่ีจองซือ้และราคาจองซือ้: 

วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลา 15.30 น. โดยจะต้องช าระค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ ท่ี
ราคาเสนอขายสุดท้าย ผ่านส านักงานของผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย 

ส่วนท่ี 2.2: บุคคลท่ีเก่ียวโยง
กันกับผู้ จัดการกองทรัส ต์ 
แล ะ /ห รื อ ผู้ เ ส น อ ข า ย
อสังหาริมทรัพย์  

จ านวนไม่เกินกว่า 50 ,660,000 หน่วย และเป็นสัดส่วนไม่
เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าของหน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 2 ท่ี
ออกและเสนอขายทัง้หมด  

- วันท่ีจองซือ้และราคาจองซือ้:  
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลา 15.30 น. โดยจะต้องช าระค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ ท่ี
ราคาเสนอขายสุดท้าย ผ่านส านักงานของผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย 

- จ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่า: 
2,000 (สองพัน) หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย 

- จ านวนเงินจองซือ้ขัน้ต ่า: 
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สัดส่วนการเสนอขาย สัดส่วนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ รายละเอียดการจองซือ้ 
20,000 (สองหม่ืน) บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 

ส่วนท่ี 2.3: ประชาชนท่ัวไป จ านวนเท่ากับส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายต่อ ส่วนท่ี 2.1: ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ 
และส่วนท่ี 2.2: บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ 
และ/หรือ ผู้ เสนอขายอสังหาริมทรัพย์  

ผู้จองซือ้รายย่อย: 
- วันท่ีจองซือ้และราคาจองซือ้:  

ตัง้แต่วันท่ี 18 ถึง 22 พฤศจิกายน ระหว่างเวลาท าการของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทน
การจัดจ าหน่าย จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 โดยจะต้องช าระค่าจอง
ซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น ท่ีราคา 10.00 บาทต่อหน่วย ผ่าน
ส านักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือผ่านส านักงานและ
สาขาของผู้แทนการจัดจ าหน่าย 

- จ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่า: 
2,000 (สองพัน) หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย 

- จ านวนเงินจองซือ้ขัน้ต ่า: 
20,000 (สองหม่ืน) บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 

นักลงทุนสถาบัน: 
- วันท่ีจองซือ้และราคาจองซือ้: 

วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลา 15.30 น. โดยจะต้องช าระค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ ท่ี
ราคาเสนอขายสุดท้าย ผ่านส านักงานของผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย 

- จ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่า: 
2,000 (สองพัน) หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย 

- จ านวนเงินจองซือ้ขัน้ต ่า: 
20,000 (สองหม่ืน) บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 
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ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท ภายใต้ดุลพนิิจของผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย โดยอาจพิจารณาเพิ่มหรือลด
สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (Claw Back/Claw Forward) แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้หน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL 
ท่ีมีสิทธิจองซือ้ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป เพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ ทัง้นี ้ตราบเท่าท่ี
ไม่ขัดต่อกฎหมาย และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง อน่ึง หากยอดการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครบตามก าหนดแล้ว ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายของสงวนสิทธิปิดรับจองซือ้หน่วยทรัสต์ก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาจองซือ้ ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดการเสนอขายและการจองซือ้หน่วยทรัสต์ ในส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล                                                                           

ส่วนท่ี 1 หน้า 6 

1.2 วัตถุประสงค์การใช้เงิน 

เพื่อน าเงินท่ีได้จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 จ านวน 
ไม่เกิน 7,285 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) ซ่ึงแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 นอกเหนือจากเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ดังกล่าว จะ
ประกอบไปด้วยเงินท่ีได้รับจากการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินจ านวนไม่เกิน 2,875 ล้านบาท 

1.3 การกู้ยืมเงิน 

ส าหรับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์เพื่อใช้เป็นแหล่งเงนิทุนส าหรับทรัพยส์ินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 และเงินทุน
หมุนเวียนของกองทรัสต์ มีรายละเอียดเบือ้งต้นดังต่อไปนี ้

ธนาคารผู้ให้เงินกู้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์  
ผู้ขอสินเช่ือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  
วงเงินกู้ วงเงินกู้ และสินเช่ือทัง้หมดจ านวนรวมไม่เกิน 4,505,000,000 บาท โดยแบง่เป็น 

วงเงินท่ี 1 : วงเงินกู้ ระยะยาวเพื่อใช้ในการซือ้ทรัพย์สิน ดังนี  ้
(1) จ านวนไม่เกิน 2,875,000,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ 

โดยใช้ส าหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
(2) จ านวนวงเงินท่ีเหลือ ใช้ส าหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต  

วงเงินท่ี 2 : วงเงินกู้ ระยะสัน้ โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) ไว้เป็นหลักฐาน ดังนี ้
(1) จ านวนไม่เกิน 280,000,000 บาท เพื่อช าระค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการแปลงสภาพ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ (ถ้ามี) 
(2) จ านวนไม่เกิน 100,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ โดย

พิจารณาทบทวนหรือต่อระยะเวลาวงเงินทุกปี 
วงเงินท่ี 3 : ประเภทหนังสือค า้ประกัน ซ่ึงเป็นวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน โดยพิจารณาทบทวนหรือต่อ

ระยะเวลาวงเงินทุกปี จ านวนไม่เกิน 100,000,000 บาท เพื่อเป็นประกันการช าระหนีค้่า
สาธารณูปโภค 

ประเภทของอัตรา
ดอกเบีย้ 

วงเงินท่ี 1 และวงเงินท่ี 2 เป็นอัตราดอกเบีย้ลอยตัว 
วงเงินท่ี 3 เป็นอัตราดอกเบีย้คงท่ี 

อัตราดอกเบีย้ ไม่เกินอัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี 
โดย “อัตราดอกเบีย้ MLR” หมายถึงอัตราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้ แบบมีระยะยาวของ
ธนาคารผู้ให้เงินกู้  (Minimun Loan Rate, “MLR”) 

การช าระคืนเงินต้น วงเงินท่ี 1 : ระยะเวลา 10 ปี โดยระยะเวลาปลอดช าระเงินต้น 4 ปี ส่วนท่ีเหลือทยอยช าระทุก ๆ สิน้ไตร
มาสจนครบก าหนด 

วงเงินท่ี 2 และวงเงินท่ี 3 : ระยะเวลาเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู้และเอกสารทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง  
หลักป ระ กันก า ร
กู้ยืม 

(1) ไม่จ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพันกับบุคคลอ่ืนต่อหลักประกันทุกโครงการ (Negative Pledge) 
(2) จดทะเบยีนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิการเช่าโครงการ CDC และโครงการ TC 
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(3) จดทะเบยีนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้องในลูกหนีแ้ห่งสิทธิของโครงการ 
(4) การประกันภัยความเสี่ยงทุกประเภทในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) และก าร

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิใน ส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3.3.1 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
ข้อ (7) การกู้ ยืมเงิน ทัง้นี ้กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงิน ซ่ึงผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก 
ส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 6.1.12 ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้อันเป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์กู้ ยืมเงิน 

1.4 ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับการลงทุนทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี  1 ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์จะประกอบไปด้วย 
ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ และทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 1 ทัง้นี ้โปรดพิจารณา
รายละเอียดทรัพย์สินเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายัง 
กองทรัสต์ 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

(1) โครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต์ 

(2) โครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต์ 

 
รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายัง
กองทรัสต์” 

(1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติมของโครงการ 
CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายัง
กองทรัสต์ 

(2) การขยายระยะเวลาสทิธิการเช่าเพิม่เติมของโครงการ TC 
ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

(3) โครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 
1 

(4) โครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 
(5) โครงการ TCR 
(6) โครงการ Amorini 
(7) โครงการ I’m Park 
(8) โครงการ Plearnary 
(9) โครงการ SPRM 
(10) โครงการ SPRS 
(11) โครงการ SPRP 
(12) โครงการ The Scene 
 
รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1” 
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1.5 สรุปรายละเอียดทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์และทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

ล าดับ โครงการ 
อายุสิทธิการ
เช่า1/ (ปี) 

ขนาดท่ีดิน 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 
(NLA) (ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยใน
อาคาร (ตร.ม.) 

ราคาประเมินทรัพย์สิน 
(ล้านบาท) 

ราคาเข้า
ลงทุนสูงสุด 
(ล้านบาท) KTAC2/ ETC3/ 

1. โครงการ CDC ในส่วนท่ีรับโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 23.7 
42-1-56.00 29,849 45,661 

2,5104/ - - 
ส่วนขยายระยะเวลา +6.3 279 255 255 
โครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 30 5-1-5.91 6,254 6,921 975 948 1,015 

รวมโครงการ CDC 47-2-61.91 36,103 52,583 1,254 1,203 1,270 
2. โครงการ TC ในส่วนท่ีรับโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 23.7 

15-0-40.60 13,118 18,997 
1,5924/ - - 

ส่วนขยายระยะเวลา +6.3 185 175 180 
โครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 30 10-0-83.33 17,660 50,344 1,102 1,095 1,165 

รวมโครงการ TC 25-1-23.93 30,778 69,341 1,287 1,270 1,345 
3. โครงการ TCR 23.4 14-1-57.60 24,436 51,635 1,627 1,624 1,710 

รวมทรัพย์สินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 87-1-43.44 91,317 173,559 4,168 4,097 4,325 
4. โครงการ Amorini 30 5-3-25.40 5,092 10,331 293 292 320 
5. โครงการ I’m Park 14.9 4-0-22.00 6,572 14,165 286 294 310 
6. โครงการ Plearnary 30 18-3-58.00 11,353 25,527 650 674 700 
7. โครงการ SPRM 30 8-3-84.407/ 10,339 22,050 518 509 545 
8. โครงการ SPRS 30 5-3-48.70 3,413 5,112 218 210 230 
9. โครงการ SPRP 30 10-0-7.20 4,585 7,037 301 309 330 

10. โครงการ The Scene 25.3 8-3-33.63 6,886 10,797 497 489 525 
รวมทรัพย์สินจากบุคคลอื่น ๆ 62-1-79.33 48,240 95,019 2,763 2,777 2,960 

รวมทัง้หมด 28.35/ 149-3-22.77 139,557 268,578 6,9316/ 6,8746/ 7,2856/ 
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หมายเหตุ: 1/ อายุสิทธิการเช่าโดยประมาณนับจากวันท่ีคาดว่ากองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 โดยสมมติให้เป็นวันท่ี 1 ตุลาคม 2562  
 2/ KTAC หมายถึง บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 (ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สินซ่ึงเปิดเผยในหนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 
 3/ ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันต์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 (ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 

มีนาคม 2562 ซ่ึงเปิดเผยในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 
 4/ ราคาประเมินส าหรับทรัพย์สนิของกองทุนรวม CRYSTAL มีผู้ประเมินทรัพย์สินเพียงรายเดียว (KTAC) เน่ืองจากไม่ใช่การลงทุนในทรัพยส์ินเพิ่มเติม และอ้างอิงตามรูปแบบการจัดหา

ผลประโยชน์แบบใหม่ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562  
 5/ อายุสิทธิการเช่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนักตามมูลค่าราคาประเมินทรัพย์สินส าหรับทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ และราคาเข้าลงทุนสูงสุดส าหรับทรัพย์สินท่ี

กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1  
 6/ ราคาประเมินทรัพย์สนิและราคาเข้าลงทุนสงูสุดรวม ไม่รวมทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ เน่ืองจากกองทรัสต์จะออกหน่วยทรัสต์เพื่อแลกกับทรัพย์สิน

และภาระของกองทุนรวม CRYSTAL 
 7/ ขนาดท่ีดินดังกล่าว อ้างอิงตามสิทธิการใช้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์ได้จาก บจ. เพียวสัมมากร  
  



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล                

ส่วนท่ี 1 หน้า 10 

ภาพรวมผลการด าเนินงานและข้อมูลผู้เช่าทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์และทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 
อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าเฉลี่ยส าหรับปี 2558 ถงึ 6 เดือนแรกของปี 2562 

 

รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 6M 2562 

อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (ร้อยละ)1/2/ 92.6 92.2 93.4 92.7 93.5 

อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ย 
(บาท/ตร.ม./เดือน)1/2/ 

618 593 563 584 578 

หมายเหตุ: 1/ อัตราการเช่าพืน้ที่และอัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลีย่ถ่วงน า้หนักตามพืน้ที่ให้เช่าสทุธิที่กองทรัสต์ลงทุนของ
แต่ละโครงการ 

 2/ อัตราการเช่าพืน้ที่และอัตราค่า เช่าและค่าบริการเฉลี่ยในสว่นทรัพย์สนิที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายงักองทรัสต์เป็นผลการด าเนินงานรวมทัง้สว่นพืน้ที่ให้เช่าสทุธิและพืน้ที่  Kiosk โดยผลการด าเนินงานใน
ปี 2558 ถึงปี 2561 เป็นผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี และผลการด าเนินงานในปี 

2562 เป็นค่าเฉลีย่ของ 6 เดือนแรกของปี 2562 

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ท่ี ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ท่ี พืน้ท่ีให้เช่า (ตร.ม.) สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่า 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 27,116 19% 

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 24,468 18% 

ไลฟ์สไตล์ 21,541 15% 
ศูนย์สุขภาพและความงาม 14,880 11% 

ซูเปอร์มาร์เก็ต 13,372 10% 

แฟชั่น เสือ้ผ้า และเคร่ืองประดับ 7,771 6% 

ศูนย์การศึกษา 7,392 5% 
อื่น ๆ 16,457 12% 

พืน้ท่ีว่าง 6,336 4% 
รวม 139,333 100% 

 

618 593 563 584 578
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ผู้เช่ารายใหญ่ ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2562 
ล าดับ ผู้เช่าพืน้ท่ี ประเภทธุรกิจ พืน้ท่ีเช่า (ตร.ม.) สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

1. บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ไลฟ์สไตล์ 10,399  7% 

2. บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ ากัด ซูเปอร์มาร์เก็ต และไลฟ์สไตล์ 5,611  4% 
3. บริษัท เอสบี ดีไซนด์สแควร์ จ ากัด เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 5,103  4% 

4. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จ ากัด ซูเปอร์มาร์เก็ต 4,851  3% 

5. บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จ ากัด ศูนย์สุขภาพและความงาม 3,442  2% 
6. บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 2,000  1% 

7. บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 1,979  1% 

8. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ซูเปอร์มาร์เก็ต 1,906  1% 

9. บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 1,887  1% 
10. บริษัท เอชไทย (ประเทศไทย) จ ากัด แฟชั่น เสือ้ผ้า และเคร่ืองประดับ 1,606  1% 

รวมผู้เช่ารายใหญ่ 10 อันดับแรก 38,785 28% 
พืน้ท่ีให้เช่าอื่น ๆ 100,549 72% 

รวม 139,333 100% 
 

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า(พ.ศ.) พืน้ท่ีเช่า (ตร.ม.) สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

ไตรมาส 3-4 ปี 2562                                27,408  20% 

2563                                45,831  33% 
2564                                30,230  22% 

2565                                22,971  16% 

2566 เป็นต้นไป 3,468 2% 
พืน้ท่ีว่างและพืน้ท่ีอื่น ๆ 9,426 6% 

รวม 139,333 100% 
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1.6 ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรัสต์เก่ียวกับความสมเหตุสมผลของราคาท่ีจะลงทุน 

ส าหรับทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 1 มีรายละเอียดราคาลงทุนสูงสดุ ดังต่อไปนี ้

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

ราคาประเมินทรัพย์สินโดย
บริษัทประเมินมูลค่า

ทรัพย์สิน 
(ล้านบาท) 

ราคาลงทุน
สูงสุด 

(ล้านบาท) 

ส่วนเพิ่มราคา
ลงทุนต่อราคา
ประเมินต ่าสุด 

(ร้อยละ) 

KTAC
1/
 ETC

2/
 

การขยายระยะเวลาสทิธิการเช่าเพิม่เติมของโครงการ CDC 
ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวมมายงักองทรัสต์ 

279 255 255 - 

การขยายระยะเวลาสทิธิการเช่าเพิม่เติมของโครงการ TC 
ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวมมายงักองทรัสต์ 

185 175 180 2.9 

โครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 975 948 1,015 7.1 

โครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 1,102 1,095 1,165 6.4 
โครงการ TCR 1,627 1,624 1,710 5.3 

โครงการ Amorini 293 292 320 9.6 

โครงการ I’m Park 286 294 310 8.4 
โครงการ Plearnary 650 674 700 7.7 

โครงการ SPRM 518 509 545 7.1 
โครงการ SPRS 218 210 230 9.5 

โครงการ SPRP 301 309 330 9.6 
โครงการ The Scene 497 489 525 7.4 

รวม 7,285 6.6 
หมายเหตุ: 1/ KTAC หมายถึง บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ประเมินราคา ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 (ปรับปรุงสมมติฐาน

จากรายงานประเมินทรัพย์สินซึ่งเปิดเผยในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 
 2/ ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประเมินราคา ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 (ปรับปรุง

สมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเปิดเผยในหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยกองทุน
รวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 

การลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 จะมีมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 7,285 ล้านบาท (รวมค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบยีนสิทธิการเช่า)  โดยในการก าหนดราคาสุดท้ายท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สนิท่ีจะลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 นัน้จะอ้างอิงจากราคาประเมินท่ีจัดท าโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. จ านวน 2 รายและผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง เช่น 
ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงท่ีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ อัตราผลตอบแทนในระดับท่ีเหมาะสมท่ีนักลงทุนจะได้รับ ศักยภาพใน
เชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก อัตราผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์
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ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอ่ืน ๆ และผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding) ในช่วงท่ีเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ทัง้นี ้ราคาลงทุนรวมสูงสดุท่ีไม่เกิน 7,285 ล้านบาท เป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาท่ีต า่ท่ีสุดของราคาประเมินรายโครงการท่ีจัดท า
โดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิท่ีราคา 6,825 ล้านบาท โดยสูงกว่าเป็นจ านวนไม่เกิน 451 ล้านบาท หรือ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 
6.6 โดยในกรณีท่ีกองทุนรวม CRYSTAL แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ และกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ท่ี 1 ส าเร็จ ท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการกองทรัสต์คาดว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์จะอยู่ท่ี 0.7291 บาท
ต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนร้อยละ 7.29 ถึง 7.67 (ค านวณจากราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
CRYSTAL ท่ีราคา 9.50 ถึง  10.00 บาทต่อหน่วย ส าหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2563) 

อน่ึง ท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการกองทรัสต์มีความเห็นวา่มูลค่าการลงทุนดังกล่าวเป็นมูลค่าท่ีเหมาะสมซ่ึงสามารถ
ยอมรับได้ เน่ืองจากภายหลังการแปลงสภาพจากกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ และกองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 แล้ว 
การจ่ายผลตอบแทนต่อหน่วยจะเพิ่มขึน้จาก 0.7088 บาทต่อหน่วย เป็น 0.7291 บาทต่อหน่วย โดยมีสมมติฐานว่ากองทรัสต์จะมี
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวนไม่เกิน 478.50 ล้านหน่วยท่ีราคา 9.50 บาทต่อหน่วย และจะมีการเบกิใช้เงินกู้ ไม่เกิน 
2,865 ล้านบาท หรือมีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวนไม่เกิน 506.60 ล้านหน่วยท่ีราคา 10.00 บาทต่อหน่วย และจะมี
การเบกิใช้เงินกู้ ไม่เกิน 2,350 ล้านบาท ทัง้นี ้กองทรัสต์ถือเป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจแก่นักลงทุน
เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราเงินจ่ายผู้ ถือหน่วยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีลงทุนใน
ธุรกิจศูนย์การค้าเป็นหลักซ่ึงสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี  ้

ตารางแสดงอัตราเงินจ่ายผู้ ถือหน่วยและอัตราผลตอบแทนสุทธิของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์                              
และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าท่ีลงทุนในสิทธิการเช่าทัง้หมด 

กองทุนรวม / 
กองทรัสต์ 

ราคาตลาด1/ 

(บาต่อหน่วย) 
อัตราเงินจ่ายผู้ถือ

หน่วยลงทุน/
หน่วยทรัสต์ (ร้อย

ละ) 

อัตราเงินจ่าย 
ลดทุน 

(ร้อยละ) 

อัตราเงินจ่าย
ประโยชน์ 
ตอบแทน 
(ร้อยละ) 

อายุสัญญา
คงเหลือ2/ 

(ปี) 

FUTUREPF 25.25 5.66 - 5.66 22.0 
MJLF 12.40 6.77 - 6.77 17.2 
LHSC 19.00 4.84 - 4.84 20.9 
CPNREIT 35.00 4.69 - 4.69 29.9 
ค่าเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก -  4.91 - 4.91 -  
BKER 
(กรณีกู้ ยืมเงิน)3/ 

9.50 ถึง 10.003/ 7.29 ถึง 7.67 - 7.29 ถึง 7.67 28.3 

BKER 
(กรณีไม่กู้ ยืมเงิน)4/ 

9.50 ถึง 10.004/ 6.44 ถึง 6.78 -  6.44 ถึง 6.78 28.3 

ท่ีมา:  ข้อมลูจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันท่ี 13 กันยายน 2562 
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หมายเหตุ: 1/ ราคาตลาด ณ วันท่ี 13 กันยายน 2562 
 2/ อายุสัญญาเช่าคงเหลือ หมายถึง อายุ เฉลี่ยของทรัพย์สินหลักโดยเฉลี่ยถ่วงน า้หนักตามราคาประเมินท่ีแสดงไว้ในหนังสือชี ้

ชวนหรือรายงานประจ าปี 
 3/ อ้างอิงจากประมาณการกรณีท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ในมูลค่าสูงสุดรวมไม่เกิน 7,285 ล้านบาท โดยการออกและ

เสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวน 478.50 ล้านหน่วยท่ีราคา 9.50 บาทต่อหน่วย และการกู้ ยืมเงิน 2,865 ล้านบาท หรือออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวน 506.60 ล้านหน่วยท่ีราคา 10.00 บาทต่อหน่วย และการกู้ยืมเงิน 2,350 ล้านบาท โดยประมาณ
การปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วยส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นเพียงประมาณการเท่านัน้ และไม่อาจรับรองผลได้ 

 4/ ปรับปรุงประมาณการในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวน 766.84 ล้าน
หน่วยท่ีราคา 9.50 บาทต่อหน่วย หรือการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวน 728.50 ล้านหน่วยท่ีราคา 10.00 บาทต่อ
หน่วย โดยไม่มีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม 

ทัง้นี ้การประเมินราคาทรัพยส์ินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพยส์ินซ่ึงใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดย
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ตัง้อยู่บนพืน้ฐานการค านวณท่ีส าคัญคือ เป็นการก าหนดสมมติฐาน
จากรายได้ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายและสภาพอสังหาริมทรัพย์ ณ วันท่ีท าการประเมินราคาเป็นเกณฑ์ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการ
กองทรัสต์มีความเห็นว่า  ทรัพย์สินดังกล่าวมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ร่วมเป็นผู้ มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญทัง้ในด้านการจัดการกองทรัสต์และการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี ในการ
ด าเนินการดังกล่าว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาต้นทุนเพิ่มเติมและความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ประกอบก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี ้
การลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 นัน้จะเป็นการกระจายพอร์ตการลงทุน (Investment Portfolio) ให้มี
ความหลากหลาย ทัง้ในด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการแต่ละแห่ง กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และประเภทธุรกิจของผู้รายยอ่ยในโครงการ ซ่ึง
จะส่งผลให้รายได้จากการด าเนินงานของกองทรัสต์ในระยะยาวมีความม่ันคง และช่วยลดการพึ่งพาแหลง่รายได้แหลง่เดียว (Asset 
Diversification) ซ่ึงกองทรัสต์จะได้รับประโยชน์จากเหตุผลข้างต้นและจะช่วยลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี ผู้
ลงทุนอาจมีมุมมองท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ลงทุนสามารถพจิารณาเทียบเคียงผลตอบแทนกับการลงทุนในทรัพยส์ินประเภทท่ีใกล้เคยีง
กัน เช่น การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า  
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1.7 โครงสร้างของกองทรัสต์และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

(1) โครงสร้างการบริการจัดการของกองทรัสต์ 

 
หมายเหตุ: 1/ ส าหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 KERM อาจพิจารณาว่าจ้างเฉพาะงานบางส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการท าหน้าท่ีบ ริหาร

อสังหาริมทรัพย์ เช่น งาน Day to Day Operation แต่ทัง้นีข้อบเขตงานดังกล่าวจะไม่รวมถึงหน้าท่ีในการท าการตลาด จัดหาผู้
เช่า (ยกเว้นกรณีนายหน้าเป็นครัง้คราว) และดูแลการจัดหาประโยชน์ของโครงการ แก่บริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ จ ากัด (ส าหรับ
โครงการ I’m Park) และบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (ส าหรับโครงการ SPRM โครงการ SPRS และโครงการ 
SPRP) โดย KERM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์และท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาก าหนดขอบเขตการว่าจ้าง
งานบริหารอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละโครงการตามความเหมาะสมในด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพย์สินท่ีได้รับมอบหมาย และพิจารณาถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ ความขัดแย้งทางผลประโยช น์
ท่ีอาจเกิดขึน้จากขอบเขตการว่าจ้าง 
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(2) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

 

จากแผนภาพโครงสร้างการจัดหาประโยชน์ข้างต้น รายได้หลักของกองทรัสต์จะมาจากรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบริการ
พืน้ท่ีโดยเกิดจากการท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการพืน้ท่ีระหว่างกองทรัสต์และผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย โดย กองทรัสต์จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  หรือต้นทุนในการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพยส์ินหลักของกองทรัสต์  เช่น 
ค่าเบีย้ประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน ค่าท าความสะอาด เป็นต้น โดยกองทรัสต์อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่า นี ้
เพิ่มเติมจากค่าบริการพืน้ท่ีจากผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อยตามความเหมาะสม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 
3.3.3 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์) 
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1.8 งบประมาณทางการเงินของกองทรัสต์ 

(1) งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานของกองทรัสต์ ส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวันท่ี 1 ตุลาคม 
2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

ส าหรับการจัดท างบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานของกองทรัสต์ ส าหรับงวด 12 เดือนนัน้ เน่ืองจากผู้ จัดการ
กองทรัสต์คาดว่ากองทรัสต์จะสามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ประมาณไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 
ภายหลังจากท่ีส านักงาน ก.ล.ต. พิจารณาอนุมัติ ซ่ึงหากจัดท าประมาณการส าหรับรอบบญัชีปัจจุบนัจะเป็นการจัดท ารอบปีบญัชี
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงจะจัดท าประมาณการเพียง 3 เดือน (ตุลาคมถึงธันวาคม 2562) เท่านัน้ ดังนัน้ เพื่อให้ผู้ลงทุน
สามารถเห็นผลตอบแทนของกองทรัสต์ได้เต็มปี (12 เดือน) ผู้ จัดการกองทรัสต์และท่ีปรึกษาทางการเงินจึงจัดท าประมาณการ
ส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถพิจารณาถึง
ประมาณการและผลตอบแทนของกองทรัสต์ได้ชัดเจนยิ่งขึน้ 

ข้อมูลท่ีระบุในหัวข้อนีไ้ม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แต่เป็นข้อมูลในลักษณะท่ีเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-
Looking Statement) โดยข้อมูลดังกล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการท่ีระบุอยู่ในเอกสารแนบ 6 และอยู่ภายใต้ความเสี่ยง
และความไม่แน่นอนบางประการ ซ่ึงอาจท าให้ผลท่ีเกิดขึน้จริงแตกตา่งอยา่งมีนัยส าคัญจากท่ีประมาณการไว้ ทัง้นี ้ข้อมูลในส่วนนี ้
ไม่ควรถูกพิจารณาเป็นค ารับรอง ค ารับประกันหรือการคาดการณ์ภายใต้สมมติฐานท่ีถูกต้องของผู้ จัดการกองทรัสต์ และท่ีปรึกษา
ทางการเงิน และไม่ควรพิจารณาว่าประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรือน่าจะบรรลุผล เ น่ืองจากข้อมูลดังกล่าวจัดท าบน
สมมติฐานในช่วงท่ีจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเท่านัน้  

รายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีแท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีปรากฏในประมาณการ นอกจากนีป้ระมาณการก าไรและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์จะไม่ได้รับการปรับปรุงส าหรับเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายหลังวันท่ีของเอกสารฉบบันี  ้

ข้อมูลในส่วนนีอ้ยู่ภายใต้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงแม้จะมีการระบุตัวเลข ซ่ึงผู้ จัดการกองทรัสต์ และท่ีปรึกษาทางการ
เงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตสุมผล ณ วันท่ีจัดท างบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน แต่สมมติฐานและการประมาณการอยู่
ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันท่ีส าคัญจ านวนมาก ซ่ึงผู้ จัดการกองทรัสต์ 
และท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทัง้ยังตัง้อยู่บนสมมติฐานเก่ียวกับการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตท่ีอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้ ผู้ จัดการกองทรัสต์ และท่ีปรึกษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าประมาณการดั งกล่าวจะเกิดขึน้จริง 
ดังนัน้ข้อมูลทางการเงินท่ีคาดการณ์ในเอกสารฉบบันีอ้าจแตกต่างจากผลท่ีเกิดขึน้อย่างมีนัยส าคัญ ผู้ลงทุนควรศึกษาสมมติฐาน
การประมาณการ และระมัดระวังในการใช้ข้อมูลประมาณการในส่วนนี  ้

งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน เป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลทางการเงินท่ีเก่ียวกับอนาคตท่ีจัดเตรียมโดยผู้ จัดการ

กองทรัสต์ และท่ีปรึกษาทางการเงิน และได้รับการตรวจสอบโดยคุณกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลข

ทะเบยีน 6549 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด โดยงบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานนีไ้ด้ถูกจัดท าขึน้เพื่อน าไปใช้เป็น

ส่วนหน่ึงในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL และในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วนการ

เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ซ่ึงจะเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะถูกจัดตัง้ขึน้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ
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ของกองทุนรวม CRYSTAL และการลงทุนในทรัพย์สนิท่ีจะลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 ซ่ึงผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

ในเอกสารแนบ 6 “งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน” 

งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน 
ส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ทรัพย์สินท่ีมี 
อยู่เดิมภายใต้ 
กองทุนรวม 
CRYSTAL 

 ทรัพย์สินทัง้หมด
หลังการลงทุน
เพิ่มเติมภายใต้

กองทรัสต์ 
รายได้จากการลงทุน    
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ  321.1    1,073.0  
รายได้ค่าสาธารณูปโภค  -      344.8  
รายได้อ่ืน  74.0    198.2  
รายได้รวม  395.1    1,616.0  
    

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ (59.5)  (631.7) 
    

ก าไรสุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ 335.6  984.3 
    

ดอกเบีย้รับ 1.9  4.5 
    

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม/กองทรัสต์    
ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์  (31.1)   (135.7) 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน/กองทรัสต ์และค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (21.8)   (72.0) 
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดัจ าหน่าย1/  -      (22.3) 
ต้นทุนทางการเงิน  -      (121.9) 
รวมค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม/กองทรัสต์ (52.9)  (351.9) 
    

ก าไรสุทธิจากการลงทุน 284.6  636.9 
    
บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินท่ีเกิดจากการตัดจ าหน่ายคา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์ 
 -      22.3  

บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินท่ีเกิดจากการตัดจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมในการหาเงินกู้ ยมื -   0.6  
บวกกลับ ค่าเช่าท่ีดินท่ีมิได้ช าระเป็นเงินสดจริง -   4.4  
หักออก รายได้ค่าเช่าท่ีมิได้รับช าระเป็นเงินสดจริง  (0.1)   (8.4) 
หักออก ส ารองรายจ่ายฝ่ายทุน  (5.3)   (16.1) 
ประมาณการเงินสดสุทธิท่ีสามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรและแบ่งส่วนทุน 279.2  639.7 
    

ประมาณการอัตราการปันส่วนแบง่ก าไรและแบง่ส่วนทุน (ร้อยละ)  99  99 
จ านวนหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ (ล้านหน่วย)  390.00  868.50 
    

ส่วนแบ่งก าไร/ประโยชน์ตอบแทน (บาทต่อหน่วย) 0.7088  0.7291 
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หมายเหตุ: 1/ ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ถูกตัง้ขึน้เป็นสินทรัพย์และตัดจ าหน่ายในงบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตาม

สมมติฐานโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่ งเป็นแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีประกาศใช้ ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ดี สมมติฐาน
ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือดุลพินิจของผู้ สอบบัญชี เป็นต้น 
และอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในช่วงเวลาประมาณการได้ 

(2) ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสมมุติฐาน ส าหรับงวด 12 เดือน ตามช่วงประมาณการ 

จากงบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน และรายงานของผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงก าหนดสมมติฐานจ านวน
หน่วยทรัสต์ท่ีออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL เพื่อให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินท่ีรับโอนมาจากกองทุนรวม 
CRYSTAL ท่ีอัตรา Swap Ratio ท่ี 1:1 จ านวน 390 ล้านหน่วย และสมมติฐานในการระดมทุนส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ จ านวนไม่เกิน 478.5 ล้านหน่วยท่ีราคา 9.50 บาทต่อ
หน่วย ถึงจ านวนไม่เกิน 506.6 ล้านหน่วยท่ีราคา 10.00 บาทต่อหน่วย และการกู้ ยืมเงินส าหรับการลงทุนไม่เกิน 2,865 ล้านบาท
และไม่เกิน 2,350 ล้านบาท ตามล าดับ ผู้ ก่อตั ง้ทรัสต์ซ่ึงจะเข้าเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์และท่ีปรึกษาทางการเงินสามารถสรุป
ประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและลดทุนจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ได้ดังนี ้

สมมติฐานในการระดมทุน ประมาณการอัตราเงินจ่าย
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เงินทุนจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

ท่ีราคาเสนอขาย 10.00 บาทต่อหน่วย 
ไม่เกิน 5,606 ล้านบาท 

ไม่เกิน 2,350 ล้านบาท 
(ประมาณ 20% ของมูลค่าทรัพย์สินรวม) 

7.29%  
(10.00 บาทต่อหน่วย) 

ท่ีราคาเสนอขาย 9.50 บาทต่อหน่วย 
ไม่เกิน 4,546 ล้านบาท  

ไม่เกิน 2,865 ล้านบาท 
(ไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินรวม) 

7.67%  
(9.50 บาทต่อหน่วย) 

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ข้างต้น ประกอบด้วย  
1) ประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
2) ประมาณการอัตราเงินลดทุน 

7.29% ถึง 7.67% 
0.00% 

หมายเหตุ: 1/ ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ค านวณโดยใช้ประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยช น์ตอบแทนและเงินลดทุน 
หารด้วยผลรวมของมูลค่าของหน่วยทรัสต์จ านวน 390 ล้านหน่วยท่ีเกิดจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็น
กองทรัสต์ท่ีราคาเสนอขายและเงินทุนจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ดังนัน้ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะ
ขึน้อยู่กับมลูค่าเงินทุนจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และมลูค่าเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นส าคัญ 

อน่ึง อัตราผลตอบแทนดังกล่าว ซ่ึงค านวณจากราคาประมาณการเสนอขายท่ี 9.50 ถึง 10.00 บาทต่อหน่วย เป็นเพียงการ
แสดงประมาณการส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนตามช่วงประมาณการตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
และไม่อาจรับรองผลได้ 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนทัง้หมด ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 คือ การลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการ
เช่าช่วง ในท่ีดินและ/หรืออาคาร ซ่ึงมูลค่าทรัพย์สินในส่วนนี ้จะลดลงตามระยะเวลาของการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยผู้ลงทุนจะได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทน และเงินลดทุน และหากไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินอ่ืนใดใน
อนาคต มูลค่าทรัพย์สินท่ีลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้เม่ือสิน้สุดระยะเวลาของการเช่า  
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ทัง้นี  ้โปรดพิจารณารายละเอียดการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 
(“Sensitivity Analysis”) ในช่วงเวลาประมาณการในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3.3.3 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ข้อ (5)) 

1.9 ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม CRYSTAL 

(1) งบดุล 

หน่วย: ล้านบาท 

งบดุล 
กองทุนรวม CRYSTAL 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
ณ วันท่ี  

30 มิถุนายน 
2559 2560 2561 2562 

สินทรัพย์     
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายตุิธรรม 4,209.00 4,112.00 4,021.00 3,982.00 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 141.90 130.26 116.05 148.39 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 69.53 63.30 71.77 43.46 
ลูกหนี ้     
จากการให้เช่าพืน้ท่ี 6.79 6.83 4.09 5.07 
จากการให้เช่าเหมางานระบบ 7.11 7.72 8.10 8.24 
จากการให้เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง 1.59 1.77 1.84 1.86 
จากดอกเบีย้ 0.19 0.01 0.42 1.23 

ลูกหนีเ้งินมัดจ าค่าเช่าพืน้ท่ี 0.26 0.78 0.73 0.29 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 0.48 0.43 0.61 0.17 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 0.05 0.11 0.11 0.06 

รวมสินทรัพย์ 4,436.89 4,323.21 4,224.73 4,190.77 
หนีสิ้น     
เจ้าหนีอ่ื้น 9.71 10.15 10.44 9.87 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12.29 17.02 12.60 10.85 
รายได้รับล่วงหน้า 0.93 1.22 0.81 0.87 
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน - 1.20 1.14 1.25 
เงินมัดจ าค่าเช่าพืน้ท่ี 107.44 103.17 100.73 97.65 

รวมหนีสิ้น 130.37 132.76 125.72 120.49 
สินทรัพย์สุทธิ 4,306.53 4,190.44 4,099.01 4,070.28 
สินทรัพย์สุทธิ:     
ทุนจดทะเบยีน     
หน่วยลงทุน 390,000,000 หน่วย  
(31 มีนาคม 2562: มูลค่าหน่วยละ 10.3412 บาท)  
(31 ธันวาคม 2561: มูลค่าหน่วยละ 10.4622 บาท) 

4,134.00 4,134.00 4,080.26 4,019.88 
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หน่วย: ล้านบาท 

งบดุล 
กองทุนรวม CRYSTAL 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
ณ วันท่ี  

30 มิถุนายน 
2559 2560 2561 2562 

(31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560: มูลค่าหน่วย
ละ 10.6 บาท)  

ทุนท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน     
หน่วยลงทุน 390,000,000 หน่วย  
(31 มีนาคม 2562: มูลค่าหน่วยละ 10.3412 บาท)  
(31 ธันวาคม 2561: มูลค่าหน่วยละ 10.4622 บาท) 
(31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560: มูลค่าหน่วย
ละ 10.6 บาท) 

4,134.00 4,134.00 4,080.26 4,019.88 

ก าไรสะสม 172.53 56.44 18.76 50.40 
สินทรัพย์สุทธิ 4,306.53 4,190.44 4,099.01 4,070.28 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.0423 10.7447 10.5102 10.4366 

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วันสิน้ปี (หน่วย) 390,000,000 390,000,000 390,000,000 390,000,000 

สินทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวม CRYSTAL มีมูลค่าทรัพย์สินรวมจ านวน 4,323.21 ล้านบาท ลดลง 113.68 ล้าน
บาท เม่ือเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจ านวน 97.00 ล้านบาท จากการสอบทานและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กองทุนรวม CRYSTAL มีมูลค่าทรัพย์สินรวมจ านวน 4,224.73 ล้านบาท ลดลง 98.48 ล้าน
บาท เม่ือเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจ านวน 91.00 ล้านบาท จากการสอบทานและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 กองทุนรวม CRYSTAL มีมูลค่าทรัพย์สินรวมจ านวน 4,190.77 ล้านบาท ลดลง 33.96 ล้าน
บาท เม่ือเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจ านวน 39.00 ล้านบาท จากการสอบทานและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

หนีส้ิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวม CRYSTAL มีหนีส้ินรวมจ านวน 132.76 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.40 ล้านบาท เม่ือเทียบ
กับหนีส้ินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 4.73 ล้านบาท 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กองทุนรวม CRYSTAL มีหนีส้ินรวมจ านวน 125.72 ล้านบาท ลดลง 7.04 ล้านบาท เม่ือเทียบ
กับหนีส้ินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายท่ีลดลงจ านวน 4.42 ล้านบาท และเงินมัดจ า
ค่าเช่าพืน้ท่ีท่ีลดลงจ านวน 2.44 ล้านบาท 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 กองทุนรวม CRYSTAL มีหนีส้ินรวมจ านวน 120.49 ล้านบาท ลดลง 5.23 ล้านบาท เม่ือเทียบ
กับหนีส้ินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายและเงินมัดจ าค่าเช่าพืน้ท่ีท่ีลดลงจ านวน 1.75 
ล้านบาท และ 3.08 ล้านบาท ตามล าดับ 

สินทรัพย์สุทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวม CRYSTAL มีสินทรัพย์สุทธิจ านวน 4,190.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.7447 บาท ลดลงจ านวน 116.08 ล้านบาท เม่ือเทียบกับสินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินรวมอันเน่ืองมาจากการลดลงของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม
มูลค่ายุติธรรมและการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินรวม ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กองทุนรวม CRYSTAL มีสินทรัพย์สุทธิจ านวน 4,099.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.5102 บาท ลดลงจ านวน 91.43 ล้านบาท เม่ือเทียบกับสินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินรวมอันเน่ืองมาจากการลดลงของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม
มูลค่ายุติธรรม ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 กองทุนรวม CRYSTAL มีสินทรัพย์สุทธิจ านวน 4,070.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.4366 บาท ลดลงจ านวน 28.73 ล้านบาท เม่ือเทียบกับสินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินรวมอันเน่ืองมาจากการลดลงของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม
มูลค่ายุติธรรม ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

(2) งบก าไรขาดทุน 

หน่วย: ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน 
กองทุนรวม CRYSTAL 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดหกเดือน

สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2559 2560 2561 2561 2562 

รายได้จากการลงทุน      
รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 280.23 267.80 262.05 131.04 130.56 
รายได้ค่าเช่าเหมางานระบบ 85.92 86.71 89.80 44.76 45.32 
รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง 18.77 19.52 20.31 9.96 10.36 
รายได้ดอกเบีย้ 1.40 0.56 0.91 0.34 0.94 
รายได้อ่ืน 7.81 6.16 4.44 2.40 1.89 

รวมรายได้ 394.13 380.76 377.51 188.49 189.07 
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หน่วย: ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน 
กองทุนรวม CRYSTAL 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดหกเดือน

สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2559 2560 2561 2561 2562 

ค่าใช้จ่าย      
ต้นทุนค่าเช่า 43.83 43.61 45.30 21.58 21.33 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 10.11 9.87 9.69 4.82 4.69 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.15 1.12 1.10 0.55 0.53 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 1.38 1.35 1.32 0.66 0.64 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ 25.72 24.46 23.77 12.04 11.74 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 0.99 1.21 1.09 0.52 0.93 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2.85 9.01 8.67 3.10 7.89 

รวมค่าใช้จ่าย 86.02 90.63 90.94 43.27 47.75 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 308.11 290.13 286.57 145.22 141.32 
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน      
รายการก าไรสทุธิท่ีเกิดขึน้จากเงินลงทุน 1.74 0.40 1.64 1.06 0.72 
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน 54.32 (105.53) (110.00) 48.24 (40.24) 

รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดขึน้และท่ียังไม่
เกิดขึน้จากเงินลงทุน 

56.07 (105.14) (108.35) 49.30 (39.52) 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 364.18 185.00 178.22 194.52 101.80 

รายได้จากการลงทุน 

รายได้จากการลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ในปี 2559 2560 และ 2561 มีจ านวน 394.13 ล้านบาท 380.76 ล้านบาท 
และ 377.51 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรายได้จากการลงทุนท่ีลดลงมีสาเหตุจากการลดลงของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีท่ีลดลงจ านวน 
12.43 ล้านบาทในปี 2560 และ 5.75 ล้านบาท ในปี 2561 ทัง้นี ้รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีท่ีลดลงมีสาเหตุมาจากการปรับตัวของค่าเช่าท่ี
ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง 

รายได้จากการลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ใน 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจ านวน 
188.49 ล้านบาท และ 189.07 ล้านบาท ตามล าดับ โดยเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากรายได้ค่าเช่าเหมางานระบบและรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี
ส่วนกลางท่ีเพิ่มขึน้ 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม CRYSTAL ในปี 2559 2560 และ 2561 มีจ านวน 86.02 ล้านบาท 90.63 ล้านบาท และ 90.94 
ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยต้นทุนค่าเช่าและค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  อย่างไรก็ดี 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้ในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 6.16 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากค่าใช้จ่าย
ทางการตลาดและงานอีเวนต์ท่ีปรับตัวเพิ่มขึน้  

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม CRYSTAL ใน 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจ านวน 43.27 ล้านบาท 
และ 47.75 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีสาเหตุการเพิ่มขึน้มาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

รายได้จากการลงทุนสุทธิของกองทุนรวม CRYSTAL ในปี 2559 2560 และ 2561 มีจ านวน 308.11 ล้านบาท 290.13 ล้าน
บาท และ 286.57 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรายได้จากการลงทุนสุทธิท่ีลดลงมีสาเหตุมาจากรายได้จากการลงทุนท่ีลดลงและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

รายได้จากการลงทุนสุทธิของกองทุนรวม CRYSTAL ใน 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจ านวน 
145.22 ล้านบาท และ 141.32 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรายได้จากการลงทุนสุทธิท่ีลดลงมีสาเหตุมาจากรายได้จากการลงทุนท่ี
ลดลงและค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

1.10 งบเสมือนของกองทรัสต์ 

งบการเงินของกองทรัสต์ เสมือนกองทุนรวม CRYSTAL ได้แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ ตัง้แต่ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ
ยังไม่ได้มีการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั ้งท่ี 1 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ โดยเป็นข้อมูลทางการเงินเสมือนส าหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 (ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 สิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) มีรายละเอียดดังนี ้

(1) งบดุลเสมือน 

หน่วย: ล้านบาท 

งบดุลเสมือน 
หมายเหตุ: ในกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการจดัหา

ผลประโยชน์และไม่มีการลงทนุเพิ่มเติมครั้งที ่1 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
งบดุล 

(ตรวจสอบ)  
ของกองทุนรวม 

CRYSTAL 

รายการ
ปรับปรุง 

งบดุลเสมือน
ของกองทรัสต์ 

สินทรัพย์    
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
ตามมูลค่ายุติธรรม  

4,021.00 - 4,021.00 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 116.05 - 116.05 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 71.77 (15.31) 56.46 
ลูกหนี ้    
จากการให้เช่าพืน้ท่ี 4.09 - 4.09 
จากการให้เช่าเหมางานระบบ 8.10 - 8.10 
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หน่วย: ล้านบาท 

งบดุลเสมือน 
หมายเหตุ: ในกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการจดัหา

ผลประโยชน์และไม่มีการลงทนุเพิ่มเติมครั้งที ่1 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
งบดุล 

(ตรวจสอบ)  
ของกองทุนรวม 

CRYSTAL 

รายการ
ปรับปรุง 

งบดุลเสมือน
ของกองทรัสต์ 

จากการให้เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง 1.84 - 1.84 
จากดอกเบีย้ 0.42 - 0.42 

ลูกหนีเ้งินมัดจ าค่าเช่าพืน้ท่ี 0.73 - 0.73 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 0.61 - 0.61 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 0.11 - 0.11 

รวมสินทรัพย์ 4,224.73 (15.31) 4,209.43 

หนีสิ้น    
เจ้าหนีอ่ื้น 10.44 - 10.44 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12.60 - 12.60 
รายได้รับล่วงหน้า 0.81 - 0.81 
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 1.14 - 1.14 
เงินมัดจ าค่าเช่าพืน้ท่ี 100.73 - 100.73 

รวมหนีสิ้น 125.72 - 125.72 
สินทรัพย์สุทธิ 4,099.01 (15.31) 4,083.71 
สินทรัพย์สุทธิ:     
ทุนจดทะเบยีน    
หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ 390,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 
10.4622 บาท 

4,080.26 - 4,080.26 

ทุนท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์    
หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ 390,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 
10.4622 บาท 

4,080.26 - 4,080.26 

ก าไรสะสม 18.76 (15.31) 3.45 
สินทรัพย์สุทธิ 4,099.01 (15.31) 4,083.71 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.5102 (0.0392) 10.4710 

จ านวนหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วันสิน้ปี 
(หน่วย) 

390,000,000 - 390,000,000 
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(2) งบก าไรขาดทุนเสมือน 

งบก าไรขาดทุนเสมือน 
หมายเหตุ: ในกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการจดัหา

ผลประโยชน์และไม่มีการลงทนุเพิ่มเติมครั้งที ่1 

ปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2561 
งบก าไรขาดทุน 
(ตรวจสอบ) ของ
กองทุนรวม 
CRYSTAL 

รายการ
ปรับปรุง 

งบเสมือนของ
กองทรัสต์ 

รายได้จากการลงทุน    
รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 262.05 - 262.05 
รายได้ค่าเช่าเหมางานระบบ 89.80 - 89.80 
รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง 20.31 - 20.31 
รายได้ดอกเบีย้ 0.91 - 0.91 
รายได้อ่ืน 4.44 - 4.44 

รวมรายได้ 377.51 - 377.51 

ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนค่าเช่า 45.30 - 45.30 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม 9.69 (9.69) - 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต ์ - 17.06 17.06 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.10 (1.10) - 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี - 4.27 4.27 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 1.32 0.25 1.57 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ 23.77 - 23.77 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1.09 - 1.09 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8.67 - 8.67 

รวมค่าใช้จ่าย 90.94 10.79 101.73 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 286.57 (10.79) 275.78 

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน    
รายการก าไรสทุธิท่ีเกิดขึน้จากเงินลงทุน 1.64 - 1.64 
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน (110.00) - (110.00) 

รวมรายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึน้และท่ียังไม่เกิดขึน้จากเงิน
ลงทุน 

(108.35) - (108.35) 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 178.22 (10.79) 167.43 
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1.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

ล าดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทรัสต์ 
เพดานร้อยละต่อปีหรือภายหลังการท าธุรกรรม

ในแต่ละครั้ง 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเก็บ 

(1)  ค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์  (รวมทัง้สอง
ราย) 

  

(1.1)  ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม
แต่ทัง้นีจ้ะไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทต่อปีส าหรับปี
แรก โดยมีอัตราการเพิ่มร้อยละ 3.00 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดใน
ท านองเดียวกัน) 

รายเดือน 

(1.2)  ค่าธรรมเนียมพิเศษจากอัตราผลตอบแทนท่ีสูง
กว่าอัตราอ้างอิง (Outperformance Fee) 

ไม่เกินร้อยละ 30.00 ของส่วนต่างระหว่างก าไร
สุทธิท่ีปรับปรุงแล้วต่อหน่วยท่ีท าได้จริง (Actual 
Performance) เทียบกับก าไรสุทธิ ท่ีปรับปรุงแล้ว
ต่อหน่วยตามเป้าหมาย (Benchmark) (ตามท่ีระบุ
ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์  ทัง้นี ้โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2.2 หัวข้อ 
11 อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ
จากกองทรัสต์) 

รายปี 

(1.3)  ค่าธ รรมเนียมการบริหารอสั งหา ริมท รัพย์ 
ประกอบไปด้วย 

  

 - ค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน (Base Fee) ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของรายได้จากการด าเนินงาน
ส าหรับแต่ละโครงการ   

รายเดือน 

 - ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
บริหาร (Incentive Fee) 

ไม่ เกิ น ร้อย ล ะ  10.00 ของก า ไร ขั ้น ต้ น จา ก
อสังหาริมท รัพย์หลั งปรับปรุง   ส าห รับแต่ล ะ
โครงการ 

รายเดือน 

 - ค่าธรรมเนียมการบริการท าสัญญาในการหาผู้
เช่าพืน้ท่ีศูนย์การค้า 

ไม่ เกิ น  3 เดือนของ รา ย ได้ ค่ า เช่ าแล ะ /ห รื อ 
ค่าบริการ  ส าหรับการเข้าท าสัญญาใหม่หรือการ
ต่ออายุสัญญาเดิมเพื่อการเช่าหรือการให้บริการ
พืน้ท่ี รวมถึงการน าทรัพย์สินของกองทรัสต์จัดหา
ประโยชน์ ส าหรับก าหนดระยะเวลาตามสัญญา 3 
ปี และแปรผันตามระยะเวลาของสัญญา  

เม่ือเกิด
รายการ 

  ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาแต่งตั ง้
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อบริหารทรัพย์สินบาง
โครงการ ในกรณีดังกลา่วผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
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ล าดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทรัสต์ 
เพดานร้อยละต่อปีหรือภายหลังการท าธุรกรรม

ในแต่ละครั้ง 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเก็บ 

จะ เป็น ผู้ ได้ รั บค่ า ธ ร ร ม เ นีย ม ก า ร บริ หา ร
อสังหาริมทรัพย์ในรายการนี ้ตามท่ีจ่ายจริง โดย
อ้างอิงจากสูตรการค านวณท่ีปรากฏในสัญญาท่ี
เก่ียวข้อง 

(1.4)  ค่าธรรมเนียมการได้มาหรือจ าห น่ายไปซ่ึ ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ (Acquisition fee) 

ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินหลักท่ีมีการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไป 
ส าหรับการลงทุนในทรัพย์ ท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ในการได้มาซ่ึงทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

เม่ือเกิดรายการ 

(2)  ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินราย
ปี 

ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม 
(TAV) แต่ทัง้นีจ้ะไม่น้อยกว่า  12  ล้านบาทต่อปี 
โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต ์หรือ
ค่าธรรมเนียมตราสารอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์ สามารถ
เข้าลงทุนและได้พิจารณาเข้าลงทุน เน่ืองจากการ
รับหน้าท่ีเป็นผู้ จัดการกองทรัสต ์หรือผู้ออกตราสาร
ดังกล่าวโดยทรัสตี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน) 

 

(3)  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรัสต์ ตามท่ีนายทะเบยีนหน่วยทรัสต์ก าหนด รายเดือน 
(4)  ค่าธรรมเนียมในการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนหรือ

หน่วยทรัสต์: ส าหรับการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ครั ้งแรกและส าหรับการ
เสนอขายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
หรือกองทรัสต์ในคราวต่อ ๆ ไป 

คราวละไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์
ท่ีออกและเสนอขายการระดมทุนครัง้นัน้ ๆ 

เม่ือเกิด
รายการ 

(5)  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการขายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้อมูลแก่
ผู้ลงทุน 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิด
รายการ 

(6)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 
2.11 อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ
จากกองทรัสต์) 

ตามท่ีจ่ายจริง หรือ ตามอัตราท่ีข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  
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1.12 เง่ือนไขในการยกเลิกการจัดตัง้กองทรัสต์ 

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทัง้จ านวน และคืน
เงินให้แก่ผู้จองซือ้ 

(1) มีผู้จองซือ้ไม่ถึงสองร้อยห้าสิบราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อบงัคับตลาดหลักทรัพย์
เก่ียวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีน 

(2) มูลค่าหน่วยทรัสต์ ท่ีจองซือ้เม่ือรวมกับมูลค่า เงินกู้ ยืมจากบุคคลอ่ืน (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือไม่ถึงจ านวนตามท่ีระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วน 

(3) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ลงทุน
ต่างด้าวและท าให้การถือหน่วยทรัสต์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเม่ือรวมกับจ านวนหน่วยท่ีถืออยู่เดิม (ถ้ามี) 
ไม่เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศฉบบัข้างต้น โดยให้ยกเลกิการเสนอขายเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่า
อัตราหรือหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศฉบบัข้างต้น 

(4) ไม่สามารถโอนเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื่อก่อตัง้กองทรัสต์ ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้า (15) 
วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

(5) เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางด้านกฎหมาย การเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาดหลักทรัพย์ 
หรือการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

(6) เม่ือมีเหตุท่ีท าให้ส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการ สั่งระงบัหรือหยุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือไม่สามารถ
ส่งมอบหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายได้ 

(7) มีเหตุอ่ืนใดตามเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย Underwriting 
Agreement) 

2. ความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยทรัสต์ 

การลงทุนในหน่วยทรัสต์มีความเสีย่ง ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนท่ีจะตัดสินใจลงทุน ทัง้นี ้ใน
ส่วนนีจ้ะกล่าวถึงความเสีย่งส าคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์โดยสรุปเท่านัน้ เนือ้หาในรายละเอียดของปัจจัยความเสี่ยงได้ระบุ
ไว้ในส่วนท่ี 2.1 ข้อ 6 ปัจจัยความเสี่ยง ของเอกสารฉบบันี ้

2.1 ความเส่ียงเก่ียวกับการด าเนินการและโครงสร้างของกองทรัสต์ 

(1) ความเสี่ยงจากการท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก เน่ืองจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาท่ี
เก่ียวข้องกับการลงทุนและการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

(2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบญัชี หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือแนวทางการปฏิบตัิของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

(3) ความเสี่ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม 
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(4) ความเสี่ยงจากการท่ีรายได้ของกองทรัสต์ขึน้อยู่กับการตัดสินใจต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการเม่ือสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการของผู้ เช่ารายย่อยสิน้สุดลง 

เน่ืองจากทรัพย์สินหลัก ท่ีกองทรัสต์ลงทุนเป็นทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ประเภทคอมมูนิตีม้อลล์ (Community 
Mall) รายได้หลักของกองทรัสต์จึงมาจากรายได้ค่าเช่าและรายได้ค่าบริการท่ีได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยของแต่ละโครงการ 
ดังนัน้ หากผู้ เช่ารายยอ่ยท่ีมีสัดส่วนพืน้ท่ีท่ีเช่าและสัดส่วนค่าเช่าอย่างมีนัยส าคัญต่อกองทรัสต์รายใดรายหน่ึงหรือหลาย
ราย หรือหากผู้ เช่ารายย่อยจ านวนมากในขณะใดขณะหน่ึง มีฐานะทางการเงนิท่ีด้อยลง โดยอาจมีสาเหตมุาจากการชะลอ
ตัวลงของเศรษฐกิจโดยรวมและ/หรือของประเภทธุ รกิจของผู้ เช่ารายย่อยเหล่านัน้ และ/หรือ ปัจจัยอ่ืนใดท่ีอยู่นอกเหนือ
อ านาจควบคุมของผู้ จัดการกองทรัสต์ท่ีสง่ผลกระทบในแง่ลบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อยเหล่านัน้  อาจเป็นเหตุ
ให้ผู้ เช่ารายย่อยบางส่วนเหล่านัน้ผิดนัดช าระ และ/หรือ ช าระค่าเช่าได้ล่าช้า และ/หรือ ขอยกเลิกสัญญาเช่าและสัญญา
บริการก่อนครบก าหนดอายสุัญญาซ่ึงอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าและสัญญาบริการท่ีกองทรัสต์จะเข้าท ากับผู้ เช่ารายย่อยจะมีการ เรียกเก็บเงินประกันการเช่า 
ส่งผลให้ในกรณีท่ีผู้ เช่ารายยอ่ยผิดนัดช าระหนี ้หรือท าผิดข้อตกลงอ่ืนใดในสัญญาเช่า รวมถึงในกรณีท่ีผู้เช่ารายย่อยยกเลกิ
สัญญาก่อนก าหนด โดยท่ีไม่ได้มีสาเหตุมาจากการท่ีกองทรัสต์ปฏิบตัิผิดสญัญา กองทรัสต์สามารถยึดเงินประกันดังกล่าว 
ซ่ึงจะช่วยชดเชยรายได้ท่ีขาดหายไปของกองทรัสต์บางส่วน ทัง้นี ้จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์แต่ละโครงการมีอัตราการเช่าพืน้ท่ีอยู่ในระดับดีอย่างสม ่า เสมอ โดยอัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยในแต่ละปีของปี 
2558 ถึง 6 เดือนแรกของปี 2562 สูงกว่าร้อยละ 80 ทุกโครงการ นอกจากนี ้ทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ลงทุนจะมีการ
กระจายตัวในด้านท าเลท่ีตัง้และในด้านประเภทธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อยมากขึน้ อีกทัง้เน่ืองจากสัญญาเช่าและสัญญา
บริการดังกล่าวส่วนใหญ่ มีอายุประมาณ 1 ถึง 3 ปี ดังนัน้เน่ืองจากทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ลงทุนจึงมีการกระจายตัวของ
ปีท่ีครบก าหนดสัญญา จึงท าให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มีความคล่องตัวในการ
ปรับเปลี่ยนร้านค้าในโครงการเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้  

(5) ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้ เช่าหลัก (Anchor Tenants) 

ผู้ เช่าหลัก (Anchor Tenants) เป็นผู้ เช่ารายย่อยท่ีมีสัดส่วนพืน้ท่ีท่ีเช่าและสัดส่วนค่า เช่าอย่างมีนัยส าคัญต่อกองทรัสต์
ส่งผลให้รายได้ท่ีเรียกเก็บจากผู้ เช่าหลักมีสัดส่วนท่ีเป็นนัยส าคัญต่อรายได้หลักทัง้หมดของกองทรัสต์  โดยหากพิจารณา
สัดส่วนผู้ เช่ารายใหญ่ 10 อันดับแรกของกองทรัสต์ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 นัน้ ผู้ เช่ากลุ่มดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนของ
พืน้ท่ีให้เช่าประมาณร้อยละ 28 ของพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิทัง้หมดของกองทรัสต์ โดยประกอบไปด้วยประเภทธุรกิจท่ีมีความ
หลากหลาย เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อาหารและเคร่ืองดื่ม และแฟช่ัน ทัง้นี ้ผู้ เช่า
หลักยังเป็นปัจจัยหน่ึงในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าเข้ามายังโครงการ ซ่ึงส่งผลในแง่บวกต่อการเพิ่มโอกาสในการจับจ่ายซือ้
สินค้าและใช้บริการของผู้ เช่ารายยอ่ยรายอ่ืนภายในโครงการ ดังนัน้การสูญเสียผู้ เช่าหลักดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อภาพลักษณ์โดยรวมของโครงการ ความสามารถในการรักษาอัตราการเช่าพืน้ท่ีของผู้ เช่ารายย่อย ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ
กองทรัสต์ 
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อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในอดีตย้อนหลังในช่วง 1 ถึง 3 ปีท่ีผ่านมาพบว่าผู้ เช่า รายย่อยในโครงการมีแนวโน้มท่ีจะต่อ
สัญญาเช่าเฉลี่ยโดยประมาณร้อยละ 83 และกรณีท่ีผู้เช่าไม่ตอ่สัญญาเช่า เจ้าของโครงการมีช่วงระยะเวลาเฉลี่ยในการหา
ผู้ เช่ารายใหม่อยู่ในช่วงประมาณ 6.8 เดือน ทัง้นี ้โดยท่ัวไปแล้วผู้ เช่าหลัก (Anchor Tenants) มีแนวโน้มในการต่อสัญญา
สูงกว่าอัตราเฉลี่ยเน่ืองจากมีความต้องการคงพืน้ท่ีเช่าตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น รักษาส่วนแบง่การตลาด เป็นต้น 
นอกจากนีย้ัง มีการลงทุนในการตกแต่ง ปรับปรุงพืน้ท่ีท่ีเช่าในมูลค่าท่ีสูงกวา่พืน้ท่ีเช่าท่ัวไป โดยในภาพรวมแล้วสญัญาเช่า
และสัญญาบริการท่ีกองทรัสต์จะเข้าท ากับผู้ เช่าหลกัจะก าหนดให้ผู้ เช่าหลักดังกล่าวจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ถึง 6 
เดือนก่อนครบก าหนดอายุสัญญา ซ่ึงผู้ จัดการกองทรัสต ์หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) สามารถใช้ระยะเวลา
ดังกล่าวในการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าหลักรายเดิม อีกทัง้จากรูปแบบการบริหารงานแบบรวมศูนย์ของ
กองทรัสต์ท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการรวบรวมข้อมูลผู้ เช่าหลักของแต่ละทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ลงทุน ซ่ึงได้แก่ 
ทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า จ านวนถึง 10 โครงการ ดังนัน้ กองทรัสต์จึงมีช่องทางท่ีเพิ่มขึน้ในการจัดหาผู้ เช่ารายย่อย
รายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าหลักท่ีจะไม่ต่ออายุสญัญาและคาดว่าผลกระทบของความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้ เช่าหลักต่อผล
การด าเนินงานของกองทรัสต์จึงน่าจะอยู่ในระดับต ่า  

(6) ความเสี่ยงจากการปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ และความเพียงพอของเงินส ารอง
ส าหรับการปรับปรุง 

(7) ความเสี่ยงจากการประกันภัย 
(8) ความเสี่ยงจากการท่ีผู้ เช่ารายยอ่ยในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทุนจะไม่ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนตวัคู่สญัญาจากผู้ให้

เช่าพืน้ท่ีเดิมเป็นกองทรัสต์ 
(9) ความเสี่ยงจากการท่ีผลการด าเนินงานและผลประกอบการของกองทรัสต์ขึน้อยู่กับความสามารถด้านการบริหารจัดการ

กองทรัสต์ของผู้ จัดการกองทรัสต์ 
(10) ความเสี่ยงจากการท่ีผลการด าเนินงานและผลประกอบการของทรัพย์สินขึน้อยู่กับความสามารถของผู้ จัดการกองทรัสต์ 

และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากผู้ จัดการกองทรัสต์ในการท าหน้าท่ีบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

(11) ความเสี่ยงในเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของอสังหาริมทรัพย์กับผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงท าหน้าท่ีบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์  

เน่ืองจากผู้ ท่ีอาจจะท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ภายหลังการลงทุนของกองทรัสต์ ซ่ึงได้แก่  KERM ซ่ึงจะเข้าเป็นผู้ท า
หน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพยใ์นฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกันกับ บริษัท เดอะ คริสตัล รีเทล 
จ ากัด (“บจ. เดอะ คริสตัล รีเทล”) ซ่ึงเป็นผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์โดยมีท าเลท่ีตัง้อยู่บริเวณใกล้เคียงกับทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ ดังนัน้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ กับผู้ท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์จึงอาจเกิดขึน้ได้ 

ทัง้นี  ้KERM อาจท าหน้า ท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเดียวกันกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ อันได้แก่พืน้ท่ีใน
ลักษณะดังต่อไปนี ้1) ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ ซ่ึงตัง้อยู่ในระยะทางห่างจากโครงการ SPRP และโครงการ 
TCR ประมาณ 7 กิโลเมตร และ 19 กิโลเมตร ตามล าดับ ซ่ึงผู้ จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวตัง้อยู่ใน
ระยะท่ีห่างกันพอสมควรจากของโครงการซ่ึงเป็นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์และยังมีกลุ่มลูกค้าท่ีแตกต่างกัน 2) พืน้ท่ี
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บางส่วนของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ และศูนย์การค้าคริสตัลเดอะ คริสตัล เอกมัย -รามอินทรา ในส่วนท่ี
กองทรัสต์ไม่ได้เข้าลงทุน 3) พืน้ท่ีอ่ืนท่ีพัฒนาขึน้เพิ่มเติมในบริเวณข้างเคียงของโครงการ CDC และโครงการ TC และ 4) 
พืน้ท่ีโครงการอ่ืนท่ี KERM รับบริหารจัดการ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีได้ร่วมกันก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดจากการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่ระหว่างพืน้ท่ีในกองทรัสต์และนอกกองทรัสต์  ซ่ึงมี
รายละเอียดตามท่ีระบุอยู่ในข้อ 10.5.4 การบริหารจัดการทรัพยส์ินอ่ืนของผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
ในส่วนท่ี 2-10ซ่ึงรวมถึงการแจ้งให้ทรัสตทีราบเม่ือมีกรณีท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ การก าหนดกรอบราคา 
การเสนอพืน้ท่ีเช่าอย่างเท่าเทียมไม่แบง่แยก และการท ารายงานสรุปผลการตัดสินใจของผู้สนใจ 

(12) ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้อันเป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์กู้ ยืมเงิน 
(13) ความเสี่ยงจากการท่ีกองทรัสต์อาจมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ 

2.2 ความเส่ียงเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

(1) ความเสี่ยงโดยท่ัวไปในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(2) ความเสี่ยงของโครงสร้างการลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีกระจุกตัวเม่ือเปรียบเทียบกับกองทุนรวม

และตราสารทางการเงินประเภทอ่ืน 
(3) ความเสี่ยงท่ีทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันท่ีสูงขึน้และการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค 
(4) ความเสี่ยงจากกรณีทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ลงทุนถูกเวนคืนท่ีดิน   
(5) ความเสี่ยงจากการท่ีทรัพย์สินหลัก ท่ีกองทรัสต์ลงทุนอาจจะมีความช า รุดบกพร่อง หรืออาจมีการปฏิบตัิท่ีไม่เป็นไปตาม

กฎหมายและกฎระเบยีบ หรืออาจมีความบกพร่องอ่ืน 
(6) ความเสี่ยงจากการท่ีอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุนอยู่ภายใต้บงัคับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 

โดยการปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดหลายด้าน  
(7) ความเสี่ยงเก่ียวกับภัยธรรมชาติ อุบตัิภัย และการก่อวินาศกรรม 
(8) ความเสี่ยงจากการใช้บริการพืน้ท่ีจอดรถ  
(9) ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับทางเข้าออกบางทางของโครงการไม่ได้รับสิทธิในการเ ช่ือมทางสู่ถนนส่วนบุคคลหรือถนน

สาธารณะเป็นทางเข้าออกของโครงการ 
(10) ความเสี่ยงเก่ียวกับการดัดแปลงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ ท่ีปรึกษา และผู้ เช่ียวชาญได้ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของโครงการท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนและ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง พบว่าโครงการท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนบางโครงการได้มีการดัดแปลงหรือเพิ่มเติมพืน้ท่ีใช้สอยภายใน
โครงการ เพื่อน าไปจัดหาประโยชน์หรืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยและผู้มาใช้บริการ โดยบางส่วนของพืน้ท่ี
ดังกล่าวอาจมีการด าเนินการไปโดยท่ียงัไม่ได้รับอนุญาตอย่างครบถ้วนหรือยังอยู่ระหว่างการขออนุญาตจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เช่น (1) การก่อสร้างทางเช่ือมระหว่างอาคารภายในโครงการ SPRM โครงการ CDC โครงการ TC และโครงการ 
Plearnary (2) การก่อสร้างโครงหลังคาคลุมของโครงการ Plearnary และ (3) การก่อสร้างหรือต่อเติมพืน้ท่ีท่ีน าไปจัดหา
ประโยชน์ของโครงการ SPRM โครงการ CDC และโครงการ TC 
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เพื่อให้การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ในอนาคตสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองและไม่ขัดข้อง กองทรัสต์จะเข้าท า
สัญญาเช่าทรัพย์สินและสัญญาตกลงกระท าการกับเจ้าของทรัพย์สินของโครงการและคู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้
กองทรัสต์ได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสว่นต่อเติมข้างต้นท่ีมีลักษณะเป็นพืน้ท่ีสว่นกลาง (เช่น ทางเช่ือมระหว่าง
อาคาร) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และเจ้าของทรัพย์สินของโครงการจะเป็นผู้ รับผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่ายและการ
ด าเนินการซ่อมแซม แก้ไข หรือรือ้ถอนซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของพืน้ท่ีส่วนดังกลา่วทุกกรณี (รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีมี
ลักษณะเป็นการลงทุน (Capital Expenditure)) นอกจากนี ้สัญญาตกลงกระท าการ หรือ สัญญาเช่าทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้อง
จะระบุให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าของทรัพย์สินว่าในการด าเนินการใด ๆ กับพืน้ท่ีส่วนต่อเติมดังกล่าวจะต้องค านึงถึงผลกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสตเ์ป็นส าคัญ และจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีมีผลบงัคับใช้
อยู่ ณ ขณะนัน้ เพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่าการปรับปรุงพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
โครงการของกองทรัสต์ในภาพรวมน้อยท่ีสดุทัง้ในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ทรัพยส์ินในพืน้ท่ีสว่นอ่ืนของโครงการ และ
การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยจะไม่สง่ผลกระทบต่อความสะดวกสบายของผู้ เช่ารายย่อยและผู้มาใช้บริการของ
โครงการอย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหรือมีการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขของเจ้าของทรัพย์สินของโครงการ 
กองทรัสต์มีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงจากเจ้าของทรัพย์สินของโครงการเน่ืองจากการ
ผิดสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้สัญญาท่ีเก่ียวข้องได้  เช่น ค่าเสียหายจากการท่ีผู้ เช่ารายย่อยอ่ืนเลิกสัญญาเช่าอันสืบ
เน่ืองมาจากผลกระทบดังกล่าว ความเสยีหายจากการสูญเสยีรายได้จากการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ หรือค่าใช้จ่ายท่ี
ใช้ในการเยียวยาความเดือดร้อนร าคาญจากการปรับปรุงพืน้ท่ีดังกล่าว ฯลฯ เป็นต้น 

(11) ความเสี่ยงเก่ียวกับภาระจ ายอมบนท่ีดินของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุน 

ท่ีดินบางส่วนในโครงการ CDC ท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนผา่นการรับโอนทรัพย์สินและภาระเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ
กองทุนรวม CRYSTAL ตกอยู่ภายใต้ภาระจ ายอมเร่ืองทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน า้ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และ
สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  ของท่ีดินข้างเคียงท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน กรณีจึงมีความเสี่ยงท่ีกองทรัสต์อาจจะไม่สามารถใช้
ประโยชน์บนพืน้ท่ีดังกล่าวได้อย่างเต็มท่ี อย่างไรก็ดี พืน้ท่ีของโครงการ CDC ในส่วนท่ีตกอยู่ภายใต้ภาระจ ายอมดังกล่าวมี
เนือ้ท่ีปรากฏตามเอกสารโฉนดท่ีดินประมาณ 1 งาน 48.00 ตารางวาเท่านัน้ ซ่ึงปัจจุบนัมีสภาพเป็นถนนส าหรับเดินทาง
สัญจรภายในโครงการ CDC อยู่แล้ว และข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าท่ีดินภาระจ ายอมถูกใช้เป็นท่ีตัง้ของอาคารศูนย์การค้า
หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ  ของโครงการ CDC ท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี ้ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงมี
ความเห็นว่าภาระจ ายอมดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางหรืออาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาประโยชน์และการด า เนินงานของ
โครงการ CDC อย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนี ้บางส่วนของท่ีดินในโครงการ TCR ท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ตกอยู่ภายใต้บงัคับภาระจ ายอมใน
ลักษณะเดียวกัน แต่เป็นภาระจ ายอมเพื่อประโยชน์ของท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 40319 และ 40320 ซ่ึงท่ีดินตามโฉนด
ท่ีดินเลขท่ี 40320 เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ในขณะท่ีท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 
40319 ถึงแม้จะมิใช่ส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้แต่กองทรัสต์จะได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์
ในท่ีดินดังกล่าวจากเจ้าของโครงการซ่ึงเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าท่ีดินจากเจ้าของท่ีดินอีกทอดหน่ึง เพื่อประโยชน์เร่ือง
ทางเข้าออก การสัญจร และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อยและผู้มาใช้บริการภายในโครงการ TCR ตลอด
ระยะเวลาสิทธิการเช่าของกองทรัสต์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนัน้ แม้กรณีจะมีความเสี่ยงท่ีกองทรัสต์อาจจะไม่
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สามารถใช้ประโยชน์บนท่ีดินท่ีมีภาระจ ายอมได้อย่างเต็มท่ี แต่ปัจจุบนัท่ีดินภาระจ ายอมนัน้มีสภาพเป็นถนนส าหรับ
เดินทางสัญจรภายในโครงการ TCR อยู่แล้ว ประกอบกับเป็นภาระจ ายอมให้แก่ทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนหรือ
ท่ีกองทรัพย์จะได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์จากเจ้าของโครงการโดยตรง ด้วยเหตุนี ้ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงมีความเห็นว่าภาระจ า
ยอมดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางหรืออาจส่งผลกระทบต่อการด า เนินธุรกิจหรือการจัดหาประโยชน์และการด าเนินงานของ
โครงการ TCR อย่างมีนัยส าคัญ 

(12) ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าช่วงท่ีดิน 
 

(13) ความเสี่ยงจากกรณีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดินโดยตรง   

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 บางโครงการ ซ่ึงได้แก่ โครงการ TCR (บางส่วน) และโครงการ SPRM เป็น
การลงทุนในสิทธิการเช่าพืน้ท่ีในอาคารบางสว่น โดยกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนในสทิธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินซ่ึง
เป็นบริเวณพืน้ท่ีส่วนกลาง และ/หรือ ท่ีตัง้ของอาคารสิ่งปลูกสร้างของโครงการท่ีกองทรัสตล์งทุนโดยตรง แต่จะได้รับสิทธิท่ี
อยู่ในรูปแบบของสิทธิการใช้ท่ีดินจากผู้ ทรงสิทธิการเช่าเพื่อเป็นพืน้ท่ีส่วนกลางและท่ีตัง้อาคารโครงการบางส่วน  โดย
โครงการ SPRM เน่ืองจากผู้ ให้เช่า และ/หรือ เช่า ช่วงโครงการแก่กองทรัสต์ และเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของ
โครงการเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกัน ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้มีการจัดท าข้อตกลงกระท าการจากคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็น
หลักประกันให้กองทรัสต์สามารถใช้ประโยชน์บนท่ีดินแปลงดังกลา่วได้อย่างเต็มท่ี และไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจของ
กองทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงการให้เจ้าของกรรมสทิธิ์ในท่ีดินท าการจดจ านองท่ีดินแปลงดังกล่าวเป็นหลักประกันกรณีเกิดเหตุผิด
สัญญาจนเป็นเหตุให้กองทรัสตไ์ม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ินโครงการได้ เพื่อให้กองทรัสต์จะมีหลักประกันท่ีแน่นอน
ส าหรับสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่าโครงการจากเหตุดังกลา่ว รวมถึงสิทธิในการได้รับค่าเช่าทรัพยส์ินสว่นท่ี ไม่ได้ใช้
ประโยชน์คืนจากผู้ให้เช่าโครงการตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ให้เช่า และ/
หรือ เช่าช่วงโครงการแก่กองทรัสต์ และเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกัน 
และจึงมีผลประโยชน์ไปในทางเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์คาดว่าความเสี่ยงท่ีจะเกิดเหตุผิดสัญญาดังกล่าวเป็นไปได้
น้อย เน่ืองจากผู้ให้เช่าช่วงทรัพย์สนิแก่กองทรัสตจ์ะต้องช าระค่าชดเชยรวมถึงเบีย้ปรับให้แก่กองทรัสต ์ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อฐานะทางการเงินของเจ้าของกรรมสทิธิ์ในท่ีดินได้ ส าหรับโครงการ TCR เน่ืองจากผู้ ก่อตัง้ทรัสต์เห็นวา่เจ้าของท่ีดินแปลง
โฉนดเลขท่ี 40319 และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้มีการท าธุรกิจร่วมกันมานาน ข้อพิพาทเ ร่ืองการให้ใช้ท่ีดินและพืน้ท่ี
บริเวณโดยรอบของอาคารโครงการอาจจะมีความเป็นไปได้ต า่เน่ืองเจ้าของท่ีดินรับทราบว่าการให้เช่าท่ีดินเพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างศูนย์การค้าในปัจจุบนั และการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์จากทรัพย์สินไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมท่ีจะน าไปสู่ข้อ
พิพาทเร่ืองการใช้ได้ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะได้มีการจัดท าข้อตกลงกระท าการจากคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นหลักประกั นให้
กองทรัสต์สามารถใช้ประโยชน์บนท่ีดินแปลงดังกล่าวได้อย่างเต็มท่ี และไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์  

ทัง้นี ้พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในอาคารท่ีตั ง้อยู่บนท่ีดินท่ีได้เป็นสิทธิการใช้ท่ีดินของโครงการ SPRM และโครงการ TCR คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 11 ของพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิรวมของทรัพยส์ินทุกโครงการท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนเท่านัน้ ดังนัน้ จึงคาดวา่
ผลกระทบเร่ืองสิทธิการใช้ท่ีดินดังกล่าวจึงน่าจะอยู่ในระดับต ่า  

(14) ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทุน 
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(15) ความเสี่ยงท่ีก าไรขัน้ต้นท่ีได้จากอสงัหาริมทรัพย ์หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบ
จากหลายปัจจัย 

(16) ความเสี่ยงท่ีมูลค่าของอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสต์ลงทุนตามการประเมินมูลคา่โดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิไม่ได้เป็น
เคร่ืองแสดงมูลค่าท่ีแท้จริงของอสังหาริมทรัพย ์และไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาขายของอสังหาริมทรัพย์นัน้จะเป็นไป
ตามท่ีประเมิน ไม่ว่าในปัจจุบนัหรือในอนาคต 

2.3 ความเส่ียงเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยผู้ลงทุน 

(1) ความเสี่ยงโดยท่ัวไปท่ีเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ 
(2) ความเสี่ยงท่ีกองทรัสต์ท่ีอยู่ระหว่างการก่อตัง้  โดยยังไม่มีผลการด าเนินงานในอดีตท่ีนักลงทุนสามารถอ้างอิงในการ

พิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน 
(3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
(4) ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทัง้จ านวน 
(5) ความเสี่ยงเก่ียวกับการจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีน และการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในตลาด

หลักทรัพย์ฯ 
(6) ความเสี่ยงท่ีราคาหน่วยทรัสต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย  
(7) ความเสี่ยงด้านภาษีเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุนจากการแปลงสภาพและเลิกกองทุนรวม 
(8) ความเสี่ยงท่ีทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อาจเกิดรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินทางบญัชี 
(9) ความเสี่ยงจากการท่ีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทรัสต์อาจมิได้เป็นมูลค่าท่ีแท้จริงท่ีกองทรัสต์จะได้รับหากมีการจ าหน่าย

ทรัพย์สินออกไปทัง้หมดหรือมีการเลิกกองทรัสต์ 
(10) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง 
(11) ความเสี่ยงเก่ียวกับความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์  
(12) ความเสี่ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ในการก าหนดราคาซือ้ขายหน่วยทรัสต์  
(13) ความเสี่ยงจากการท่ีกองทรัสต์อาจจดทะเบยีนสิทธิการเช่าได้ล่าช้า  
(14) ความเสี่ยงกรณี ท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์อาจจะน้อยกว่าจ านวนเงินท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้

ลงทุน 
(15) ความเสี่ยงทางการเมืองในประเทศไทย 
(16) ความเสี่ยงท่ีสมมติฐานในงบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานมีความไม่แน่นอน และขึน้อยู่กับความเสี่ยงและความ

ไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและการแข่งขัน ซ่ึงอาจส่งผลให้ผลประกอบการท่ีแท้จริง
แตกต่างจากท่ีประมาณการไว้อย่างมีนัยส าคัญและอาจส่งผลต่อมูลค่าท่ีได้ลงทุนในกองทรัสต์  

(17) ความเสี่ยงส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสัญชาตติ่างชาติหรือถ่ินท่ีอยู่อาศัยในบางประเทศ ท่ีอาจถูกจ ากัดสิทธิในการจองซือ้
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในอนาคต ในกรณีการเพิม่ทุนแบบเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยท่ัวไปแบบเฉพาะเจาะจง (Preferential 
Public Offering หรือ PPO) 
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ส่วนท่ี 2.1 

ข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ 

1. วัตถุประสงค์การใช้เงิน 

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (“KERM” หรือ “ผู้ จัดการกองทรัสต์รายท่ี 1”) โดยมีส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 
1420/1 โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคารอี ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240 เลขทะเบยีนบริษัท 0105562032421 โทรศัพท์ 02-101-5799 และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง 
จ ากัด (“BBLAM” หรือ “ผู้ จัดการกองทรัสต์รายท่ี 2”) โดยมีส านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 21 
และชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เลขทะเบียนบริษัท 0105535049700 
โทรศัพท์ 02-674-6488 (โดยเรียกรวมว่า “ผู้ จัดการกองทรัสต์”) ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate Investment Trust) 
(“กองทรัสต์” หรือ “BKER”) จ านวนไม่เกิน 896,600,000 หน่วย เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี ้

(1) เพื่อซือ้ทรัพย์สินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท (“กองทุนรวม CRYSTAL”) 
ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์” ในหน้าถัดไป 
จ านวน 390,000,000 หน่วย ซ่ึงต่อไปเม่ือมีการเลิกกองทุนรวม CRYSTAL หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายให้แก่
กองทุนรวม CRYSTAL จะจ่ายคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีอัตราการ
สับเปลี่ยนหน่วยทรัสต์กับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL (“Swap Ratio”) 1 ต่อ 1 ตามท่ีระบุไว้ใน
มติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ประจ าปี 
2562 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 

(2) เพื่อระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ตาม
รายละเอียดในหัวข้อ “ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1” ในหน้าถัดไป จ านวนไม่เกิน 
506,600,000 หน่วย โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนต่อไปนี ้

- ส่วนท่ี 1: ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของ
หน่วยทรัสต์ทัง้หมดท่ีออกและเสนอขายส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลง ทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

- ส่วนท่ี 2: บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ของ
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ไม่เกินร้อยละ 10 ของหน่วยทรัสต์ทัง้หมดท่ีออกและ
เสนอขายส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

- ส่วนท่ี 3: ประชาชนท่ัวไป ในจ านวนเท่ากับส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายต่อ ส่วนท่ี 1: ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ และส่วนท่ี 2: บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
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ส าหรับแหล่งท่ีมาของเงินทุนส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 นัน้ นอกจาก
เหนือจากการระดมทุนด้วยออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์จะมีการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินตาม
รายละเอียดใน ส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3.3.1 ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ข้อ (7) 
การกู้ ยืมเงิน อน่ึง รายละเอียดทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ภายหลังการแปลงสภาพและการเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 โดยสรุปสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายัง 
กองทรัสต์ 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

(1) โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ในส่วนท่ีโอนจาก
กองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ (“โครงการ 
CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต์”) 

(2) โครงการเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ในส่วนท่ี
โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์  
(“โครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุ นร ว ม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต์”) 

 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 
3.1 ข้อมูลเ ก่ียวกับทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนร ว ม
อสังหาริมทรัพย์มายังกองทรัสต์) 

(1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติมของ
โครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนร ว ม 
CRYSTAL มายัง กองทรัสต์ 

(2) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่า เพิ่มเติมของ
โ ค ร งก าร TC ในส่ ว น ท่ี โ อนจาก กองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

(3) โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ในส่วนท่ี กองทรัสต์
จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 (“โครงการ CDC ใน
ส่วนท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1”) 

(4) โครงการเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ในส่วนท่ี
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 (“โครงการ 
TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั ้งท่ี 
1”) 

(5) โครงการเดอะ คริสตัล เอสบ ีราชพฤกษ์ (“โครงการ 
TCR”) 

(6) โครงการอมอริน่ี รามอินทรา (“โครงการ Amorini”)  
(7) โครงการแอมพาร์ค จุฬา (“โครงการ I’m Park”) 
(8) โครงการเพลินนาร่ี  มอลล์ วัชรพล ( “โครงการ 

Plearnary”) 
(9) โครงการสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) 

(“โครงการ SPRM”) 
(10) โครงการสัมมากร เพลส รังสิต (“โครงการ SPRS”)  
(11) โครงการสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ ( “โครงการ 

SPRP”) 
(12) โครงการเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ (“โครงการ The 

Scene”) 
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ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายัง 
กองทรัสต์ 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 หัวข้อ 3.3 
ข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 
1) 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่ลงทุนในโครงการใดโครงการหน่ึง และ/หรือ ไม่ลงทุนในพืน้ท่ี

บางส่วนของบางโครงการ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาปรับสัดส่วนโครงสร้างทางการเงินต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง

ตามท่ีระบุไว้ในมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ประจ าปี 

2562 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 และเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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2. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ 

2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทรัสต์ 

2.1.1 นโยบายการลงทุน 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต์” หรือ “BKER”) จัดตัง้ขึน้โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์โดยมุ่งเน้นการลงทุนในทรัพย์สนิหลัก ซ่ึงได้แก่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์รวมทัง้สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์
และกองทรัสต์ โดยนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ มีดังต่อไปนี ้

(1) กองทรัสต์จะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า  และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ท่ีมี
ศักยภาพ โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพยป์ระเภทศูนย์การค้า และพืน้ท่ีพาณิชยกรรมอ่ืน ๆ  (Core component) 
รวมทัง้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องหรือส่งเสริมประโยชน์กับ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพืน้ท่ีพาณิชยกรรมอ่ืน ๆ (Non-core component) อาทิ ทรัพย์สิน
เพื่อการพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม อาคารส านักงาน โรงแรมและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ ท่ีจอด
รถ เป็นต้น โดยท่ีมูลค่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ  (Non-core component) ท่ีกองทรัสต์เข้า
ลงทุนในแต่ละโครงการจะไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการนัน้ ทัง้นีก้องทรัสต์จะลงทุนในทรัพยส์ินหลกั
ด้วยการซือ้ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพยส์นิ
หลัก และโดยมุ่งเน้นการจัดหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อ่ืนใดในท านอง
เดียวกัน ตลอดจนท าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรือจ าหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ  
เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเน่ืองใน
ระยะยาว อีกทัง้กองทรัสต์มีจุดมุ่งหมายท่ีจะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อการเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองของฐาน
รายได้ของกองทรัสต์ และเป็นการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในท าเลท่ี
แตกต่างกัน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน และ/หรือหลักทรัพย์อ่ืน และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอ่ืน
ใด ตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

(2) กองทรัสต์อาจลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่
ด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี
จะต้องมีมาตรการหรือกลไกในการดูแลและควบคุมให้บริษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็นไปตาม
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้องตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(3) กองทรัสต์อาจลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ท่ีจะช่วยเสริมผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ เช่น การลงทุนใน
โครงการ Solar Roof ในทรัพย์สินหลัก การลงทุนในโครงการประหยัดพลังงานอ่ืน ๆ เป็นต้น 

(4) กองทรัสต์อาจจะพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในข้อ (1) (2) 
และ (3) หรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนจะประกาศก าหนดให้เป็นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
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ส าหรับการลงทุนในอนาคต ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือปรับการโครงสร้างการลงทุน 
โดยจะท าการซือ้ และ/หรือขาย และ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทรัสต์ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิท่ีลงทุน 
โดยการบริหารจัดการตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์  
ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาด าเนินการใด ๆ  ท่ีไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และเป็นไปตามท่ีก าหนด
ไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศอ่ืนท่ืเก่ียวข้อง ทัง้ท่ีมีผลใช้บงัคับอยู่ในปัจจุบนัและท่ีจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติ มใน
อนาคต  

2.1.2 นโยบายการกู้ยืมเงิน 

กองทรัสต์อาจกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันได้ ซ่ึงต้องเป็นการกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันเพื่อการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี  ้

(1) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

(2) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

(3) การลงทุนโดยทางอ้อม ซ่ึงเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ผ่านการถือหุ้นในบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ 

(4) ลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนใด ตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนจะประกาศก าหนดให้เป็นทรัพย์สินหลัก  

(5) บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

(6) ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรืออสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสทิธิ
ครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมท่ีจะใช้หาผลประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณ์ของ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 

(7) ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซ่ึงสังหาริมทรัพย์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ หรืออสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความ
พร้อมท่ีจะใช้หาผลประโยชน์ 

(8) ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แล้วซ่ึงเป็นของกองทรัสต์ หรือท่ีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่า
หรือสิทธิครอบครอง เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(9) ลงทุนก่อสร้างโครงการศูนย์การค้า และ/หรือพืน้ท่ีพาณิชยกรรมอ่ืนในท่ีดินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน 

(10) เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ 

(11) ช าระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต์ 

(12) ปรับโครงสร้างเงินกู้ ยืมเพื่อน าไปช าระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันฉบบัเดิม (Refinance) 

(13) ปรับโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ 
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(14) ป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรือ ป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบีย้อัน 
เน่ืองมาจากการกู้ ยืมเงินหรือออกตราสารหนี ้

(15) การลงทุนในทรัพย์สินตา่ง ๆ  ท่ีจะช่วยเสริมผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ เช่น การลงทุนในโครงการ Solar 
Roof ในทรัพย์สินหลัก การลงทุนในโครงการประหยัดพลังงานอ่ืน ๆ เป็นต้น 

(16) เหตุจ าเป็นอ่ืนใดท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรส าหรับการบริหารจัดการกองทรัสต์  

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะกู้ ยมืเงิน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคัญ และใน
กรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ การกู้ยืมเงินเพือ่วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดในข้อ 
(6) (7) (8) หรือ (9) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องค านึงถึงก าหนดเวลาเช่าท่ีเหลืออยู่ตามสัญญาเช่าด้วย  

  



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 2 - 4 

2.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีโทล โกรท (“กองทุนรวม CRYSTAL”) มีความประสงค์ท่ีจะแปลง
สภาพกองทุนรวม CRYSTAL ไปเป็นกองทรัสต์ เพื่อให้สามารถขยายการลงทุนผ่านการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม โดย
กองทรัสต์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์รวมถึงกู้ ยมืเงินจากสถาบนัการเงิน เพื่อการลงทุนในทรัพยส์นิ
ซ่ึงประกอบไปด้วยอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องของโครงการ 

อน่ึง ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพยส์นิ
ของกองทุนรวม CRYSTAL ภายหลังการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ โดยการเปลี่ยนผู้ให้บริการกับผู้ เ ช่ารายย่อยของ
ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ลงทุนอยู่ ตามท่ีในปัจจุบนั กองทุนรวม CRYSTAL ได้ให้เช่าเหมางานระบบและเช่า
พืน้ท่ีส่วนกลางในส่วนของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ลงทุนอยู่แก่บริษัท เค.อี.รีเทล จ ากัด (“บจ. เค.อี.รีเทล”) ซ่ึง
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม CRYSTAL และกองทุนรวม CRYSTAL ได้รับผลตอบแทนจาก บจ. เค.อี.รีเทล 
ตามสัดส่วนท่ีได้มีการก าหนดกันไว้ล่วงหน้าในสัญญาเช่าเหมางานระบบและสัญญาเช่าพืน้ท่ีส่วนกลาง โดยกองทรัสตจ์ะ
ยกเลิกสัญญาเช่าเหมางานระบบและสัญญาเช่าพืน้ท่ีส่วนกลางดังกล่าว เพื่อให้กองทรัสต์สามารถให้บริการแก่ผู้ เช่าราย
ย่อยได้โดยตรง และเพื่อให้กองทรัสต์มีโครงสร้างการเข้าลงทุนและการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต์ในลักษณะเดียวกันกับทรัพย์สินอ่ืน ๆ ท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 ทัง้นี ้การ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องในการบริหารจัดการกองทุนรวม CRYSTAL และกองทรัสต์ ภายหลังการ
แปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ ตามท่ีระบุในหนังสือเชิญประชุมของกองทุนรวม CRYSTAL โดยสรุป
สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

บุคคลท่ีเก่ียวข้อง กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต์ 
ผู้ จัดการกองทุนรวม/
ผู้ จัดการกองทรัสต์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

ในฐานะผู้ จัดการกองทุนรวม 

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด และบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด 

ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์/
ทรัสตี 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 
จ ากัด 

ในฐานะทรัสตี 
ผู้ท าหน้าท่ีบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท เค.อี.รีเทล จ ากัด 
ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด1/ 

ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ 
หมายเหตุ: 1/ ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต์ท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์รายโครงการ 
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2.3 โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

 
หมายเหตุ: 1/ ส าหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 KERM อาจพิจารณาว่าจ้างเฉพาะงานบางส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกา รท า

หน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น งาน Day to Day Operation แต่ทัง้นีข้อบเขตงานดังกล่าวจะไม่รวมถึงหน้าท่ีใ นการ
ท าการตลาด จัดหาผู้ เช่า (ยกเว้นกรณีนายหน้าเป็นครัง้คราว) และดูแลการจัดหาประโยชน์ของโครงการ แก่บริษัท แก
รนด์ ยูนิแลนด์ จ ากัด (ส าหรับโครงการ I’m Park) และบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (ส าหรับโครงการ 
SPRM โครงการ SPRS และโครงการ SPRP) โดย KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์และท าหน้าท่ีบ ริ หา ร
อสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาก าหนดขอบเขตการว่าจ้างงานบริหารอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละโครงการตามควา ม
เหมาะสมในด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีได้รับมอบหมาย  และ
พิจารณาถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากขอบเขตการว่าจ้าง 

กองทรัสต์มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“SCBAM”) ท าหน้าท่ีเป็นทรัสตี มีหน้าท่ีจัดการ 
และ/หรือ ติดตามดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม (โปรดพิจารณารายละเอียดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทรัสตีในส่วนท่ี 2.2 
หัวข้อ 10.6.3 หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี) และมีบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (“KERM”) และบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด (“BBLAM”) ท าหน้าท่ีเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
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ในการดูแลบริหารจัดการกองทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยส์ินหลักของกองทรัสต์ และด าเนินการให้เป็นไปตาม
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ (โปรดพิจารณารายละเอียดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ จัดการกองทรัสต์ในส่วนท่ี 2.2 หัวข้อ 
10.4.3 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ จัดการกองทรัสต์) ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายท่ี 1 มีบริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด 
(“บจ. เบญจกิจพัฒนา”) และ บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด (“บจ. เกียรติสหมิตร”) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม 
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2.4 จุดเด่นของกองทรัสต์ 

2.4.1 ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ตัง้อยู่ในท าเลหลากหลายและมีศักยภาพ 

ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ และทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 จ านวนทัง้ 10 โครงการ ตัง้อยู่บริเวณย่านท่ีอยู่อาศัยท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วและมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น นอกจากนีย้ังกระจายอยู่ในท าเลท่ีหลากหลายจึงส่งผลให้รายได้จากการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ในระยะยาวมีความม่ันคง กระจายความเสี่ยง และช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้แหล่งเดียว 
(Asset Diversification) ทัง้นี ้กองทรัสต์จะรับโอนทรัพย์สินจากกองทุนรวม CRYSTAL และจะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ 
CDC และโครงการ TC โดยทัง้สองโครงการตัง้อยู่ในย่านท่ีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพชัน้กลาง ในขณะท่ีโครงการอ่ืน ๆ  ตัง้อยู่
ทัง้ในเมืองและย่านท่ีอยู่อาศัยเขตอ่ืนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนัน้ การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
จึงเป็นการขยายฐานสินทรัพย์และฐานลูกค้าไปยังย่านท่ีอยู่อาศัยทัง้ใน (1) เขตกรุงเทพชัน้ใน ได้แก่ เขตปทุมวัน (2) เขต
กรุงเทพชัน้กลางบริเวณอ่ืน ได้แก่ บริเวณถนนสวนสยาม ถนนวัชรพล ถนนรามค าแหง และถนนลาดพร้าว และ (3) เขต
ปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี 

2.4.2 ทรัพย์สินของกองทรัสต์มีศักยภาพและมีผลการด าเนินงานท่ีดี 

ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์แต่ละโครงการ เป็นโครงการท่ีมีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดผู้ประกอบการให้มาเช่า
พืน้ท่ี จัดแสดงสินค้า รวมถึงโฆษณาเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในหลายพืน้ท่ี นอกจากนีย้ังมีอัตราการเช่าพืน้ท่ีอยู่ในระดับดี โดย
อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยใน 6 เดือนแรกของปี 2562 ของแต่ละโครงการ สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย 6 เดือนแรกของปี 2562 

 
หมายเหตุ: 1/ รวมทรัพย์สินส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์และทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่ ม เติ ม

ครัง้ท่ี 1  

นอกจากนี ้ผู้ เ ช่าพืน้ท่ีหลักของแต่ละโครงการนัน้ยังมีความหลากหลายทัง้ทางด้านผู้ เช่า ประเภทธุรกิจท่ี
ประกอบการ และมีการต่อสัญญาเช่าอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับผู้ เช่าพืน้ท่ีเป็นเจ้าของแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียง จึงท าให้
กองทรัสต์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีต่อเน่ืองและม่ันคง เน่ืองจากรายได้มีการกระจายตัวมากขึน้และลดการพึ่งพิงรายได้
จากธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงหรือผู้ เช่ารายใดรายหน่ึง 
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ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 

2.4.3 กองทรัสต์มีโอกาสเติบโตจากแผนการลงทุนท่ีต่อเน่ืองตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์  

กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนส าหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคต และเน่ืองจากผู้ จัดการ
กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนท่ีไม่ถูกจ ากัดขอบเขตให้ลงทุนแต่ในทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวโยงกัน ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จึงสามารถเลือกพจิารณาลงทุนในทรัพยส์ินท่ีมีศักยภาพและมีความเหมาะสมในเวลาท่ีเห็นสมควรเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัสต์ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้การท่ีกองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภท
คอมมูนิตีม้อลล์ (Community Mall) นัน้ถือเป็นการสร้างกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ ประกอบการรายอ่ืน ๆ ทัง้ระดับ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้ เช่ารายย่อยในแต่ละโครงการ  ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันกับ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ได้ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและขยายฐานสินทรัพย์ของ
กองทรัสต์ ทัง้ในแง่การเติบโตของทรัพยากรจากการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ของกองทรัสต์ และการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ๆ  
เพิ่มเติมในอนาคตตามการลงทุนแบบเชิงรุก นอกจากนี ้การลงทุนเพิ่มเติมจะสง่ผลให้ขนาดสนิทรัพยข์องกองทรัสตป์รับตวั
เพิ่มขึน้ ซ่ึงจะท าให้มีสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์เพิ่มขึน้ตามมาอีกด้วย  

2.4.4 ผู้จัดการกองทรัสต์มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารงาน 

กองทรัสต์มีผู้ จัดการกองทรัสต์ร่วมกันสองรายคือ KERM และ BBLAM ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการบริหารงานเป็น
อย่างดี โดย บจ. เบญจกิจพัฒนา และ บจ. เกียรติสหมิตร ซ่ึงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของ KERM และ บจ. เค.อี.รี
เทล ซ่ึงเป็นผู้บริหารโครงการ CDC และโครงการ TC ในปัจจุบนั มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพัฒนาและ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอมมูนิตีม้อลล์เป็นระยะเวลากว่า 12 ปี รวมถึง BBLAM มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในการเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นข้อได้เปรียบท่ีท าให้กองทรัสตมี์
ความแตกต่างจากกองทรัสต์อ่ืน  ๆ โดยเป็นการผสานความช านาญของผู้ จัดการกองทรัสต์แต่ละรายท่ีแตกต่างกัน 
นอกจากนี ้ในการบริหารกองทรัสต์ ร่วมกันนัน้ ผู้ จัดการกองทรัสต์ ทัง้สองรายจะจัดตัง้คณะกรรมการการลงทุนด้าน
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อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Committee) เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาอนุมัตินโยบายและกลยุทธ์การลงทุน การ
บริหารจัดการกองทรัสต์ในด้านการด าเนินงานและความเสี่ยง รวมถึงก ากับดูแลการด าเนินงานของกองทรัสต์ให้เป็นไป
ตามนโยบายของกองทรัสต์ท่ีตัง้ไว้ ซ่ึงจะเป็นผลดีในแง่ของการถ่วงดุลอ านาจของผู้ จัดการกองทรัสต์แต่ละราย การ
ด าเนินการท่ีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดีและส่งผลให้กองทรัสต์มีการเติบโต
อย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย 

2.4.5 กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ 

กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน การ
ออกตราสารประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารหนี ้หุ้นกู้  หรือการเข้าท าสัญญาท่ีมีลักษณะเป็นการกู้ยืม ทัง้ท่ีเป็นการกู้ ยืมโดยมี
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เป็นหลักประกันการช าระเงินกู้ ยืมหรือไม่ ก็ตาม ทัง้นี ้กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินได้เพื่อ
วัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยค านึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสตเ์ป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม การกู้ ยมืเงนิ
ของกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดในเร่ืองอัตราส่วนในการกู้ ยมืเงินท่ีระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกองทรัสต์สามารถ
ก่อภาระผูกพันได้ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ี กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 นัน้ 
กองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันภายในวงเงินไม่เกิน 2,875 ล้านบาท ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 35 ของทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ ณ วันท่ี กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 แล้วเสร็จ การกู้ ยืมเงินเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เน่ืองจากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์จะได้รับประโยชน์จากต้นทุนทางการเงินของ กองทรัสต์ท่ีต ่าลงเม่ือเทียบกับการลงทุนในทรัพย์สินโดยใช้เงนิท่ี
ได้รับจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อนักลงทุนเพียงอย่างเดียว อีกทัง้อัตราดอกเบีย้และเงื่อนไขท่ีกองทรัสต์ต้องช าระใน
การกู้ ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ต่างจากอัตราการกู้ ยืมเงินของ
ลูกค้าชัน้ดีท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้กับลูกค้าของตนในธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีประเภทศูนย์การค้าและอยู่
ภายใต้เงื่อนไขท่ีใกล้เคียงกัน อีกทัง้ยังมีลักษณะเป็นการด าเนินธุรกิจทางการค้าปกติ  

 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 1 

3. ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (“กองทุนรวม CRYSTAL”) มีความประสงค์ท่ีจะแปลง
สภาพกองทุนรวม CRYSTAL ไปเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต”์ 
หรือ “BKER”) เพื่อให้สามารถขยายการลงทุนผ่านการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม โดยกองทรัสต์จะระดมทุนโดยการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ รวมถึงกู้ ยมืเงินจากสถาบนัการเงิน เพื่อการลงทุนในทรัพยส์ินซ่ึงประกอบไปด้วยอสังหาริมทรัพย ์
และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องของโครงการทัง้หมดจ านวน 10 โครงการ ซ่ึงรวมถึงการ
ขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ จ านวน 2 
โครงการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายัง 
กองทรัสต์ 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

(1) โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ในส่วนท่ีโอนจาก
กองทุนรวม CRYSTAL มายัง กองทรัสต์ (“โครงการ 
CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต์”) 

(2) โครงการเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ในส่วนท่ี
โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์  
(“โครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนร ว ม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต์”) 

 
รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต์” 

(1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติมของ
โครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนร ว ม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

(2) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติมของ
โ ค ร งก าร TC ในส่ ว น ท่ี โอนจากก องทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

(3) โ ค ร งการค ริสตัล ดี ไ ซ น์  เ ซ็น เ ตอ ร์  ในส่วนท่ี 
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั ้งท่ี 1 (“โครงการ 
CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1”) 

(4) โครงการเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ในส่วนท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 (“โครงการ TC 
ในส่วนท่ี กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1”) 

(5) โครงการเดอะ คริสตัล เอสบ ีราชพฤกษ์ (“โครงการ 
TCR”) 

(6) โครงการอมอริน่ี รามอินทรา (“โครงการ Amorini”)  
(7) โครงการแอมพาร์ค จุฬา (“โครงการ I’m Park”) 
(8) โครงการเพลินนาร่ี  มอลล์ วัชรพล (“โครงการ 

Plearnary”) 
(9) โครงการสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) 

(“โครงการ SPRM”) 
(10) โครงการสัมมากร เพลส รังสิต (“โครงการ SPRS”)  
(11) โครงการสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ (“โครงการ 

SPRP”) 
(12) โครงการเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ (“โครงการ The 

Scene”) 
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ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 2 

ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายัง 
กองทรัสต์ 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 
1” 
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ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 3 

3.1 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มายังกองทรัสต์ 

3.1.1 ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มายังกองทรัสต์  

(1) รายละเอียดศูนย์การค้าและทรัพย์สิน 

(1.1) โครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

1) ข้อมูลท่ัวไปของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

1.1) ประวัติความเป็นมาและท่ีตัง้ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

(ก) ประวัติความเป็นมา 

  

ศูนย์การค้าคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์และศูนย์รวมงานดไีซน์ท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดใน
เอเชีย ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ด้านการตกแต่ง วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และวัสดุตกแต่งพืน้และผนัง 
ห้องสมุดด้านการออกแบบ และเป็นศูนย์รวมข้อมูลและคลังความรู้ด้านการดีไซน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ The 
Most Comprehensive Lifestyle Design District ส าหรับลูกค้า สถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบ 
ผู้บริหารศูนย์การค้า นักธุรกิจด้านการส่งออกและน าเข้าตลอดจนการให้ความรู้ เทรนด์ด้านดีไซน์ นวัตกรรม
ท่ีทันสมัย ประกอบด้วยร้านค้าจ านวนกว่า 270 ร้านค้า ซ่ึงนอกจากร้านเฟอร์นิเจอร์และผลติภัณฑด้์านการ
ตกแต่งแล้ว ยังประกอบด้วยศูนย์ประชุม ห้องสัมมนา ศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ห้องจัดเลีย้ง 
ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ธนาคาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และพืน้ท่ีส านักงาน โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตัง้แต่เวลา 
10.00 น. ถึง 22.00 น. (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 
http://www.crystaldesigncenter.com/) 

ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์แบง่พืน้ท่ีออกเป็น 2 โซน ได้แก่ นอร์ธวิง (North Wing) ซ่ึงเป็นการ
ตกแต่งอาคารสไตล์โมเดิร์น ล า้สมัย ท่ีเน้นใช้วัสดุโพลีคาร์บอเนตร่วมกับระบบแสงไฟเพื่อให้แต่ละอาคารมี
แสงสีแตกต่างกันไป และเซาท์วิง (South Wing) ซ่ึงตกแต่งด้วยสไตล์แนวคิดของการใช้วัสดุท่ีหลากหลาย 
คือ เหล็ก ไม้ พลาสติก และวัสดุรีไซเคิล อีกทัง้การออกแบบภูมิสถาปัตย์ให้มีดีไซน์โดดเด่นสอดรั บกับ
อาคารและบรรยากาศแบบ Outdoor Terrace ท่ีผสานความสวยงามและความร่มร่ืนของธรรมชาติและการ
จัดแสดงประติมากรรมหลากหลายรูปแบบอีกด้วย โดยศูนย์การค้ามีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 155,334 ตาราง
เมตร และพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 42,136 ตารางเมตร 
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ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 4 

รูปภาพ 1 รูปภาพ 2  

รูปภาพ 3 รูปภาพ 4 
ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล 

(ข) ท่ีตัง้ศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ตัง้อยู่ท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร โดยต าแหน่งท่ีตัง้ของศูนย์การค้า อยู่ระหว่างถนนลาดพร้าว กับสี่แยกเกษตรนวมินทร์ ซ่ึง
มีสถานท่ีส าคัญ เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์ วิลล์ ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 
ตลาดหัวมุม เป็นต้น  ทัง้นี ้ต าแหน่งท่ีตัง้ของศูนย์การค้ามีอาณาเขตติดต่อท่ีดินดังนี  ้

ทิศเหนือ : ท่ีดินบุคคลอ่ืน ระยะทาง 73 เมตร 
ทิศตะวันออก : ท่ีดินบุคคลอ่ืน ระยะทาง 607 เมตร 
ทิศตะวันตก           : ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ระยะทาง 375 เมตร 
ทิศใต้ : ท่ีดินบุคคลอ่ืนและซอยลาดพร้าว 87 ระยะทาง 479 เมตร 
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ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 5 

แผนท่ีตัง้ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

 
ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล 

(ค) ทางเข้าออกศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าสามารถเข้า-ออกได้โดยถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซ่ึงเป็นถนนสาธารณประโยชน์ผ่านหน้าทรัพยส์นิ 
สภาพปัจจุบนัเป็นถนนลาดยางขนาด 6 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างประมาณ 20 เมตร และเขตทางกว้าง
ประมาณ 80 เมตร (แนวเขตทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) 

(ง) การเดินทางมายังศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์รับจ้างสาธารณะ 
สามารถใช้ถนนสายหลักได้หลายเส้นทาง ได้แก่ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา) ถนน
ประเสริฐมนูกิจ (เกษตร-นวมินทร์) และถนนลาดพร้าว ทัง้นี ้ท่ีตัง้ของศูนย์การค้าอยู่ในเส้นทางสัญจรของทาง
พิเศษฉลองรัช โดยศูนย์การค้าอยู่ห่างจากจุดขึน้ลงของทางพิเศษประมาณ  4 กิโลเมตร 

(จ) จุดเด่นของศูนย์การค้า  

ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เป็นดีไซน์ เซ็นเตอร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีรวบรวมสนิค้า
ด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งครบทุกหมวดหมู่จากท่ัวทุกมุมโลก อีกทัง้เป็นศูนย์รวมของข้อมูลและ



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 6 

แหล่งความรู้ด้านออกแบบและตกแต่ง มีความโดดเด่นท่ีสถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้างท่ีใช้ และการตกแตง่ของแต่
ละอาคารท่ีมีสไตลแ์ละแนวคิดท่ีแตกต่างกันออกไปรวบรวมของตกแต่งบ้านท่ีครบครันและมากท่ีสุดในประเทศ
ไทยและในเอเชีย นอกจากนี ้ยังมีการจัดกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองและมีความหลากหลายเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามา
ใช้บริการอย่างสม ่าเสมอ รวมไปถึงมีพืน้ท่ีสีเขียวท่ีรองรับผู้ใช้บริการเพื่อลดความแออัด และสามารถพาสตัว์
เลีย้งมาเดนิเล่นได้ นอกจากนี ้ศูนย์การค้าตัง้อยูใ่นยา่นท าเลบนถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ถนนเอกมัย-รามอินทรา) 
ซ่ึงมีทางยกระดับรามอินทราอาจณรงค์ สามารถเดินทางสู่ศนูย์กลางธุรกิจ (Central Business District) ได้อยา่ง
รวดเร็ว  

1.2) รายละเอียดท่ีดินและพืน้ท่ีของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินทัง้หมด 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

823 3902 119 40-2-4.40 
206174 41 22155 0-1-48.00 
247221 3887 8472 1-0-3.70 
247222 3888 8469 2-0-55.70 
255664 5042 31241 9-2-91.40 
255665 5043 31242 0-0-4.20 
255679 116 31252 0-0-38.60 
255680 117 31253 3-2-04.60 
255681 118 31254 0-1-59.00 
255682 5048 31255 0-0-25.90 
255683 5049 31256 14-3-24.50 
252023 3903 120 1-1-60.80 
255879 5050 31353 0-0-61.90 
255323 5018 31032 0-2-15.60 
255324 5019 31033 0-2-15.50 
255325 5020 31034 0-2-15.50 
255326 5021 31035 0-2-15.70 
256912 5052 31549 0-0-61.90 

รวม 76-2-6.90 
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ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 7 

(ข) อาคาร 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ1/ 
(ตร.ม.) 

เฟส 1 อาคาร B 7,112 9,935 
อาคาร C 7,559 7,748 
อาคาร D 6,413 9,672 
อาคาร E 2,623 8,596 
อาคาร F 2,914 3,932 
อาคาร G 1,887 1,990 
รวมเฟส 1 28,508 41,873 

เฟส 2 อาคาร J1 873 1,014 
อาคาร J2 1,284 1,800 
อาคาร K1 1,010 1,920 
อาคาร K2 1,008 1,698 
อาคาร K3 950 1,900 
อาคาร K4 1,039 1,752 
อาคาร K5 990 1,232 
อาคาร L1/L2 1,660 2,923 
อาคาร L3 948 1,726 
อาคาร L4 904 1,702 
อาคาร L5 2,963 3,201 

รวมเฟส 2 13,628 20,868 
รวมทัง้หมด2/ 42,136 62,741 

หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ ไม่รวมอาคารท่ี บจ. เบญจกิจพัฒนา ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ซึ่ง บจ. เบญจกิจพัฒนา ให้เช่าท่ีดิน

แก่บริษัทอื่น ๆ 

(ค) พืน้ท่ีทัง้หมดของศูนย์การค้า 

รายละเอียด พืน้ท่ีโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยในอาคารโดยประมาณ1/2/ 62,741 
- พืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิในอาคารโดยประมาณ  42,136 
- พืน้ทีส่่วนกลางในอาคาร 17,090 
- พืน้ทีห่อ้งสัมมนาและหอ้งประชมุ (อาคาร E) 3,515 

พืน้ท่ีอาคารส่วนท่ีให้เช่าท่ีดิน3/ 21,364 
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ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 8 

รายละเอียด พืน้ท่ีโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีอาคารส านักงาน (อาคาร N)4/ 1,600 
พืน้ท่ีอ่ืน ๆ (เช่น ส่วนท่ีเป็นทางเดินระหว่างอาคาร ลานจอดรถ สวน และทาง
สัญจร) 

69,629 

พืน้ท่ีทัง้หมดของศูนย์การค้า 155,334 
ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล และ บจ. เบญจกิจพัฒนา 
หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ ศูนย์การค้ามีท่ีจอดรถตามกฎหมายจ านวน 966 คัน ทัง้นี ้ กองทุนรวม CRYSTAL ลงทุนในพืน้ท่ีดิน

ซึ่งมีท่ีจอดรถจ านวน 384 คัน และได้สิทธิการใช้จากเจ้าของโครงการจ านวน 220 คัน รวมทัง้สิน้ 604 
คัน  

 3/ บจ. เบญจกิจพัฒนา ได้ท าสัญญาให้เช่าพืน้ท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคารกับ บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์
เฮ้าส์ จ ากัด (อาคาร A) พืน้ท่ีดินเช่าประมาณ 3-2-4.6 ไร่ คิดเป็นพืน้ท่ีอาคารประมาณ 9,756 ตาราง
เมตร บริษัท เอส.ซี.จี. เอ็กซ์พีเรียนซ์ จ ากัด (อาคาร H) พืน้ท่ีดินเช่าประมาณ 4-0-0 ไร่ คิดเป็นพืน้ท่ี
อาคารประมาณ 7,468 ตารางเมตร บริษัท สตาร์มาร์ค จ ากัด (อาคาร I) พืน้ท่ีดินเช่าประมาณ 0-2-
82.5 ไร่ คิดเป็นพืน้ท่ีอาคารประมาณ 1,902 ตารางเมตร บริษัท เอส.ซี.จี. เซกิซุย จ ากัด (อาคาร O) 
พืน้ท่ีดินเช่าประมาณ 0-1-59.5 ไร่ คิดเป็นพืน้ท่ีอาคารประมาณ 2,238 ตารางเมตร ซึ่งกองทุนรวม 
CRYSTAL ไม่ลงทุนในพืน้ท่ีดินและพืน้ท่ีของอาคารดังกล่าว 

 4/ อาคาร N เป็นอาคารส านักงานของ บจ. เค.อี.รีเทล กองทุนรวม CRYSTAL จึงไม่ลงทุนในพืน้ท่ีของ
อาคารดังกล่าว 

(ง) ระบบสาธารณูปโภคและงานระบบต่าง ๆ 

ระบบไฟฟ้าหลัก : ระบบไฟฟ้าหลัก พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุม และอุปกรณ์  
ระบบไฟฟ้าส ารอง : เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง พร้อมระบบควบคุม ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 
ระบบปรับอากาศ : ระบบท าความเย็น Variable Refrigerant Volume (VRV) พร้อมเคร่ืองท า

ความเย็น (Chiller) พร้อมท่อน า้ระบายความร้อน (Condenser Water 
System) 

ระบบป้องกันอัคคีภัย : ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ อุปกรณ์
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชุดแผงควบคุมย่อยและแผงควบคุมส่วนกลาง พร้อมระบบ
ส่งสัญญาณแบบกระดิ่งและล าโพงฉุกเฉิน 

ระบบลิฟท์โดยสาร : ลิฟท์โดยสาร จ านวน 11 ตัว 
ระบบบนัไดเลื่อน : บนัไดเลื่อน จ านวน 20 ตัว 
ระบบดับเพลิง : ระบบส่งน า้ดับเพลิง ได้แก่ เคร่ืองสูบน า้ดับเพลิง ท่อเมนส่งน า้ดับเพลิง สาย

ส่งน า้ดับเพลิง และระบบหัวกระจายน า้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง  
ระบบประปา : ป๊ัมจ่ายน า้ประปาแบบอัตโนมัติ 
ระบบแก๊ส : ระบบจ่ายแก๊สให้ร้านอาหารภายในโครงการ 
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ระบบอ่ืนๆ : ระบบเสาอากาศทีวีรวม ระบบโทรศัพท์และระบบกระจายเสียงภายในอาคาร 
ระบบรักษาความปลอดภัยและโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

1.3) รูปแบบการบริหารงานของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

บจ. เบญจกิจพัฒนา เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีดินของ
ศูนย์การค้า โดยปัจจุบนั กองทุนรวม CRYSTAL เป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าในท่ีดินและอาคารบางส่วนของ
ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ขณะท่ี บจ. เค.อี.รีเทล ท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทัง้หมด
ของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ซ่ึงรับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการพืน้ท่ีขายใน
ศูนย์การค้า 

(ก) ช่ือและรายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของศูนย์การค้า  

บจ. เค.อี.รีเทล ก่อตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2555 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบยีน 200.00 ล้านบาท ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ซ่ึงศูนย์การค้า เฟส 1 เร่ิมเปิด
ด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน ปี 2552 และเฟส 2 ในเดือนมกราคม ปี 2554 

(ข) กรรมการของบริษัท 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายกวีพันธ์ เอ่ียมสกุลรัตน์ กรรมการ 
2. นางศุภานวิต เอ่ียมสกุลรัตน์ กรรมการ 
3. นางสาวมยุรี เอ่ียมสกุลรัตน์ กรรมการ 
4. นายกวินทร์ เอ่ียมสกุลรัตน์ กรรมการ 
5. นายวรวิศิษย์              ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการ 
6. นายยุทธนา ภู่ประกาย กรรมการ 

ท่ีมา:  หนังสือรับรองของ บจ. เค.อี.รีเทล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เอกสารออกให้ 
ณ วันท่ี 8 มกราคม 2562 

กรรมการลงช่ือผูกพันบริษัทคือนายกวีพันธ์ เอ่ียมสกุลรัตน์ หรือ นางศุภานวิต เอ่ียมสกุลรัตน์ ลงลายมือช่ือ
และประทับตราส าคัญของบริษัท หรือ นางสาวมยุรี เอ่ียมสกุลรัตน์ และ นายกวินทร์ เอ่ียมสกุลรัตน์ ลง
ลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 

(ค) ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด 1,499,000 74.9500 
2. บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด 499,000 24.9500 
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ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

3. นายกวีพันธ์ เอ่ียมสกุลรัตน์ 2,000 0.10000 
รวม 2,000,000 100.0000 

ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 
หมายเหตุ:  บจ. เค.อี.รีเทล มีจ านวนหุ้นจดทะเบียน 2,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท รวมเป็น

ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วจ านวน 200.00 ล้านบาท 

1.4) ผลการด าเนินงานของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

ผลการด าเนินงานด้านล่าง เป็นผลการด าเนินงานรวมทัง้ศูนย์การค้า ซ่ึงประกอบไปด้วยรายได้และ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้ส าหรับพืน้ท่ีท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ลงทุนและพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้
ท่ี 1 ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจแตกต่างจากลักษณะโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่าย
ภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน ดังนัน้ ผลการด าเนินงานดังกล่าวในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
ประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคตได้ 

หน่วย: ล้านบาท 
ผลการด าเนินงานของ 

ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 2561 

รายได้รวม 439.21 411.33 387.21 389.36 
ค่าใช้จ่ายรวม (198.68) (130.41) (132.98) (138.64) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 240.53 280.92 254.23 250.72 
ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล และ บจ. เบญจกิจพัฒนา 

2) รายละเอียดทรัพย์สินของโครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

2.1) สรุปลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL 

สิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วนและพืน้ท่ีอาคารบางส่วน กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ  
ท่ีใช้ในการด าเนินศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ และสิทธิในการใช้ท่ีจอดรถในพืน้ท่ีท่ีกองทุนรวม 
CRYSTAL ไม่ได้เช่า 
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2.2) รายละเอียดทรัพย์สินท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ลงทุน 

(ก) ท่ีดิน 

สิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วนเป็นระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบนัคงเหลือระยะเวลาเช่าประมาณ 23.7 ปี นับจากวันท่ี
คาดว่ากองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 (สัญญาสิน้สุดวันท่ี 23 มิถุนายน 2586) จาก        
บจ. เบญจกิจพัฒนา 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินส่วนท่ีกองทุน
รวม CRYSTAL ลงทุน 

(ไร่-งาน-ตร.วา) 
823 3902 119 40-2-04.40 

206174 41 22155 0-1-48.00 
252023 3903 120 1-1-60.80 
255665 5043 31242 0-0-4.20 
255679 116 31252 0-0-38.60 

รวม 42-1-56.00 
พืน้ท่ีดินของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ทัง้หมด  76-2-6.90 

สัดส่วนพืน้ท่ีดินท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ลงทุนต่อพืน้ท่ีดินทัง้หมด ประมาณร้อยละ 55 

(ข) อาคาร 

สิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนเป็นระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบนัคงเหลือระยะเวลาเช่าประมาณ 23.7 ปี นับ
จากวันท่ีคาดว่ากองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 (สัญญาสิน้สุดวันท่ี 23 มิถุนายน 2586) 
จาก บจ. เบญจกิจพัฒนา 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ (ตร.ม.) พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ (ตร.ม.) 
ส่วนท่ี CRYSTAL 

ลงทุน1/ 
พืน้ท่ีทัง้หมด1/ ส่วนท่ี CRYSTAL 

ลงทุน 
พืน้ท่ีทัง้หมด2/ 

เฟส 1 อาคาร B 4,518 7,112 7,152 9,935 
อาคาร C 5,862 7,559 6,051 7,748 
อาคาร D 3,701 6,413 6,963 9,672 
อาคาร E 1,447 2,623 3,2913/ 8,596 
อาคาร F 2,305 2,914 3,322 3,932 
อาคาร G 1,887 1,887 1,990 1,990 

รวมเฟส 1 19,720 28,508 28,769 41,873 
เฟส 2 อาคาร J1 873 873 1,014 1,014 

อาคาร J2 1,180 1,284 1,696 1,800 
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อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ (ตร.ม.) พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ (ตร.ม.) 
ส่วนท่ี CRYSTAL 

ลงทุน1/ 
พืน้ท่ีทัง้หมด1/ ส่วนท่ี CRYSTAL 

ลงทุน 
พืน้ท่ีทัง้หมด2/ 

อาคาร K1 --953 1,010 1,863 1,920 
อาคาร K2 1,008 1,008 1,698 1,698 
อาคาร K3 950 950 1,900 1,900 
อาคาร K4 1,039 1,039 1,752 1,752 
อาคาร K5 798 990 1,040 1,232 
อาคาร 
L1/L2 

1,478 1,660 2,501 2,923 

อาคาร L3 948 948 1,726 1,726 
อาคาร L4 904 904 1,702 1,702 
อาคาร L5 - 2,963 - 3,201 
รวมเฟส 2 10,129 13,628 16,892 20,868 

รวมทัง้หมด 29,849 42,136 45,661 62,741 
สัดส่วนพืน้ท่ีอาคาร
ท่ี  CRYSTAL ลงทุน
ต่อพืน้ท่ีทัง้หมด 

ประมาณร้อยละ 71 ประมาณร้อยละ 73 

หมายเหตุ:  1/ พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (NLA) ได้แก่ พืน้ท่ีให้เช่าประเภทห้องเช่า ซึ่งไม่รวมพืน้ท่ี Kiosk และ ATM 
 2/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 3/ กองทุนรวม CRYSTAL ไม่ได้ลงทุนในพืน้ท่ีในอาคาร E บางส่วน ซึ่งเป็นพืน้ท่ีห้องสัมมนา ห้องประชุม 

และห้องสมดุประมาณ 5,305 ตารางเมตร 

(ค) เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ ซ่ึงใช้ในการด าเนินศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็น
เตอร์ จาก    บจ. เค.อี.รีเทล และ บจ. เบญจกิจพัฒนา ซ่ึงทรัพย์สินในส่วนนีท่ี้กองทุนรวม CRYSTAL ลงทุน
ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบน า้ประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์
และบนัไดเลื่อน ซ่ึงติดตัง้และใช้งานอยู่ในอาคารศูนย์การค้าท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ลงทุน ยกเว้นมิเตอร์
ประปาและไฟฟ้า ซ่ึงเจ้าของกรรมสิทธิใ์นท่ีดินและอาคารยังคงเป็นคู่สัญญากับผู้ให้บริการสาธารณูปโภค 

(ง) ทรัพย์สินอ่ืน ๆ 

สิทธิในการใช้ท่ีจอดรถในศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ในพืน้ท่ีท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ไม่ได้เช่า
จ า นว น  220 คั น  ( เ ม่ื อร ว ม กั บ ท่ีจอด ร ถ จ านวน  384 คั น  ท่ี ก อง ทุนร ว ม  CRYSTAL เ ช่ าจาก                                 
บจ. เบญจกิจพัฒนา กองทุนรวม CRYSTAL จะลงทุนในท่ีจอดรถทัง้หมดเป็นจ านวน 604 คัน) 
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(จ) อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของโครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายัง
กองทรัสต์ 

รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 6M 2562 
อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (ร้อยละ) 97.0 97.0 96.6 91.9 93.7 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

710 705 614 687 653 

ท่ีมา:  กองทุนรวม CRYSTAL 
หมายเหตุ:   อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าและค่าบ ริการเฉลี่ยในทรัพย์สินส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม 

CRYSTAL มายังกองทรัสต์เป็นผลการด าเนินงานรวมทัง้ส่วนพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิและพืน้ท่ี Kiosk โดยผล
การด าเนินงานในปี 2558 ถึงปี 2561 เป็นผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของแต่ละปี และ
ผลการด าเนินงานในปี 2562 เป็นค่าเฉลี่ยของ 6 เดือนแรกของปี 2561 

ทัง้นี ้อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยท่ีลดลงในปี 2561 ถึง 6 เดือนแรกของ ปี 2562 มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ
ท่ีชะลอตัวลงจึงท าให้มีการปรับตัวของอัตราค่าเช่า ท่ีลดลงและให้ส่วนลดแก่ผู้ เ ช่ารายย่อยในโครงการ
บางส่วนเพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้ เช่าต่อสัญญาจากการครบสัญญาระยะสัน้ 3 ปี อย่างไรก็ดี ในช่วง 6 เดือน
แรกของปี 2562 อัตราค่าเช่าการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยได้ปรับตัวสูงขึน้กว่าช่วงระยะเวลาก่อนหน้า  

(1.2) โครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

1) ข้อมูลท่ัวไปของศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 

1.1) ประวัติความเป็นมาและท่ีตัง้ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 

(ก) ประวัติความเป็นมา 

 

ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา  เป็นศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ประเภทคอมมูนิตีม้อลล์ 
(Community Mall) แห่งแรกบนถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) โดยมี   
คอนเซ็ปการออกแบบในรูปแบบ แคลิฟอร์เนีย คอนเท็มโพราร่ี (Carlifornia Contemporary) มีภูมิสถาปัตย์
ท่ีสวยงามไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศแบบ Outdoor Terrace ร่มร่ืน สะดวกสบาย โดยมีน า้พุนางฟ้า (Angel 
Fountain) ด้านหน้าโครงการ ซ่ึงเน้นในเร่ืองความสะดวกสบายในการช็อปปิ้ง และการจัดวางต าแหน่ง
ร้านค้าอย่างเหมาะสม ท าให้ผู้ใช้บริการเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งและใช้บริการอย่างครบวงจร ทัง้นี ้
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ศูนย์การค้าประกอบด้วยร้านค้าจ านวนกว่า 220 ร้านค้า ซ่ึงมีทัง้ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ซูเปอร์มาร์เก็ต 
โรงภาพยนตร์ ฟิตเนส ร้านแฟช่ัน ศูนย์การศึกษา ศูนย์อาหาร ศูนย์เภสัชกรรม และธนาคาร ศูนย์การค้าเปิด
ให้บริการทุกวันตัง้แต่เวลา 10.00 น. ถึง 22.00 น. (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของศูนย์การค้า
เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา  http://www.thecrystal.co.th/) 

ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ประกอบไปด้วย 3 เฟส โดยเฟส 1 เร่ิมเปิดด าเนินการในเดอืน
พฤศจิกายน ปี 2552 เฟส 2 ในเดือนมกราคม ปี 2554 และเฟส 3 ในเดือนธันวาคม ปี 2558 โดยศูนย์การค้า
มีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 102,089 ตารางเมตร และพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 32,086 ตารางเมตร  

รูปภาพ 1 
 

รูปภาพ 2 

 
รูปภาพ 3 

 
รูปภาพ 4 

ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล 

(ข) ท่ีตัง้ศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ตัง้อยู่เลขท่ี 215 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว ก รุงเทพมหานคร ต าแหน่งท่ีตั ง้ของศูนย์การค้าอยู่ระหว่างถนนลาดพร้าว กับสี่แยก          
เกษตรนวมินทร์ ซ่ึงมีสถานท่ีส าคัญ เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์ วิลล์ ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ 
เซ็นเตอร์ ตลาดหัวมุม เป็นต้น  ทัง้นี ้ต าแหน่งท่ีตัง้ของศูนย์การค้ามีอาณาเขตติดต่อท่ีดินดังนี  ้ 

ทิศเหนือ : ท่ีดินบุคคลอ่ืน ระยะทาง 336 เมตร 
ทิศตะวันออก : ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ระยะทาง 307 เมตร 
ทิศตะวันตก           : ท่ีดินบุคคลอ่ืน ระยะทาง 228 เมตร 
ทิศใต้ : ท่ีดินบุคคลอ่ืน ระยะทาง 175 เมตร 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 15 

แผนท่ีตัง้ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 

 
ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล 

(ค) ทางเข้าออก 

ศูนย์การค้าสามารถเข้า-ออกได้โดยถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซ่ึงเป็นถนนสาธารณประโยชน์ผ่านหน้าทรัพยส์นิ 
สภาพปัจจุบันเป็นถนนลาดยางขนาด 6 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างประมาณ 20 เมตร เขตทางกว้าง
ประมาณ 80 เมตร (แนวเขตทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) 

(ง) การเดินทางมายังศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์รับจ้าง
สาธารณะ สามารถใช้ถนนสายหลักได้หลายเส้นทาง ได้แก่  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบด่วน                                  
เอกมัย-รามอินทรา) ถนนประเสริฐมนูกิจ (เกษตร-นวมินทร์) และถนนลาดพร้าว ทัง้นี ้ท่ีตัง้ของศูนย์การค้าอยูใ่น
เส้นทางสญัจรของทางพิเศษฉลองรัช โดยศูนย์การค้าอยูห่่างจากจุดขึน้ลงของทางพิเศษประมาณ  4 กิโลเมตร    
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1.2) รายละเอียดท่ีดินและพืน้ท่ีของศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินทัง้หมด 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

5560 2064 205 8-0-33.50 
7604 1 51960 0-3-37.20 
7606 2069 53989 6-0-69.90 
16862 90 59582 19-3-32.50 
16863 91 59583 0-2-78.40 
17716 2025 23137 0-1-20.50 

รวม 35-3-72.00 

(ข) อาคาร 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ1/ 

(ตร.ม.) 

เฟส 1 อาคาร A/C 7,870 9,801 
อาคาร B/D 4,072 5,792 

รวมเฟส 1 11,942 15,593 
เฟส 2 อาคาร E 1,245 1,990 

อาคาร F 1,239 1,974 
รวมเฟส 2 2,484 3,964 

เฟส 3 อาคาร I 17,053 25,513 
อาคาร J2/ 607 24,831 

รวมเฟส 3 17,660 50,344 
รวมทัง้หมด 32,086 69,901 

หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ อาคาร J ชัน้ 2-8 เป็นอาคารจอดรถยนต์ โดยมีพืน้ท่ีขายบริเวณชัน้ 1 ประมาณ 3,111 ตารางเมตร 

(ค) พืน้ท่ีทัง้หมดของศูนย์การค้า 

รายละเอียด พืน้ท่ีโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยในอาคารโดยประมาณ1/2/ 69,901 
- พืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิในอาคารโดยประมาณ 32,086 
- พืน้ทีส่่วนกลางในอาคาร 16,095 
- พืน้ทีอ่าคารจอดรถ (อาคาร J ชัน้ 2-8) 21,720 
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รายละเอียด พืน้ท่ีโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีอ่ืน ๆ (เช่น ส่วนท่ีเป็นทางเดินระหว่างอาคาร ลานจอดรถ สวน และทาง
สัญจร) 

32,188 

พืน้ท่ีทัง้หมดของศูนย์การค้า 102,089 
หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ ศูนย์การค้ามีท่ีจอดรถตามกฎหมายจ านวน 1,354 คัน  

(ง) ระบบสาธารณูปโภคและงานระบบต่าง ๆ 

ระบบไฟฟ้าหลัก : ระบบไฟฟ้าหลัก พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุม และอุปกรณ์  
ระบบไฟฟ้าส ารอง : เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง พร้อมระบบควบคุม ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 
ระบบปรับอากาศ : ระบบท าความเย็น Variable Refrigerant Volume (VRV) พร้อมเคร่ืองท า

ความเย็น (Chiller) พร้อมท่อน า้ระบายความร้อน (Condenser Water 
System) 

ระบบลิฟท์โดยสาร : ลิฟท์โดยสาร จ านวน 8 ตัว 
ระบบบนัไดเลื่อน : บนัไดเลื่อน จ านวน 14 ตัว 
ระบบป้องกันอัคคีภัย : ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ อุปกรณ์

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชุดแผงควบคุมย่อยและแผงควบคุมส่วนกลาง พร้อมระบบ
ส่งสัญญาณแบบกระดิ่งและล าโพงฉุกเฉิน 

ระบบดับเพลิง : ระบบส่งน า้ดับเพลิง ได้แก่ เคร่ืองสูบน า้ดับเพลิง ท่อเมนส่งน า้ดับเพลิง สาย
ส่งน า้ดับเพลิง และระบบหัวกระจายน า้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง  

ระบบประปา : ป๊ัมจ่ายน า้ประปาแบบอัตโนมัติ 
ระบบแก๊ส : ระบบจ่ายแก๊สให้ร้านอาหารภายในโครงการ 
ระบบอ่ืน ๆ : ระบบเสาอากาศทีวีรวม ระบบโทรศัพท์และระบบกระจายเสียงภายในอาคาร 

ระบบรักษาความปลอดภัยและโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

1.3) รูปแบบการบริหารงานของศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 

บจ. เกียรติสหมิตร เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีดินของ
ศูนย์การค้า โดยปัจจุบนั กองทุนรวม CRYSTAL เป็นผู้ทรงสิทธิในท่ีดินและอาคารบางส่วนของศูนย์การค้า 
เดอะ คริสตัล  เอกมัย-รามอินทรา ขณะท่ี บจ. เค.อี.รี เทล ท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึง
รับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการพืน้ท่ีขายในศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 
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(ก) ช่ือและรายละเอียดของบริษัท 

โปรดพิจารณารายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในหัวข้อท่ี 3.1.1 (1) โครงการ CDC ในส่วนท่ีโอน
จากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ หัวข้อ 1.3) รูปแบบการบริหารงานของศูนย์การค้าคริสตัล 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

(ข) กรรมการของบริษัท 

โปรดพิจารณารายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในหัวข้อท่ี 3.1.1 (1) โครงการ CDC ในส่วนท่ีโอน
จากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ หัวข้อ 1.3) รูปแบบการบริหารงานของศูนย์การค้าคริสตัล 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

(ค) ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

โปรดพิจารณารายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในหัวข้อท่ี 3.1.1 (1) โครงการ CDC ในส่วนท่ีโอน
จากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ หัวข้อ 1.3) รูปแบบการบริหารงานของศูนย์การค้าคริสตัล 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

1.4) ผลการด าเนินงานของศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 

ผลการด าเนินงานของด้านล่าง เป็นผลการด าเนินงานรวมทัง้ศูนย์การค้า ซ่ึงประกอบไปด้วยรายได้และ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้ส าหรับพืน้ท่ีท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ลงทุนและพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้
ท่ี 1 ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจแตกต่างจากลักษณะโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่าย
ภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน ดังนัน้ ผลการด าเนินงานดังกล่าวในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
ประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคตได้ 

หน่วย: ล้านบาท 
ผลการด าเนินงานของศูนย์การค้า 
เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 2561 

รายได้รวม 257.26 340.73 375.32 388.23 
ค่าใช้จ่ายรวม (112.09) (133.83) (133.14) (135.08) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 145.17 206.90 242.18 253.15 
ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล และ บจ. เกียรติสหมิตร 
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2) รายละเอียดทรัพย์สินของโครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

2.1) สรุปลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL 

สิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วนและพืน้ท่ีอาคารบางสว่น กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ  ท่ีใช้
ในการด าเนินศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา และสิทธิในการใช้ท่ีจอดรถในพืน้ท่ีท่ีกองทุนรวม 
CRYSTAL ไม่ได้เช่า 

2.2) รายละเอียดทรัพย์สินท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ลงทุน 

(ก) ท่ีดิน 

สิทธิการเช่าท่ีดินบางสว่นเป็นระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบนัคงเหลือระยะเวลาเช่าประมาณ 23.7 ปี นับจากวนัท่ีคาด
ว่ากองทรัสต์จะลงทุนในทรัพยส์ินเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 (สัญญาสิน้สุดวันท่ี 23 มิถุนายน 2586) จาก บจ. เกียรตสิห
มิตร 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีส่วนท่ีกองทุนรวม 
CRYSTAL ลงทุน 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

5560 2064 205 8-0-33.50 
7604 85 51960 0-3-37.20 
7606 2069 53989 6-0-69.90 

รวมทัง้หมด 15-0-40.60 
พืน้ท่ีดินของศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ทัง้หมด  35-3-72.00 
สัดส่วนพืน้ท่ีดินท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ลงทุนต่อพืน้ท่ีดินทัง้หมด ประมาณร้อยละ 42 

(ข) อาคาร 

สิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางสว่นเป็นระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบนัคงเหลือระยะเวลาเช่าประมาณ 23.7 ปี นับจาก
วันท่ีคาดว่ากองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 (สัญญาสิน้สุดวนัท่ี 23 มิถุนายน 2586) จาก บจ. 
เกียรติสหมิตร 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ (ตร.ม.) พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ (ตร.ม.) 
ส่วนท่ี CRYSTAL 

ลงทุน1/ 

พืน้ท่ีทัง้หมด1/ ส่วนท่ี CRYSTAL 
ลงทุน 

พืน้ท่ีทัง้หมด2/ 

เฟส 1 อาคาร 
A/C2/ 

6,562 7,870 9,241 9,801 

อาคาร B/D 4,072 4,072 5,792 5,792 
รวมเฟส 1 10,634 11,942 15,033 15,593 
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อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ (ตร.ม.) พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ (ตร.ม.) 
ส่วนท่ี CRYSTAL 

ลงทุน1/ 

พืน้ท่ีทัง้หมด1/ ส่วนท่ี CRYSTAL 
ลงทุน 

พืน้ท่ีทัง้หมด2/ 

เฟส 2 อาคาร E 1,245 1,245 1,990 1,990 
อาคาร F 1,239 1,239 1,974 1,974 
รวมเฟส 2 2,484 2,484 3,964 3,964 

เฟส 3 อาคาร I - 17,053 - 25,513 

อาคาร J3/ - 607 - 24,831 
รวมเฟส 34/ - 17,660 - 50,344 
รวมทัง้หมด 13,118 32,086 18,997 69,901 

สัดส่วนพืน้ท่ีอาคารท่ี 
CRYSTAL ลงทุนต่อ

พืน้ท่ีทัง้หมด 

ประมาณร้อยละ 41 ประมาณร้อยละ 27 

หมายเหตุ:  1/ พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (NLA) ได้แก่ พืน้ท่ีให้เช่าประเภทห้องเช่า ซึ่งไม่รวมพืน้ท่ี Kiosk และ ATM 
 2/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 3/ อาคาร J ชัน้ 2-8 เป็นอาคารจอดรถยนต์ โดยมีพืน้ท่ีขายบริเวณชัน้ 1 ประมาณ 3,111 ตารางเมตร 
 4/ อาคาร A ชัน้ 3 อาคาร I และอาคาร J เร่ิมเปิดด าเนินงานในเดือนธันวาคมปี  2558 และเปิด

ด าเนินงานอย่างเป็นทางการในปี 2559 ดังนัน้ กองทุนรวม CRYSTAL จึงยังไม่ได้ลงทุนในอา คาร
ดังกล่าว ณ วันจัดตัง้กองทุนรวม CRYSTAL 

(ค) เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ ซ่ึงใช้ในการด าเนินศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอก
มัย-รามอินทรา จาก บจ. เค.อี.รีเทล และ บจ. เกียรติสหมิตร ซ่ึงทรัพย์สินในส่วนนีท่ี้กองทุนรวม CRYSTAL 
ลงทุนประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบน า้ประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ ระบบ
ลิฟท์และบนัไดเลื่อน ซ่ึงติดตัง้และใช้งานอยู่ในอาคารศูนย์การค้า ท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ลงทุน ยกเว้น
มิเตอร์ประปาและไฟฟ้า ซ่ึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคารยังคงเป็นคู่สัญญากับผู้ให้บริการ
สาธารณูปโภค 

(ง) ทรัพย์สินอ่ืน ๆ 

สิทธิการใช้ท่ีจอดรถในศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ในพืน้ท่ีท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ไม่ได้เช่า
จ านวน 223 คัน (เม่ือรวมกับท่ีจอดรถจ านวน 159 คัน ท่ีกองทุนรวม CRYSTAL เช่าจาก บจ. เกียรติสหมิตร 
กองทุนรวม CRYSTAL จะลงทุนในท่ีจอดรถทัง้หมดเป็นจ านวน 382 คัน) 
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(จ) อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของโครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายัง
กองทรัสต์ 

รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 6M 2562 
อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (ร้อยละ) 98.5 97.0 95.5 98.4 96.4 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

937 1,015 909 948 947 

ท่ีมา:  กองทุนรวม CRYSTAL 
หมายเหตุ:   อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าและค่าบ ริการเฉลี่ยในทรัพย์สินส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม 

CRYSTAL มายังกองทรัสต์เป็นผลการด าเนินงานรวมทัง้ส่วนพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิและพืน้ท่ี Kiosk โดยผล
การด าเนินงานในปี 2558 ถึงปี 2561 เป็นผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของแต่ละปี และ
ผลการด าเนินงานในปี 2562 เป็นค่าเฉลี่ยของ 6 เดือนแรกของปี 2561 

ทัง้นี ้อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยท่ีลดลงในปี 2561 ถึง 6 เดือนแรกของ ปี 2562 มีสาเหตุมาจาก
สภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงจึงท าให้มีการปรับตัวของอัตราค่าเช่าท่ีลดลงและให้ส่วนลดแก่ผู้ เช่ารายยอ่ย
ในโครงการบางส่วนเพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้ เช่าต่อสัญญาจากการครบสัญญาระยะสัน้ 3 ปี อย่างไรก็ดี 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยได้ปรับตัวสูงขึน้กว่าช่วงระยะเวลาก่อน
หน้า 
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(2) สรุปสาระส าคัญของสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีจะโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

สัญญาต่าง ๆ  ดังต่อไปนีท่ี้กองทุนรวม CRYSTAL ได้เข้าท าเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพยส์ินท่ีลงทุนและยงัคงมีผล
ใช้บงัคับกับกองทุนรวม CRYSTAL สิทธิและหน้าท่ีต่าง ๆ  ตามสัญญา จะถูกโอนไปยังกองทรัสต์ในระหว่างการด าเนินการ
แปลงสภาพของกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากคูส่ญัญา
อีกฝ่ายหน่ึงและ/หรือบุคคลอ่ืนใดในการให้เปลี่ยนคู่สัญญาจากกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ รวมถึงกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงของสาระส าคัญใดในสัญญาจะต้องได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ก่อนด าเนินการ 
ทัง้นี ้ส รุปสาระส าคัญของสัญญาท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ได้เข้าท าและยังมีผลใช้บังคับ ซ่ึงจะโอนไปยังกองทรัสต์ 
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี ้

โครงการ สัญญาท่ีเก่ียวข้อง 
(2.1) โครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุน

รวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 
(1) สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคาร 
(2) สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ 

(2.2) โครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุน
รวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

(1) สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคาร 
(2) สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ 

(2.3) โครงการ CDC และโครงการ TC ในส่วน
ท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายัง
กองทรัสต์ 

(1) สัญญาตกลงกระท าการ 
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(2.1) โครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

(1)    สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคาร 
ผู้ให้เช่า บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด 
ผู้เช่า กองทุนรวม CRYSTAL 
ทรัพย์สินท่ีเช่า  ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 823 206174 252023 255665 และ 255679 รวมพืน้ท่ี 42 ไร่ 1 งาน 

56.00 ตารางวา 
 พืน้ท่ีบางส่วนของอาคารในโครงการ CDC รวมเป็นพืน้ท่ี (รวมพืน้ท่ี Kiosk นอกอาคาร) 

ประมาณ 46,728 ตารางเมตร และเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (NLA) (ไม่รวมพืน้ท่ี Kiosk และ 
ATM) ประมาณ 29,849 ตารางเมตร รวมถึงส่วนควบของบริเวณดังกล่าว (“พืน้ท่ีอาคาร
ท่ีเช่า”) ทัง้นีแ้ต่ไม่รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก และงานระบบต่างๆ ท่ี
ระบุในสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบระหว่างบริษัท เค.อี. รีเทล จ ากัด 
บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด และกองทุนรวม (“ทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินงาน”) 

 พืน้ท่ีจอดรถจ านวน 384 คัน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดินท่ีเช่า 
ระยะเวลาการเช่า 30 ปีนับตัง้แต่วันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่า 
ค่าเช่าและการช าระ
ค่าเช่า 

2,211,230,000 บาท โดยช าระทัง้จ านวนให้แก่ผู้ให้เช่าเม่ือมีการจดทะเบยีนสทิธิการเช่า  

หน้าท่ีของผู้เช่า กองทุนรวมตกลงจะช าระค่าเช่า  
หน้าท่ีของผู้ให้เช่า  ผู้ให้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าในสภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทุนรวม

สามารถให้เช่าช่วงพืน้ท่ีแก่ผู้ เช่ารายยอ่ย และเพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการ
อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม ภายใต้ช่ือศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล เอก
มัย-รามอินทรา 

 ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ดังนี ้
o อนุญาตให้กองทุนรวมครอบครองและใช้ทรัพย์สินท่ีเ ช่าได้โดยสงบและปรกติสุข 

ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เช่า 
o ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่า โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากกองทุนรวม 
o ด าเนินการให้ทรัพย์สินท่ีเช่ามีถนนและทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ 

 ผู้ให้เช่าจะช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร การขออนุญาต การติดต่อ
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าอันเอือ้
ประโยชน์ต่อธุรกิจของกองทุนรวม 

 ในกรณีหน่วยงานราชการสั่งให้ผู้ให้เช่าแก้ไขหรือรือ้ถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใน
โครงการ CDC ท่ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการรือ้ถอนให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วันโดยไม่ให้กระทบส่วนของอาคารอ่ืนในโครงการ  
CDC ซ่ึงรวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า และจะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
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การโอนผู้เช่าราย
ย่อย 

ผู้ให้เช่าตกลงด าเนินการเก่ียวกับการโอนผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินท่ีเช่า ดังนี  ้
 ด าเนินการเพื่อให้ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่า

พืน้ท่ีภายในบริเวณทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมด ภายในระยะเวลา 24 เดือนหลังจากการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่า 

 โอนเงินประกันการเช่าภายใต้สัญญาเช่าพืน้ท่ีดังกล่าวมาให้แก่กองทุนรวม ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือนหลังจากการจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าจะโอนเงินประกัน
การเช่าดังกล่าวเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเงินประกันการเช่าภายใต้บริเวณ
ทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมด ณ วันท่ีคู่สัญญาจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  

 ช าระเงินจ านวนใด ๆ ท่ีตนได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับช่วงระยะเวลา
หลังจากวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่าให้แก่กองทุนรวม (โดยเงินจ านวนดังกล่าวไม่รวม
ค่าบริการสาธารณูปโภคและค่าบริการ)  

ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าตกลงว่า ในกรณีท่ีสัญญาเช่าพืน้ท่ีท่ีผู้ เช่ารายย่อยมิได้ให้ความยินยอมในการโอน
สิทธิหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีให้แก่กองทุนรวมถูกบอกเลิกหรือสิน้สุดลง การเข้าท าสัญญา
เช่าพืน้ท่ีใหม่ส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า (หากมี) จะเป็นการเข้าท าสัญญาโดยกองทุนรวม  

การโอนสิทธิการ
เช่าและการให้เช่า
ช่วง 

กองทุนรวมจะไม่โอนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาฉบบันีห้รือน าทรัพย์สินท่ีเช่าไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วนออกให้เช่าช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ให้เช่า เว้นแต่การให้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าเหมางานระบบ การให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าพืน้ท่ีส่วนกลาง และการโอนสิทธิการ
เช่าหรือการให้เช่าช่วงซ่ึงเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติตามลักษณะของทรัพย์สินท่ีเช่า  

การบริหารและ
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินท่ีเช่า 
 

เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน คู่สัญญาจะร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
(เช่น ค่า รักษาความปลอดภัย ค่าท าความสะอาด ค่าไฟฟ้า ค่าน า้ประปา) ค่าใช้จ่ายทาง
การตลาด (เช่น ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย) และค่าใช้จ่าย
บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในโครงการศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซ่ึงรวมถึง
ทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินงาน)  
โดยคู่สัญญาจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามสัดสว่นพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (Leasable Area) 
ท่ีแต่ละฝ่ายลงทุนในโครงการศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซ่ึงสัดส่วนของค่าใช้จ่ายท่ี
กองทุนรวมต้องรับผิดชอบอยู่ท่ีร้อยละ 63.07 (รวมพืน้ท่ีอาคาร E ชัน้ 2 และ 3) ณ วันท่ีกองทุน
รวมได้ลงทุนในทรัพย์สินครัง้แรก โดยคู่สัญญาตกลงท่ีจะทบทวนและปรับสัดส่วนดังกล่าวใน
กรณีท่ีโครงการมีการเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ แต่ทัง้นี ้ไม่เกิน 2 ครัง้ต่อปีบญัชี 
ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมถึงเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานและลูกจ้างของ
ผู้ ให้เ ช่าหรือผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงผู้ ให้เ ช่าหรือผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบ ตามล าดับ และไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมหรือปรับปรุงพืน้ท่ีภายในห้องท่ีปล่อยเช่า
ให้แก่ผู้ เช่ารายย่อย ซ่ึงคู่สัญญาฝ่ายท่ีลงทุนในพืน้ท่ีดังกล่าวจะเป็นผู้ รับผิดชอบ 

การซ่อมแซมและ
ปรับปรุงทรัพย์สินท่ี
ใช้ในการ
ด าเนินงาน 

คู่สัญญาจะร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สินท่ีใช้ใน
การด าเนินงานตามหลักการข้างต้น ซ่ึงรวมถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก  
1. การซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีช ารุด  
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2. การซือ้ทรัพย์สินทดแทนในส่วนท่ีหมดสภาพการใช้งาน หรือ 
3. การซือ้ทรัพย์สินเพิ่มเติม  
โดยในกรณีท่ี 2. และ 3. ให้ถือว่าผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใหม่ท่ีได้มา และให้
สิทธิแก่กองทุนรวมในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวตลอดระยะเวลาการเช่า  

การปรับปรุง
ทรัพย์สินท่ีเช่า 

กองทุนรวมมีสิทธิในการตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า รวมถึงก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างหรือสาธารณูปโภคใด ๆ  ("ส่ิงปลูกสร้างเพิ่มเติม") ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยผู้ให้เช่า
จะให้ความร่วมมือในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รวมถึงให้ความยินยอมและช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร การขออนุญาต และการติดต่อกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
โดยคู่สัญญาจะร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องตามสัดส่วนพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิท่ีแต่ละฝ่าย
ลงทุนในโครงการ CDC 
ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างเพิม่เติมและให้สิทธิแก่กองทุนรวมในการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวตลอดระยะเวลาการเช่า โดยในกรณีท่ีสิง่ปลูกสร้างเพิ่มเตมิ
ดังกล่าวเพิ่มพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในท่ีดินท่ีเช่าหรือพืน้ท่ีอาคารท่ีเช่า ให้ถือว่าพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ ท่ี
เพิ่มขึน้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเช่า 
การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ทรัพย์สินท่ีใช้
ประโยชน์ร่วม 

คู่สัญญารับทราบว่าโครงการ CDC ประกอบไปด้วยส่วนท่ีเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุน
ครัง้แรกและส่วนท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนครัง้แรก และเน่ืองจากผู้ประกอบการ
และลูกค้าของโครงการ CDC (ไม่ว่าจะเป็นส่วนท่ีเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนครัง้แรก
หรือส่วนท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนครั ้งแรก) ต้องใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินบาง
ประการร่วมกัน เช่น ถนน ท่ีจอดรถ เป็นต้น ดังนัน้ คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจึงตกลงให้สิทธิ
ผู้ประกอบการและลูกค้าภายในโครงการ CDC ไม่ว่าจะเป็นส่วนท่ีเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนรวม
จะลงทุนครัง้แรกหรือส่วนท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนครัง้แรก รวมถึงผู้ประกอบการ
และลูกค้าของโครงการในอนาคตซ่ึงจะตัง้อยู่บริเวณใกล้เคียงกับทรัพย์สินท่ีเช่าและเป็น
โครงการท่ีพัฒนาโดยผู้ให้เช่าและบริษัทในเครือของผู้ให้เช่า มีสิทธิใช้ถนนส่วนบุคคลซ่ึงตัง้อยู่
ในบริเวณภายในโครงการ ท่ีจอดรถ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องร่วมกัน 

การต่อระยะเวลา
การเช่า 

ผู้ให้เช่าตกลงให้ค าม่ันแก่กองทุนรวมว่าหากกองทุนรวมประสงค์จะใช้สิทธิในการเช่าทรัพยส์นิ
ท่ีเช่าต่อไป ผู้ เช่าจะให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าแก่กองทุนรวมอีกเป็นระยะเวลา 30 ปีเม่ือครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่า ทัง้นี ้การต่ออายุดังกล่าวจะเป็นไปตามเงื่อนไขและราคาท่ีคู่สัญญาจะตกลง
กันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่า  

การประกันภัย ประกันภยัทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) และประกันภยัความเสี่ยงภยับคุคลที่
สาม (Public Liability Insurance) 
ผู้ให้เช่าจะจัดท าประกันภัยทรัพยส์ินและประกันภัยความเสีย่งภัยบุคคลท่ีสามส าหรับทรัพยส์นิ
ท่ีเช่าตลอดระยะเวลาเช่า และการประกันภัยดังกล่าวจะระบุให้กองทุนรวมและผู้ให้เช่าเป็นผู้
เอาประกันร่วมภายใต้ประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความเสี่ยงภัยบุคคลท่ีสาม และเป็น
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ผู้ รับประโยชน์ร่วมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน นอกจากนี ้ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าได้จัดท า
ประกันภัยดังกล่าวไว้อยู่ก่อนวันท าสัญญาฉบบันี ้ผู้ให้เช่าจะด าเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้ เอา
ประกันร่วมภายใต้ประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความเสี่ยงภัยบุคคลท่ีสาม และเป็นผู้ รับ
ประโยชน์ร่วมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพยส์ินส าหรับระยะเวลาประกันภัยท่ีเหลือของกรม
ธรรม์ประกันภัย โดยให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในวันจดทะเบยีนสิทธกิารเช่า ทัง้นี ้กองทุนรวมจะ
เป็นผู้ ก าหนดวงเงินเอาประกันและสามารถขอให้ผู้ ให้เช่าเพิ่มวงเงินเอาประกันส าหรับ
กรมธรรม์ท่ีผู้ให้เช่าได้ท าไว้ก่อนวันท าสัญญาตามท่ีกองทุนรวมเห็นเหมาะสม ซ่ึงในกรณีของ
การประกันภัยทรัพย์สิน วงเงินเอาประกันจะต้องไ ม่ต ่ากว่า มูล ค่า ต้น ทุนทดแ ทน 
(Replacement Cost) ท่ีไม่รวมค่าท่ีดิน ซ่ึงประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในรอบ
การประเมินล่าสุดก่อนท่ีจะมีการต่ออายุกรมธรรม์ คู่สัญญาตกลงช าระเบีย้ประกันภัยตาม
สัดส่วนพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (Leasable Area) ภายในโครงการ CDC ตลอดอายุการเช่า  
ทัง้นี ้ทรัพย์สินทัง้หมดภายในโครงการ CDC ซ่ึงประกอบไปด้วยทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเช่าและ
ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมไม่ได้เช่านัน้จะถูกคุ้มครองและอยู่ภายใต้ประกันภัยทรัพย์สินฉบบั
เดียวกัน ดังนัน้ เงินค่าสินไหมทดแทนท่ีคู่สัญญาได้รับในฐานะผู้ รับประโยชน์ร่วมจะถูกจัดสรร
ตามสัดส่วนความเสียหายท่ีเกิดขึน้กับทรัพย์สินแต่ละประเภท กล่าวคือ กรณีทรัพย์สินท่ี
เสียหายเป็นประเภททรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเช่า กองทุนรวมจะมีสิทธิได้ รับเงินค่าสินไหม
ทดแทน ส่วนกรณีทรัพย์สนิท่ีเสียหายเป็นประเภททรัพย์สินท่ีกองทุนรวมไม่ได้เช่า ผู้ให้เช่าจะมี
สิทธิได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน 
ประกันภยักรณีธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance-BI) 
ผู้ให้เช่าจะจัดให้มีการท าประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก  โดยระบุให้กองทุนรวมและผู้ให้เช่า  
เป็นผู้ เอาประกันร่วมส าหรับรายได้ท่ีกองทุนรวมได้รับจากการลงทุนและกองทุนรวมจะเ ป็น
ผู้ รับประโยชน์แต่เพียงผู้ เดียวภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และ กองทุนรวมตกลงช าระ
เบีย้ประกันภัยตลอดอายุการเช่า ทัง้นี ้กองทุนรวมจะเป็นผู้ก าหนดวงเงินเอาประกันตา มท่ี
กองทุนรวมเห็นเหมาะสม  

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

 กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับการเช่า
ทรัพย์สินท่ีเช่าและการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่า
ตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีแ้ละระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่ออายุออกไป 

 กองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าส่งให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน าไปช าระแก่หน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ให้เ ช่าจะแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าถึงจ านวนและ
ก าหนดระยะเวลาการช าระแก่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุแห่งการเลิก
สัญญา 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนี  ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี ้หรือผดิ

ค า รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และผู้ให้เ ช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้
ถูกต้องตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิด
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สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่ท า
การจดทะเบยีนสิทธิการเช่าให้แก่กองทุนรวมในวันท่ีกองทุนรวมก าหนดในสัญญาฉบบันี ้
ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามสัญญานีทั้นที 

2. ในกรณีผู้ให้เช่าปฏิบตัิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนีส้ินอ่ืน
ใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซ่ึงอาจน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลายหรือ 
ฟื้นฟูกิจการ โดยผู้ให้เช่าไม่สามารถท าการแก้ไขเหตุดังกล่าวให้เสร็จสิน้ภายใน 120 วัน 
นับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่ ผู้ให้เช่าสามารถ
พิสูจน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจนเป็นท่ีพอใจแก่กองทุนรวมว่าการผิดนัด
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินของผู้ให้เช่าซ่ึงจะน าผู้ ให้
เ ช่าไปสู่สภาวะล้มละลาย และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของ
กองทุนรวมตามสัญญานี ้

3. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอน
การเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้เช่า ซ่ึงกองทุนรวม
เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้เช่าในการช าระหนี ้หรือปฏิบตัิตามสัญญานี ้

4. ในกรณีท่ีกองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี ้
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ ในสัญญานี ้ และกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่ง
การผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ กรณีท่ีการไม่
ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ให้เช่า ผู้
เ ช่างานระบบ ผู้ เ ช่าพืน้ท่ีส่วนกลาง หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จงใจหรือประมาท
เลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี ้สัญญาเช่าเหมางานระบบ
สัญญาเช่าพืน้ท่ีส่วนกลาง หรือสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการ
จัดการกองทุนรวม 

5. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตามก าหนดในสัญญาฉบบันีเ้ว้นแต่จะมี
การต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 

6. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา 
7. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีก าหนดในโครงการ และกองทุนรวมได้

แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  
8. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคนืไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญานี ้ 
9. กรณีการปฎิบัติผิดสัญญาของบริษัท เค.อี. รี เทล จ า กัดหรือบริษัท เบญจกิจพัฒนา 

จ ากัด ภายใต้สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ ระหว่าง บริษัท เค.อี. รี
เทล จ ากัด บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด กับกองทุนรวม ซ่ึงเก่ียวข้องกับการซือ้ขาย
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบของโครงการ CDC 
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ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1. หรือข้อ 9. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิกสญัญา 
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทุนรวมไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้กองทุนรวมจะเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ ให้เ ช่าจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง เว้นแต่ความ
เสียหายดังกล่าวเกิดจากผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ใน
สัญญานีห้รือในสัญญาใดสัญญาหน่ึงท่ีระบุในข้อ 9. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิกสัญญา 
และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สญัญาฉบบันี ้และกระทบสิทธิของ
กองทุนรวมภายใต้สัญญาฉบบันีห้รือสัญญาใดสัญญาหน่ึงท่ีระบุใน ข้อ 9. ของหัวข้อเหตุ
แห่งการเลิกสัญญาอย่างมีนัยส าคัญ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ ด้ทันที 
และผู้ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดท่ีผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการ
เช่า ท่ีเหลืออยู่ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร้องค่า เสียหายและ /หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 2. หรือข้อ 3. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิกสญัญา 
กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที และในกรณีท่ีกองทุนรวมใช้สิทธิดงักลา่ว 
ผู้ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ี
ผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู่ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร้องค่าเสียหายและ /หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน
ใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ เว้นแต่เหตุผิดนัดของผู้ให้เช่าตามข้อ 2. และ 3. 
ของเหตุแห่งการเลิกสัญญาดังกล่าวเกิดจากการท่ีกองทุนรวมไม่ปฏิบตัิตามหน้า ท่ีหรือ
ปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาดตามสัญญาฉบบันี ้

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิกสญัญา ผู้ให้เช่าจะ
เรียกค่าเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สดุลง 
เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญานี ้และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้
สัญญาฉบบันี ้ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคนืคา่
เช่าคงเหลือให้แก่กองทุนรวม ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 5. ข้อ 6. หรือข้อ 7. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิก
สัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิ น้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียก
ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจาก
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่
กองทุนรวม ทัง้นี ้เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 8. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิกสัญญา ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทุนรวมมีสิทธิได้รับเงินค่าเวนคืนท่ีผู้ให้เช่าได้รับมาจาก
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การเวนคืน (หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีท่ีเก่ียวข้อง) ตามสัดส่วนของจ านวนวันท่ีกองทุน
รวมยังคงมีสิทธิตามระยะเวลาการเช่านับจากวันท่ีมีผลเป็นการเวนคืนตามกฎหมายและ
กองทุนรวมมิได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไป ทัง้นี ้เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดหลังการ
จ่ายเงินให้กองทุนรวมข้างต้นให้เป็นของผู้ให้เช่า 

6. ในกรณีท่ีกองทุนรวมได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 1. ข้อ 2. หรือ ข้อ 9. ของหัวข้อเหตุ
แห่งการเลิกสัญญาแล้ว กองทุนรวมสงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่า
กองทุนรวมจะได้รับช าระค่าเสียหาย ค่า เช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทุนรวมแล้วเสร็จ โดยกองทุนรวมไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าคงเหลอืรวมถึงเงนิหรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดจากผู้ให้เช่าส าหรับระหว่างระยะเวลานี ้เว้นแต่กองทุนรวมจะพิสูจน์ได้ว่ากองทุนรวม
ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ท่ีกองทุนรวมได้รับส าหรับ
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกินดังกล่าว 

7. ในกรณีท่ีสัญญาเช่าฉบบันีส้ิน้สุดลงด้วยเหตุใดๆ ในระหว่างเวลา 3 เดือนหลังจากสญัญา
เช่าฉบบันีส้ิน้สุดลงกองทุนรวมจะให้ความช่วยเหลอืตามค าร้องขอท่ีสมเหตุสมผลจากผู้ให้
เช่าในการด าเนินการให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายยอ่ยในทรัพย์สนิท่ีเช่ามาท าสัญญาเช่าพืน้ท่ีกับผู้ให้
เช่าใหม่พร้อมทัง้ส่งมอบเงินประกันการเช่าท่ีกองทุนรวมได้รับไว้จากผู้เช่าพืน้ท่ีรายย่อยใน
ทรัพย์สินท่ีเช่าก่อนวันท าสัญญาเช่าพืน้ท่ีฉบบัใหม่ดังกล่าว (ภายหลังจากท่ีได้หักค่าเช่า 
หรือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อยแต่ละราย (ถ้ามี)) ให้แก่ผู้ เช่า (ภายใต้ความ
ยินยอมของผู้ เ ช่าพืน้ท่ีนัน้ๆ ) หรือคืนให้แก่ผู้ เ ช่าพืน้ท่ีนัน้ๆ (หากผู้ เ ช่าพืน้ท่ีรายย่อยไม่
ประสงค์จะเช่าพืน้ท่ีดังกล่าวกับผู้ให้เช่าอีกต่อไป) แล้วแต่กรณี  

การส่งมอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าคืน 

เม่ือสัญญาเช่าสิน้สุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ กองทุนรวมตกลงขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของ
กองทุนรวมออกไปจากสถานท่ีเช่าแล้วส่งมอบสถานท่ีคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าในสภาพเรียบร้ อย
ภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีสัญญาสิน้สุดลง หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว กองทุนรวมยังไม่
ด าเนินการตามหน้าท่ี ผู้ให้เช่ามีอ านาจเข้าไปด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร รวมทัง้เข้ายึดถือ
ครอบครองสถานท่ีเช่าโดยมีอ านาจท าลายเคร่ืองกีดขวางใดๆ ได้ โดยกองทุนรวมจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ ทัง้นี ้กองทุนรวมจะท าการส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนตามสภาพท่ี
มีการใช้ประโยชน์ตามปกติของทรัพย์สินท่ีเช่าซ่ึงเป็นอยู่ ณ เวลานัน้ พร้อมกับส่วนควบและ
อุปกรณ์ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงกองทุนรวมได้ใช้ความระมัดระวังใน
การดูแลรักษาทรัพยส์ินดังกลา่วดุจวิญญูชนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่สามารถ
ส่งมอบส่วนควบและอุปกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพยส์ินท่ีเช่าได้เน่ืองจากเหตุ
สุดวิสัย หรือการเสื่อมสภาพของทรัพย์สินนัน้ๆ เน่ืองจากการใช้งานตามปกติหรืออายุการใช้
งานของทรัพย์สินนัน้ นอกจากนี ้กองทุนรวมจะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทุนรวม
ได้รับไว้แทนผู้ให้เช่า (ถ้ามี)  ให้แก่ผู้ให้เช่า รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าท่ีกองทุนรวมได้รับ
จากผู้ เช่าช่วงพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่ผู้ เช่าช่วงหรือผู้ให้เช่า (แล้วแต่กรณี) 
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ทรัพย์สินท่ีเช่าถูก
เวนคืน 

 ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญานี ้ให้สัญญานีเ้ป็นอันยุติและยกเลิกต่อกันโดย
ทันที โดยกองทุนรวมมีสิทธิได้รับเงินค่าเวนคืนท่ีผู้ให้เช่าได้รับมาจากการเวนคืน (หลังหัก
ค่าใช้จ่ายและภาษีท่ีเก่ียวข้อง) ตามสัดส่วนของจ านวนวันท่ีกองทุนรวมยังคงมีสิทธิตาม
ระยะเวลาการเช่านับจากวันท่ีมีผลเป็นการเวนคืนตามกฎหมายและกองทุนรวมมิได้ใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไป ทัง้นี ้เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดหลังการจ่ายเงินให้กองทุน
รวมข้างต้นให้เป็นของผู้ให้เช่า 

 ในกรณี ท่ีทรัพย์สินท่ีเ ช่าถูกเวนคืนบางส่วนและยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญานี ้ผู้ให้เช่าจะส่งมอบเงินค่าเวนคืนท่ีผู้ให้เช่าได้รับมา
จากการเวนคืน(หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีท่ีเก่ียวข้อง) ให้แก่กองทุนรวมทันทีท่ีได้รับเงิน
จ านวนดังกล่าว ซ่ึงให้ถือว่าเงินทดแทนดังกล่าวเป็นการเยียวยาความเสียหายทัง้หมดท่ี
กองทุนรวมอาจได้รับในกรณีนี ้

ทรัพย์สินท่ีเช่า
เสียหายหรือถูก
ท าลาย  

 ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ ท าให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สัญญาจะพิจารณาและ
ตกลงกันว่าจะสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าหรือไม่  
(ก) ในกรณีท่ีคู่สัญญาตกลงจะสร้างทรัพย์สนิท่ีเช่าขึน้ใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า 

กองทุนรวมจะส่งมอบเงินท่ีได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานทัง้หมดมามอบ
ให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อใช้ในการด าเนินการก่อสร้างดังกล่าว  ทัง้นี ้การก่อสร้างทรัพยส์นิท่ี
เช่าขึน้มาใหม่ดังกล่าวจะต้องด า เนินการเท่า ท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ี ใช้
บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ด า เนินการจัดให้มีการ
ก่อสร้างภายใต้แบบแปลน แผนงาน และงบประมาณท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน
และจะต้องท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนับแต่เกิดความเสียหายดังกลา่ว 
รวมถึงด าเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงาน
ราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆภายใต้สัญญา
ฉบบันี ้และให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป 
โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ มีกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวและให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการ
ก่อสร้างขึน้มาใหม่เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ทัง้นี ้ผู้ให้เช่า
ยอมรับว่าอาคารท่ีได้มีการก่อสร้างขึน้มาใหม่อาจแตกต่างจากลักษณะของพืน้ท่ี
อาคารท่ีเช่าในสาระส าคัญ 

(ข) ในกรณี ท่ี (1) คู่สัญญาตกลงจะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเช่า ขึน้ใหม่ หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินท่ีเช่า หรือ (2) คู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันว่าจะด าเนินการสร้างทรัพยส์นิ
ท่ีเช่าขึน้ใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าหรือไม่ กองทุนรวมตกลงจะน าเ งินค่า
สินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีได้รับมาแบง่ตามสัดส่วนของระยะเวลาเช่าท่ีเหลืออยู่  โดย
กองทุนรวมจะได้รับส่วนแบง่เท่ากับจ านวนระยะเวลาการเช่าท่ียังคงเหลืออยู่ และ
ผู้ให้เช่าจะได้รับส่วนแบง่เท่ากับจ านวนระยะเวลาการเช่าท่ีผา่นแล้วมา ทัง้นี ้กองทุน
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รวมจะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานในส่วนท่ีเกินกว่าท่ีกองทุนรวมจะได้รับ
ให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่ชักช้า 

 ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางสว่นไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยยังคง
สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าบางสว่นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ ให้ถือว่าสิทธิ
และหน้า ท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบับนีย้ังคงมีผลต่อไป ซ่ึงผู้ ให้เ ช่ามีหน้าท่ีต้อง
ซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าให้คงเดิม โดยกองทุนรวมจะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน
ท่ีกองทุนรวมได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน ท่ีเช่า
ดังกล่าว 

 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในโครงการ CDC นอกเหนือจากทรัพย์สินท่ีเช่า ได้รับความเสียหายไม่
ว่าด้วยเหตุใดๆ และกองทุนรวมเห็นว่าความเสียหายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของทรัพย์สินท่ีเช่า ให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันี ้
ยังคงมีผลต่อไป แต่ผู้ให้เช่ามีหน้าท่ีต้องซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายดังกล่าว
ให้คงเดิม โดยหากผู้ให้เช่าประสงค์จะซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายให้แตกตา่ง
ไปจากเดิม ผู้ให้เช่าจะเสนอแบบพร้อมรายละเอียดเพื่อให้กองทุนรวมพิจารณาเห็นชอบ 
ในการนี ้กองทุนรวมตกลงจะพิจารณาและเจรจาร่วมกับผู้ให้เช่าบนพืน้ฐานการเจรจาและ
การหาข้อสรุปร่วมกันโดยสุจริต 

 ทัง้นี ้ค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซ่ึงไม่
รวมถึงค่าสินไหมทดแทนซ่ึงได้รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และ /หรือการ
ประกันภัยอ่ืนใดท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้ เอาประกันภัยเพิ่มเติมด้วยค่าใช้จ่ายของ
คู่สัญญาฝ่ายนัน้ 

 
(2)  สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ 
ผู้ขาย บริษัท เค.อี. รีเทล จ ากัด และบริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด 
ผู้ซือ้ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท 
ทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการด าเนินโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

เว้นแต่มิเตอร์น า้ประปาและไฟฟ้าซ่ึงบริษทั เค.อี.รีเทล จ ากัดจะคงเป็นคู่สัญญากับผู้ให้บริการ
สาธารณูปโภคเพือ่ท่ีบริษัท เค.อี.รีเทล จ ากัด จะประกอบกิจการท่ีเป็นการให้บริการ
สาธารณูปโภคแก่ผู้เช่ารายย่อยในโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

ราคาซือ้ขาย  ราคาสุทธิ 135,890,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส าหรับทรัพย์สินของบริษัท เค.อี. รี
เทล จ ากัด 

 ราคาสุทธิ 104,860,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส าหรับทรัพย์สินของบริษัท เบญจกิจ
พัฒนา จ ากัด 

โดยช าระทัง้จ านวนให้แก่ผู้ขายเม่ือมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินและ
พืน้ท่ีในอาคาร ระหว่างบริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัดในฐานะผู้ให้เช่า และกองทุนรวมในฐานะ
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ผู้ เช่า ("สัญญาเช่าของคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์") ซ่ึงให้ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันท่ีสัญญา
ฉบบันีมี้ผลใช้บงัคับ ("วันท่ีสัญญามีผลใช้บังคับ") 

การโอนกรรมสิทธิ์ การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายจะมีผลสมบูรณ์ในวนัท่ีสัญญามีผลใช้บงัคับ  
ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

 กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอน
ขายทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย  

 ผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดขึน้จากการโอนขายทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 
เหตุเลิกสัญญา ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวตอ่ไปนี ้

1. ในกรณีท่ีผู้ขายไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในวันท่ีสัญญามีผลใช้บงัคับ  
2. ในกรณีท่ีผู้ขายจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี ้หรือผิดค า

รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้ (เว้นแต่ท่ีเป็นกรณีตามข้อ 1. ข้างต้น) และผู้ขายไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือ
ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน  

3. ก่อนการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย ผู้ขายถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย 
หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ขาย 
ซ่ึงกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ขายในการช าระหนีห้รือปฏิบัติ
ตามสัญญานี ้

4. ในกรณีท่ีกองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี ้หรือ
ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายใน 60  วันนับจากวันท่ีได้ รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีการไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระ บุไว้ในสัญญาฉบับนีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ขาย ผู้ เช่างาน
ระบบ ผู้ เช่าพืน้ท่ีส่วนกลาง หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จงใจหรือประมาทเลินเลอ่ในการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี ้สัญญาเช่าเหมางานระบบ สัญญาเช่าพืน้ท่ี
ส่วนกลาง หรือสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการจัดการกองทุนรวม 

5. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาฉบบันี ้
6. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีก าหนดในโครงการ และกองทุนรวมได้

แจ้งให้ผู้ขายทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  
7. ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าของโครงการ CDC อันเน่ืองมาจาก 

(ก)   เหตุผิดสัญญาจากทางด้านผู้ให้เช่า หรือผู้ให้สัญญาภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ 
ระหว่าง บริษัท เค.อี.แลนด์ จ ากัด กับกองทุนรวม 

(ข)  เหตุผิดสัญญาจากทางด้านกองทุนรวม หรือ 
(ค)  ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือในกรณีท่ีมีการ

เลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีก าหนดในโครงการ และกองทุนรวมได้แจ้งให้ผู้ให้
เช่าทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อักษรแล้ว หรือในกรณีท่ีทรัพย์สนิท่ี
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เ ช่าถูกเวนคืนไม่ว่า ทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ตาม
วัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญานี ้

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. หรือข้อ 7.(ก) ของหัวข้อเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทุนรวมไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี
หรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้กองทุนรวมมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สินท่ี ซือ้ขายมา ให้
กองทุนรวมแล้ว ผู้ขายตกลงซือ้คืนจากกองทุนรวมซ่ึงทรัพย์สนิดังกล่าวตามสภาพท่ีมีการ
ใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ในราคาท่ีกองทุนรวมซือ้ครัง้แรกซ่ึงปรับตามสัดส่วนของจ านวน
วันท่ีกองทุนรวมยังคงมีสิทธิตามระยะเวลาการเช่านับจากวันท่ีมีผลเป็นการเลิกสัญญา
และกองทุนรวมมิได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไปภายใต้สัญญาเช่าของโครงการ 
CDC หรือตามราคาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ ไม่ตัดสิทธิของกองทุนรวมใน
การเรียกร้องค่าเสยีหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้  

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4. หรือข้อ 7.(ข) ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิก
สัญญา และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีผู้ขายไม่ปฏิบตัิหน้า ท่ีหรือปฏิบัติ
หน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมาให้กองทุนรวมแล้ว  
กองทุนรวมตกลงคืนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ขายตามสภาพท่ีมีการ
ใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้โดยให้ถือเป็นค่าปรับจากการผิดสัญญาของกองทุนรวม 

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 5. ข้อ 6. หรือข้อ 7.(ค)  ของหัวข้อเหตุแห่งการ
เลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิ น้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียก
ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าซือ้ขายทรัพย์สินเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญา
อีกฝ่ายหน่ึงได้ โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมาให้กองทุนรวมแล้ว กองทุน
รวมตกลงคืนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งาน
จริงอยู่ในขณะนัน้ ในราคาตามบญัชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้วยค่าเสื่อมราคาท่ีคิดตาม
ระยะเวลา 5 ปี ส าหรับทรัพย์สินประเภทเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ และ 20 ปี ส าหรับ
ทรัพย์สินประเภทงานระบบ หรือตามราคาอ่ืนใดท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน  

เหตุสุดวิสัย 1.  เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย  เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้“เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสญัญา
ฉบับนี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติท่ีเกิดโดยธรรมชาติ 
อุบตัิเหตุท่ีไม่สามารถหลีกเลีย่งได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยดุงาน 
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การปิดสถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ี มีผลท านอง
เดียวกันซ่ึงคู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 

 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวสิัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย 

2.  หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1. เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบตัิ
ตามสัญญาฉบับนีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตาม
สัญญาฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบับนีโ้ดย
สุจริตเพื่อให้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆเพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/
หรือกลับคืนสู่สถานะเดิม  

(2.2) โครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

(1) สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคาร 

นอกเหนือจากท่ีระบุในตารางด้านล่าง ข้อก าหนดและเงื่อนไขหลักอ่ืนในสาระส าคัญจะเหมือนกับร่างสัญญาเช่า
ท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารของโครงการ CDC โดยเปลี่ยนค าท่ีอ้างอิงถึงโครงการศูนย์การค้า CDC เป็นโครงการ TC 

ผู้ให้เช่า บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด 
ผู้เช่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท 
ทรัพย์สินท่ีเช่า  ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 5560 7604 และ 7606 ตัง้อยู่ท่ีแขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร รวมเนือ้ท่ี 15 ไร่ 40.60 ตารางวา รวมถึงส่วนควบของท่ีดินดังกล่าว 
(“ท่ีดินท่ีเช่า”)  

 พืน้ท่ีบางส่วนของอาคารในโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา รวม
เป็นพืน้ท่ี (รวมพืน้ท่ี Kiosk นอกอาคาร) ประมาณ 19,183 ตารางเมตร และเป็นพืน้ท่ีให้
เช่าสุทธิ (NLA) (ไม่รวมพืน้ท่ี Kiosk และ ATM) ประมาณ 13,118 ตารางเมตร รวมถึงสว่น
ควบของบริเวณดังกล่าว  (“พืน้ท่ีอาคารท่ีเช่า”) ทัง้นีแ้ต่ไม่รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์
อ านวยความสะดวก และงานระบบต่างๆ ท่ีระบุในสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 
และงานระบบระหว่างบริษัท เค.อี. รีเทล จ ากัด บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด และกองทุน
รวม (“ทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินงาน”) 

 พืน้ท่ีจอดรถจ านวน 159 คัน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดินท่ีเช่า 
เง่ือนไขก่อนการจด
ทะเบียนการเช่า 

มีการเข้าท าสัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารโครงการ  TC ระหว่างกองทุนรวม และบริษัท
เกียรติสหมิตร จ ากัด 

ค่าเช่าและการช าระ
ค่าเช่า 

1,548,070,000 บาท โดยช าระทัง้จ านวนให้แก่ผู้ให้เช่าเม่ือมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  
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การบริหารและ
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินท่ีเช่า 

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนรวมต้องรับผิดชอบอยู่ท่ีร้อยละ 93.45 ณ วันท่ีกองทุนรวมได้
ลงทุนในทรัพย์สินครัง้แรก  

เหตุแห่งการเลิก
สัญญา 

กรณีการปฎิบตัิผิดสัญญาของ 
(ก) บริษัท เค.อี. รี เทล จ ากัดหรือบริษัท เกียรติสหมิตร จ า กัด ภายใต้สัญญาซือ้ขาย

เฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์ และงานระบบ ระหว่าง บริษัท เค.อี. รี เทล จ ากัด บริษัท     
เกียรติสหมิตร จ ากัด กับกองทุนรวม ซ่ึงเก่ียวข้องกับการซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 
และงานระบบของโครงการศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 

(ข) บริษัท เค.อี.แลนด์ จ ากัด ภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ ระหว่าง บริษัท เค.อี.แลนด ์
จ ากัด กับกองทุนรวม หรือ 

(ค) บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัดภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า ระหวา่ง 
บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด กับกองทุนรวม 

(2) สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ 

นอกเหนือจากท่ีระบุในตารางด้านล่าง ข้อก าหนดและเงื่อนไขหลักอ่ืนในสาระส าคัญจะเหมือนกับร่างสัญญาซือ้
ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบของโครงการ CDC โดยเปลี่ยนค าท่ีอ้างอิงถึงโครงการ CDC เป็นโครงการ TC 

ผู้ขาย บริษัท เค.อี. รีเทล จ ากัด และบริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด 
ผู้ซือ้ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท 
ทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการด าเนินโครงการเดอะ คริสตัล เอกมัย-

รามอินทรา เว้นแต่มิเตอร์น า้ประปาและไฟฟ้าซ่ึงบริษัท เค.อี. รีเทล จ ากัดจะคงเป็นคู่สัญญา
กับผู้ ให้บริการสาธารณูปโภคเพื่อท่ีบริษัท เค.อี. รี เทล จ า กัดจะประกอบกิจการท่ีเป็นการ
ให้บริการสาธารณูปโภคแก่ผู้ เช่ารายย่อยในโครงการ  TC 

ราคาซือ้ขาย  ราคาสุทธิ 13,910,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส าหรับทรัพย์สินของบริษัท เค.อี.รีเทล 
จ ากัด 

 ราคาสุทธิ 66,340,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส าหรับทรัพย์สินของบริษัท เกียรติสห
มิตร จ ากัด 

โดยช าระทัง้จ านวนให้แก่ผู้ขายเม่ือมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินและ
พืน้ท่ีในอาคาร ระหว่างบริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัดในฐานะผู้ให้เช่า และกองทุนรวมในฐานะผู้
เช่า ("สัญญาเช่าของเดอะ คริสตัล") ซ่ึงให้ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันท่ีสัญญาฉบบันีมี้ผลใช้
บงัคับ ("วันท่ีสัญญามีผลใช้บังคับ") 
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(2.3) สัญญาตกลงกระท าการของโครงการ CDC และโครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต์ 

ผู้ให้สัญญา บริษัท เค.อี.แลนด์ จ ากัด 

ผู้รับสัญญา กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท 

ระยะเวลาของสัญญา สัญญาฉบบันีมี้ผลบงัคับใช้ตัง้แต่วันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้ (ก) สัญญาเช่า
ท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารโครงการศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล ระหว่างบริษัท เกียรติสหมิตร  
จ ากัดในฐานะผู้ให้เช่า และกองทุนรวมในฐานะผู้ เช่า ("สัญญาเช่าของเดอะคริสตัล") และ 
(ข) สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ระหว่างบริษัท เบญจ
กิจพัฒนา จ ากัดในฐานะผู้ให้เช่า และกองทุนรวมในฐานะผู้ เช่า ("สัญญาเช่าของคริสตัล 

ดีไซน์ เซ็นเตอร์") (รวมเรียกว่า "สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคาร") และสัญญาฉบบันี ้
จะสิน้สุดลงเ ม่ือสัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารทัง้สองฉบับดังกล่าวครบก าหนดหรือ
สิน้สุดลงโดยไม่มีการต่อระยะเวลาการเช่าออกไป  

ข้อตกลงเร่ืองท่ีจอดรถ  นอกเหนือจากท่ีจอดรถท่ีตัง้อยู่บนบางส่วนของท่ีดินท่ีได้มีการจดทะเบยีนการเช่าระยะ
ยาวให้แก่กองทุนรวม ผู้ให้สัญญาตกลงด าเนินการจัดหาท่ีจอดรถ ("ท่ีจอดรถเพิ่มเตมิ") 
ให้แก่กองทุนรวมตลอดอายุสัญญาเช่า ดังนี ้

(ก) ตลอดอายุสัญญาเช่าของเดอะคริสตัล ผู้ให้สัญญาตกลงด าเนินการให้ทรัพย์สนิท่ี
กองทุนรวมลงทุนในโครงการศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล มีท่ีจอดรถยนต์ให้บริการ
แก่ผู้ประกอบการและลูกค้าในบริเวณข้างเคียง ในจ านวนไม่น้อยกว่า 223 คัน 

(ข) ตลอดอายุสัญญาเช่าของคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ผู้ให้สัญญาตกลงด าเนินการให้
ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนในโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ มีท่ีจอดรถยนต์
ให้บริการแก่ผู้ประกอบการและลูกค้าในบริเวณข้างเคียง ในจ านวนไม่น้อยกว่า  
220 คัน 

 ทัง้นี ้หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาต้องการใช้บริเวณท่ีจอดรถ
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการอ่ืน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม ผู้ให้สัญญาตกลงจะ
จัดหาท่ีจอดรถแห่งใหม่มาเสนอให้แก่กองทุนรวมเห็นชอบ โดยท่ีจอดรถแห่งใหม่จะต้อง
ไม่ก่อภาระเกินสมควรแก่ผู้ประกอบการและลูกค้าของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเช่า และ
จ านวนท่ีจอดรถจะต้องไม่น้อยจ านวนท่ีจอดรถเพิ่มเติม 

 ในกรณี ท่ีผู้ ให้สัญญาประสงค์จะให้มีการเรียกเก็บค่าจอดรถภายใน โครงการ
ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล และ/หรือโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ผู้ให้สัญญาจะแจ้ง
ความประสงค์ดังกล่าวเป็นหนังสือให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าและคู่สัญญาตกลงจะ
พิจารณาและเจรจาเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ทัง้นี ้เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
คู่สัญญาจะมีสิทธิได้รับรายได้จากการเก็บค่าจอดรถหลังหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง ตาม
สัดส่วนจ านวนท่ีจอดรถท่ีระบุใบอนุญาตก่อสร้างระหว่างทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 
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และทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมไม่ได้ลงทุนในโครงการศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล และ/หรือ 
โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (แล้วแต่กรณี) 

ข้อตกลงเร่ืองการถือครอง
หน่วยลงทุน 

 ภายในระยะเวลา 10 ปีนับจากสัญญาฉบบันีมี้ผลบงัคับใช้ ("ระยะเวลาถือครองหน่วย
ลงทุน") ผู้ให้สัญญาตกลงรักษาสดัส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงออก
และเสนอขายในครัง้นี ้ให้อยู่ในความครอบครองของกลุ่มเค.อี.แลนด์ โดยมีสัดส่วนการ
ถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีออกและ
เสนอขาย อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาถือครองหน่วยลงทุน กองทุนรวมประสงค์
จะเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ผู้ให้สัญญาอาจไม่จองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึง ออก
และเสนอขายในครัง้ใหม่นีไ้ด้ แต่ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาสัดส่วนการถือครองห น่วย
ลงทุนของกองทุนรวมภายหลังจากการออกและเสนอขายในครัง้ใหม่นีใ้ห้อยู่ในความ
ครอบครองของกลุ่มเค.อี.แลนด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ี
ออกและเสนอขายทัง้หมดในระหว่างช่วงระยะเวลาถือครองหน่วยลงทุน 

 ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ข้างต้น กลุ่มเค.อี.แลนด์ตกลงจะ
ไม่ขาย หรือ โอนหน่วยลงทุน หรือน าหน่วยลงทุนไปจ าน าหรือก่อภาระผูกพันใดๆจนท า
ให้กลุ่มเค.อี.แลนด์ ถือครองหน่วยลงทุนรวมกันต ่ากว่าสัดสว่นท่ีก าหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่
ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวม 

สิทธิในการลงทุน (Right to 
Invest) 

ผู้ให้สัญญาตกลงให้สิทธใินการลงทุน (Right to Invest) แก่กองทุนรวมดังต่อไปนี ้เว้นแต่จะมี
กฎหมายหลักทรัพย์ท่ีมีผลใช้บงัคับท าให้กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่ได้ 

 ผู้ให้สัญญา หรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาให้สิทธิในการลงทุน (Right to Invest) แก่
กองทุนรวมในโครงการพัฒนาโรงภาพยนตร์และพืน้ท่ีค้าปลีกส าหรับโครงการ เดอะ  
คริสตัล และโครงการพัฒนาโชว์รูมและอาคารส านักงานให้เช่าส าหรับโครงการคริสตลั  
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ บนพืน้ท่ีท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนครัง้แรกโดยการให้สิทธใิน
การลงทุน (Right to Invest) ดังกล่าวแก่กองทุนรวมจะมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันท่ี
โครงการท่ีระบุข้างต้นเปิดให้บริการแก่บุคคลท่ัวไปเป็นครัง้แรกอย่างเป็นทางการ 

 ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันท่ีกองทุนรวมเร่ิมท าการเช่าทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า
โครงการ ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาตกลงให้สิทธิในการลงทุน (Right 
to Invest) แก่กองทุนรวม ในโครงการประเภทธุรกิจค้าปลีก (Retail Property) ท่ีผู้ ให้
สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาอาจพัฒนาขึน้ และโครงการดังกล่าวตัง้อยูใ่น
เขตรัศมี 5 กิโลเมตรของโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล  หรือโครงการคริสตัล ดีไซน์ 
เซ็นเตอร์ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมใช้สิทธิในการลงทุนในโครงการตามท่ีระบุข้างต้น เงื่อนไขการลงทุนจะ
เป็นไปตามท่ีตกลงกันระหว่างกองทุนรวมและเจ้าของกรรมสทิธิ์ในทรัพย์สิน หากกองทุนรวม
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และเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่สามารถตกลงเร่ืองมูลค่าทรัพย์สินได้ แต่ละฝ่ายจะ
ด าเนินการแต่งตัง้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีอยู่ในรายช่ือท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ความเห็นชอบ และใช้ราคาเฉลี่ยของผู้ประเมินทัง้สองฝ่ายเป็นราคาท่ีกองทุนรวมจะเข้า
ลงทุน 

ข้อตกลงเร่ืองสิทธิท่ีจะ
ปฏิเสธก่อน (Right of First 
Refusal) 

 

ผู้ให้สัญญาตกลงให้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมดังต่อไปนี ้
เ ว้นแต่จะมีประกาศส านักงานคณะกรรมการก า กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎระเบยีบอ่ืนใดท่ีมีผลใช้บงัคับท าให้กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่ได้ 

 หากผู้ให้สัญญา หรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาประสงค์ท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์หรื อให้
สิทธิการเช่า (เว้นแต่เป็นการให้สิทธิการเช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อย) ในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายใน
อาคารหรืออาคารของโครงการศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล และ โครงการคริสตัล ดีไซน์ 
เซ็นเตอร์ ในส่วนท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนครัง้แรก ให้แก่บุคคลใดๆ ภายใน
ขณะท่ีสัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีอาคารในโครงการดังกล่าวยังมีผลใช้บงัคับอยู่  (รวมถึง
ระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป)  ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญา
จะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค าเสนอไปยังกองทุนรวม โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไข
เก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้กองทุนรวมพิจารณารับข้อเสนอก่อน ในกรณีท่ี
กองทุนรวมปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้
สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญา
จึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้(ก) จะต้อง
เป็นการโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกภายในระยะเวลา 180 วัน
นับจากวันท่ีกองทุนรวมปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าว และ (ข) ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าดังกล่าวบนเงื่อนไขท่ี
ดีกว่า (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ) ท่ีได้มีการเสนอให้แก่กองทุนรวม (รวมเรียก (ก) และ (ข) 
ว่า  "เ ง่ือนไขการโอน ") (ในกรณี ท่ีกองทุนรวมไม่ได้ใช้สิทธิในการลงทุน (Right to 
Invest)) 

 หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาประสงค์ท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์หรือให้
สิทธิการเช่า (เว้นแต่เป็นการให้สิทธิการเช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อย) ในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายใน
อาคารหรืออาคารท่ีระบุในสัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคาร ให้แก่บุคคลใดๆ ภายหลงั
สิน้สุดระยะเวลาการเช่า (รวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป) ตามสัญญาเช่า
ท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคาร ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสอื
แจ้งเป็นค าเสนอไปยังกองทุนรวม โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการ
ดังกล่าวเพื่อให้กองทุนรวมพิจารณารับข้อเสนอก่อน ในกรณีท่ีกองทุนรวมปฏิเสธไม่รับ
ข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของ



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 39 

ผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์

หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขการโอน 

 หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญามีโครงการในลักษณะศูนย์การค้า และ
ศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์ อยู่แล้วในปัจจุบนั หรือจะท าการพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลักษณะดังกล่าวใด
ตัง้แต่ร้อยละ 50 ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการนัน้และผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญาประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าในท่ีดินหรือพืน้ท่ี
ภายในอาคารหรืออาคารเก่ียวกับโครงการดังกล่าว ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของ
ผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค าเสนอไปยังกองทุนรวมโดยระบุข้อก าหนดและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้กองทุนรวมพิจารณารับข้อเสนอก่อน ใน
กรณีท่ีกองทุนรวมปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ ให้
สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สญัญา
จึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี  ้ภายใต้
เงื่อนไขการโอน  

ในกรณีท่ีกองทุนรวมรับข้อเสนอภายใต้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อนตามท่ีระบุข้างต้น การด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคับเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสทิธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ส่วนในกรณีท่ีกองทุนรวมปฏิเสธไม่รับข้อเสนอและ
ครบระยะเวลา 180 วันภายใต้เงื่อนไขการโอนแล้ว ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้
สัญญาจึงมีสิทธิโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า (ใน
มุมมองของผู้ รับสิทธิ) ท่ีได้มีการเสนอให้แก่กองทุนรวม 

ความช่วยเหลือทางการเงิน ผู้ให้สัญญาจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กองทุนรวม ในกรณีดังต่อไปนี ้

 ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกเสยีหายหรือถูกท าลาย และกองทุน
รวมมีหน้าท่ีต้องก่อสร้างหรือซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าวตามท่ีก าหนดในสญัญาเช่าท่ีดนิ
และพืน้ท่ีในอาคาร และค่าก่อสร้าง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับการ
ก่อสร้าง และ/หรือการซ่อมแซมมีจ านวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีกองทุน
รวมได้รับ ผู้ให้สัญญาตกลงทดรองจ่ายเงินในจ านวนท่ีกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบแทน
กองทุนรวมไปก่อน โดยท่ีกองทุนรวมตกลงจะช าระคืนเงินให้แก่ผู้ให้สัญญาภายใน 6 
เดือนนับจากวันท่ีผู้ให้สัญญาได้จ่ายเงินทดรองจ่ายไป พร้อมทัง้ชดเชยค่าใช้จ่ายในการ
จ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้นทุนในการกู้ ยืมเงิน (Cost of Borrowing) 
ของผู้ให้สัญญาท่ีได้ใช้เพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายโดยค านวณจากวันท่ีได้มีการทดรอง
จ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันท่ีกองทุนรวมได้ช าระคืนเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้ให้สัญญา ทัง้นี ้
ผู้ให้สัญญาและกองทุนรวมจะร่วมกันพิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมเพื่อการ
ช าระคืนเงินทดรองจ่ายดังกล่าว อน่ึง ก่อนการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น กองทุนรวมสงวน



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 40 

สิทธิท่ีจะเสนอการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
พิจารณาอนุมัติก่อน  

 ในกรณีท่ีกองทุนรวมยังไม่สามารถตกลงเร่ืองค่าสนิไหมทดแทนกับผู้รับประกันภัยได้หรือ
ในกรณีท่ีได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนล่าช้ากว่าก าหนด ผู้ให้สัญญาตกลงทดรองจ่ายเงนิ
ในจ านวนท่ีกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบดังกล่าวแทนกองทุนรวมไปก่อนโดยก องทุน
รวมจะช าระคืนเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา ภายหลังจากกองทุนรวมได้รับเงนิ
ค่าสินไหมทดแทนจากผู้ รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า  พร้อมทัง้ชดเชยค่าใช้จ่ายในการ
จ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้นทุนในการกู้ ยืมเงิน (Cost of Borrowing) 
ของผู้ให้สัญญาโดยค านวณจากวันท่ีได้มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันท่ีกองทุน
รวมได้ช าระคืนเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้ให้สัญญา ทัง้นี ้ระยะเวลาในการช าระคืนเงินทด
รองจ่ายและเงินชดเชยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่า  6 เดือนนับจากวันท่ีผู้ ให้
สัญญาได้จ่ายเงินทดรองจ่ายไป อน่ึง ผู้ให้สัญญาและกองทุนรวมอาจพิจารณาสรรหา
แหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมเพื่อการช าระคืนเงินทดรองจ่ายดังกล่าวหากเงินค่าสินไหม
ทดแทนท่ีได้รับจากผู้ รับประกันภัยไม่เพียงพอหรือล่าช้า   

 การท่ีผู้ให้สัญญาทดรองจ่ายเงินในจ านวนท่ีกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบแทนก องทุน
รวมไปก่อนทัง้สองกรณีข้างต้นและกองทุนรวมไม่สามารถช าระคืนเงินจ านวนดังกล่าว
ให้แก่ผู้ให้สัญญาตามเงื่อนไขท่ีก าหนด กองทุนรวมตกลงลดสัดส่วนพืน้ท่ีการลงทุนของ
กองทุนรวมในโครงการภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารตามสูตรท่ีคู่สัญญาจะ
ตกลงกัน ทัง้นี ้การลดสัดส่วนพืน้ท่ีการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวจะเป็นไปภายใต้
กรอบของกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องและเป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อตกลงเร่ืองค่าใช้จ่าย
ของโครงการในอนาคต 

หากผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาท าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใน
บริเวณโครงการเดอะ คริสตัล หรือโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ ให้สัญญาตกลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดขึน้จากการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวแต่เพียงผู้ เดียว 

ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญามีความประสงค์จะใช้ทรัพย์สินของ
กองทุนรวม หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมครอบครองตามสัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคาร
เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายในบริเวณโครงการเดอะ คริสตัล หรือโครงการคริสตัล 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาตกลงจะเจรจากับกองทุนรวม
เพื่อตกลงเ ร่ืองค่าใช้จ่ายท่ีผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องช าระแก่
กองทุนรวมในอัตราท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้ทรัพย์สนิของกองทุนรวม หรือทรัพย์สนิท่ีกองทุน
รวมครอบครองตามสัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารต่อไป 

ข้อตกลงเร่ืองการใช้ช่ือ
และเคร่ืองหมายการค้า 

ผู้ให้สัญญาตกลงด าเนินการให้บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด ให้สิทธิแก่กองทุนรวมในการใช้
เคร่ืองหมายการค้าประเภทเคร่ืองหมายบริการค าว่า  "C" "THE CRYSTAL" "CDC" และ 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 41 

 "CRYSTAL DESIGN CENTER" เพื่อการด าเนินกิจการของกองทุนรวมในประเทศไทย โดยให้
เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าท่ีกองทุนรวม
จะเข้าท ากับบริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัดทุกประการ 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดตัง้และการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
ของกองทุนรวม 

ผู้ ให้สัญญาในฐานะผู้สนับสนุนของกองทุนรวม  (Sponsor) ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดตัง้และการลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน  ค่าผู้สอบบญัชี เป็นต้น เป็นจ านวนตามท่ี
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ทัง้นี ้กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับจัดตัง้และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามท่ี
ก าหนดไว้ในสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การซือ้คืนทรัพย์สินจาก
กองทุนรวม 

ในกรณีท่ีสัญญาเช่าของเดอะคริสตัลหรือสัญญาเช่าของคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์สิน้สุดลงอัน
เน่ืองจากการครบระยะเวลาเช่า  กองทุนรวมตกลงจะจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีซือ้ขายกันตาม
สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบระหว่างบริษัท เค.อี. รีเทล จ ากัด บริษัท 
เกียรติสหมิตร จ ากัด และกองทุนรวม หรือสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ
ระหว่างบริษัท เค.อี. รีเทล จ ากัด บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด และกองทุนรวม (แล้วแต่
กรณี) หรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีมีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน ให้แก่ผู้ให้สัญญาและผู้ให้
สัญญาตกลงซือ้ทรัพย์สนิดังกล่าวจากกองทุนรวม ตามสภาพของทรัพย์สินท่ีมีการใช้งานจริง
อยู่ในขณะนัน้  ในราคาตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้วยค่า เสื่อมราคาท่ีคิดตาม
ระยะเวลา 5 ปีส าหรับทรัพย์สินประเภทเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ และ 20 ปี ส าหรับทรัพย์สนิ
ประเภทงานระบบ หรือตามราคาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน  

เหตุผิดสัญญา ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนี  ้

1. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญานี ้
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้ และผู้ให้สัญญาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 30 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่ง
การผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน  

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน
ขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้สัญญา 
ซ่ึงกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้สัญญาในการช าระหนี ้หรือ
ปฏิบตัิตามสัญญานี ้

3. ในกรณีท่ีกองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญานี ้
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้ และกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 30 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่ง
การผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีการไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ให้
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สัญญา ผู้ให้เช่า ผู้ เช่างานระบบ ผู้ เช่าพืน้ท่ีส่วนกลาง หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จงใจ
หรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี ้ สัญญาเช่า
ท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคาร สัญญาเช่าเหมางานระบบ สัญญาเช่าพืน้ท่ีส่วนกลาง สญัญา
แต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการจัดการกองทุนรวม 

4. กรณีการปฎิบตัิผิดสัญญาของ 

(ก)   บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัดภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคาร ระหว่าง 
บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัดกับกองทุนรวม ซ่ึงเก่ียวข้องกับการเช่าท่ีดินและอาคาร
ของโครงการศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล 

(ข)   บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัดภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคาร ระหว่าง 
บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัดกับกองทุนรวม ซ่ึงเก่ียวข้องกับการเช่าท่ีดินและ
อาคารของโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์   

การเลิกสัญญา 1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1. ข้อ  2. หรือข้อ 4. ของหัวข้อเหตุผิดสัญญา 
กองทุนรวมมีสิทธิ 

(ก) เรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้
นัน้  หรือ 

(ข) บอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที ทัง้นี ้ ไม่ตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3. ของหัวข้อเหตุผิดสัญญา ผู้ให้สัญญาจะ
เรียกค่าเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลให้ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอก
เลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้หรือท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้สัญญาใน
การเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

3. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีก าหนดในโครงการ และกองทุนรวมได้
แจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบถึงการเลกิกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้ถือวา่สญัญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงิน
หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้  

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสดุวิสยั  เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้“เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวัง
ตามสมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง 
การบญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
สัญญาฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ 
อุบตัิเหตุท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุด
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งาน การปิดสถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านอง
เดียวกันซ่ึงคู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 

      ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันี ้
อันจะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความ
รวมถึงการท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย 

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1. เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบตัิ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตาม
สัญญาฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบับนีโ้ดย
สุจริตเพื่อให้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด า เนินการใดๆเพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา 
และ/หรือกลับคืนสู่สถานะเดิม 
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3.2 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ได้ลงทุนไว้ก่อนการลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

กองทรัสต์ไม่มีการลงทุนก่อนการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1  
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3.3 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

3.3.1 ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

(1) รายละเอียดศูนย์การค้าและทรัพย์สิน 

(1.1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติมของโครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต์ 

1) ข้อมูลท่ัวไปของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

โปรดพิจารณารายละเอียดท่ัวไปของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์  ในหัวข้อ 3.1 ข้อมูลเก่ียวกับ
ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยม์ายงักองทรัสต์ ข้อท่ี (1.1) โครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจาก
กองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

2) รายละเอียดทรัพย์สินของโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

หลังจากท่ี กองทรัสต์รับโอนทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์จะมี
การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วนและพืน้ท่ีอาคารบางส่วนจาก บจ. เบญจกิจพัฒนา ซ่ึงเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคารดังกล่าว โดยกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายระยะเวลาสิทธกิาร
เช่าท่ีดินบางส่วนและพืน้ท่ีอาคารบางส่วนเพื่อให้ระยะเวลาสทิธิการเช่าดังกลา่วรวมเป็น 30 ปี นับจากวันท่ี
กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 (หรือประมาณ 6.3 ปี) ทัง้นี ้ราคาประเมินทรัพย์สินส าหรับการขยาย
ระยะเวลาสทิธิการเช่าเพิม่เติมของโครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 
สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

KTAC1/ ETC2/ 
279 ล้านบาท 255 ล้านบาท 

หมายเหตุ: 1/ KTAC หมายถึง บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 
2562 ช่วงระยะเวลาการประเมินประมาณ 6.3 ปี เร่ิมวันท่ี 24 มิถุนายน 2586 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2592 

 2/ ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 10
มิถุนายน 2562 ช่วงระยะเวลาการประเมินประมาณ 6.3 ปี เร่ิมวันท่ี 24 มิถุนายน 2586 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2592 (ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562) 
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(1.2) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติมของโครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายัง
กองทรัสต์ 

1) ข้อมูลท่ัวไปของศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 

โปรดพิจารณารายละเอียดท่ัวไปของศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ในหัวข้อ 3.1 ข้อมูล
เก่ียวกับทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มายังกองทรัสต์ ข้อท่ี (1.2) โครงการ TC ในส่วนท่ี
โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

2) รายละเอียดทรัพย์สินของโครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

หลังจากท่ีกองทรัสต์รับโอนทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์จะมี
การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วนและพืน้ท่ีอาคารบางส่วนจาก บจ. เกียรติสหมิตร ซ่ึงเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคารดังกล่าว โดยกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายระยะเวลาสิทธกิาร
เช่าท่ีดินบางส่วนและพืน้ท่ีอาคารบางส่วนเพื่อให้ระยะเวลาสทิธิการเช่าดังกลา่วรวมเป็น 30 ปี นับจากวันท่ี
กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 (หรือประมาณ 6.3 ปี) ทัง้นี ้ราคาประเมินทรัพย์สินส าหรับการขยาย
ระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติมของโครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต ์
สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

KTAC1/ ETC2/ 
185 ล้านบาท 175 ล้านบาท 

หมายเหตุ: 1/ KTAC หมายถึง บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 
2562 ช่วงระยะเวลาการประเมินประมาณ 6.3 ปี เร่ิมวันท่ี 24 มิถุนายน 2586 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2592 

 2/ ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน 2562 ช่วงระยะเวลาการประเมินประมาณ 6.3 ปี เร่ิมวันท่ี 24 มิถุนายน 2586 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2592 (ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562) 
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(1.3) โครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

1) ข้อมูลท่ัวไปของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

โปรดพิจารณารายละเอียดท่ัวไปของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ในหัวข้อ 3.1 ข้อมูลเก่ียวกับ
ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยม์ายงักองทรัสต์ ข้อท่ี (1.1) โครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจาก
กองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

2) รายละเอียดทรัพย์สินของโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

2.1) สรุปลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สิน รายละเอียด 
ท่ีดิน สิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วนเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์ลงทุน จาก 

บจ. เบญจกิจพัฒนา โดยมีเนือ้ท่ีประมาณ 5 ไร่ 1 งาน 5.91 ตารางวา 
อาคาร สิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์

ลงทุน จาก บจ. เบญจกิจพัฒนา โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 6,921 ตารางเมตร 
หรือคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (NLA) ประมาณ 6,254 ตารางเมตร 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ  ของอาคารศูนย์การค้าใน
ส่วนท่ีนอกเหนือจากสังหาริมทรัพยแ์ละงานระบบของอาคารศูนยก์ารค้าท่ีรับโอน
มาจากกองทุนรวม CRYSTAL 

2.2) รายละเอียดทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินส่วนท่ีรับโอน
มาจาก CRYSTAL 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

พืน้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

823 3902 119 40-2-04.40 - 
206174 41 22155 0-1-48.00 - 
252023 3903 120 1-1-60.80 - 
255665 5043 31242 0-0-4.20 - 
255679 116 31252 0-0-38.60 - 
247221 
(บางส่วน)1/ 

3888 8469 - 0-0-93.84 

255680 
(บางส่วน)1/ 

117 31253 - 3-1-79.29 

255681 118 31254 - 0-1-59.00 
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โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินส่วนท่ีรับโอน
มาจาก CRYSTAL 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

พืน้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

255683 
(บางส่วน)1/ 

5049 31256 - 1-0-73.78 

รวม 42-1-56.00 5-1-5.91 
รวมพืน้ท่ีดินส่วนท่ีรับโอนจาก CRYSTAL และส่วน

ท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม 
47-2-61.91 

พืน้ท่ีดินของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 
ทัง้หมด 

76-2-6.90 

สัดส่วนพืน้ท่ีดินส่วนท่ีรับโอนจาก CRYSTAL และ
ส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมต่อพืน้ท่ีดิน

ทัง้หมด 

ประมาณร้อยละ 62 

หมายเหตุ: 1/ ท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 อยู่ระหว่างการรังวัดแบ่งแยกโฉนด เพื่อแยกทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนออกจากทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ลงทุนเพื่อใ ห้เกิดความชัดเจนในการพัฒนา
โครงการเพิ่มเติมในอนาคต ดังนัน้ รายละเอียดของโฉนดท่ีดินซึ่งจะใช้ในการจดทะเบียนการเช่าอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีระบุข้างต้น 

(ข) อาคาร 

กองทรัสต์จะลงทุนในพืน้ท่ีให้เช่าของอาคารเพิ่มเติม รวมถึงลงทุนในพืน้ท่ีบางส่วนของอาคารเดิมเพิ่มเติม
เน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีอยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว (เซ้ง) บางส่วนได้ครบก าหนดตามสัญญา และปัจจุบนัได้
ปล่อยพืน้ท่ีเช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยตามสัญญาระยะสัน้ ทัง้นี ้พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิและพืน้ท่ีใช้สอยในอาคาร
หลังจากท่ีกองทรัสต์รับโอนทรัพยส์ินมาจากกองทุนรวม CRYSTAL และการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 สามารถ
แสดงได้ดังต่อไปนี ้

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ (ตร.ม.) พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ (ตร.ม.) 
ส่วนท่ีรับ
โอนมา
จาก 

CRYSTAL 

ส่วนท่ี 
กองทรัสต์ 
จะลงทุน
เพิ่มเติม 

รวมพืน้ท่ี 
ให้เช่า
สุทธิ 

พืน้ท่ี
ทัง้หมด 

ส่วนท่ีรับ
โอนมา
จาก 

CRYSTAL 

ส่วนท่ี 
กองทรัสต์ 
จะลงทุน
เพิ่มเติม 

รวมพืน้ท่ี 
ใช้สอย 

พืน้ท่ี
ทัง้หมด1/ 

เฟส 1 อาคาร B 4,518 1,209 5,727 7,112 7,152 1,398 8,550 9,935 

อาคาร C 5,862 565 6,427 7,559 6,051 565 6,616 7,748 
อาคาร D 3,701 1,105 4,806 6,413 6,963 1,105 8,068 9,672 

อาคาร E 1,447 - 1,447 2,623 3,291 - 3,291 8,596 

อาคาร F 2,305 126 2,431 2,914 3,322 126 3,448 3,932 
อาคาร G 1,887 - 1,887 1,887 1,990 - 1,990 1,990 

รวมเฟส 1 19,720 3,005 22,725 28,508 28,769 3,194 31,964 41,873 
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อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ (ตร.ม.) พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ (ตร.ม.) 
ส่วนท่ีรับ
โอนมา
จาก 

CRYSTAL 

ส่วนท่ี 
กองทรัสต์ 
จะลงทุน
เพิ่มเติม 

รวมพืน้ท่ี 
ให้เช่า
สุทธิ 

พืน้ท่ี
ทัง้หมด 

ส่วนท่ีรับ
โอนมา
จาก 

CRYSTAL 

ส่วนท่ี 
กองทรัสต์ 
จะลงทุน
เพิ่มเติม 

รวมพืน้ท่ี 
ใช้สอย 

พืน้ท่ี
ทัง้หมด1/ 

เฟส 2 อาคาร J1 873 - 873 873 1,014 - 1,014 1,014 

อาคาร J2 1,180 104 1,284 1,284 1,696 104 1,800 1,800 

อาคาร K1 953 - 953 1,010 1,863 - 1,863 1,920 
อาคาร K2 1,008 - 1,008 1,008 1,698 - 1,698 1,698 

อาคาร K3 950 - 950 950 1,900 - 1,900 1,900 

อาคาร K4 1,039 - 1,039 1,039 1,752 - 1,752 1,752 

อาคาร K5 798 - 798 990 1,040 - 1,040 1,232 
อาคาร 
L1/L2 

1,478 182 1,660 1,660 2,501 422 2,923 2,923 

อาคาร L3 948 - 948 948 1,726 - 1,726 1,726 
อาคาร L4 904 - 904 904 1,702 - 1,702 1,702 

อาคาร L5 - 2,963 2,963 2,963 - 3,201 3,201 3,201 
รวมเฟส 2 10,129 3,249 13,378 13,628 16,892 3,727 20,619 20,868 
รวมทัง้หมด 29,849 6,2542/ 36,103 42,136 45,661 6,921 52,583 62,741 

สัดส่วนพืน้ท่ีอาคาร
ท่ี CRYSTAL และ 
กองทรัสต์ลงทุนต่อ

พืน้ท่ีทัง้หมด 

ประมาณร้อยละ 86 ประมาณร้อยละ 84 

หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมในพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในอาคาร B เป็นพืน้ท่ีประมาณ 1,209 ตารางเมตร ซึ่ง

เป็นการก่อสร้างเพิ่มเติมในปี 2562 ส่งผลให้กองทรัสต์จะลงทุนในพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิทัง้หมดประมาณ 
6,254 ตารางเมตร (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่ ม เติม
ครัง้ท่ี 1 มีพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 5,045 ตารางเมตร) 

อย่างไรก็ดี หลังจากท่ีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 แล้ว กองทรัสต์จะยังคงไม่ลงทุนในพืน้ท่ี
ให้เช่าสุทธิบางส่วนของอาคาร เ น่ืองจากพืน้ท่ีดังกล่าวยังอยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว (เซ้ง) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

อาคาร ยูนิต พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิส่วนท่ี 
กองทรัสต์ไม่ลงทุน 

(ตร.ม.) 
เฟส 1 อาคาร B B103-104 B105 B106 B108-110 B111-112 

B113 และ B204 
1,385 

อาคาร C C101 C103 C107-108 C109 และ C115-116 1,132 
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อาคาร ยูนิต พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิส่วนท่ี 
กองทรัสต์ไม่ลงทุน 

(ตร.ม.) 
อาคาร D D101 D105 D106 D107-108 D113-116 D117 

และ D205 
1,608 

อาคาร E E103 E105 E106 E107 และ E111 1,176 
อาคาร F F104 F108 F110 F112 และ F207 483 

รวมเฟส 1 5,784 
เฟส 2 อาคาร K1 K1-102-104 57 

อาคาร K5 K5-107-110 192 
รวมเฟส 2 249 

รวมทัง้หมด 6,033 

(ค) เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ  ของโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าหลัก ระบบไฟฟ้าส ารอง ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์โดยสาร ระบบบนัไดเลื่อน 
ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง ระบบประปา ระบบแก๊ส และระบบอ่ืน ๆ 

(ง) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

ภายหลังการลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ เช่ารายย่อยแทน บจ. เบญจกิจพัฒนา ใน
สัญญาเช่าพืน้ท่ี และคู่สัญญาแทน บจ. เค.อี.รีเทล ในสัญญาบริการ ทัง้นี ้ภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน 
KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ (ผู้ จัดการกองทรัสต์รายท่ี 1) จะท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
โครงการ CDC ทัง้หมด ซ่ึงรวมทัง้ส่วนท่ีรับโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ และส่วนท่ี
กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

2.3) ราคาประเมินทรัพย์สิน 

ราคาประเมินทรัพย์สินของโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 สามารถแสดงได้
ดังต่อไปนี ้

KTAC1/ ETC2/ 
975 ล้านบาท 948 ล้านบาท 

หมายเหตุ: 1/ KTAC หมายถึง บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 
2562 ช่วงระยะเวลาการประเมิน 30 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2592 (ปรับปรุง
สมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สินซึ่งเปิดเผยในหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุน
รวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 
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 2/ ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันต์ ไต แอนด์ คอมพานี จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
ช่วงระยะเวลาการประเมิน 30 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2592 (ปรับปรุง
สมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเปิดเผยในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 

2.4) ผลการด าเนินงานและข้อมูลผู้เช่าของโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

(ก) อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าเฉลี่ย  

อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยของโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ส าหรับปี 2558 ถึง 6 เดือนแรกของปี 2562 สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 6M 2562 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ  
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

4,612 4,612 4,612 5,0451/ 5,045 

อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (ร้อยละ) 91.7 97.3 88.6 95.0 96.2 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

486 500 490 466 473 

ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
หมายเหตุ; 1/ ในปี  2561 มีพื น้ท่ีใ ห้เช่าสุทธิเพิ่มขึน้จากปี 2560 ประมาณ 433 ตารางเมตร เน่ืองมีการต่อเติม

อาคารเพื่อใช้เป็นพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิเพิ่มเติม 

ทัง้นี ้อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลีย่ท่ีลดลงในปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจากผู้ เช่าจ านวน 2 ห้อง (คิดเป็นขนาดพืน้ท่ี
ประมาณร้อยละ 12 ของพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1) ย้ายออกจาก
โครงการ อย่างไรก็ดี อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยได้กลบัมาสูงขึน้ในปี 2561 และปี 2562 นอกจากนี ้การปล่อย
เช่าพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2561 ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการท่ีลดลงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตจึงส่งผลให้
อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยลดลงในปี 2561  

(ข) รายได้อ่ืน 

โครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลัก เช่น 
รายได้การให้บริการพืน้ท่ีช่ัวคราว ซ่ึงประกอบไปด้วยงานอีเว้นต์จากผู้ เช่าเหมาและผู้ เ ช่ารายย่อย 
นอกจากนีย้ังมีรายได้ค่าสาธารณูปโภค และรายได้จากการให้บริการป้ายโฆษณา เป็นต้น  
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(ค) ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ี 

ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ีและสัดส่วนการเช่าพืน้ท่ีของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทของโครงการ CDC 
ในส่วนท่ีกองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้ต่อไปนี ้

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ท่ี พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่า
สุทธิ (ร้อยละ) 

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 1,978 39.2 
ซูเปอร์มาร์เก็ต 1,966 39.0 
ไลฟ์สไตล์ 434 8.6 
ศูนย์สุขภาพและความงาม 342 6.8 
อ่ืน ๆ 222 4.3 
พืน้ท่ีว่าง 104 2.1 

รวม 5,045 100.0 
ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(ง) ผู้ เช่ารายใหญ่ 

ข้อมูลเก่ียวกับผู้ เช่าพืน้ท่ี 5 อันดับแรก ของโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 1 ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้ต่อไปนี ้

ล าดับ ผู้เช่าพืน้ท่ี ประเภทธุรกิจ พืน้ท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อ 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

(ร้อยละ) 
1. บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ ากัด ซูเปอร์มาร์เก็ต 

และไลฟ์สไตล์ 
2,400 47.6 

2. บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

เฟอร์นิเจอร์และ
ของตกแต่งบ้าน 

554 11.0 

3. บริษัท เอ็มไพร์ เอ็ม จ ากัด ศูนย์สุขภาพและ
ความงาม 

342 6.8 

4. บริษัท จีโอโฮมคิทเช่น จ ากัด เฟอร์นิเจอร์และ
ของตกแต่งบ้าน 

322 6.4 

5. บริษัท โซฟา เมคเกอร์ จ ากัด เฟอร์นิเจอร์และ
ของตกแต่งบ้าน 

169 3.3 

รวม 3,786 75.1 
ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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(จ) ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อยของโครงการ  CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้ต่อไปนี ้

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 
(พ.ศ.) 

พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 3-4 ปี 2562 1,293 25.6 
2563 1,122 22.2 
2564 133 2.6 
2565 427 8.5 

2566 เป็นต้นไป 1,966 39.0 
พืน้ท่ีว่าง 104 2.1 

รวม 5,045 100.0 
ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

  



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 54 

(1.4) โครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

1) ข้อมูลท่ัวไปของศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 

โปรดพิจารณารายละเอียดท่ัวไปของศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ในหัวข้อ 3.1 ข้อมูล
เก่ียวกับทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มายังกองทรัสต์ ข้อท่ี (1.2) โครงการ TC ในส่วนท่ี
โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ 

2) รายละเอียดทรัพย์สินของโครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

2.1) สรุปลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สิน รายละเอียด 
ท่ีดิน สิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วนเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์ลงทุน จาก 

บจ. เกียรติสหมิตร โดยมีเนือ้ท่ีประมาณ 10 ไร่ 83.33 ตารางวา 
อาคาร สิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์

ลงทุน จาก บจ. เกียรติสหมิตร โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 50,344 ตารางเมตร 
หรือคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (NLA) ประมาณ 17,660 ตารางเมตร 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ  ของอาคารศูนย์การค้าใน
ส่วนท่ีนอกเหนือจากสังหาริมทรัพยแ์ละงานระบบของอาคารศูนยก์ารค้าท่ีรับโอน
มาจากกองทุนรวม CRYSTAL 

2.2) รายละเอียดทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีส่วนท่ีรับโอนมา
จาก CRYSTAL 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

พืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

5560 2064 205 8-0-33.50 - 
7604 85 51960 0-3-37.20 - 
7606 2069 53989 6-0-69.90 - 

16862 
(บางส่วน)1/ 

90 59482 - 9-2-11.70 

16863 
(บางส่วน)1/ 

91 59483 - 0-1-51.13 

17716 2025 23137 - 0-1-20.50 
รวม 15-0-40.60 10-0-83.33 
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โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีส่วนท่ีรับโอนมา
จาก CRYSTAL 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

พืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

รวมพืน้ท่ีดินส่วนท่ีรับโอนจาก CRYSTAL และส่วน
ท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม 

25-1-23.93 

พืน้ท่ีดินของศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-ราม
อินทรา ทัง้หมด 

35-3-72.00 

รวมพืน้ท่ีดินส่วนท่ีรับโอนจาก CRYSTAL และส่วน
ท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมต่อพืน้ท่ีดินทัง้หมด 

ประมาณร้อยละ 70 

หมายเหตุ: 1/ ท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 อยู่ระหว่างการรังวัดแบ่งแยกโฉนด เพื่อแยกทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนออกจากทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ลงทุนเพื่อใ ห้เกิดความชัดเจนในการพัฒนา
โครงการเพิ่มเติมในอนาคต ดังนัน้ รายละเอียดของโฉนดท่ีดินซึ่งจะใช้ในการจดทะเบียนการเช่าอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีระบุข้างต้น 

(ข) อาคาร 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ (ตร.ม.) พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ (ตร.ม.) 
ส่วนท่ีรับ
โอนมา
จาก 

CRYSTAL 

ส่วนท่ี 
กองทรัสต์ 
จะลงทุน
เพิ่มเติม 

รวมพืน้ท่ี 
ให้เช่า
สุทธิ 

พืน้ท่ี
ทัง้หมด 

ส่วนท่ีรับ
โอนมา
จาก 

CRYSTAL 

ส่วนท่ี 
กองทรัสต์ 
จะลงทุน
เพิ่มเติม 

รวมพืน้ท่ี 
ใช้สอย 

พืน้ท่ี
ทัง้หมด1/ 

เฟส 1 อาคาร 
A/C2/ 

6,562 - 6,562 7,870 9,241 - 9,241 9,801 

อาคาร 
B/D 

4,072 - 4,072 4,072 5,792 - 5,792 5,792 

รวมเฟส 1 10,634 - 10,634 11,942 15,033 - 15,033 15,593 

เฟส 2 อาคาร E 1,245 - 1,245 1,245 1,990 - 1,990 1,990 

อาคาร F 1,239 - 1,239 1,239 1,974 - 1,974 1,974 
รวมเฟส 2 2,484 - 2,484 2,484 3,964 - 3,964 3,964 

เฟส 3 อาคาร I - 17,053 17,053 17,053 - 25,513 25,513 25,513 

อาคาร J3/ - 607 607 607 - 24,831 24,831 24,831 
รวมเฟส 3 - 17,660 17,660 17,660 - 50,344 50,344 50,344 
รวมทัง้หมด 13,118 17,660 30,778 32,086 18,997 50,344 69,341 69,901 

สัดส่วนพืน้ท่ีอาคาร
ท่ี CRYSTAL และ
กองทรัสต์ลงทุนต่อ

พืน้ท่ีทัง้หมด 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 99 

หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ กองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนในพืน้ท่ีอาคาร A ชัน้ 3 
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 3/ อาคาร J ชัน้ 2-8 เป็นอาคารจอดรถยนต์ โดยมีพืน้ท่ีขายบริเวณชัน้ 1 ประมาณ 3,111 ตารางเมตร 

(ค) เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ ของโครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าหลัก ระบบไฟฟ้าส ารอง ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์โดยสาร ระบบบนัไดเลื่อน 
ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง ระบบประปา ระบบแก๊ส และระบบอ่ืน ๆ 

(ง) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

ภายหลังการลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ เช่ารายย่อยแทน บจ. เกียรติสหมิตร ใน
สัญญาเช่าพืน้ท่ี และคู่สัญญาแทน บจ. เค.อี.รีเทล ในสัญญาบริการ ทัง้นี ้ ภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน 
KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ (ผู้ จัดการกองทรัสต์รายท่ี 1) จะท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
โครงการ TC ทัง้หมด ซ่ึงรวมทัง้ส่วนท่ีรับโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์  และส่วนท่ี
กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

2.3) ราคาประเมินทรัพย์สิน 

ราคาประเมินทรัพย์สินของโครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 สามารถแสดงได้
ดังต่อไปนี ้

KTAC1/ ETC2/ 
1,102 ล้านบาท 1,095 ล้านบาท 

หมายเหตุ: 1/ บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 ช่วงระยะเวลา
การประเมิน 30 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2592 

 2/ บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 ช่วงระยะเวลา
การประเมิน 30 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2592 (ปรับปรุงสมมติฐานจาก
รายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเปิดเผยในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือ
หน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 

2.4) ผลการด าเนินงานและข้อมูลผู้เช่าของโครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

(ก) อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าเฉลี่ย  

อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยของโครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ส าหรับปี 2558 ถึง 6 เดือนแรกของปี 2562 สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

รายละเอียด 25581/ 2559 2560 2561 6M 2562 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

- 17,627 17,660 17,660 17,660 
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รายละเอียด 25581/ 2559 2560 2561 6M 2562 
อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (ร้อยละ) - 88.8 97.3 95.7 98.6 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

- 349 404 445 450 

ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
หมายเหตุ: 1/ โครงการ TC เฟส 3 ซึ่งเป็นพืน้ท่ีส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 เปิดด าเนินงานอย่าง เป็น

ทางการในปี 2559 

ทัง้นี ้อัตราค่าเช่าและค่าบริการและอัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยท่ีเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญในช่วง ปี 2559 ถึง 6 
เดือนแรกของ 2562 

(ข) รายได้อ่ืน 

โครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลัก เช่น รายได้
การให้บริการพืน้ท่ีช่ัวคราว ซ่ึงประกอบไปด้วยงานอีเว้นต์จากผู้ เช่าเหมาและผู้ เช่ารายยอ่ย นอกจากนีย้ังมี
รายได้ค่าสาธารณูปโภค และรายได้จากการให้บริการป้ายโฆษณา เป็นต้น 

(ค) ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ี 

ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ีและสัดส่วนการเช่าพืน้ท่ีของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทของโครงการ TC ใน
ส่วนท่ี กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้ต่อไปนี ้

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ท่ี พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่า
สุทธิ (ร้อยละ) 

ไลฟ์สไตล์ 7,279 41.2 
แฟช่ัน เสือ้ผ้า และเคร่ืองประดับ 3,357 19.0 
อาหารและเคร่ืองดื่ม 3,183 18.0 
ศูนย์สุขภาพและความงาม 2,435 13.8 
อ่ืน ๆ 830 4.7 
พืน้ท่ีว่าง 576 3.3 

รวม 17,660 100.0 
ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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(ง) ผู้ เช่ารายใหญ่ 

ข้อมูลเก่ียวกับผู้ เช่าพืน้ท่ี 5 อันดับแรก ของโครงการ TC ในท่ีส่วนท่ีกองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้ต่อไปนี ้

ล าดับ ผู้เช่าพืน้ท่ี ประเภทธุรกิจ พืน้ท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อ 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

(ร้อยละ) 
1. บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) 
ไลฟ์สไตล์ 5,271 29.8 

2. บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

ศูนย์สุขภาพและ
ความงาม 

1,813 10.3 

3. บริษัท เอชไทย (ประเทศไทย) จ ากัด แฟช่ัน เสือ้ผ้า 
และเคร่ืองประดับ 

1,607 9.1 

4. บริษัท แอคทีฟ เนช่ัน จ ากัด แฟช่ัน เสือ้ผ้า 
และเคร่ืองประดับ 

837 4.7 

5. บริษัท ฮาฮามา จ ากัด ไลฟ์สไตล์ 752 4.3 
รวม 10,280 58.2 

ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(จ) ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อยของโครงการ  TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ณ 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้ต่อไปนี ้

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 
(พ.ศ.) 

พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 3-4 ปี 2562 2,216 12.5 
2563 1,695 9.6 
2564 5,927 33.6 
2565 7,246 41.0 
พืน้ท่ีว่าง 576 3.3 

รวม 17,660 100.0 
ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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(1.5) โครงการ TCR 

1) ข้อมูลท่ัวไปของศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ 

1.1) ประวัติความเป็นมาและท่ีตัง้ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ 

(ก) ประวัติความเป็นมา 

 

ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ีราชพฤกษ์ เป็นคอมมูนิตีม้อลล์ท่ีใหญ่ท่ีสุดบนย่านถนนราชพฤกษ์ ตัง้อยู่บน
พืน้ท่ีกว่า 28 ไร่ สามารถจอดรถได้กว่า 1,600 คัน พัฒนาโดยบริษัท เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล จ ากัด 
(“บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์”) ซ่ึงเป็นความร่วมมือกันระหว่าง บจ. เค.อี.รีเทล และบริษัท เอสบ ีราช
พฤกษ์ จ ากัด (บริษัทในเครือของบริษัท เอส.บ.ี เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จ ากัด หรือ “บจ. เอส.บ.ี เฟอร์นิเจอร์
เฮ้าส์”) โดยเปิดให้บริการในปี 2557 โดยมีความมุ่งม่ันในการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้
มีความสะดวกสบายในรูปแบบการด าเนินชีวิตสมัยใหม่ท่ีเน้นคุณภาพชีวิตและความอบอุ่นในครอบครัว 
โดยมีรูปแบบศูนย์การค้าสถาปัตยกรรมสไตล์แคลฟิอร์เนียนซ่ึงเป็นรูปแบบใหม่ของโลกและเป็นท่ีนิยมอยา่ง
แพร่หลายในสหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วยสวน Walking Street ประติมากรรม 8 Angels และลานน า้พท่ีุ
ให้บรรยากาศสวยงามร่มร่ืน สนามเด็กเล่น และอีเวนท์ ฮอลล์ พร้อมสถานท่ีจัดงานกิจกรรมในทุก  ๆ 
เทศกาล นอกจากนีย้ังมีผู้ เช่าหลักได้แก่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซินิม่า และฟิตเนส เฟิร์สท 
ซ่ึงสอดรับกับกลุ่มลูกค้าในบริเวณย่านราชพฤกษ์ท่ีมีก าลังซือ้สูง และกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตล์ เป็นต้น 
ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ีราชพฤกษ์ ประกอบด้วยร้านค้าจ านวนกวา่ 200  ร้านค้า ซ่ึงมีทัง้ร้านอาหาร
ชัน้น า ของตกแต่งบ้าน แฟช่ัน สถาบนัการเรียนรู้ ธนาคาร โรงภาพยนตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้าเปิด
ให้บริการตัง้แต่เวลา 10.00 น. ถึง 22.00 น. (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของศูนย์การค้าเดอะ 
คริสตัล เอสบ ีราชพฤกษ์ http://www.thecrystal.co.th/the-crystal-tcr/) 

ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี ราชพฤกษ์ แบง่พืน้ท่ีออกเป็น 2 โซน ได้แก่ พืน้ท่ีร้านค้าปลีก ประกอบไป
ด้วยร้านค้าต่าง ๆ ตัง้อยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า และศูนย์รวมของตกแต่งบ้านเอสบ ี ดีไซนด์ สแควร์ 
และโรงภาพยนตร์ ตัง้อยู่บริเวณด้านหลังศูนย์การค้า โดยศูนย์การค้ามีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 87,972 
ตารางเมตร และพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 24,436 ตารางเมตร (ไม่รวมพืน้ท่ีเช่าของศูนย์รวมของตกแต่ง
เอสบ ีดีไซนด์ สแควร์) 
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รูปภาพ 1 รูปภาพ 2 

 
รูปภาพ 3 รูปภาพ 4 

ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล 

(ข) ท่ีตัง้ศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ีราชพฤกษ์ ตัง้อยู่เลขท่ี 555/9 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ต าบลบางขนุน อ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงมีสถานท่ีส าคัญ เช่น  

ทิศเหนือ : ท่ีดินบุคคลอ่ืน ระยะทาง 503 เมตร 
ทิศตะวันออก : ถนนราชพฤกษ์ ระยะทาง 105 เมตร 
ทิศตะวันตก           : ท่ีดินบุคคลอ่ืน (หมู่บ้านสีวลี) ระยะทาง 77 เมตร 
ทิศใต้ : ท่ีดินบุคคลอ่ืน ระยะทาง 343 เมตร 
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แผนท่ีตัง้ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ีราชพฤกษ์ 

 
ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล 

(ค) ทางเข้าออกศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าสามารถเข้า-ออกได้โดยถนนราชพฤกษ์ ซ่ึงเป็นถนนสาธารณประโยชน์ผ่านหน้าทรัพย์สนิ สภาพ
ปัจจุบนัเป็นถนนลาดยางขนาด 10 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างประมาณ 40 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 60 
เมตร 
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(ง) การเดินทางมายังศูนย์การค้า 

ผู้ ท่ีต้องการเดินทางมายังศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี ราชพฤกษ์ สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์สว่น
บุคคลหรือรถยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยใช้ถนนราชพฤกษ์เป็นหลัก ทัง้นี ้ท่ีตัง้ของโครงการตัง้อยู่บนถนน
ราชพฤกษ์ โดยหากเดินทางมาจากเส้นทางถนนสาทรใต้และถนนกรุงธนบุรี จะพบศูนย์การค้าตัง้อยู่บริเวณ
ทางซ้ายมือ 

(จ) จุดเด่นของศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ีราชพฤกษ์ เป็นคอมมูนิตีม้อลล์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดบนย่านถนนราชพฤกษ์ ซ่ึง
กลุ่มลูกค้าในบริเวณนีเ้ป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมีก าลังซือ้สูง ได้แก่ กลุ่มลูกค้าครอบครัวท่ีอาศัยอยู่บริเวณถนนราช
พฤกษ์ ป่ินเกล้า รัตนาธิเบศร์ บางบวัทอง นนทบุรี และกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตล์ ซ่ึงโดยรวมแล้ว เป็น
หมู่บ้านระดับกลางและบน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและก าลงัซือ้ท่ีชัดเจน โดยปัจจุบนั โครงการต่าง ๆ  บน
ถนนนีส้่วนใหญ่จะเป็นศูนย์การค้าขนาดเล็ก ในขณะท่ีศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี ราชพฤกษ์ เป็น
ศูนย์การค้าท่ีมีแม่เหล็ก ท่ีดึงดูดครบและมีร้านค้าท่ีคัดสรรแล้วทุกร้านค้า เช่น กูเมร์  มาร์เก็ต ซ่ึงเป็น
ซูเปอร์มาร์เก็ตชัน้น าท่ีรวบรวมสินค้าพรีเม่ียมจากท่ัวทุกมุมโลกและเป็นสาขาแรกของกรุงเทพฯ ฝ่ังตะวนัตก 
โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซินิม่า ระดับพรีเม่ียมท่ีมาพร้อมนวัตกรรมใหม่ และศูนย์รวมของตกแต่งบ้าน เอสบ ี
ดีไซน์ สแควร์ ซ่ึงเป็นศูนย์รวมของตกแต่งบ้านท่ีใหญ่ท่ีสุดบนถนนราชพฤกษ์ นอกจากนี ้ยังสามารถเดินทาง
มายังศูนย์การค้าได้สะดวก พร้อมท่ีจอดรถรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มท่ี ทัง้ยังมีการจัดกิจกรรมและงาน
อีเวนท์ตามเทศกาลต่าง ๆ เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการสู่ศูนย์การค้าอย่างต่อเน่ือง 

1.2) รายละเอียดท่ีดินและพืน้ท่ีศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ 

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินทัง้หมด 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

5503 27 434 5-0-10.00 
25608 29 2875 4-2-96.10 
40320 332 2872 4-2-51.50 
40319 30 2871 8-3-53.20 

พืน้ท่ีรวม 23-1-10.80 

(ข) อาคาร 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ  
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ1/ 

(ตร.ม.) 
A / B / C / SB 46,419 73,618 

รวมทัง้หมด 46,419 73,618 
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หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

(ค) พืน้ท่ีทัง้หมดของศูนย์การค้า 

รายละเอียด พืน้ท่ีโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยในอาคารโดยประมาณ1/2/ 73,618 
- พืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิในอาคารโดยประมาณ   

(ไม่รวมพืน้ทีเ่ช่าศูนย์รวมของตกแต่งเอสบี ดีไซนด์ สแควร์) 
24,436 

- พืน้ทีส่่วนกลางในอาคาร 27,199 
- พืน้ทีเ่ช่าศูนย์รวมของตกแต่งเอสบี ดีไซนด์ สแควร์ 21,983 

พืน้ท่ีอ่ืนๆ (เช่น ส่วนท่ีเป็นทางเดินระหว่างอาคาร ลานจอดรถ สวน และทาง
สัญจร) 

14,354 

พืน้ท่ีทัง้หมดของศูนย์การค้า 87,972 
หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ ศูนย์การค้ามีท่ีจอดรถตามกฎหมายจ านวน 770 คัน 

(ง) ระบบสาธารณูปโภคและงานระบบต่าง ๆ  

ระบบไฟฟ้าหลัก : ระบบไฟฟ้าหลัก พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุม และอุปกรณ์ 
ระบบไฟฟ้าส ารอง : เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง พร้อมระบบควบคุม ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 
ระบบปรับอากาศ : ระบบท าความเย็น Variable Refrigerant Volume (VRV) พร้อมเคร่ืองท า

ความเย็น (Chiller) พร้อมท่อน า้ระบายความร้อน (Condenser Water 
System) 

ระบบลิฟท์โดยสาร : ลิฟท์โดยสาร จ านวน 4 ตัว 
ระบบบนัไดเลื่อน : บนัไดเลื่อน จ านวน 7 ตัว 
ระบบป้องกันอัคคีภัย : ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ อุปกรณ์

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชุดแผงควบคุมย่อยและแผงควบคุมส่วนกลาง พร้อมระบบ
ส่งสัญญาณแบบกระดิ่งและล าโพงฉุกเฉิน 

ระบบดับเพลิง : ระบบส่งน า้ดับเพลิง ได้แก่ เคร่ืองสูบน า้ดับเพลิง ท่อเมนส่งน า้ดับเพลิง สาย
ส่งน า้ดับเพลิง และระบบหัวกระจายน า้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง  

ระบบประปา : ป๊ัมจ่ายน า้ประปาแบบอัตโนมัติ 
ระบบแก๊ส : ระบบจ่ายแก๊สให้ร้านอาหารภายในโครงการ 
ระบบอ่ืน ๆ : ระบบเสาอากาศทีวีรวม ระบบโทรศัพท์และระบบกระจายเสียงภายในอาคาร 

ระบบรักษาความปลอดภัยและโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
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1.3) รูปแบบการบริหารงานของศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ 

บริษัท เอส.บ.ีเฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จ ากัด (“บจ. เอส.บ.ีเฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์”) และบุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นกรรมการ
ในเครือของ บจ. เอส.บ.ีเฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน และบริษัท เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ 
รีเทล จ ากัด (“บจ. เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์”) และบริษัท เอส.บ.ีดีไซนด์สแควร์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีดินของศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี ราชพฤกษ์ รวมถึง
กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบภายในศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี ราชพฤกษ์ ทัง้นี ้
บจ. เอส.บ.ีเฟอร์นิเจอร์ และ บจ. เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ เป็นผู้พัฒนาและร่วมบริหารอสังหาริมทรัพยต์าม
สัญญาบริหารงานโครงการร่วมกัน ซ่ึงรับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการพืน้ท่ีขายในศูนย์การค้า
เดอะ คริสตัล เอสบ ีราชพฤกษ์ 

(ก) ช่ือและรายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของศูนยก์ารค้า 

บจ. เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ ก่อตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2555 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท 
เอสบ ี ราชพฤกษ์ จ ากัด และ บจ. เค.อี.รีเทล ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบยีน 50.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ
พัฒนาและบริหารศูนยก์ารค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ีราชพฤกษ์ ซ่ึงศูนย์การค้าได้เปิดด าเนินการเม่ือปี 2557 

(ข) กรรมการของบริษัท 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายเกียรติ เอ่ียมสกุลรัตน์ กรรมการ 
2. นายกวีพันธ์ เอ่ียมสกุลรัตน์ กรรมการ 
3. นางศุภานวิต เอ่ียมสกุลรัตน์ กรรมการ 
4. นางสรญา ชวาลดิฐ กรรมการ 
5. นายไกรสีห์ ชวาลดิฐ กรรมการ 
6. นายพิเดช ชวาลดิฐ กรรมการ 

ท่ีมา:  หนังสือรับรองของ บจ. เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เอกสาร
ออกให้ ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กรรมการลงช่ือผูกพันบริษัทคือนายเกียรติ เ อ่ียมสกุลรัตน์ หรือ น ายกวีพันธ์ เ อ่ียมสกุลรัตน์ หรือ               
นางศุภานวิต เอ่ียมสกุลรัตน์ คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกับ นางสรญา ชวาลดิฐ หรือ นายไกรสีห์   
ชวาลดิฐ หรือ นายพิเดช ชวาลดิฐ รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัท 

(ค) ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บริษัท เอสบ ีราชพฤกษ์ จ ากัด 264,997 52.9994 
2. บริษัท เค.อี.รีเทล จ ากัด 234,996 46.9992 
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ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

3. นายเกียรติ เอ่ียมสกุลรัตน์ 1 0.0002 
4. นายกวีพันธ์ เอ่ียมสกุลรัตน์ 1 0.0002 
5. นางสาวมยุรี เอ่ียมสกุลรัตน์ 1 0.0002 
6. นางศุภานวิต เอ่ียมสกุลรัตน์ 1 0.0002 
7. นางสรญา ชวาลดิฐ 1 0.0002 
8. นายไกรสีห์ ชวาลดิฐ 1 0.0002 
9. นายพิเดช ชวาลดิฐ 1 0.0002 

รวม 500,000 100.0000 
ท่ีมา:  บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด สืบค้นข้อมลู ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 
หมายเหตุ:  บจ. เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ มีจ านวนหุ้นจดทะเบียน 500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 100.00 

บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วจ านวน 50.00 ล้านบาท 

1.4) ผลการด าเนินงานของบจ. เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ 

ผลการด าเนินงานด้านล่าง อ้างอิงตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัทซ่ึงเป็นไปตามลักษณะการจัดหา
ผลประโยชน์ ณ ปัจจุบัน ซ่ึงอาจรวมถึงรายได้อ่ืนและค่าใช้อ่ืนท่ีไม่เ ก่ียวกับการด า เนินงานของ
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี  ้โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงอาจ
แตกต่างจากลักษณะและโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน ดังนัน้ ผลการ
ด าเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประมาณการผลการด าเนินงาน
ในอนาคตได้ 

หน่วย: ล้านบาท 
บจ. เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์   

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 

 
2561 

รายได้รวม 262.14 267.60 255.22 261.11 
ค่าใช้จ่ายรวม (182.92) (189.09) (174.23) (182.53) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 79.22 78.51 80.99 78.58 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าเสือ่ม
ราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

131.01 131.75 134.90 134.30 

ท่ีมา:  งบการเงินตรวจสอบส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ของ บจ. เดอะ คริสตัล 
ราชพฤกษ์ 
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2) รายละเอียดทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 ของโครงการ TCR 

2.1) สรุปลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สิน รายละเอียด 
ท่ีดิน1/ สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินเป็นระยะเวลาประมาณ 23.4 ปี (สัญญาสิน้สุดวันท่ี 10 

กุมภาพันธ์ 2586) นับจากวันท่ีกองทรัสต์ลงทุน จาก บจ. เดอะ คริสตัล ราช
พฤกษ์ และ/หรือ บจ. เอส.บ.ีดีไซนด์สแควร์ ซ่ึงเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าท่ีดินจ านวน 
3 แปลงโดยมีเนือ้ท่ีประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 57.60 ตารางวา 
พร้อมทัง้ระบุสิทธิการใช้ท่ีดินและพืน้ท่ีส่วนกลางรวมถึงทางเข้าออกเป็น
ระยะเวลา 23.4 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์ลงทุนจาก บจ. เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ 
และ/หรือ บจ. เอส.บ.ีดีไซนด์สแควร์ จ านวน 1 แปลง โดยมีเนือ้ท่ีตามเอกสารสทิธิ์

จ านวน 8 ไร่ 3 งาน 53.20 ตารางวา 
อาคาร สิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนเป็นระยะเวลาประมาณ 23.4 ปี (สัญญาสิน้สดุ

วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2586) นับจากวันท่ีกองทรัสต์ลงทุนจาก บจ. เดอะ คริสตัล 
ราชพฤกษ์ และ บจ. เอส.บ.ีดีไซนด์สแควร์ โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 51,635 
ตารางเมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (NLA) ประมาณ 24,436 ตาราเมตร 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ จาก บจ. เดอะ คริสตัล 
ราชพฤกษ์ 

หมายเหตุ:  1/ กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่า ช่วงท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตัง้ของพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีอาคารท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่า อย่างไรก็ดี กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารส่ว น
น้อยท่ีอยู่ ในโซน SB และสิทธิการใช้ ท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตัง้ของพืน้ท่ีบริเวณดังกล่าว โดยท่ีเจ้าของ
ทรัพย์สิน (SB) ยังเป็นผู้ทรงสิทธ์ิในพืน้ท่ีอาคารส่วนใหญ่ในโซน SB ทัง้นี ้ สิทธิการเช่าและสิทธิการ
ใช้ประโยชน์มีลักษณะเป็นบุคคลสิทธิและมีผลผูกพันตามกฎหมายเช่นเดียวกัน แต่มีข้อแตกต่าง
ตรงท่ีสิทธิการใ ช้ประโยชน์ไม่สามารถน าไปจดทะเบียนกับส านักงานท่ีดินได้ และหน้าท่ีของ
คู่สัญญาภายใต้สิทธิการใช้ประโยช น์จะไม่ตกทอดไปยังผู้ รับ โอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีต กอยู่
ภายใต้สิทธิการใช้ประโยชน์ โปรดพิจารณาความเสี่ยงจากกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนในสิทธิก าร
เช่าท่ีดินโดยตรงรวมถึงมาตรการป้องกันความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 6.2.13 

2.2) รายละเอียดทรัพย์สินของโครงการ TCR  

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินท่ี กองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

5503 27 434 5-0-10.00 
26508 29 2875 4-2-96.10 
40320 332 2872 4-2-51.50 
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โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินท่ี กองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

รวมพืน้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน 14-1-57.60 

พืน้ท่ีดินของศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ีราชพฤกษ์ ทัง้หมด 23-1-10.801/ 

สัดส่วนพืน้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนต่อพืน้ท่ีศนูย์การค้าทัง้หมด ประมาณร้อยละ 62 
หมายเหตุ: 1/ กองทรัสต์มีสิทธิการใช้ ท่ีดินและพืน้ท่ีส่วนกลางรวมถึงทางเข้าออกเป็นระยะเวลา 23.4 ปี นับจาก

วันท่ีกองทรัสต์ลงทุนจาก บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ และ/หรือ บจ. เอส.บี.ดีไซนด์สแควร์ จ านวน 1 
แปลง โดยมีเนือ้ท่ีตามเอกสารสิทธ์ิจ านวน 8 ไร่ 3 งาน 53.20 ตารางวา 

(ข) อาคาร 

อาคาร 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ (ตร.ม.) พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ (ตร.ม.) 
ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด1/ 

A / B / C / SB 24,4362/ 46,419 51,635 73,618 
รวม 24,436 46,419 51,635 73,618 

สัดส่วนพืน้ท่ีอาคาร
ท่ีกองทรัสต์ลงทุน
ต่อพืน้ท่ีทัง้หมด 

ประมาณร้อยละ 53 ประมาณร้อยละ 70 

หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ กองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนในพืน้ท่ีเช่าศูนย์รวมของตกแต่ง เอสบี ดีไซนด์สแควร์ ซึ่งตัง้อยู่บริเวณชัน้ 1-2 

ของด้านหลังของศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ 

(ค) เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ  

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ ของโครงการ TCR ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าหลัก ระบบไฟฟ้า
ส ารอง ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์โดยสาร ระบบบนัไดเลื่อน ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง ระบบ
ประปา ระบบแก๊ส และระบบอ่ืน ๆ 

(ง) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

ภายหลังการลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ เช่ารายย่อยแทน บจ. เดอะ คริสตัล ราช
พฤกษ์ ในสัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการ ทัง้นี ้ภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน KERM ในฐานะผู้ จัดการ
กองทรัสต์ (ผู้ จัดการกองทรัสต์รายท่ี 1) จะท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ TCR 
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2.3) ราคาประเมินทรัพย์สิน 

ราคาประเมินทรัพย์สินของโครงการ TCR ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 สามารถแสดงได้
ดังต่อไปนี ้

KTAC1/ ETC2/ 
1,627 ล้านบาท 1,624 ล้านบาท 

หมายเหตุ: 1/ KTAC หมายถึง บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 
2562 ช่วงระยะเวลาการประเมินประมาณ 23.4 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 
2586 (ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สินซึ่งเปิดเผยในหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ ถือ
หน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 

 2/ ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
ช่วงระยะเวลาการประเมินประมาณ 23.4 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2586 
(ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเปิดเผยในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 

2.4) ผลการด าเนินงานและข้อมูลผู้เช่าของโครงการ TCR 

(ก) อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าเฉลี่ย  

อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลีย่ของโครงการ TCR ส าหรับปี 2558 ถึง 6 เดือน
แรกของปี 2562 สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 6M 2562 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

24,436 24,436 24,436 24,436 24,436 

อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (ร้อยละ) 91.8 93.7 93.3 92.6 95.4 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

577 579 548 549 574 

ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ทัง้นี ้อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลีย่ท่ีลดลงในปี 2560 ถึงปี 2561 มีสาเหตุหลักมาจากการให้สว่นลด
แก่ผู้ เช่ารายย่อยในโครงการบางสว่นเพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้ เช่าต่อสัญญาจากการครบสัญญาระยะสัน้ 3 ปี 
เ น่ืองจากศูนย์การค้าเปิดด าเนินงานอย่างเป็นทางการในช่วงปี 2557 ถึงปี 2558 ทัง้นี ้การให้ส่วนลด
ดังกล่าวเป็นการพจิารณารายกรณีและก าหนดให้ช่วงเวลาหน่ึงเท่านัน้ อย่างไรก็ดี ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 
2562 อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยได้ปรับตัวสูงขึน้กว่าช่วงระยะเวลาก่อนหน้า  
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(ข) รายได้อ่ืน 

โครงการ TCR มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลัก เช่น รายได้การให้บริการพืน้ท่ีช่ัวคราวบริเวณลานชัน้
ล่างของอาคาร ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้ เช่าเหมางานอีเว้นต์ และผู้ เช่ารายย่อยต่าง  ๆ  นอกจากนีย้ังมีรายได้คา่
สาธารณูปโภค และรายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีติดตัง้ป้ายโฆษณา เป็นต้น 

(ค) ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ี 

ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ีและสัดส่วนการเช่าพืน้ท่ีของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทของโครงการ TCR 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้ต่อไปนี ้

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ท่ี พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่า
สุทธิ (ร้อยละ) 

ไลฟ์สไตล์ 6,640  27.2 
อาหารและเคร่ืองดื่ม               5,696  23.3 
ศูนย์สุขภาพและความงาม 3,117 12.8 
ศูนย์การศึกษา 2,336  9.6 
อ่ืน ๆ 5,642 23.0 
พืน้ท่ีว่าง 1,005  4.1 

รวม 24,436 100.0 
ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(ง) ผู้ เช่ารายใหญ่ 

ข้อมูลเก่ียวกับผู้ เช่าพืน้ท่ี 5 อันดับแรก ของโครงการ TCR ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้
ต่อไปนี ้

ล าดับ ผู้เช่าพืน้ท่ี ประเภทธุรกิจ พืน้ท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อ 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

(ร้อยละ) 
1. บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) 
ไลฟ์สไตล์ 5,128 21.0 

2. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ซูเปอร์มาร์เก็ต 1,906 7.8 
3. บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 
ศูนย์สุขภาพและ

ความงาม 
1,628 6.7 

4. บริษัท ไดโซ ซังเกียว (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ไลฟ์สไตล์ 522 2.1 
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ล าดับ ผู้เช่าพืน้ท่ี ประเภทธุรกิจ พืน้ท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อ 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

(ร้อยละ) 
5. บริษัท ปิยะนัส อิเล็คทริคส์ กรุ๊ป 

จ ากัด 
อุปกรณ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
392 1.6 

รวม 9,576 39.2 
ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(จ) ทีป่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อยของโครงการ TCR ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดง
ได้ต่อไปนี ้

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 
(พ.ศ.) 

พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 3-4 ปี 2562 2,216 12.5 
2563 1,695 9.6 
2564 5,927 33.6 
2565 7,245 41.0 
พืน้ท่ีว่าง 576 3.3 

รวม 24,436 100.0 
ท่ีมา:  บจ. เค.อี.รีเทล ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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(1.6) โครงการ Amorini 

1) ข้อมูลท่ัวไปของศูนย์การค้าอมอริน่ี รามอินทรา 

1.1) ประวัติความเป็นมาและท่ีตัง้ศูนย์การค้าอมอริน่ี รามอินทรา 

(ก) ประวัติความเป็นมา 

 

ศูนย์การค้าอมริน่ี รามอินทรา เป็นศูนย์การค้าคอมมูนิตีม้อลล์แบบบูติค ไลฟ์สไตล์มอลล์ บนพืน้ท่ีกว่า 5 ไร่ 
พัฒนาโดยบริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (“บจ. เอ เอ็ม อาร์”) เร่ิมเปิดด าเนินการตัง้แต่ปี 2554 
ประกอบด้วยร้านค้าจ านวนกว่า 30 ร้าน ซ่ึงมีทัง้ร้านอาหาร เคร่ืองดื่ม แฟช่ัน ของตกแต่งบ้าน สถาบนักวด
วิชา รวมถึงธนาคาร และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น เคร่ืองเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของร้านขายสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการ
จับจ่ายสินค้าแบบครบวงจรแก่ชุมชนในย่านรามอินทรา ซ่ึงเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการขยายตัวของครอบครัวท่ีมีก าลงั
ซือ้สูงเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัว และเป็นจุดนัดพบปะสังสรรค์
ของกลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัยท่ีมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึงด้วยท าเลท่ีตัง้ท่ีอยู่ติดถนนราม
อินทรา และอาคารจอดรถขนาดใหญ่ท่ีรองรับปริมาณรถได้กว่า 300 คันต่อวัน ภายในศูนย์การค้ามีการ
ตกแต่งอย่างสวยงาม เน้นบรรยากาศสบาย ๆ  โดยจ าลองสถานท่ีให้เสมือนอยู่บนเกาะซานโตริน่ี เมืองตาก
อากาศช่ือดังของประเทศกรีซ ด้วยการตกแต่งร้านค้าโทนสีฟ้าขาว และโดดเด่นด้วยแลนด์มาร์ค
สถาปัตยกรรมอย่างกังหันและหอระฆังขนาดใหญ่ ทัง้นี ้ศูนย์การค้าอมอริน่ี รามอินทรา ตัง้อยู่เลขท่ี 1,1/1 
ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริเวณปากทางเข้าถนนสวนสยาม ใน
ท าเลย่านรามอินทรา ศูนย์การค้าเปิดบริการทุกวันตัง้แต่เวลา 10.00 น. ถึง 22.00 น. และเปิดบริการ 24 
ช่ัวโมงส าหรับบริการแบบไดร์ฟ-ทรู (Drive-Thru) ของร้านแมคโดนัลด์ ซ่ึงตัง้อยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า 
(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของศูนย์การค้าอมอริน่ี รามอินทรา http://www.amorinimall.com/) 

ศูนย์การค้าอมอริน่ี รามอินทรา ประกอบด้วย 2 อาคาร ได้แก่อาคารหลัก (อาคาร A) และอาคารท่ีเป็นท่ีตัง้
ของร้านแมคโดนัลด์ (อาคาร B) โดยมีพืน้ท่ีจอดรถอยู่ในส่วนของอาคารหลักบริเวณโดยรอบศูนย์การค้า 
และบริเวณข้างเคียง โดยศูนย์การค้ามีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 14,428 ตารางเมตร และพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ
ประมาณ 5,092 ตารางเมตร 
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รูปภาพ 1 

 
รูปภาพ 2 

รูปภาพ 3 รูปภาพ 4 
ท่ีมา:  บจ. เอ เอ็ม อาร์ 

(ข) ท่ีตัง้ศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าอมอริน่ี รามอินทรา ตั ง้อยู่ เลขท่ี 1,1/1 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์การค้าตัง้อยู่บริเวณปากทางเข้าถนนสวนสยาม ในท าเลย่านรามอินทรา กม.12 
ซ่ึงมีสถานท่ีส าคัญ เช่น สวนสยาม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธรุกิจ 
เป็นต้น ทัง้นี ้ต าแหน่งท่ีตัง้ของศูนย์การค้ามีอาณาเขตติดต่อท่ีดินดังนี ้ 

ทิศเหนือ : ถนนสวนสยาม ระยะทาง 54 เมตร 
ทิศตะวันออก : ถนนรามอินทรา และท่ีดินบุคคลอ่ืน ระยะทาง 64 เมตร และ  49 เมตร 

ตามล าดับ 
ทิศตะวันตก : ถนนสวนสยาม ระยะทาง 111 เมตร 
ทิศใต้ : ท่ีดินบุคคลอ่ืน ระยะทาง 86 เมตร 
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แผนท่ีตัง้ศูนย์การค้าอมอริน่ี รามอินทรา 

 
ท่ีมา:  บจ. เอ เอ็ม อาร์ 

(ค) ทางเข้าออกศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าสามารถเข้า-ออกหลักผ่านด้านหน้าศูนย์การค้า ซ่ึงติดกับถนนรามอินทรา ซ่ึงเป็นถนน
สาธารณประโยชน์ผ่านหน้าทรัพย์สินสภาพปัจจุบันเป็นคอนกรีตขนาด 8 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 24.00 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 40.00 เมตร และถนนสวนสยาม ซ่ึงเป็นถนนสาธารณะ
ประโยชน์หน้าทรัพย์สิน สภาพปัจจุบนัเป็นถนนคอนกรีตขนาด 6 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างประมาณ 
18.00 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 30.00 เมตร 

(ง) การเดินทางมายังศูนย์การค้า 

ผู้ ท่ีต้องการเดินทางมายังศูนย์การค้าอมอริน่ีสามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์รับจ้าง
สาธารณะ สามารถใช้ถนนสายหลักได้หลายเส้นทาง ได้แก่ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และถนนรามอินทรา 
ทัง้นี ้ท่ีตัง้ของศูนย์การค้าอยู่ในเส้นทางสัญจรของทางพิเศษฉลองรัช โดยศูนย์การค้าอยู่ห่างจากจุดขึน้ลง
ของทางพิเศษประมาณ 8.4 กิโลเมตร 
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(จ) จุดเด่นของศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าอมอริน่ี รามอินทรา มีรูปแบบอาคารท่ีเน้นโทนสีขาวสลับฟ้า มีสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ท่ีเป็น
เอกลักษณ์ และตัง้อยู่ริมถนนรามอินทรา กม.12  ซ่ึงเป็นท าเลท่ีมีศักยภาพสูง การคมนาคมสะดวก สามารถ
เดินทางมาได้ทัง้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถประจ าทาง ซ่ึงเข้า-ออกได้หลายเส้นทาง เช่น ถนนรามอินทรา 
ถนนเสรีไทย ถนนนวมินทร์ ถนนวงแหวนรอบนอก ถนนเกษตรนวมินทร์-รามอินทราตัดใหม่ อีกทัง้ใน
อนาคตอันใกล้ยังสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีนพรัตน์ ห่างจากศูนยก์ารค้าประมาณ 200 
เมตร ซ่ึงก าลังก่อสร้างและคาดแล้วเสร็จปลายปี 2564 ทัง้นี ้ศูนย์การค้าตัง้อยู่ในเขตคันนายาวติดกับเขต
มีนบุรี เขตบงึกุ่ม เขตคลองสามวา ซ่ึงเป็นย่านท่ีมีหมู่บ้านจัดสรรเป็นจ านวนมาก จ านวนประชากรหนาแน่น 
เช่น หมู่บ้านแกรนด์บางกอกบูลเลอวาร์ด หมู่บ้านเศรษฐสิริ หมู่บ้านนวธานี หมู่บ้านเอกบุรี ซ่ึงเป็นท าเลท่ี
ผู้บริโภคมีก าลังซือ้สูง นอกจากนีย้ังมีสถานท่ีราชการส าคัญ เช่น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ส านักงาน
สรรพากร รวมไปถึงสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น สวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ  

1.2) รายละเอียดท่ีดินและพืน้ท่ีศูนย์การค้า 

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินทัง้หมด 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

12900 2063 5725 5-3-25.40 
รวม 5-3-25.40 

(ข) อาคาร 

อาคาร 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 

(ตร.ม.) 
พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ1/ 

(ตร.ม.) 
A 4,663 9,870 
B 429 461 

รวม 5,092 10,331 
หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

(ค) พืน้ท่ีทัง้หมดของศูนย์การค้า 

รายละเอียด พืน้ท่ีโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยในอาคารโดยประมาณ1/2/ 10,331 
- พืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิโดยประมาณ 5,092 
- พืน้ทีส่่วนกลาง 5,239 

พืน้ท่ีอ่ืนๆ (เช่น ส่วนท่ีเป็นทางเดินระหว่างอาคาร ลานจอดรถ สวน และทาง
สัญจร) 

4,097 
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รายละเอียด พืน้ท่ีโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

รวม 14,428 
หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ ศูนย์การค้ามีท่ีจอดรถตามกฎหมายจ านวน 123 คัน 

(ง) ระบบสาธารณูปโภคและงานระบบต่าง ๆ  

ระบบไฟฟ้าหลัก : ระบบไฟฟ้าหลัก พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุม และอุปกรณ์  
ระบบไฟฟ้าส ารอง : เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง พร้อมระบบควบคุม ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 
ระบบปรับอากาศ : ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 
ระบบลิฟท์โดยสาร : ลิฟท์โดยสาร จ านวน 2 ชุด 
ระบบบนัไดเลื่อน : บนัไดเลื่อน จ านวน 2 ชุด 
ระบบป้องกันอัคคีภัย : ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ อุปกรณ์

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชุดแผงควบคุมย่อยและแผงควบคุมส่วนกลาง พร้อมระบบ
ส่งสัญญาณแบบกระดิ่งและล าโพงฉุกเฉิน 

ระบบดับเพลิง : ระบบส่งน า้ดับเพลิง ได้แก่ เคร่ืองสูบน า้ดับเพลิง ท่อเมนส่งน า้ดับเพลิง สาย
ส่งน า้ดับเพลิง และระบบหัวกระจายน า้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง  

ระบบประปา : ป๊ัมจ่ายน า้ประปาแบบอัตโนมัติ 
ระบบแก๊ส : ระบบจ่ายแก๊สให้ร้านอาหารภายในโครงการ 
ระบบอ่ืน ๆ : ระบบโทรศัพท์และระบบกระจายเสียงภายในอาคาร ระบบรักษาความ

ปลอดภัยและโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

1.3) รูปแบบการบริหารงานของศูนย์การค้าอมอริน่ี รามอินทรา 

บจ. เอ เอ็ม อาร์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีดินของ
ศูนย์การค้า รวมถึงกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบภายในศูนย์การค้าอมอริน่ี รามอินทรา 
นอกจากนี ้บจ. เอ เอ็ม อาร์ ยังเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงรับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการ
พืน้ท่ีขายในศูนย์การค้าอมอริน่ี รามอินทรา ทัง้นี ้รายละเอียดของผู้พัฒนาศูนย์การค้าอมอริน่ี รามอินทรา 
สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

(ก) ช่ือและรายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของศูนยก์ารค้า  

บจ. เอ เอ็ม อาร์ ก่อตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2553 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบยีน 140.00 ล้านบาท ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ศูนย์การค้าอมอริน่ี รามอินทรา ซ่ึงศูนย์การค้าได้เปิดด าเนินการ
เม่ือปี 2554 
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(ข) กรรมการของบริษัท 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางสาวอารยา โตวชิรกุล กรรมการ 
2. นางอภิญญา วิศวพลานนท์ กรรมการ 

ท่ีมา:  หนังสือรับรองของ บจ. เอ เอ็ม อาร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เอกสารออกให้ ณ 
วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 

กรรมการลงช่ือผูกพันบริษัทคือ กรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญของบริษัท  

(ค) ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. นางสาวอารยา โตวชิรกุล 692,294 49.4496 
2. นายฉัตร วิศวพลานนท์ 350,000 25.0000 
3. นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล 350,000 25.0000 
4. นางอภิญญา วิศวพลานนท์ 7,706 0.5504 

รวม 1,400,000 100.0000 
ท่ีมา:  บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด สืบค้นข้อมลู ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 
หมายเหตุ:  บจ. เอ เอ็ม อาร์ มีจ านวนหุ้นจดทะเบียน 1,400,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท รวมเป็น

ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วจ านวน 140.00 ล้านบาท 

1.4) ผลการด าเนินงานของ บจ. เอ เอ็ม อาร์ 

ผลการด าเนินงานด้านล่าง อ้างอิงตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามลักษณะการจัดหา
ผลประโยชน์ ณ ปัจจุบัน ซ่ึงอาจรวมถึงรายได้อ่ืนและค่าใช้อ่ืนท่ีไม่เ ก่ียวกับการด า เนินงานของ
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี  ้โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงอาจ
แตกต่างจากลักษณะและโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน ดังนัน้ ผลการ
ด าเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประมาณการผลการด าเนินงาน
ในอนาคตได้ 

บจ. เอ เอ็ม อาร์1/ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 2561 

รายได้รวม 50.49 46.38 43.07 42.13 
ค่าใช้จ่ายรวม (39.99) (38.52) (36.42) (35.38) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 10.50 7.86 6.65 6.75 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าเสือ่มราคา
และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

19.44 16.43 15.00 14.39 
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ท่ีมา:  งบการเงินตรวจสอบส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ของ บจ. เอ เอ็ม อาร์ 

2) รายละเอียดทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 ของโครงการ Amorini 

2.1) สรุปลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สิน รายละเอียด 
ท่ีดิน สิทธิการเช่าท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์ลงทุนจาก บจ. เอ 

เอ็ม อาร์ โดยมีเนือ้ท่ีประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 25.40 ตารางวา 
อาคาร สิทธิการเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์ลงทุนจาก บจ. เอ 

เอ็ม อาร์ โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 10,331 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่า
สุทธิ (NLA) ประมาณ 5,092 ตารางเมตร 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ จาก บจ. เอ เอ็ม อาร์ 

2.2) รายละเอียดทรัพย์สินของโครงการ Amorini  

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

12900 2063 5725 5-3-25.40 
รวม 5-3-25.40 

พืน้ท่ีดินของศูนย์การค้าอมอริน่ี รามอินทรา ทัง้หมด 5-3-25.40 
สัดส่วนพืน้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนต่อพืน้ท่ีศนูย์การค้าทัง้หมด ร้อยละ 100 

(ข) อาคาร 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ (ตร.ม.) พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ (ตร.ม.) 
ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด1/ 

A 4,663 4,663 9,870 9,870 
B 429 429 461 461 

รวม 5,092 5,092 10,331 10,331 
สัดส่วนพืน้ท่ีอาคาร
ท่ีกองทรัสต์ลงทุน
ต่อพืน้ท่ีทัง้หมด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
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(ค) เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ของโครงการ Amorini ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าหลกั ระบบไฟฟ้า
ส ารอง ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์โดยสาร ระบบบนัไดเลื่อน ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง ระบบ
ประปา ระบบแก๊ส และระบบอ่ืน ๆ 

(ง) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

ภายหลังการลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ เช่ารายย่อยแทน บจ. เอ เอ็ม อา ร์ ใน
สัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการ ทัง้นี ้ภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน KERM ฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ 
(ผู้ จัดการกองทรัสต์รายท่ี 1) จะท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ Amorini 

2.3) ราคาประเมินทรัพย์สิน 

ราคาประเมินทรัพย์สินของโครงการ Amorini สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

KTAC1/ ETC2/ 
293 ล้านบาท 292 ล้านบาท 

หมายเหตุ: 1/ KTAC หมายถึง บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 
2562 ช่วงระยะเวลาการประเมิน 30 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2592 (ปรับปรุง
สมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สินซึ่งเปิดเผยในหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุน
รวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 

 2/ ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน 2562 ช่วงระยะเวลาการประเมิน 30 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2592 
(ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเปิดเผยในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 

2.4) ผลการด าเนินงานและข้อมูลผู้เช่าของโครงการ Amorini 

(ก) อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าเฉลี่ย  

อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยของโครงการ Amorini ส าหรับปี 2558 ถึง 6 
เดือนแรกของปี 2562 สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 6M 2562 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 

อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (ร้อยละ) 94.5 98.1 97.6 99.4 96.6 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

404 393 369 355 354 
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ท่ีมา:  บจ. เอ เอ็ม อาร์ ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ทัง้นี ้อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยท่ีลดลงในช่วงปี 2559 ถึงปี 2561 มีสาเหตุมาจากศูนย์การค้าได้
มีการให้ส่วนลดแก่ผู้ เช่ารายย่อยในโครงการบางสว่นเน่ืองจากศูนย์การค้าได้รับผลกระทบจากการปรับปรุง
ถนนบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเพือ่สร้างสะพานข้ามแยก อย่างไรก็ดี การปรับปรุงดังกลา่วได้เสร็จสิน้และ
เปิดใช้ด าเนินงานแล้วในช่วงต้นปี 2562 

(ข) รายได้อ่ืน 

โครงการ Amorini มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลัก เช่น รายได้การให้บริการพืน้ท่ีช่ัวคราวบริเวณชัน้ 1 
และบริเวณด้านหน้าของอาคารหลัก (อาคาร A) ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้ เ ช่ารายย่อยและผู้ เ ช่าเหมาพืน้ท่ี
ออกบูธ งานแสดงสินค้า และงานอีเวนต์ รวมถึงรายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีติดตัง้
ป้ายโฆษณา รายได้จากค่าบริการจุดรับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ี
ติดตัง้ตู้หยอดเหรียญ รายได้จากค่าบริการจุดรับ-ส่งมอเตอร์ไซต์รับจ้าง เป็นต้น 

(ค) ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ี 

ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ีและสัดส่วนการเช่าพืน้ท่ีของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทของโครงการ 
Amorini ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้ต่อไปนี ้

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ท่ี พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่า
สุทธิ (ร้อยละ) 

อาหารและเคร่ืองดื่ม 2,119 41.6 
ซูเปอร์มาร์เก็ต 1,504 29.5 
ศูนย์สุขภาพและความงาม 328 6.5 
ไลฟ์สไตล์ 313 6.1 
อ่ืน ๆ 637 12.6 
พืน้ท่ีว่าง 191 3.7 

รวม 5,092 100.0 
ท่ีมา:  บจ. เอ เอ็ม อาร์ ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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(ง) ผู้ เช่ารายใหญ่ 

ข้อมูลเก่ียวกับผู้ เช่าพืน้ท่ี 5 อันดับแรก ของโครงการ Amorini ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้
ต่อไปนี ้

ล าดับ ผู้เช่าพืน้ท่ี ประเภทธุรกิจ พืน้ท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อ 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

(ร้อยละ) 
1. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จ ากัด ซูเปอร์มาร์เก็ต 1,504 29.5 
2. บริษัท แมคไทย จ ากัด อาหารและ

เคร่ืองดื่ม 
429 8.4 

3. บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จ ากัด อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

336 6.6 

4. นางสาววิลาสินี ภาวัง ศูนย์การศึกษา / 
ศูนย์สุขภาพและ

ความงาม 

311 6.1 

5. บริษัท ฟูจิ กูรีเม ครีเอช่ัน จ ากัด อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

308 6.0 

รวม 2,889 56.7 
ท่ีมา:  บจ. เอ เอ็ม อาร์ ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(จ) ทีป่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อยของโครงการ Amorini ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถ
แสดงได้ต่อไปนี ้

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 
(พ.ศ.) 

พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 3-4 ปี 2562 906 17.8 
2563 2,814 55.3 
2564 521 10.2 
2565 197 3.9 

2566 เป็นต้นไป 429 8.4 
พืน้ท่ีว่าง 226 4.4 

รวม 5,092 100.0 
ท่ีมา:  บจ. เอ เอ็ม อาร์ ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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(1.7) โครงการ I’m Park 

1) ข้อมูลท่ัวไปของศูนย์การค้าแอมพาร์ค จุฬา 

1.1) ประวัติความเป็นมาและท่ีตัง้ศูนย์การค้าแอมพาร์ค จุฬา 

(ก) ประวัติความเป็นมา 

 

ศูนย์การค้าแอมพาร์ค จุฬา เป็นศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) พัฒนาโดยบริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด ์
จ ากัด (“บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์”) เร่ิมเปิดด าเนินการในปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของร้านขาย
สินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ภายในศูนย์การค้ามีการตกแต่งอย่างสวยงาม 
เน้นบรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยศูนย์การค้าตัง้อยู่บนพืน้ท่ีเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่านของ
ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (“ส านักงานทรัพย์สิน จุฬาฯ”) ซ่ึงพืน้ท่ีดังกล่าวถูก
จัดสรรให้เป็นพืน้ท่ีเขตพาณิชยกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (“จุฬาฯ”)  ทัง้นี ้ ปัจจุบนั ส านักงาน
ทรัพย์สิน จุฬาฯ อยู่ระหว่างพัฒนาพืน้ท่ีตัง้แตบ่ริเวณสวนหลวง-สามย่าน ไปจนถึงบริเวณสยามสแควร์ใหม่
ภายใต้แนวคิด Smart Intellectual City ท่ีต้องการให้บริเวณดังกล่าวเป็นทัง้แหล่งท่ีอยู่อาศัย สถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ ศูนย์ราชการ ส านักงาน ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์กายภาพบ าบดั ศูนย์กีฬา และ
แหล่งการเรียนรู้ ซ่ึงท่ีผ่านมา มีเอกชนทยอยเข้าร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาพืน้ท่ีดังกล่าวอยา่งต่อเน่ือง นอกจากนี ้
ยังมีพืน้ท่ีส่วนอ่ืน ๆ  ท่ีพัฒนาโดยส านักงานทรัพยส์ิน จุฬาฯ เช่น อุทยานจุฬาฯ 100 ปี ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะ
แห่งใหม่ขนาด 29 ไร่ มีพืน้ท่ีติดกับศูนย์การค้า ซ่ึงก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 สามย่านโอลด์ ทาวน์ ซ่ึงเป็น
ย่านตึกแถวเก่าแก่ ท่ีจะมีการปรับปรุงเพิ่มทางเดินเช่ือมต่อไปยังถนนพระราม 4 ศูนย์การค้าระเบยีงจามจุรี 
(CU Terrace) และอาคารเรือนวิรัชมิตร ซ่ึงเป็นศูนย์การค้าท่ีพักอาศัย ส าหรับบุคลากรของจุฬาฯ ตัง้อยู่
บริเวณใกล้เคียงกับศูนยก์ารค้า เป็นต้น อีกทัง้ส านักงานทรัพยส์ิน จุฬาฯ ยังมีแผนท่ีจะพัฒนาพืน้ท่ีบางสว่น
ให้เป็นพืน้ท่ีจัดแสดงนวัตกรรมตลอดทัง้ปี โดยเชิญบริษัทชัน้น ามาจัดแสดงนวตักรรมในรูปแบบ Innovation 
Exhibition อีกด้วย ทัง้นี ้การพัฒนาพืน้ท่ีของส านักงานทรัพยส์ิน จุฬาฯ ดังกล่าวนัน้ จะส่งผลให้ในอนาคต
พืน้ท่ีดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงพืน้ท่ีบริเวณศูนย์การค้านัน้ กลายเป็นแหล่งพืน้ท่ีส าหรับการเรียนรู้ ซือ้ขายสินค้า
และบริการ พักผ่อนหย่อนใจ ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมืองแบบครบวงจรแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร 
(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของศูนย์การค้าแอมพาร์ค จุฬา http://www.iampark.com/) 
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ศูนย์การค้าแอมพาร์ค จุฬา ประกอบด้วยอาคารใหญ่ 4 ชัน้และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ โดยมีส านักงานของ บจ. แก
รนด์ ยูนิแลนด์ ตัง้อยู่บริเวณชัน้ 4 ของอาคาร และเทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส และฟิตเนสตัง้อยู่บริเวณชัน้ใต้ดนิ 
โดยมีพืน้ท่ีจอดรถอยู่บริเวณโดยรอบและบริเวณข้างเคียง ศูนย์การค้ามีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 19,061 
ตารางเมตร และพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 8,039 ตารางเมตร 

รูปภาพ 1 รูปภาพ 2 

รูปภาพ 3 รูปภาพ 4 
ท่ีมา:  บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ 

(ข) ท่ีตัง้ศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าแอมพาร์ค จุฬา ตัง้อยู่เลขท่ี 353 ถนนเจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
บริเวณสวนหลวงและสามยา่นระหว่างซอยจุฬา 5 กับซอยจุฬา 9 และระหว่างซอยจุฬา 20 กับซอยจุฬา 22 
ซ่ึงเป็นพืน้ท่ีเขตพาณิชย์ฯ ของจุฬาฯ ภายใต้การจัดการผลประโยชน์ของส านักงานทรัพย์สิน จุฬาฯ โดย
ตัง้อยู่ติดกับสถานท่ีส าคัญ ได้แก่ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการระเบยีงจามจุรี (CU 
Terrace) ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนียมของจุฬาฯ และรถไฟฟ้าบทีีเอสสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทัง้นี  ้
ต าแหน่งท่ีตัง้ของศูนย์การค้ามีอาณาเขตติดต่อท่ีดินดังนี  ้

ทิศเหนือ : ซอยจุฬาลงกรณ์ 20 ระยะทาง 153 เมตร 
ทิศตะวันออก : ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 ระยะทาง 42 เมตร 
ทิศตะวันตก : ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 ระยะทาง 57 เมตร 
ทิศใต้ : ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ระยะทาง 156 เมตร 
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แผนท่ีตัง้ศูนย์การค้าแอมพาร์ค จุฬา 

 
ท่ีมา:  บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ 

(ค) ทางเข้าออกศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าตัง้อยู่ในบริเวณพืน้ท่ีส านักงานทรัพย์สนิ จุฬาฯ ซ่ึงสามารถเข้า -ออกบริเวณดังกลา่วได้โดยซอย
จุฬาลงกรณ์ 9 ซ่ึงเป็นถนนสาธารณประโยชน์ผ่านหน้าทรัพย์สิน สภาพปัจจุบนัเป็นถนนลาดยางขนาด 2 
ช่องจราจร กว้างประมาณ 10.00 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 15.00 เมตร 

(ง) การเดินทางมายังศูนย์การค้า 

ผู้ ท่ีต้องการเดินทางมายงัศูนยก์ารค้าแอมพาร์ค จุฬา สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์สว่นบุคคลหรือรถยนต์
รับจ้างสาธารณะ สามารถใช้ถนนสายหลักได้หลายเส้นทาง ได้แก่ ถนนพระราม 1 ถนนพระราม 4 ถนน
พญาไท และถนนบรรทัดทอง ซ่ึงท่ีตัง้ยังอยู่ใกล้จุดขึน้ลงทางด่วนพระราม 4 ห่างจากศูนย์การค้าประมาณ 
3.9 กิ โลเมตร นอกจากนี ้ยังสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ลงท่ีสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ หรือ
รถไฟฟ้ามหานคร ลงท่ีสถานีสามย่าน และต่อบริการรถโดยสารอ่ืน  ๆ  เช่น CU POP BUS ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รถโดยสารตุ๊กตุ๊ก Muvmi รถ EV Sharing CU TOYOTA หรือ Haup Car หรือต่อรถรับจ้าง
สาธารณะเพื่อเดินทางมายังศูนย์การค้าระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร 

http://www.thaifranchisecenter.com/market/detail.php?market=861
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(จ) จุดเด่นของศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าตัง้อยู่ในบริเวณท่ีถือเป็นย่านเศรษฐกิจและแหล่งชุมชนท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงมีสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ  ในบริเวณใกล้เคียงมากมาย ได้แก่ สถาบนัการศึกษาและสถานท่ีราชการตา่ง  ๆ  
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ส านักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนาม
กีฬาศุภชาศัย และสถานีต ารวจนครบาลปทุมวัน นอกจากนีย้ังมีโครงการท่ีอยู่อาศัยลายร้อมเช่น โครงการ
ระเบยีงจามจุรี (CU Terrace) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU i-House) ซ่ึงเป็นท่ีพักของนักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนีย้ังมีการแบบท่ีโดดเด่นโดยเน้นการออกแบบและตกแต่งให้มี
บรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติ บนแนวความคิด “ท่ีสุดของ City Life” ท่ีต้องการผสมผสานระหว่างไลฟ์
สไตล์ชีวิตคนเมืองกับธรรมชาติ เหมาะกับการใช้ชีวิตของคนเมืองท่ีต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย และเน้น
การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ โดยภายในโครงการมีการตกแต่งด้วยต้นไม้ ดอกไม้ บันไดรุ้ง (Rainbow 
Curtain) ลานสีเขียว (Green Plaza) และระเบียงเงา (Shadow Terrace) เพื่อให้เกิดบรรยากาศท่ีผ่อน
คลายและใกล้ชิดกับธรรมชาติ นอกจากนี ้โครงการยังตั ง้อยู่ติดกับอุทยานจุฬาฯ 100 ปี ซ่ึงเป็น
สวนสาธารณะบนพืน้ท่ี 29 ไร่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีถูกออกแบบบนแนวความคิด ”ป่าในเมือง” 
ส่งผลให้พืน้ท่ีบริ เวณศูนย์การค้าจะกลายเป็นศูนย์กลางร้านค้าและบริการท่ีหลากหลาย ท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการผู้มาใช้บริการได้ทุกเพศทุกวัย รวมถึงเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนหย่อนใจรูปแบบ
ใหม่ของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเมืองในอนาคต ท่ีต้องการหลีกหนีความวุ่นวายและ
มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน 

1.2) รายละเอียดท่ีดินและพืน้ท่ีศูนย์การค้าแอมพาร์ค จุฬา 

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินทัง้หมด 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

2057 (บางส่วน) 3 347 4-0-22.001/ 

รวม 4-0-22.00 
หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีดินอ้างอิงตามสัญญาเช่าท่ีดินระหว่าง บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ข) อาคาร 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ1/ 
(ตร.ม.) 

A - B 8,039 17,848 
รวม 8,039 17,848 

หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
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(ค) พืน้ท่ีทัง้หมดของศูนย์การค้า 

รายละเอียด พืน้ท่ีโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยในอาคารโดยประมาณ1/2/ 17,848 
- พืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิโดยประมาณ 8,039 
- พืน้ทีส่่วนกลาง 9,809 

พืน้ท่ีอ่ืนๆ (เช่น ส่วนท่ีเป็นทางเดินรอบอาคาร และทางสัญจร) 1,213 
รวมทัง้หมด 19,061 

หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ ศูนย์การค้ามีท่ีจอดรถตามกฎหมายจ านวน 150 คัน 

(ง) ระบบสาธารณูปโภคและงานระบบต่าง ๆ  

ระบบไฟฟ้าหลัก : หม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ 
ระบบไฟฟ้าส ารอง : เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง พร้อมระบบควบคุม ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 
ระบบปรับอากาศ : ระบบท าความเย็น Variable Refrigerant Volume (VRV) พร้อมเคร่ืองท า

ความเย็น (Chiller) พร้อมท่อน า้ระบายความร้อน (Condenser Water 
System) 

ระบบลิฟท์โดยสาร : ลิฟท์โดยสาร จ านวน 3 ชุด 
ระบบบนัไดเลื่อน : บนัไดเลื่อน จ านวน 6 ชุด 
ระบบป้องกันอัคคีภัย : ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ อุปกรณ์

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชุดแผงควบคุมย่อยและแผงควบคุมส่วนกลาง พร้อมระบบ
ส่งสัญญาณแบบกระดิ่งและล าโพงฉุกเฉิน 

ระบบดับเพลิง : ระบบส่งน า้ดับเพลิง ได้แก่ เคร่ืองสูบน า้ดับเพลิง ท่อเมนส่งน า้ดับเพลิง สาย
ส่งน า้ดับเพลิง และระบบหัวกระจายน า้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง  

ระบบประปา : ป๊ัมจ่ายน า้ประปาแบบอัตโนมัติ 
ระบบแก๊ส : ระบบจ่ายแก๊สให้ร้านอาหารภายในโครงการ 
ระบบอ่ืน ๆ : ระบบเสาอากาศทีวีรวม ระบบโทรศัพท์และระบบกระจายเสียงภายในอาคาร 

ระบบรักษาความปลอดภัยและโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

1.3) รูปแบบการบริหารงานของศูนย์การค้าแอมพาร์ค จุฬา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (“จุฬาฯ”) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน และ บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง  ๆ ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีดินของศูนย์การค้า รวมถึงกรรมสิทธิ์ใน
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบภายในศูนย์การค้า แอมพาร์ค จุฬา  โดย บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ เป็น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงรับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการพืน้ท่ีขายในศูนย์การค้า แอมพาร์ค 
จุฬา ทัง้นี ้รายละเอียดของผู้พัฒนาศูนย์การค้าแอมพาร์ค จุฬา สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้
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(ก) ช่ือและรายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของศูนยก์ารค้า  

บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ ก่อตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2544 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบยีน 100.00 ล้านบาท 
ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ศูนย์การค้าแอมพาร์ค จุฬา ซ่ึงศูนย์การค้าได้เปิด
ด าเนินการเม่ือปี 2557 

(ข) กรรมการของบริษัท 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ กรรมการ 
2. นางสรันทิพย์ เลิศปัญญาโรจน์ กรรมการ 

ท่ีมา:  หนังสือรับรองของ บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เอกสารออกให้ 
ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

กรรมการลงช่ือผูกพันบริษัทคือ กรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญบริษัท  

(ค) ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. นางสรันทิพย์ เลิศปัญญาโรจน์ 989,000 98.9000 
2. นางสาวนฤมล สิทธิ์บูรณะ 5,000 0.5000 
3. นางสาวอรกุล สิทธิ์บูรณะ 2,500 0.2500 
4. นายศิริพงศ์ สิทธิ์บูรณะ 2,500 0.2500 
5. นางสุวรรณา พัชรภิญโญพงศ์ 1,000 0.1000 

รวม 1,000,000 100.0000 
ท่ีมา:  ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ เอกสาร ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 
หมายเหตุ:  บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ มีจ านวนหุ้นจดทะเบียน 1,00,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท รวม

เป็นทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วจ านวน 100.00 ล้านบาท 

1.4) ผลการด าเนินงานของ บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ 

ผลการด าเนินงานด้านลา่ง ประกอบไปด้วยผลการด าเนินงานของศูนยก์ารค้าแอมพาร์ค จุฬา และโครงการ
อ่ืน ๆ ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงอ้างอิงตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัทและเป็นไปตามลักษณะ
การจัดหาผลประโยชน์ ณ ปัจจุบนั ซ่ึงอาจรวมถึงรายได้อ่ืนและค่าใช้อ่ืนท่ีไม่เก่ียวกับการด าเนินงานของ
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี  ้โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงอาจ
แตกต่างจากลักษณะและโคร งสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน ดังนัน้ ผลการ
ด าเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประมาณการผลการด าเนินงาน
ในอนาคตได้ 
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หน่วย: ล้านบาท 
บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 

 
2561 

รายได้รวม 100.35 91.17 454.54 90.95 
ค่าใช้จ่ายรวม (79.76) (75.85) (445.31) (78.57) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 20.59 15.31 9.23 12.38 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าเสือ่มราคา
และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

48.42 43.35 39.63 41.52 

ท่ีมา:  งบการเงินตรวจสอบส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ  2561 ของ บจ . แกรนด์        
ยูนิแลนด์ 

2) รายละเอียดทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 ของโครงการ I’m Park 

2.1) สรุปลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ 

โครงการ I’m Park รายละเอียด 
ท่ีดิน สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินเป็นระยะเวลาประมาณ 14.9 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์

ลงทุน (สัญญาสิน้สุดวันท่ี 6 สิงหาคม 2577) จาก บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์  ซ่ึงเป็น
ผู้ทรงสิทธิการเช่าท่ีดิน โดยมีเนือ้ท่ีประมาณ 4 ไร่ 22.00 ตารางวา 

อาคาร สิทธิการเช่าช่วงพืน้ท่ีในอาคารบางส่วนเป็นระยะเวลาประมาณ 14.9 ปี นับจาก
วันท่ีกองทรัสต์ลงทุน (สัญญาสิน้สุดวนัท่ี 6 สิงหาคม 2577) จาก บจ. แกรนด์ ยูนิ
แลนด์ โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 14,165 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่า
สุทธิ (NLA) ประมาณ 6,572 ตารางเมตร 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 
และงานระบบ 

สิทธิการเช่าช่วงในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ (ไม่รวมระบบ 
Chiller ท่ีใช้ส าหรับพืน้ท่ีชัน้ใต้ดิน) เป็นระยะเวลาประมาณ 14.9 ปี นับจากวันท่ี
กองทรัสต์ลงทุน (สัญญาสิน้สุดวันท่ี 6 สิงหาคม 2577) จาก บจ. แกรนด์ ยูนิ
แลนด์ 

2.2) รายละเอียดทรัพย์สินของโครงการ I’m Park 

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

2057 (บางส่วน) 3 347 4-0-22.001/ 

รวม 4-0-22.00 
พืน้ท่ีดินส่วนของศูนย์การค้าแอมพาร์ค จุฬา ทัง้หมด 4-0-22.00 

สัดส่วนพืน้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์ลงทุนต่อพืน้ท่ีศูนยก์ารค้าทัง้หมด ร้อยละ 100 
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หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีดินอ้างอิงตามสัญญาเช่าท่ีดินระหว่าง บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ข) อาคาร 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ (ตร.ม.) พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ (ตร.ม.) 
ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด1/ 

A – B 6,5722/ 8,039 14,165 17,848 
รวม 6,572 8,039 14,165 17,848 

สัดส่วนพืน้ท่ีอาคาร
ท่ีกองทรัสต์ลงทุน
ต่อพืน้ท่ีทัง้หมด 

ประมาณร้อยละ 82 ประมาณร้อยละ 79 

หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ กองทรัสต์จะลงทุนในพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในอาคารชัน้ 1-3 ชัน้ใต้ดินบางส่วน และชัน้ 4 เพิ่มเติมเป็น

จ านวนประมาณ 290 ตารางเมตร ซึ่งในปัจจุบันพืน้ท่ีชัน้ 4 ไม่ได้เป็นพืน้ท่ีขาย เน่ืองจากเป็น
ส านักงานของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ หลังจากท่ีกองทรัสต์ลงทุน เจ้าของอสังหาริมท รัพย์

ดังกล่าวจะเช่าช่วงพืน้ท่ีจากกองทรัสต์เป็นพืน้ท่ีประมาณ 290 ตารางเมตร ส่งผลให้กองทรั สต์จะ
ลงทุนในพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิทัง้หมดประมาณ 6,572 ตารางเมตร ซึ่งประกอบไปด้วยพืน้ท่ีชัน้ 1–4 และ
พืน้ท่ีชัน้ใต้ดินบางส่วน (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 โครงการ I’m Park มีพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 
6,282 ตารางเมตร) 

(ค) เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ  

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ ของโครงการ I’m Park ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าหลัก ระบบ
ไฟฟ้าส ารอง ระบบปรับอากาศ (ไม่รวมระบบ Chiller ท่ีใช้ส าหรับพืน้ท่ีชัน้ใต้ดิน) ระบบลิฟท์โดยสาร ระบบ
บนัไดเลื่อน ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง ระบบประปา ระบบแก๊ส และระบบอ่ืน ๆ 

(ง) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

ภายหลังการลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ เช่ารายยอ่ยแทน บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ ใน
สัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการ ทัง้นี ้ภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ 
(ผู้ จัดการกองทรัสต์รายท่ี 1) จะท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ I’m Park และอาจพิจารณา
ว่าจ้างงานเพียงบางส่วนเช่น งาน Day to Day Operation แก่ บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ แต่ทัง้นีข้อบเขตงาน
ดังกล่าวจะไม่รวมถึงหน้าท่ีในการท าการตลาด จัดหาผู้ เช่า (ยกเว้นกรณีนายหน้าเป็นครัง้คราว) และดูแล
การจัดหาประโยชน์ของโครงการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน
การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีได้รับมอบหมาย และพิจารณาถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง
เก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากขอบเขตการว่าจ้าง  
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2.3) ราคาประเมินทรัพย์สิน 

ราคาประเมินทรัพย์สินของโครงการ I’m Park สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

KTAC1/ ETC2/ 
286 ล้านบาท 294 ล้านบาท 

หมายเหตุ: 1/ KTAC หมายถึง บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 
2562 ช่วงระยะเวลาการประเมินประมาณ 14.9 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 6 สิงหาคม 2577 

 2/ ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน 2562 ช่วงระยะเวลาการประเมินประมาณ 14.9 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 6 
สิงหาคม 2577 (ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562 ซึ่ง
เปิดเผยในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 

2.4) ผลการด าเนินงานและข้อมูลผู้เช่าของโครงการ I’m Park 

(ก) อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าเฉลี่ย  

อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยของโครงการ I’m Park ส าหรับปี 2558 ถึง 6 
เดือนแรกของปี 2562 สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

โครงการ I’m Park 2558 2559 2560 2561 6M 2562 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

6,282 6,282 6,282 6,282 6,282 

อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (ร้อยละ) 89.0 82.9 89.4 92.0 94.2 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

672 626 692 637 666 

ท่ีมา:  บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ทัง้นี ้อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยท่ีลดลงในช่วงปี 2559 ถึงปี 2561 มีสาเหตุมาจากการให้ส่วนลด
แก่ผู้ เช่ารายย่อยในโครงการบางสว่นเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการสร้างอุทยานจุฬาฯ ร้อยปี อย่างไรก็ดี 
การปรับปรุงดังกล่าวได้เสร็จสิน้แล้วในช่วงต้นปี 2562 

(ข) รายได้อ่ืน 

โครงการ I’m Park มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลัก เช่น รายได้การให้บริการพืน้ท่ีช่ัวคราวบริเวณ ลาน
ของอาคาร ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้ เช่ารายย่อยและผู้ เช่าเหมาพืน้ท่ีออกบูธ งานแสดงสินค้า และงานอีเวนต์ 
งานส่งเสริมการขาย นอกจากนีย้ังมีรายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีติดตัง้ป้ายโฆษณา 
และรายได้ค่าจอดรถ เป็นต้น 
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(ค) ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ี 

ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ีและสัดส่วนการเช่าพืน้ท่ีของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทของโครงการ I’m 
Park ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้ต่อไปนี ้

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ท่ี พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่า
สุทธิ (ร้อยละ) 

อาหารและเคร่ืองดื่ม 2,679 42.6 
ศูนย์การศึกษา 1,135 18.1 
ศูนย์สุขภาพและความงาม 783 12.5 
พืน้ท่ีส านักงาน 548 8.7 
อ่ืน ๆ 829 13.2 
พืน้ท่ีว่าง 308 4.9 

รวม 6,282 100.0 
ท่ีมา:  บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(ง) ผู้ เช่ารายใหญ่ 

ข้อมูลเก่ียวกับผู้ เช่าพืน้ท่ี 5 อันดับแรก ของโครงการ I’m Park ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้
ต่อไปนี ้

ล าดับ ผู้เช่าพืน้ท่ี ประเภทธุรกิจ พืน้ท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อ 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

(ร้อยละ) 
1. บริษัท สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 
อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

341 5.4 

2. นายนันทชัย นวลสอาด ศูนย์สุขภาพและ
ความงาม 

230 3.7 

3. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด 

ซูเปอร์มาร์เก็ต 228 3.6 

4. More Than a Sandbox Co., Ltd. อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

210 3.3 

5. บริษัท มหามงคล ฟู้ ด จ ากัด อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

198 3.2 

รวม 1,207 19.2 
ท่ีมา:  บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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(จ) ทีป่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อยของโครงการ I’m Park ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถ
แสดงได้ต่อไปนี ้

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 
(พ.ศ.) 

พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 3-4 ปี 2562 546 8.7 
2563 3,593 57.2 
2564 1,105 17.6 
2565 730 11.6 
พืน้ท่ีว่าง 308 4.9 

รวม 6,282 100.0 
ท่ีมา:  บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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(1.8) โครงการ Plearnary 

1) ข้อมูลท่ัวไปของศูนย์การค้าเพลินนาร่ี มอลล์ วัชรพล 

1.1) ประวัติความเป็นมาและท่ีตัง้ศูนย์การค้าเพลินนาร่ี มอลล์ วัชรพล 

(ก) ประวัติความเป็นมา 

 

ศูนย์การค้าเพลนินาร่ี มอลล์ วัชรพล เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่บนพืน้ท่ีขนาดกวา่ 18 ไร่ บริเวณต้น
ถนนวัชรพล-รามอินทรา พัฒนาโดยบริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จ ากัด ( “บจ. เพลินนาร่ี มอลล์”) เ ร่ิมเปิด
ด าเนินการตัง้แต่ปี 2556 โดยมีแนวคิดการน าเอารูปแบบของสวนสนุกผสมผสานกับศูนย์การค้า ภายใต้
แนวคิด “Amusement Experience Shopping Mall” เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ด้วยอาคารรูปแบบ
ทันสมัย 2 ชัน้ ตกแต่งบริเวณอาคารทัง้ภายในและภายนอกด้วย Plearnary Bear สัญลักษณ์และตัวแทน
แห่งความรักความอบอุ่นของคนทุกเพศทุกวัย พร้อมด้วยลานกิจกรรมขนาดใหญ่กว้างกว่า 3,000 ตาราง
เมตร และส าหรับกิจกรรมสนุกของเด็กด้วย Plearnary Playroom ขนาด 1,000 ตารางเมตร ทัง้นี ้
ศูนย์การค้าประกอบด้วยร้านค้ากว่า 300 ร้าน ซ่ึงพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ภัตตาคาร 
ศูนย์อาหาร และธนาคาร ซ่ึงรองรับความต้องการสินค้าท่ีมีความหลากหลายและมีคุณภาพ สอดคล้อง
กับไลฟ์สไตล์ของผู้มาใช้บริการท่ีเป็นกลุ่มลูกค้าครอบครัว ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ซ่ึงกลุ่มลูกค้าอาศัยอยู่
บริเวณชุมชนใกล้เคียงซ่ึงประกอบไปด้วยผู้ ซือ้ท่ีมีก าลงัจับจ่ายใช้สอยสงู เช่น กลุ่มลูกค้าท่ีอาศัยในโครงการ
บ้านและคอนโดมิเนียมของปริญสิริ รวมถึงท่ีพักอาศัยในรัศมีโดยรอบอีกด้วย นอกจากนี ้ยังสามารถจอดรถ
ได้ท่ีชัน้ใต้ดินของอาคารและบริเวณรอบอาคารซ่ึงสามารถรองรับได้กว่า 700 คัน ศูนย์การค้าเปิดบริการทุก
วันเวลา 10.00 น. ถึง 22.00 น. (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของศูนย์การค้าเพลินนาร่ี มอลล์ วัช
รพล https://www.facebook.com/plearnary/) 

ศูนย์การค้าเพลินนาร่ี มอลล์ วัชรพล ประกอบไปด้วยอาคารหลักขนาดใหญ่ซ่ึงแบง่เป็นพืน้ท่ี 2 โซน ได้แก่ 
โซนโอเพนแอร์ซ่ึงเป็นลานกว้างประกอบไปด้วยสนามเด็กเล่นขนาดย่อม พืน้ท่ีแสดงสินค้าและตลาดนัด 
และโซนด้านในอาคารซ่ึงประกอบไปด้วยร้านค้าต่าง ๆ และศูนย์อาหาร โดยศูนย์การค้ามีพืน้ท่ีทัง้หมด
ประมาณ 43,255 ตารางเมตร และพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 11,353 ตารางเมตร 
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รูปภาพ 1 รูปภาพ 2 

รูปภาพ 3 รูปภาพ 4 
ท่ีมา:  บจ. เพลินนาร่ี มอลล์ 

(ข) ท่ีตัง้ศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าเพลินนาร่ี มอลล์ วัชรพล ตัง้อยู่เลขท่ี 242 244 และ 246 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร โดยมีสถานท่ีใกล้เคียงได้แก่ ตลาดถนอมมิตร ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขา
ลาดพร้าว เดอะแพลตตินัม เพลส เป็นต้น ทัง้นี ้ต าแหน่งท่ีตัง้ของศูนย์การค้ามีอาณาเขตติดต่อท่ีดินดังนี ้

ทิศเหนือ : ถนนวัชรพล ระยะทาง 194 เมตร 
ทิศตะวันออก : ทางส่วนบุคคล ระยะทาง 169 เมตร 
ทิศตะวันตก : ล ารางสาธารณประโยชน์ ระยะทาง 172 เมตร 
ทิศใต้ : ทางส่วนบุคคล ระยะทาง 166 เมตร 
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แผนท่ีตัง้ศูนย์การค้าเพลินนาร่ี มอลล์ วัชรพล 

 
ท่ีมา:  บจ. เพลินนาร่ี มอลล์ 

(ค) ทางเข้าออกศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าสามารถเข้า -ออกหลักผ่านด้านหน้าศูนย์การค้า ซ่ึงติดกับถนนวัชรพลซ่ึงเป็นถนน
สาธารณประโยชน์ผ่านหน้าทรัพย์สิน สภาพปัจจุบนัเป็นถนนลาดยางขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 12.00 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 16.00 เมตร 

(ง) การเดินทางมายังศูนย์การค้า 

ผู้ ท่ีต้องการเดินทางมายังศูนย์การค้าเพลินนาร่ี มอลล์ วัชรพล สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
หรือรถยนต์รับจ้างสาธารณะ สามารถใช้ถนนสายหลกั ได้แก่ ถนนรามอินทรา ถนนวัชรพล ถนนสุขาภิบาล 
5 ซ่ึงใกล้จุดขึน้-ลงทางด่วน 2 แห่ง ได้แก่ เอกมัย-รามอินทรา และสุขาภิบาล 5 

(จ) จุดเด่นของศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าตัง้อยู่ในท าเลท่ีมีศักยภาพสูง แวดล้อมด้วยโครงการท่ีอยู่อาศัยกว่า 20,000 ยูนิต อาคาร
พาณิชย์กว่า 500 ยูนิต เช่น หมู่บ้านปริญสิริ โดยบริเวณปากซอยวัชรพลยังไม่มีแหล่งชอปปิ้งท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจร โดยมีลกัษณะการตกแต่งแปลกใหม่แบบแนวคิดสวน
สนุก เ ร่ิมตั ง้แต่ทางเข้าโครงการ รอบโครงการ และภายในอาคาร โดยได้รับการออกแบบขึน้มาใหม่
โดยเฉพาะเพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี ้ยังมีสวนสนุกในร่มขนาดกว่า 3,000 ตารางเมตร 
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นอกจากนี ้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และเทศกาลส าคัญต่าง ๆ ศูนย์การค้ายังมีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเ น่ือง เช่น การจัดประกวดหนูน้อยคริสมาสต์ หนูน้อยนางนพมาส การจัดสวน การท าไข่เป็ด การ
ประดิษฐ์อุปกรณ์ต่าง ๆ จากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น ทัง้นี ้นอกจากภายในศูนย์การค้าจะมีผู้ เช่ารายย่ อย
ประเภทห้องร้านค้าแล้ว ศูนย์การค้ายังมีการจัดพืน้ท่ีร้านค้าช่ัวคราวและพืน้ท่ีตลาดนัดซ่ึงร้านค้าส่วนใหญ่
จะเป็นร้านค้าขนาดเล็กประเภทร้านแฟช่ัน และร้านอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีมีการหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง 
ส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีประสบการณ์การใช้บริการศูนย์การค้าท่ีแปลกใหม่ ไม่ซ า้เดิม นอกจากนี ้พื น้ท่ีลาด
ขนาดใหญ่บริเวณภายในอาคาร ยังสามารถใช้เป็นพืน้ท่ีเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง  ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง 

1.2) รายละเอียดท่ีดินและพืน้ท่ีศูนย์การค้าเพลินนาร่ี มอลล์ วัชรพล 

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินทัง้หมด 

(ไร่-งาน-ตร.วา) 
2556 479 17294 18-3-58.00 

พืน้ท่ีรวม 18-3-58.00 

(ข) อาคาร 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ1/ 
(ตร.ม.) 

A 5,939 9,173 
B1 2,8952/ 9,975 
B2 2,519 6,379 

รวมทัง้หมด 11,353 25,527 
หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ กองทรัสต์จะลงทุนในพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในอาคาร B1 เพิ่มเติมเป็นจ านวนประมาณ 1,006 ตารางเมตร 

ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้เป็นพืน้ท่ีขาย เน่ืองจากเป็นส านักงานของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้หลังจากท่ี
กองทรัสต์ลงทุน เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะเช่าช่วงพืน้ท่ีจากกองทรัสต์เป็นพืน้ท่ีปร ะมาณ 
1,006 ตารางเมตร ส่งผลให้กองทรัสต์จะลงทุนในพืน้ท่ีใ ห้เช่าสุทธิทัง้หมดประมาณ 11,353 ตาราง
เมตร (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 โครงการ Plearnary มีพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 10,347 ตาราง
เมตร) 

(ค) พืน้ท่ีทัง้หมดของศูนย์การค้า 

รายละเอียด พืน้ท่ีโดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอยในอาคารโดยประมาณ1/2/ 25,527 
- พืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิโดยประมาณ 11,353 
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รายละเอียด พืน้ท่ีโดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

- พืน้ทีส่่วนกลาง 14,174 
พืน้ท่ีอ่ืนๆ (เช่น ส่วนท่ีเป็นทางเดินระหว่างอาคาร ลานจอดรถ และทางสญัจร) 17,728 

รวมทัง้หมด 43,255 
หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ ศูนย์การค้ามีท่ีจอดรถตามกฎหมายจ านวน 614 คัน 

(ง) ระบบสาธารณูปโภคและงานระบบต่าง ๆ  

ระบบไฟฟ้าหลัก : ระบบไฟฟ้าหลัก พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุม และอุปกรณ์  
ระบบไฟฟ้าส ารอง : เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง พร้อมระบบควบคุม ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 
ระบบปรับอากาศ : ระบบท าความเย็นแบบ Variable Refrigerant Volume (VRV) พร้อมเคร่ือง

ท าความเย็น (Chiller) พร้อมท่อน า้ระบายความร้อน (Condenser Water 
System) 

ระบบลิฟท์โดยสาร : ลิฟท์โดยสารจ านวน 6 ชุด 
ระบบบนัไดเลื่อน : บนัไดเลื่อนจ านวน 4 ชุด 
ระบบป้องกันอัคคีภัย : ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ อุปกรณ์

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชุดแผงควบคุมย่อยและแผงควบคุมส่วนกลาง พร้อมระบบ
ส่งสัญญาณแบบกระดิ่งและล าโพงฉุกเฉิน 

ระบบดับเพลิง : ระบบส่งน า้ดับเพลิง ได้แก่ เคร่ืองสูบน า้ดับเพลิง ท่อเมนส่งน า้ดับเพลิง สาย
ส่งน า้ดับเพลิง และระบบหัวกระจายน า้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง  

ระบบประปา : ป๊ัมจ่ายน า้ประปาแบบอัตโนมัติ 
ระบบแก๊ส : ระบบจ่ายแก๊สให้ร้านอาคารภายในโครงการ 
ระบบอ่ืน ๆ : ระบบเสาอากาศทีวีรวม ระบบโทรศัพท์และระบบกระจายเสียงภายในอาคาร 

ระบบรักษาความปลอดภัยและโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

1.3) รูปแบบการบริหารงานของศูนย์การค้าเพลินนาร่ี มอลล์ วัชรพล 

บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) (“บมจ. ปริญสิริ”) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน และ บจ. เพลินนาร่ี มอลล ์
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ปริญสิริ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ท่ีอยู่ในบริเวณ
ท่ีดินของศูนย์การค้า รวมถึงกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบภายในศูนย์การค้า เพลินนาร่ี 
มอลล์ วัชรพล ทัง้นี ้บจ. เพลินนาร่ี มอลล์ เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงรับผิดชอบในการพัฒนาและ
บริหารจัดการพืน้ท่ีขายในศูนย์การค้าเพลินนาร่ี มอลล์ วัชรพล 
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(ก) ช่ือและรายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของศูนยก์ารค้า  

บจ. เพลินนาร่ี มอลล์ ก่อตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2556  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบยีน 70.00 ล้านบาท 
ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ศูนยก์ารค้าเพลนินาร่ี มอลล์ วัชรพล ซ่ึงศูนย์การค้าได้เปิด
ด าเนินการเม่ือปี 2556 

(ข) กรรมการของบริษัท 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการ 
2. นายขวัญชาย              มงคลกิจทวีผล กรรมการ 
3. นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย กรรมการ 
4. นายสัญญา สุวรรณพิบูลย์ กรรมการ 
5. นายพบพรรณ ป้อมหลักทอง กรรมการ 

ท่ีมา:  หนังสือรับรองของ บจ. เพลินนาร่ี มอลล์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เอกสารออกให้ 
ณ วันท่ี 23 เมษายน 2562 

กรรมการลงช่ือผูกพันบริษัทคือนางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญของ
บริษัท หรือ นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัยและประทับตรา
ส าคัญของบริษัท 

(ค) ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) 699,997 99.9996 
2. นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 1 0.0001 
3. นายชาไว โกวิทจินดาชัย 1 0.0001 
4. นางสาวพัชรี โกวิทจินดาชัย 1 0.0001 

รวม 700,000 100.0000 
ท่ีมา:  ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) บจ. เพลินนาร่ี มอลล์ เอกสาร ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562 
หมายเหตุ:  บจ. เพลินนาร่ี มอลล์ มีจ านวนหุ้นจดทะเบียน 700,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท รวม

เป็นทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วจ านวน 70.00 ล้านบาท 

1.4) ผลการด าเนินงานของ บจ. เพลินนาร่ี มอลล์ 

ผลการด าเนินงานด้านล่าง อ้างอิงตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามลักษณะการจัดหา
ผลประโยชน์ ณ ปัจจุบัน ซ่ึงอาจรวมถึงรายได้อ่ืนและค่าใช้อ่ืนท่ีไม่เ ก่ียวกับการด า เนินงานของ
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี  ้โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซ่ึ งอาจ
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แตกต่างจากลักษณะและโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน ดังนัน้ ผลการ
ด าเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประมาณการผลการด าเนินงาน
ในอนาคตได้ 

หน่วย: ล้านบาท 
บจ. เพลินนาร่ี มอลล์ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 

 
2561 

รายได้รวม 147.77 149.33 182.13 131.59 
ค่าใช้จ่ายรวม (164.63) (136.57) (158.97) (141.86) 
ก าไรจากการด าเนินงาน (16.86) 12.76 23.16 (10.27) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าเสือ่มราคา
และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

20.26 50.13 61.07 27.87 

ท่ีมา:  งบการเงินตรวจสอบส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ของ บจ. เพลินนาร่ี 
มอลล์ 

2) รายละเอียดทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 ของโครงการ Plearnary 

2.1) สรุปลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สิน รายละเอียด 
ท่ีดิน1/ สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์ลงทุน จาก บจ. 

เพลินนาร่ี มอลล์ ซ่ึงเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าท่ีดินจาก บมจ. ปริญสิริ โดยมีเนือ้ท่ี
ประมาณ 18 ไร่ 3 งาน 58.00 ตารางวา 

อาคาร สิทธิการเช่าพืน้ท่ีในอาคารบางส่วนเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์
ลงทุน จาก บจ. เพลินนาร่ี มอลล์ โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 25,527 ตาราง
เมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (NLA) ประมาณ 11,353 ตารางเมตร 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ  จาก บจ. เพลินนาร่ี มอลล ์

หมายเหตุ: 1/ โครงสร้างการลงทุนของโครงการ Plearnary มีการเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดตามท่ีไ ด้ รับ
อนุมัติโดยมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562 เม่ือวันท่ี 
30 เมษายน 2562 ท่ีผ่านมา โดยกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ ของ
อาคารโครงการ เน่ืองจากผู้ก่อตัง้ทรัสต์เห็นว่าการลงทุนใน “สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน” จะท าให้สิทธิของ
กองทรัสต์มีความม่ันคงและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายมากกว่า “สิทธิการใช้ท่ีดิน” ทัง้ในแง่
ของการน าไปจัดหาประโยชน์เพิ่มเติม การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีส่วนกลางและทางเข้าออกท่ีตัง้อยู่บน
ท่ีดิน หรือการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บ ริการของโครงการ เน่ืองจากสิทธิการเช่าช่วง ท่ีดิน
ระยะยาวเป็นสิทธิท่ีกฎหมายระบุใ ห้ความคุ้มครองไว้โดยเฉพาะและจะต้องน าไปจดทะเบียนกับ
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มีผลใช้บังคับโดยมบูรณ์ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์จึงเห็นว่าการลงทุนในสิทธิ
การเช่าช่วงท่ีดินของกองทรัสต์จะเป็นประโยช น์ต่อกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าการ ได้
สิทธิในลักษณะของสิทธิการใช้ท่ีดิน พืน้ท่ีส่วนกลาง และทางเข้าออก 
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2.2) รายละเอียดทรัพย์สินของโครงการ Plearnary  

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

2556 479 17294 18-3-58.00 
รวม 18-3-58.00 

พืน้ท่ีดินส่วนของศูนย์การค้าเพลินนาร่ี มอลล์ วัชรพล ทัง้หมด 18-3-58.00 
สัดส่วนพืน้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์ลงทุนต่อพืน้ท่ีศูนยก์ารค้าทัง้หมด ร้อยละ 100 

(ข) อาคาร 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ (ตร.ม.) พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ (ตร.ม.) 
ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด1/ 

A 5,939 5,939 9,173 9,173 
B1 2,8952/ 2,8952/ 9,975 9,975 
B2 2,519 2,519 6,379 6,379 
รวม 11,353 11,353 25,527 25,527 

สัดส่วนพืน้ท่ีอาคาร
ท่ีกองทรัสต์ลงทุน
ต่อพืน้ท่ีทัง้หมด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ กองทรัสต์จะลงทุนในพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในอาคาร B1 เพิ่มเติมเป็นจ านวนประมาณ 1,006 ตารางเมตร 

ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้เป็นพืน้ท่ีขาย เน่ืองจากเป็นส านักงานของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้หลังจากท่ี
กองทรัสต์ลงทุน เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะเช่าช่วงพืน้ท่ีจากกองทรัสต์เป็นพืน้ท่ีปร ะมาณ 
1,006 ตารางเมตร ส่งผลให้กองทรัสต์จะลงทุนในพืน้ท่ีใ ห้เช่าสุทธิทัง้หมดประมาณ 11,353 ตาราง
เมตร (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 โครงการ Plearnary มีพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 10,347 ตาราง
เมตร) 

(ค) เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ  

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ ของโครงการ Plearnary ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าหลัก ระบบ
ไฟฟ้าส ารอง ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์โดยสาร ระบบบนัไดเลื่อน ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง 
ระบบประปา ระบบแก๊ส และระบบอ่ืน ๆ 
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(ง) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

ภายหลังการลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ เช่ารายยอ่ยแทน บจ. เพลินนาร่ี มอลล์ ใน
สัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการ ทัง้นี ้ภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์  
(ผู้ จัดการกองทรัสต์รายท่ี 1) จะท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ Plearnary 

2.3) ราคาประเมินทรัพย์สิน 

ราคาประเมินทรัพย์สินของโครงการ Plearnary สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

KTAC1/ ETC2/ 
650 ล้านบาท 674 ล้านบาท 

หมายเหตุ: 1/ KTAC หมายถึง บริษัท เคแอท แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 
2562 ช่วงระยะเวลาการประเมิน 30 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2592 

 2/ ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน 2562 ช่วงระยะเวลาการประเมิน 30 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2592 
(ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเปิดเผยในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 

2.4) ผลการด าเนินงานและข้อมูลผู้เช่าของโครงการ Plearnary 

(ก) อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าเฉลี่ย  

อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยของโครงการ Plearnary ส าหรับปี 2558 ถึง 6 
เดือนแรกของปี 2562 สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 6M 2562 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

10,347 10,347 10,347 10,347 10,347 

อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (ร้อยละ) 85.8 86.2 88.9 86.0 82.6 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

418 458 438 434 394 

ท่ีมา:  บจ. เพลินนาร่ี มอลล์ ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ทัง้นี ้อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยท่ีลดลงในช่วงปี 2561 ถึงปี 2562 มีสาเหตุมาจากการให้ส่วนลด
แก่ผู้ เช่ารายย่อยในโครงการบางส่วน รวมถึงอัตราค่าเช่าและค่าบริการประเภทแปรผันตามยอดขายของ
ร้านค้าท่ีลดลงเล็กน้อย ซ่ึงส่งผลให้อัตราค่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยปรับตัวลงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 101 

(ข) รายได้อ่ืน 

โครงการ Plearnary มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลัก เช่น รายได้การให้บริการพืน้ท่ีช่ัวคราวบริเวณ
ลานกว้างในอาคารซ่ึงประกอบไปด้วยผู้ เช่ารายย่อยและผู้ เช่าเหมาพืน้ท่ีออกบูธ งานแสดงสินค้า และงานอี
เวนต์ รวมถึงพืน้ท่ีบริเวณศูนย์อาหาร นอกจากนีย้ังมีรายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ี
ติดตัง้ป้ายโฆษณา เป็นต้น 

(ค) ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ี 

ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ีและสัดส่วนการเช่าพืน้ท่ีของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทของโครงการ 
Plearnary ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้ต่อไปนี ้

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ท่ี พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่า
สุทธิ (ร้อยละ) 

อาหารและเคร่ืองดื่ม               2,528  24.4 
ไลฟ์สไตล์               1,816  17.6 
ศูนย์สุขภาพและความงาม               1,686  16.3 
ศูนย์การศึกษา               1,362  13.2 
อ่ืน ๆ 1,920 18.5 
พืน้ท่ีว่าง               1,035  10.0 
รวม 10,347 100.0 
ท่ีมา:  บจ. เพลินนาร่ี มอลล์ ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(ง) ผู้ เช่ารายใหญ่ 

ข้อมูลเก่ียวกับผู้ เช่าพืน้ท่ี 5 อันดับแรก ของโครงการ Plearnary ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดง
ได้ต่อไปนี ้

ล าดับ ผู้เช่าพืน้ท่ี ประเภทธุรกิจ พืน้ท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อ 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

(ร้อยละ) 
1. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จ ากัด ซูเปอร์มาร์เก็ต 1,030 10.0 
2. บริษัท พาวเวอร์ ฟิน จ ากัด ศูนย์สุขภาพและ

ความงาม 
1,003 9.7 

3. บริษัท เพลินแลนด์ จ ากัด ไลฟ์สไตล์ 812 7.8 
4. บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอป

เม้นท์ จ ากัด 
อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

299 2.9 
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ล าดับ ผู้เช่าพืน้ท่ี ประเภทธุรกิจ พืน้ท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อ 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

(ร้อยละ) 
5. บริษัท โออิชิ ราเมน จ ากัด อาหารและ

เคร่ืองดื่ม 
273 2.6 

รวม 3,417 33.0 
ท่ีมา:  บจ. เพลินนาร่ี มอลล์ ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(จ) ทีป่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อยของโครงการ Plearnary ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถ
แสดงได้ต่อไปนี ้

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 
(พ.ศ.) 

พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 3-4 ปี 2562 997 9.6 
2563 6,646 64.3 
2564 1,441 13.9 
2565 228 2.2 
พืน้ท่ีว่าง 1,035 10.0 

รวม             10,347  100.0 
ท่ีมา:  บจ. เพลินนาร่ี มอลล์ ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562  
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(1.9) โครงการ SPRM 

1) ข้อมูลท่ัวไปของศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) 

1.1) ประวัติความเป็นมาและท่ีตัง้ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) 

(ก) ประวัติความเป็นมา 

 

ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) ตั ง้อยู่บนพืน้ท่ีกว่า 8 ไร่  ย่านถนนรามค าแหง (ถนน
สุขาภิบาล 3) ซ่ึงตัง้อยู่ฝ่ังตะวันตกของถนนรามค าแหง 110 เป็นไลฟ์สไตล์ มอลล์ ท่ีมีรูปแบบการให้บริการ
ท่ีทันสมัย พัฒนาโดยบริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (“บจ. เพียวสัมมากร”) เร่ิมเปิดด าเนินการ
ตัง้แต่ปี 2551 โดยใช้ช่ือศูนย์การค้าเพียวเพลส รามค าแหง ซ่ึงเปิดให้บริการทุกวันเวลา 8.00 น. ถึง 22.00 
น. ทัง้นีใ้นปี 2560 ศูนย์การค้าได้มีการเปลี่ยนช่ือมาเป็น ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง และมีการ
ปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัย เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบนั โดยมีร้านค้ากว่า 50 ร้าน ซ่ึงมีวิลล่า 
ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นผู้ เช่าหลัก นอกจากนีย้ังมีร้านอาหาร ร้านไลฟ์สไตล์เซอร์วิส ธนาคาร ฟิตเนส รวมถึง
ส านักงานให้เช่า ซ่ึงครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของผู้มาใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายในศูนย์การ ค้ายังมีอาคาร
จอดรถ และลานจอดรถบริเวณด้านหน้าศูนยก์ารค้ามากกวา่ 400 ช่องจอด ซ่ึงสามารถรองรับปริมาณรถได้
สูงสุดกว่า 5,000 คันต่อวัน โดยกลุ่มลูกค้าผู้มาใช้บริการจะเป็นลูกค้าท่ีพักอาศัยในบริเวณแนวถนน
รามค าแหงและถนนกาญจณาภิเษก ซ่ึงมีโครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่มากมาย ทัง้โครงการท่ีเกิดขึน้ใหม่ 
และโครงการท่ีมีมาแต่เดิมอยู่แล้ว เช่น หมู่บ้านสัมมากร ท่ีมีจ านวนบ้านกว่า 3,000 หลังคาเรือน และยัง
เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมีก าลังซือ้สูง นอกจากนี ้ยังมีกลุ่มลูกค้าท่ีใช้เส้นทางขาเข้าเมืองผ่านถนนกาญจนาภิเษก-
แยกส าลี ในอนาคต ถนนรามค าแหงจะมีโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม (บางกะปิ-มีนบุรี) ซ่ึงปัจจุบนั
อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโครงการและคาดว่าจะเปิดใช้งานได้อย่างเป็นทางการในปี 2566 ซ่ึงจะส่งผลให้
การเดินทางมายังศูนย์การค้ามีความสะดวกมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ในบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์การค้า ยงัมี
ตลาดนัดสัมมากร รามค าแหง ซ่ึงเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าประเภท
ครอบครัวให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอย ส่งผลให้มีจ านวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าเพิ่มขึน้อีกด้วย 
ศูนย์การค้ายังมีการจัดงานอีเวนต์ท่ีน่าสนใจตลอดทัง้ปี รวมไปถึงงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ซ่ึงได้รับการตอบ
รับเป็นอย่างดีจากลูกค้าอย่างต่อเน่ืองด้วยเช่นกัน (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของศูนย์การค้า
สัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) https://www.facebook.com/smkplace2/) 
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ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) ประกอบไปด้วยอาคาร 2 ชัน้เป็นส่วนใหญ่ และมีอาคาร 3 
ชัน้ซ่ึงบริเวณชัน้ 3 เป็นออฟฟิศส านักงาน นอกจากนี ้ศูนย์การค้ายังมีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครัน 
ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบน า้ประปา ระบบระบายอากาศ ระบบแก๊สหุงต้ม ลิฟต์ ระบบป้องกันอัคคีภัย
และดับเพลิง รวมทัง้งานระบบวิศวกรรมซ่ึงติดตัง้และใช้งานอยู่ในศูนย์การค้า โดยศูนย์การค้ามีพืน้ท่ี
ทัง้หมดประมาณ 27,352 ตารางเมตร และพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 10,339 ตารางเมตร 

รูปภาพ 1 รูปภาพ 2 

รูปภาพ 3 รูปภาพ 4 
ท่ีมา:  บจ. เพียวสัมมากร 

(ข) ท่ีตัง้ศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้า สัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) ตัง้อยู่เลขท่ี 86 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพาน
สูง กรุงเทพมหานคร โดยตัง้อยู่ในท าเลย่านถนนรามค าแหง ซ่ึงมีสถานท่ีส าคัญ เช่น โรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์ รามค าแหง โรงเรียนนวมินทร์ราชินูทิศ (เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า) และสถาบนัพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) เป็นต้น ทัง้นี ้ต าแหน่งท่ีตัง้ของศูนย์การค้ามีอาณาเขตติดต่อท่ีดินดังนี  ้

ทิศเหนือ : ถนนรามค าแหง ระยะทาง 89 เมตร 
ทิศตะวันออก : ซอยรามค าแหง 110 (ทางส่วนบุคคล) 174 เมตร 
ทิศตะวันตก : ท่ีดินบุคคลอ่ืน ระยะทาง 175 เมตร 
ทิศใต้ : ท่ีดินบุคคลอ่ืน ระยะทาง 76 เมตร 
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แผนท่ีตัง้ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) 

 
ท่ีมา:  บจ. เพียวสัมมากร 

(ค) ทางเข้าออกศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าสามารถเข้า-ออกหลักผ่านด้านหน้าศูนย์การค้าซ่ึงติดกับถนนรามค าแหง ซ่ึงเป็นถนน
สาธารณประโยชน์ผา่นหน้าทรัพย์สนิ สภาพปัจจุบนัเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 8 ช่องจราจร ความ
กว้างของผิวจราจรประมาณ 24 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 40 เมตร 

(ง) การเดินทางมายังศูนย์การค้า 

ผู้ ท่ีต้องการเดินทางมายังศูนย์การค้า สัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์
ส่วนบุคคลหรือรถยนต์รับจ้างสาธารณะ สามารถใช้ถนนสายหลักได้หลายเส้นทาง ได้แก่ ถนนรามค าแหง 
และถนนกาญจณาภิเษก (วงแหวนตะวันออก) โดยศูนย์การค้าอยู่ห่างจากวงแหวนรอบนอก ด้านทิศ
ตะวันออก ประมาณ 1,000 เมตร และอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีสัมมากร ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ในระหว่าง
การก่อสร้างและคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี 2566 
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(จ) จุดเด่นของศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าตัง้อยู่บนถนนรามค าแหงฝ่ังขาเข้า ซ่ึงมีการจราจรหนาแน่น โดยกลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้
เส้นทางขาเข้าเมืองผ่านถนนกาญจนาภิเษก-แยกส าลี ซ่ึงมีปริมาณสูง รวมถึงมีโครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่
ทัง้โครงการท่ีเกิดขึน้ใหม่และโครงการท่ีมีมาแต่เดิมอยู่แล้ว เช่น หมู่บ้านสัมมากรท่ีมีจ านวนบ้านกว่า 3,000 
หลังคาเรือน นอกจากนี ้ในอนาคต ถนนรามค าแหงจะมีโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสส้ีม (บางกะปิ-มีน
บุรี) ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโครงการและคาดวา่จะเปิดใช้งานได้อย่างเป็นทางการในปี 2566 
ส่งผลให้ท าเลท่ีตัง้ของศูนย์การค้าสามารถเข้าถึงได้สะดวกมากยิง่ขึน้ สอดรับกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
ศูนย์การค้าทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต เช่น ผู้ เช่ารายย่อยประเภทร้านอาคารและเคร่ืองดื่ม ออฟฟิศ
ส านักงาน ฟิตเนส และสถาบนัการศึกษา เป็นต้น 

1.2) รายละเอียดท่ีดินและพืน้ท่ีศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) 

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินทัง้หมด 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

7717 6249 23674 8-3-84.401/ 

พืน้ท่ีรวม 8-3-84.40 
หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีดินอ้างอิงตามสัญญาเช่าท่ีดินระหว่าง บจ. เพียวสัมมากร และบริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) 

(ข) อาคาร 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ  
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ1/ 
(ตร.ม.) 

A / B 2,821 5,169 
C 3,4812/ 4,164 

D 4,037 4,287 

อาคารจอดรถยนต์ - 8,430 
รวมทัง้หมด  10,339 22,050 

หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  
 2/ กองทรัสต์จะลงทุนในพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในอาคาร C เพิ่มเติมเป็นจ านวนประมาณ 620 ตารางเมตร ซึ่ง

ในปัจจุบันไม่ได้เป็นพืน้ท่ีขาย เน่ืองจากเป็นส านักงานของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ หลังจากท่ี
กองทรัสต์ลงทุน เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะเช่าช่วงพืน้ท่ีจากกองทรัสต์เป็นพืน้ท่ีปร ะมาณ 
620 ตารางเมตร ส่งผลให้กองทรัสต์จะลงทุนในพืน้ท่ีใ ห้เช่าสุทธิทัง้หมดประมาณ 10,339 ตาราง

เมตร (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 โครงการ SPRM มีพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 9,719 ตารางเมตร) 
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(ค) พืน้ท่ีทัง้หมดของศูนย์การค้า 

รายละเอียด พืน้ท่ีโดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอยในอาคารโดยประมาณ1/2/ 22,050 
- พืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิโดยประมาณ 10,339 
- พืน้ทีส่่วนกลาง 11,711 

พืน้ท่ีอ่ืนๆ (เช่น ส่วนท่ีเป็นทางเดินระหว่างอาคาร ท่ีจอดรถ รัว้รอบแปลงท่ีดิน 
และทางสัญจร) 

5,302 

รวมทัง้หมด 27,352 
หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ ศูนย์การค้ามีท่ีจอดรถตามกฎหมายจ านวน 280 คัน 

(ง) ระบบสาธารณูปโภคและงานระบบต่าง ๆ  

ระบบไฟฟ้าหลัก : ระบบไฟฟ้าหลัก พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุม และอุปกรณ์  
ระบบไฟฟ้าส ารอง : เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง พร้อมระบบควบคุม ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 
ระบบปรับอากาศ : ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 
ระบบลิฟท์โดยสาร : ลิฟท์โดยสารจ านวน 5 ชุด 
ระบบบนัไดเลื่อน : บนัไดเลื่อนจ านวน 1 ชุด 
ระบบป้องกันอัคคีภัย : ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ อุปกรณ์

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชุดแผงควบคุมย่อยและแผงควบคุมส่วนกลาง พร้อมระบบ
ส่งสัญญาณแบบกระดิ่ง 

ระบบดับเพลิง : ระบบส่งน า้ดับเพลิง ได้แก่ เคร่ืองสูบน า้ดับเพลิง ท่อเมนส่งน า้ดับเพลิง สาย
ส่งน า้ดับเพลิง และระบบหัวกระจายน า้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง  

ระบบประปา : ป๊ัมจ่ายน า้ประปาแบบอัตโนมัติ 
ระบบแก๊ส : ระบบจ่ายแก๊สให้ร้านอาคารภายในโครงการ 
ระบบอ่ืน ๆ : ระบบเสาอากาศทีวีรวม ระบบโทรศัพท์และระบบกระจายเสียงภายในอาคาร 

ระบบรักษาความปลอดภัยและโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

1.3) รูปแบบการบริหารงานของศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) 

บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) (“บมจ. สัมมากร”) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน และ บจ. เพียวสัมมากร 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. สัมมากร เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
บริเวณท่ีดินของศูนย์การค้า รวมถึงกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบภายในศูนย์การค้า
สัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) โดย บจ. เพียวสัมมากรเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงรับผิดชอบใน
การพัฒนาและบริหารจัดการพืน้ท่ีขายในศูนย์การค้าสมัมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) ทัง้นี ้รายละเอียด
ของผู้พัฒนาศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้
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(ก) ช่ือและรายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของศูนยก์ารค้า  

บจ. เพียวสัมมากร ก่อตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2549 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบยีน 260.00 ล้านบาท 
ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพยศ์ูนย์การค้าสมัมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) ศูนย์การค้า
สัมมากร เพลส รังสิต และศูนย์การค้าสมัมากร เพลส ราชพฤกษ์ ซ่ึงศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง 
(เวสต์) ได้เปิดด าเนินการเม่ือปี 2553 

(ข) กรรมการของบริษัท 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการ 
2. นายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการ 
3. นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร กรรมการ 

ท่ีมา:  หนังสือรับรองของ บจ. เพียวสัมมากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เอกสารออกให้ ณ 
วันท่ี 10 เมษายน 2562 

กรรมการลงช่ือผูกพันบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท  

(ค) ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) 2,599,997 99.9997 
2. นายพิพิธ พิชัยศรทัต 1 0.0001 
3. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 1 0.0001 
4. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล 1 0.0001 

รวม 2,600,000 100.0000 
ท่ีมา:  ส าเนาบัญรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) บจ. เพียวสัมมากร เอกสาร ณ วันท่ี 17 มกราคม 2562 
หมายเหตุ:  บจ. เพียวสัมมากร มีจ านวนหุ้นจดทะเบียน 2,600,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท รวม

เป็นทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วจ านวน 260.00 ล้านบาท 

1.4) ผลการด าเนินงานของ บจ. เพียวสัมมากร 

ผลการด าเนินงานด้างล่าง ประกอบไปด้วยผลการด าเนินงานของศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง 
(เวสต์) ศูนย์การค้า สัมมากร เพลส รังสิต และศูนย์การค้า สัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ รวมถึงโครงการอ่ืน ๆ  
ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงอ้างอิงตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัทและเป็นไปตามลักษณะการ
จัดหาผลประโยชน์ ณ ปัจจุบัน ซ่ึงอาจรวมถึงรายได้อ่ืนและค่าใช้อ่ืนท่ีไม่เก่ียวกับการด าเนินงานของ
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี  ้โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงอาจ
แตกต่างจากลักษณะและโคร งสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน ดังนัน้ ผลการ
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ด าเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประมาณการผลการด าเนินงาน
ในอนาคตได้ 

หน่วย: ล้านบาท 
บจ. เพียวสัมมากร 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 2561 

รายได้รวม 152.87 161.12 161.06 171.03 
ค่าใช้จ่ายรวม (133.86) (135.88) (116.11) (127.18) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 19.01 25.24 44.95 43.85 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าเสือ่มราคา
และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

47.11 50.99 70.34 74.40 

ท่ีมา:  งบการเงินตรวจสอบส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ของ บจ. เพียวสัมมา
กร 

2) รายละเอียดทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 ของโครงการ SPRM 

2.1) สรุปลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สิน รายละเอียด1/ 

อาคาร สิทธิการเช่าพืน้ท่ีในอาคารบางส่วนเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์  
ลงทุน จาก บจ. เพียวสัมมากร ซ่ึงเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าท่ีดินจาก บมจ. สัมมากร 
โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 22,050 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 
(NLA) ประมาณ 10,339 ตารางเมตร 
พร้อมทัง้ระบุสิทธิการใช้ท่ีดินและพืน้ท่ีส่วนกลางรวมถึงทางเข้าออกเป็น
ระยะเวลา 30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์ลงทุน จาก บจ. เพียวสัมมากร โดยมีเนือ้
ท่ีประมาณ 8 ไร่ 3 งาน 84.40 ตารางวา 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ จาก บจ. เพียวสัมมากร 

หมายเหตุ: 1/ กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วน และสิทธิการใช้ท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของอา คาร
โครงการและพืน้ท่ีส่วนกลางของโครงการ SPRM เน่ืองจากเจ้าของทรัพย์สินของโครงการได้น า ท่ี ดิน
และพืน้ท่ีส่วนกลางบางส่วนไปจัดหาประโยช น์ในเชิงพาณิชย์ ในแง่โครงสร้างการลงทุน สิทธิการเช่า
และสิทธิการใช้ประโยชน์มีลักษณะเป็นบุคคลสิทธิและมีผลผูกพันตามกฎหมายเช่นเดียวกัน แต่มีข้อ
แตกต่างตรงท่ีสิทธิการใช้ประโยชน์ไม่สามารถน าไปจดทะเบียนกับส านักงานท่ีดินได้ และหน้าท่ีของ
คู่สัญญาภายใต้สิทธิการใช้ประโยช น์จะไม่ตกทอดไปยังผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีต กอยู่
ภายใต้สิทธิการใช้ประโยชน์  

  โปรดพิจารณาความเสี่ยงจากกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนในสิทธิการเช่า ท่ีดินโดยตรงรวมถึง
มาตรการป้องกันความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 6.2.13 
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2.2) รายละเอียดทรัพย์สินของโครงการ SPRM 

(ก) อาคาร1/ 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ (ตร.ม.) พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ (ตร.ม.) 
ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด2/ 

A / B 2,821 2,821 5,169 5,169 
C 3,4813/ 3,4813/ 4,164 4,164 

D 4,037 4,037 4,287 4,287 

อาคารจอดรถยนต์ - - 8,430 8,430 
รวม  10,339  10,339 22,050 22,050 

สัดส่วนพืน้ท่ีอาคาร
ท่ีกองทรัสต์ลงทุน
ต่อพืน้ท่ีทัง้หมด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

หมายเหตุ: 1/ กองทรัสต์จะได้รับสิทธิการใช้ ท่ีดินและพืน้ท่ีส่วนกลางรวมถึงทางเข้าออกเป็นระยะเวลา 30 ปี นับ
จากวันท่ีกองทรัสต์ลงทุน จาก บจ. เพียวสัมมากร โดยมีเนือ้ท่ีตามเอกสารสิทธ์ิจ านวน 8 ไร่ 3 งาน 
84.40 ตารางวา อ้างอิงตามสัญญาเช่า ท่ีดินระหว่าง บจ. เพียวสัมมากร และบมจ . สัมมากร 
นอกจากนี ้บมจ. สัมมากร จะจ านองท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโครงการ SPRM เพื่อเป็นประกันการปฏบิั ติ
ตามสัญญาระหว่าง บมจ. สัมมากร และ/หรือ บจ. เพียวสัมมากร และกองทรัสต์ โดยมีก าหนดไถ่
ถอนเม่ือสัญญาเช่าโครงการ SPRM สิน้สุดลง และบมจ. สัมมากร และ/หรือ บจ. เพียวสัมมากร ได้

ช าระหนีภ้ายใต้สัญญาท่ีเกี่ยวข้องให้แก่กองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว หรือเม่ือกองทรัสต์และเจ้ า ของ
อสังหาริมทรัพย์ได้ตกลงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการลงทุนเป็นลงทุนเพิ่มเติมในท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ ของ
อาคารโครงการทัง้หมดด้วย 

 2/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 3/ กองทรัสต์จะลงทุนในพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในอาคาร C เพิ่มเติมเป็นจ านวนประมาณ 620 ตารางเมตร ซึ่ง

ในปัจจุบันไม่ได้เป็นพืน้ท่ีขาย เน่ืองจากเป็นส านักงานของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ หลังจากท่ี
กองทรัสต์ลงทุน เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะเช่าช่วงพืน้ท่ีจากกองทรัสต์เป็นพืน้ท่ีปร ะมาณ 
620 ตารางเมตร ส่งผลให้กองทรัสต์จะลงทุนในพืน้ท่ีใ ห้เช่าสุทธิทัง้หมดประมาณ 10,339 ตาราง
เมตร (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 โครงการ SPRM มีพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 9,719 ตารางเมตร) 

(ข) เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ  

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ ของโครงการ SPRM ได้แก่ ระบบไฟฟ้าหลัก ระบบไฟฟ้าส ารอง 
ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์โดยสาร ระบบบนัไดเลื่อน ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง ระบบประปา 
ระบบแก๊ส และระบบอ่ืน ๆ 
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(ค) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

ภายหลังการลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ เช่ารายย่อยแทน บจ. เพียวสัมมากร ใน
สัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการ ทัง้นี ้ภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์  
(ผู้ จัดการกองทรัสต์รายท่ี 1) จะท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ SPRM และอาจพิจารณา
ว่าจ้างงานเพียงบางส่วนเช่น งาน Day to Day Operation แก่ บจ. เพียวสัมมากร แต่ทัง้นีข้อบเขต งาน
ดังกล่าวจะไม่รวมถึงหน้าท่ีในการท าการตลาด จัดหาผู้ เช่า (ยกเว้นกรณีนายหน้าเป็นครัง้คราว) และดูแล
การจัดหาประโยชน์ของโครงการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน
การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีได้รับมอบหมาย  และพิจารณาถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง
เก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากขอบเขตการว่าจ้าง  

2.3) ราคาประเมินทรัพย์สิน 

ราคาประเมินทรัพย์สินของโครงการ SPRM สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

KTAC1/ ETC2/ 
518 ล้านบาท 509 ล้านบาท 

หมายเหตุ: 1/ KTAC หมายถึง บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 
2562 ช่วงระยะเวลาการประเมิน 30 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2592 

 2/ ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน 2562 ช่วงระยะเวลาการประเมิน 30 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2592 
(ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเปิดเผยในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 

2.4) ผลการด าเนินงานและข้อมูลผู้เช่าของโครงการ SPRM 

(ก) อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าเฉลี่ย  

อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยของโครงการ SPRM ส าหรับปี 2558 ถึง 6 เดือน
แรกของปี 2562 สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 6M 2562 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

9,719 9,719 9,719 9,719 9,719 

อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (ร้อยละ) 83.7 83.6 84.3 84.1 90.0 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

445 449 471 477 443 

ท่ีมา:  บจ. เพียวสัมมากร ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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ทัง้นี ้อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยท่ีลดลงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากผู้เช่า
รายใหญ่ (ขนาดพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิของโครงการ) ซ่ึงมีอัตรา
ค่า เช่าและค่าบริการท่ีต ่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเข้ามาเป็นผู้ เ ช่าในโครงการจึงส่งผลให้อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยลดลง อย่างไรก็ดี อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยได้ปรับตัวสูงขึน้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 
2562 เช่นกัน 

(ข) รายได้อ่ืน 

โครงการ SPRM มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลัก เช่น รายได้การให้บริการพืน้ท่ีช่ัวคราวบริเวณลาน
ชัน้ 1 ระหว่างอาคารหลัก ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้ เช่ารายย่อยและผู้ เช่าเหมาพืน้ท่ีออกบูธ งานแสดงสินค้า 
และงานอีเวนต์ รวมถึงพืน้ท่ีตลาดนัดบริเวณาทางเดินหน้าไปยังอาคารจอดรถ นอกจากนีย้ั งมีรายได้ค่า
สาธารณูปโภค รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีติดตัง้ป้ายโฆษณา และรายได้ค่าจอดรถ (เฉพาะวันเสาร์ วัน
อาทิตย์) เป็นต้น 

(ค) ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ี 

ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ีและสดัส่วนการเช่าพืน้ท่ีของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทของโครงการ SPRM 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้ต่อไปนี ้

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ท่ี พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่า
สุทธิ (ร้อยละ) 

พืน้ท่ีส านักงาน               2,078  21.4 
ศูนย์สุขภาพและความงาม               1,685  17.3 
ซูเปอร์มาร์เก็ต               1,544  15.9 
ไลฟ์สไตล์ 1,295 13.3 
อ่ืน ๆ 2,015 20.8 
พืน้ท่ีว่าง 1,102 11.3 

รวม 9,719 100.0 
ท่ีมา:  บจ. เพียวสัมมากร ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(ง) ผู้ เช่ารายใหญ่ 

ข้อมูลเก่ียวกับผู้ เช่าพืน้ท่ี 5 อันดับแรก ของโครงการ SPRM ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้
ต่อไปนี ้

ล าดับ ผู้เช่าพืน้ท่ี ประเภทธุรกิจ พืน้ท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อ 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

(ร้อยละ) 
1. บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากัด ซูเปอร์มาร์เก็ต 1,544 15.9 
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ล าดับ ผู้เช่าพืน้ท่ี ประเภทธุรกิจ พืน้ท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อ 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

(ร้อยละ) 
2. บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) พืน้ท่ีส านักงาน 1,046 10.8 
3. บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. 

(กรุงเทพ) จ ากัด  
ไลฟ์สไตล์ 882 9.1 

4. บริษัท บอดีบ้ ีฟิตเนส จ ากัด ศูนย์สุขภาพและ
ความงาม 

817 8.4 

5. บริษัท เพียว พลังงานไทย จ ากัด พืน้ท่ีส านักงาน 752 7.7 
รวม 5,041 51.9 

ท่ีมา:  บจ. เพียวสัมมากร ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(จ) ทีป่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้ เช่ารายยอ่ยของโครงการ SPRM ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดง
ได้ต่อไปนี ้

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 
(พ.ศ.) 

พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 3-4 ปี 2562 4,783 49.2 
2563 662 6.8 
2564 1,970 20.3 
2565 1,202 12.4 
พืน้ท่ีว่าง 1,102 11.3 

รวม 9,719 100.0 
ท่ีมา:  บจ. เพียวสัมมากร ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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(1.10) โครงการ SPRS 

1) ข้อมูลท่ัวไปของศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รังสิต 

1.1) ประวัติความเป็นมาและท่ีตัง้ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รังสิต 

(ก) ประวัติความเป็นมา 

  

ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รังสิต ตัง้อยู่บนพืน้ท่ี 7.73 ไร่ บริเวณหน้าหมู่บ้าน สัมมากร รังสิต คลอง 2 ติด
ถนนรังสิต - นครนายก จังหวัดปทุมธานี  เป็นไลฟ์สไตล์ มอลล์ สาขาแรก ท่ีบริหารงาน โดยบริษัท เพียว
สัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (“บจ. เพียวสัมมากร”) เร่ิมเปิดให้บริการในปี 2550 ศูนย์การค้ามีรูปแบบ
เป็นศูนย์การค้าคอมมูนิตีม้อลล์ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศยัในบริเวณใกล้เคียงอย่างแท้จริง มี
ร้านจ าหน่ายสินค้า และบริการท่ีครบครัน มีท่ีจอดรถประมาณ 150 ช่องจอด โดยสามารถรองรับรถยนตไ์ด้ 
2,000 คันต่อวัน บรรยากาศภายในศูนย์การค้าร่มร่ืน สะดวกสบาย ภายใต้แนวคิด "ชีวิตพอเพียง ทันสมัย 
ใกล้บ้าน" โดยมี แม็กซ์ แวลู่ ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นผู้ เช่าหลักท่ีเปิดท าการ 24 ช่ัวโมง ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลาง
ให้ศูนย์การค้า ภายในศูนย์การค้ามีร้านค้ารวมกว่า 30 ร้านค้า ซ่ึงครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของผู้มาใช้บริการ
ภายในศูนย์ นอกจากนี ้ยังมีสถานีบริการน า้มันเอสโซ่ ท่ีช่วยดึงดูดลูกค้าท่ีสัญจรผา่นถนนรังสิต-นครนายก
อีกด้วย ผู้ใช้บริการศูนย์การค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้คนในบริเวณใกล้เคียงและกลุม่ลูกค้าท่ีเดินทางด้วยถนน
รังสิต-นครนายก เน่ืองจากย่านเลียบคลองรังสิตนัน้เป็นแหลง่ท่ีอยู่อาศัยท่ีหนาแน่น ส่งผลให้มีหมู่บ้านตัง้อยู่
หลายโครงการ รวมถึงหมู่บ้านสัมมากร รังสิต คลอง 2 นอกจากนี ้ถนนรังสิต-นครนายก ยังเป็นถนนสาย
หลักท่ีเช่ือมต่อจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครนายกและยังถูกตัดผ่านด้วยถนนกาญจนาภิเษกอีกด้วย 
ทัง้นีใ้นปี 2560 ศูนย์การค้าได้มีการเปลี่ยนช่ือจาก เพียวเพลส รังสิต มาเป็นสัมมากร เพลส รังสิต และปรับ
ภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการปรับโฉมศูนย์การค้าของสมัมากร เพลส ทุกสาขาด้วย 
ศูนย์การค้าเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00 น. ถึง 22.00 น. 

ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รังสิตประกอบไปด้วย 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร A ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของแม็กซ์ แวลู่ 
ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้ารายย่อย ส่วนอาคาร B และ อาคาร C ประกอบไปด้วย ร้านอาหาร ธนาคาร ร้าน
ไลฟ์สไตล์ ส านักงานให้เช่า รวมไปถึงศูนย์ให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ โดยศูนย์การค้ามีพืน้ท่ี
ทัง้หมดประมาณ 12,813 ตารางเมตร และพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 3,413 ตารางเมตร 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 115 

 
รูปภาพ 1 

 
รูปภาพ 2 

 
รูปภาพ 3 

 
รูปภาพ 4 

ท่ีมา:  บจ. เพียวสัมมากร 

(ข) ท่ีตัง้ศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รังสิต ตัง้อยู่เลขท่ี 819/1-3 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยศูนย์การค้าตัง้อยูบ่ริเวณหน้าหมู่บ้านสมัมากร รังสิต คลอง 2 ในท าเลย่านถนน
รังสิต-นครนายก ซ่ึงมีสถานท่ีส าคัญ เช่น ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ห้างเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต สวน
สนุกดรีมเวิลด์ และโรงพยาบาลเปาโล เป็นต้น ทัง้นี ้ต าแหน่งท่ีตัง้ของศูนย์การค้ามีอาณาเขตติดต่อท่ีดิน
ดังนี ้

ทิศเหนือ : หมู่บ้านสัมมากร รังสิต คลอง 2 ระยะทาง 80 เมตร 
ทิศตะวันออก : ซอยรังสิต - นครนายก 63 ระยะทาง 121 เมตร 
ทิศตะวันตก : ท่ีดินบุคคลอ่ืน ระยะทาง 182 เมตร 
ทิศใต้ : ถนนรังสิต – นครนายก (ทล.305) ระยะทาง 61 เมตร 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 116 

แผนท่ีตัง้ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รังสิต 

 
ท่ีมา:  บจ. เพียวสัมมากร 

(ค) ทางเข้าออกศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าสามารถเข้า-ออกหลักผ่านด้านหน้าศูนย์การค้าซ่ึงติดกับถนนรังสิต - นครนายก (ทล.305) ซ่ึง
เป็นถนนสาธารณประโยชน์ผ่านหน้าทรัพยส์ิน สภาพปัจจุบนัเป็นถนนลาดยางขนาด 8 ช่องทางจราจร  ผิว
จราจรกว้างประมาณ 24 เมตร และเขตทางกว้างประมาณ 40 เมตร 

(ง) การเดินทางมายังศูนย์การค้า 

ผู้ ท่ีต้องการเดินทางมายังศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รังสิต สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือ
รถยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยผ่านทานถนนรังสิต-นครนายก โดยจะเห็นได้จากสถานีบริการน า้มันป๊ัมเอ
สโซ่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า 

(จ) จุดเด่นของศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าตัง้อยู่บริเวณชุมชนรังสิต คลอง 2 ซ่ึงย่านเลียบคลองรังสิตนัน้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น ซ่ึง
ผลให้มีหมู่บ้านตัง้อยู่หลายโครงการ โดยถนนรังสิต-นครนายก ยังเป็นถนนสายหลักท่ีเช่ือมต่อจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดนครนายก และยังมีสถานีบริการน า้มันเอสโซ่ตัง้อยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าท่ีช่วย
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ดึงดูดลูกค้าท่ีสัญจรผ่านถนนรังสิต -นครนายก ส่งผลให้มีผู้ เข้าใช้บริการศูนย์การค้าอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากนี ้ยังมีร้านค้าและร้านให้บริการ เช่น ร้านอาคารและเคร่ืองดื่ม ธนาคาร ตลอดจนศูนย์ให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงแม็กซ์ แวลู่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ท่ีเปิดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

1.2) รายละเอียดท่ีดินและพืน้ท่ีศูนย์การค้า 

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินทัง้หมด 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

2083 89 2083 6-0-73.001/ 

พืน้ท่ีรวม 6-0-73.00 
หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีดินอ้างอิงตามสัญญาเช่าท่ีดินระหว่าง บจ. เพียวสัมมากร และ บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) 

(ข) อาคาร 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ  
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ1/ 
(ตร.ม.) 

A 1,277 1,696 
B 1,843 2,948 
C 293 468 

รวมทัง้หมด 3,413 5,112 
หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

(ค) พืน้ท่ีทัง้หมดของศูนย์การค้า 

รายละเอียด พืน้ท่ีโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยในอาคารโดยประมาณ1/2/ 5,112 
- พืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิโดยประมาณ 3,413 
- พืน้ทีส่่วนกลาง 1,699 

พืน้ท่ีอ่ืน ๆ (เช่น ส่วนท่ีเป็นทางเดินระหว่างอาคาร ลานจอดรถ และทาง
สัญจร) 

7,701 

รวมทัง้หมด 12,813 
หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ ศูนย์การค้ามีท่ีจอดรถตามกฎหมายจ านวน 87 คัน 

(ง) ระบบสาธารณูปโภคและงานระบบต่าง ๆ  

ระบบไฟฟ้าหลัก : ระบบไฟฟ้าหลัก พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุม และอุปกรณ์  
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ระบบไฟฟ้าส ารอง : เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง พร้อมระบบควบคุม ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 
ระบบปรับอากาศ : ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 
ระบบป้องกันอัคคีภัย : ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ อุปกรณ์

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชุดแผงควบคุมย่อยและแผงควบคุมส่วนกลาง พร้อมระบบ
ส่งสัญญาณแบบกระดิ่ง 

ระบบดับเพลิง : ระบบส่งน า้ดับเพลิง ได้แก่ เคร่ืองสูบน า้ดับเพลิง ท่อเมนส่งน า้ดับเพลิง สาย
ส่งน า้ดับเพลิง และระบบหัวกระจายน า้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง  

ระบบประปา : ป๊ัมจ่ายน า้ประปาแบบอัตโนมัติ 
ระบบอ่ืน ๆ : ระบบโทรศัพท์และระบบกระจายเสียงภายในอาคาร ระบบรักษาความ

ปลอดภัยและโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

1.3) รูปแบบการบริหารงานของศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รังสิต 

บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) (“บมจ. สัมมากร”) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน และ บจ. เพียวสัมมากร 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. สัมมากร เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
บริเวณท่ีดินของศูนย์การค้า รวมถึงกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบภายในศูนย์การค้า
สัมมากร เพลส รังสิต โดย บจ. เพียวสัมมากรเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงรับผิดชอบในการพัฒนาและ
บริหารจัดการพืน้ท่ีขายในศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รังสิต ทัง้นี ้ รายละเอียดของผู้พัฒนาศูนย์การค้า
สัมมากร เพลส รังสิต สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี  ้

(ก) ช่ือและรายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของศูนยก์ารค้า  

โปรดพิจารณารายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในหัวข้อ (1.9) โครงการ SPRM ข้อท่ี 1.3) รูปแบบ
การบริหารงานของศูนยก์ารค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) 

(ข) กรรมการของบริษัท 

โปรดพิจารณารายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในหัวข้อ (1.9) โครงการ SPRM ข้อท่ี 1.3) รูปแบบ
การบริหารงานของศูนยก์ารค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) 

(ค) ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

โปรดพิจารณารายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในหัวข้อ (1.9) โครงการ SPRM ข้อท่ี 1.3) รูปแบบ
การบริหารงานของศูนยก์ารค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) 
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1.4) ผลการด าเนินงานของ บจ. เพียวสัมมากร 

โปรดพิจารณารายละเอียดผลการด าเนินงานในหัวข้อ (1.9) โครงการ SPRM ข้อท่ี 1.4) ผลการด าเนินงาน
ของ บจ. เพียวสัมมากร 

2) รายละเอียดทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 ของโครงการ SPRS 

2.1) สรุปลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สิน รายละเอียด 
ท่ีดิน สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินบางส่วนเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์ลงทุน 

จาก บจ. เพียวสัมมากร ซ่ึงเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าท่ีดินจาก บมจ. สัมมากร โดยมี
เนือ้ท่ีประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 48.70 ตารางวา 

อาคาร สิทธิการเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์ลงทุน จาก บจ. 
เพียวสัมมากร โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 5,112 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ี
ให้เช่าสุทธิ (NLA) ประมาณ 3,413 ตารางเมตร 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ จาก บจ. เพียวสัมมากร 

2.2) รายละเอียดทรัพย์สินของโครงการ SPRS  

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

2083 (บางส่วน)1/ 89 2083 5-3-48.70 
รวม 5-3-48.70 

พืน้ท่ีดินของศูนย์การค้าสมัมากร เพลส รังสิต ทัง้หมด 6-0-73.00 
สัดส่วนพืน้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนต่อพืน้ท่ีศนูย์การค้าทัง้หมด ประมาณร้อยละ 95 

หมายเหตุ: 1/ ท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 อยู่ระหว่างการรังวัดแบ่งแยกโฉนด เพื่อแยกทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนออกจากทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ลงทุนเพื่อใ ห้เกิดความชัดเจนในการพัฒนา
โครงการเพิ่มเติมในอนาคต ดังนัน้ รายละเอียดของโฉนดท่ีดินซึ่งจะใช้ในการจดทะเบียนการเช่าอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีระบุข้างต้น 

(ข) อาคาร 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ (ตร.ม.) พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ (ตร.ม.) 
ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด1/ 

A 1,277 1,277 1,696 1,696 
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อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ (ตร.ม.) พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ (ตร.ม.) 
ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด1/ 

B 1,843 1,843 2,948 2,948 
C 293 293 468 468 

รวม 3,413 3,413 5,112 5,112 
สัดส่วนพืน้ท่ีอาคาร
ท่ีกองทรัสต์ลงทุน
ต่อพืน้ท่ีทัง้หมด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

(ค) เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ  

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ ของโครงการ SPRS ได้แก่ ระบบไฟฟ้าหลัก ระบบไฟฟ้าส ารอง 
ระบบปรับอากาศ ระบบประปา และระบบอ่ืน ๆ 

(ง) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

ภายหลังการลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ เช่ารายย่อยแทน บจ. เพียวสัมมากร ใน
สัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการ ทัง้นี ้ภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ 
(ผู้ จัดการกองทรัสต์รายท่ี 1) จะท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ SPRS และอาจพิจารณา
ว่าจ้างงานเพียงบางส่วน เช่น งาน Day to Day Operation แก่ บจ. เพียวสัมมากร แต่ทัง้นีข้อบเขตงาน
ดังกล่าวจะไม่รวมถึงหน้าท่ีในการท าการตลาด จัดหาผู้ เช่า (ยกเว้นกรณีนายหน้าเป็นครัง้คราว) และดูแล
การจัดหาประโยชน์ของโครงการโดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน
การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีได้รับมอบหมาย  และพิจารณาถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง
เก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากขอบเขตการว่าจ้าง  

2.3) ราคาประเมินทรัพย์สิน 

ราคาประเมินทรัพย์สินของโครงการ SPRS สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

KTAC1/ ETC2/ 
218 ล้านบาท 210 ล้านบาท 

หมายเหตุ: 1/ KTAC หมายถึง บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 
2562 ช่วงระยะเวลาการประเมิน 30 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2592 

 2/ ETC หมายถึง เอ็ดมันต์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 
2562 ช่วงระยะเวลาการประเมิน 30 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2592 (ปรับปรุง
สมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเปิดเผยในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 
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2.4) ผลการด าเนินงานและข้อมูลผู้เช่าของโครงการ SPRS 

(ก) อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าเฉลี่ย  

อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราคา่เช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลีย่ของโครงการ SPRS ส าหรับปี 2558 ถึง 6 เดือน
แรกของปี 2562 สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 6M 2562 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

3,413 3,413 3,413 3,413 3,413 

อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (ร้อยละ) 96.4 84.4 84.9 87.7 89.9 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

477 498 515 511 515 

ท่ีมา:  บจ. เพียวสัมมากร ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ทัง้นี ้ อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยในช่วงปี 2559 ถึง 6 เดือนแรกของ ปี 2562 มีปรับตัวเพิ่มขึน้
เล็กน้อย ในขณะท่ึอัตราการเช่ามีการปรับตัวเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญเน่ืองจากโครงการมีการให้ส่วนลดกับ
ผู้ เช่ารายย่อย 

(ข) รายได้อ่ืน 

โครงการ SPRS มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลัก เช่น รายได้การให้บริการพืน้ท่ีช่ัวคราว เช่น พืน้ท่ี
ออกบูธ งานแสดงสินค้า นอกจากนีย้ังมีรายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีติดตัง้ป้าย
โฆษณา เป็นต้น 

(ค) ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ี 

ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ีและสัดส่วนการเช่าพืน้ท่ีของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทของโครงการ SPRS 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้ต่อไปนี ้

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ท่ี พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่า
สุทธิ (ร้อยละ) 

ซูเปอร์มาร์เก็ต                  943  27.6 
ไลฟ์สไตล์ 581 17.0 
อาหารและเคร่ืองดื่ม 562 16.5 
ธุรกิจบริการ 344 10.1 
อ่ืน ๆ 726 21.3 
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ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ท่ี พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่า
สุทธิ (ร้อยละ) 

พืน้ท่ีว่าง 257 7.5 
รวม  3,413 100.0 

ท่ีมา:  บจ. เพียวสัมมากร ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(ง) ผู้ เช่ารายใหญ่ 

ข้อมูลเก่ียวกับผู้ เช่าพืน้ท่ี 5 อันดับแรก ของโครงการ SPRS ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้
ต่อไปนี ้

ล าดับ ผู้เช่าพืน้ท่ี ประเภทธุรกิจ พืน้ท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อ 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

(ร้อยละ) 
1. บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ ากัด ซูเปอร์มาร์เก็ต 

และไลฟ์สไตล์ 
1,277 37.4 

2. บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 

อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

203 5.9 

3. กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั ธุรกิจบริการ 200 5.9 
4. คุณรัตนาภรณ์ น้อยพันธ์ อาหารและ

เคร่ืองดื่ม 
150 4.4 

5. คุณหฤทัย  เอ่ียมสรรพางค์ ศูนย์การศึกษา 125 3.7 
รวม 1,955 57.3 

ท่ีมา:  บจ. เพียวสัมมากร ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(จ) ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อยของโครงการ SPRS ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดง
ได้ต่อไปนี ้

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 
(พ.ศ.) 

พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 3-4 ปี 2562 1,122 32.9 
2563 101 3.0 
2564 377 11.1 
2565 1,505 44.0 

2566 เป็นต้นไป 51 1.5 
พืน้ท่ีว่าง 257 7.5 

รวม  3,413 100.0 
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ท่ีมา:  บจ. เพียวสัมมากร ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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(1.11) โครงการ SPRP 

1) ข้อมูลท่ัวไปของศูนย์การค้าสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ 

1.1) ประวัติความเป็นมาและท่ีตัง้ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ 

(ก) ประวัติความเป็นมา 

  

ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีกว่า 9 ไร่ บริเวณหน้าหมู่บ้านสัมมากร ราชพฤกษ์  ตดิ
ถนนราชพฤกษ์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นไลฟ์สไตล์ มอลล์ สาขาท่ี 3 ท่ีบริหารงานโดยบริษัท 
เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (“บจ. เพียวสัมมากร”) เร่ิมเปิดให้บริการในปี 2555 เป็นศูนย์การค้า
คอมมูนิตีม้อลล์ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ อยู่อาศัยในย่านถนนราชพฤกษ์ โดยมีหมู่บ้านจัดสรร
โครงการใหญ่หลายโครงการซ่ึงมีก าลังซือ้สูง พร้อมด้วยโรงเรียนนานาชาติ รวมไปถึงมีศูนย์การค้าชุมชนท่ี
สร้างความคึกคักให้กับย่านดังกล่าว ศูนย์การค้ามีร้านค้าและบริการท่ีครบครัน มีท่ีจอดรถประมาณ 150 
ช่อง โดยรองรับรถยนต์ได้กว่า 2,500 คันต่อวัน บรรยากาศภายในศูนย์การค้าสวยงาม ร่มร่ืน สะดวกสบาย 
โดยมีแม็กซ์ แวลู่ ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นผู้ เช่าหลักท่ีเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ซ่ึงเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าให้มา
ใช้บริการในทุกวัน และโอบล้อมไปด้วยอาคารร้านค้าต่าง ๆ  รวมไปถึงร้านเคเอฟซี (ไดรฟ์ทรู) ท่ีเป็นอาคาร
โดดเด่นอยู่ด้านหน้าถนนราชพฤกษ์ ส าหรับร้านค้าในภาพรวมของศูนย์การค้าประกอบไปด้วย ร้านอาหาร 
ธนาคาร ร้านไลฟ์สไตล์เซอร์วิส รวมกว่า 40 ร้านค้า และยังมีฟิตเนสซ่ึงมีพืน้ท่ีให้บริการ 2 ชัน้ โดยร้านค้า
และบริการต่าง ๆ  ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้มาใช้บริการ ซ่ึงเป็นผู้อยู่อาศัยในยา่นถนนราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ ์
และบริเวณใกล้เคียง ในปี 2560 ศูนย์การค้าได้มีการเปลี่ยนช่ือจาก เพียวเพลส เป็นสัมมากร เพลส ราช
พฤกษ์ และปรับภาพลักษณ์ใหม่ รวมทัง้ในปี 2562 ก็ได้มีการปรับโฉมโดมขนาดใหญ่ด้านหน้าศูนย์การค้า
ให้มีความทันสมัยและโดดเด่นในย่านดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องและตอบรับการขยายความเจริญของ
โครงการภาครัฐ ท่ีได้มีการขยายถนนราชพฤกษ์ตลอดแนวผ่านหน้าศูนย์การค้าด้วย โดยศูนยก์ารค้ามีแผน
ท่ีจะจัดอีเวนต์ ท่ีน่าสนใจอย่างต่อเ น่ืองตลอดปี เพื่อสร้างสีสันและดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการมากขึน้ 
ส าหรับศูนย์การค้า เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00 น. ถึง 22.00 น. 

ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ ประกอบไปด้วยอาคารชัน้เดียว 7 อาคาร และอาคาร 2 ชัน้ 1 อาคาร 
โดยมีร้านเคเอฟซี (ไดรฟ์ทรู) ตั ง้อยู่บริ เวณด้านหน้าศูนย์การค้าติดกับถนนรา ชพฤกษ์ นอกจากนี ้
ศูนย์การค้ายังมีระบบสาธารณูปโภคและงานระบบท่ีครบครัน ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 
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ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง ระบบประปา และระบบแก๊ส โดยศูนย์การค้ามีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 
18,403 ตารางเมตร และพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 4,585 ตารางเมตร 

รูปภาพ 1 รูปภาพ 2 

รูปภาพ 3 รูปภาพ 4 
ท่ีมา:  บจ. เพียวสัมมากร 

(ข) ท่ีตัง้ศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้า สัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ ตัง้อยู่เลขท่ี 62/26-32 หมู่ท่ี 1 ถนนราชพฤกษ์ ต าบลอ้อมเกร็ด 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโดยศูนย์การค้าตัง้อยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านสัมมากร ราชพฤกษ์ ในท าเลยา่น
ราชพฤกษ์-ชัยพฤกษ์ บริเวณใกล้เคียงมีการพัฒนาเป็นร้านธุรกิจค้าปลีกท่ีหลากหลาย เช่น ห้างอินเด็กซ์ 
ลิฟวิ่งมอลล์ ห้างสรรพสินค้าโฮมโปร ร้านไทยวัสดุ รวมถึงโรงเรียนและสถาบนัการศึกษา เช่น โรงเรียน
นานาชาติเด่นหล้า โรงเรียนนนทบุรี วิทยาลัย เป็นต้น ทัง้นี ้ต าแหน่งท่ีตัง้ของศูนย์การค้ามีอาณาเขตติดตอ่
ท่ีดินดังนี ้

ทิศเหนือ : หมู่บ้านสัมมากร ราชพฤกษ์ และท่ีดินบุคคลอ่ืน ระยะทาง 43 เมตร และ 34 
เมตร ตามล าดับ 

ทิศตะวันออก : ถนนราชพฤกษ์ ระยะทาง 176 เมตร 
ทิศตะวันตก : ถนนภายในโครงการหมู่บ้านสัมมากร ราชพฤกษ์ ระยะทาง 124 เมตร 
ทิศใต้ : ถนนทางเข้าโครงการหมู่บ้านสัมมากร ราชพฤกษ์ ระยะทาง 117 เมตร 
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แผนท่ีตัง้ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ 

 
ท่ีมา:  บจ. เพียวสัมมากร 

(ค) ทางเข้าออกศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าสามารถเข้า-ออกหลักได้ผ่านถนนราชพฤกษ์ ซ่ึงเป็นถนนสาธาณประโยชน์ผ่านหน้าทรัพยส์นิ 
สภาพปัจจุบนัเป็นถนนลาดยางขนาด 10 ช่องจราจร เขตทางกว้างประมาณ 60.00 เมตร 

(ง) การเดินทางมายังศูนย์การค้า 

ผู้ ท่ีต้องการเดินทางมายังศูนย์การค้า สัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตวั
หรือ รถโดยสารสาธารณะรถไฟฟ้าสายสม่ีวงหลังจากนัน้จึงต่อรถยนต์รับจ้างสาธารณะ สามารถใช้ถนน
สายหลัก เช่น ถนนชัยพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ เป็นต้น 

(จ) จุดเด่นของศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้ารายล้อมไปด้วยมู่บ้านจัดสรรโครงการใหญ่หลายโครงการซ่ึงมีก าลงัซือ้สูง พร้อมด้วยโรงเรียน
นานาชาติ นอกจากนี ้มีแม็กซ์ แวลู่ ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นผู้ เช่าหลักท่ีเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ซ่ึงเป็นแม่เหล็ก
ดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการในทุกวัน รวมถึงเคเอฟซี (ไดรฟ์ทรู) ท่ีเป็นอาคารโดดเด่นอยู่ด้านหน้าถนนราช
พฤกษ์ และมีฟิตเนส ดึงดูดกลุ่มลูกค้าครอบครัวทุกวัย รวมทัง้ในปี 2562 ศูนย์การค้าได้มีการปรับโฉมโดม



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 127 

ขนาดใหญ่ด้านหน้าศูนย์การค้าให้มีความทันสมัยและโดดเด่น รวมถึงมีแผนท่ีจะจัดอีเวนต์ท่ีน่าสนใจอยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดปี เพื่อสร้างสีสันและดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการมากขึน้ 

1.2) รายละเอียดท่ีดินและพืน้ท่ีศูนย์การค้า 

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินทัง้หมด 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

29083 185 141 9-0-6.801/ 

46243 138 3744 1-0-0.401/ 

รวม 10-0-7.20 
หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีดินอ้างอิงตามสัญญาเช่าท่ีดินระหว่าง บจ. เพียวสัมมากร และบริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) 

(ข) อาคาร 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ1/ 
(ตร.ม.) 

A 1,100 1,967 
B  1,595 2,148 

C1  393 528 
C2 376 419 
C3 180 303 
D  387 1,048 
E 254 296 

EX 300 328 
รวมทัง้หมด  4,585 7,037 

หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

(ค) พืน้ท่ีทัง้หมดของศูนย์การค้า 

รายละเอียด พืน้ท่ีโดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอยในอาคารโดยประมาณ1/2/ 7,037 
- พืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิโดยประมาณ 4,585 
- พืน้ทีส่่วนกลาง 2,452 

พืน้ท่ีอ่ืนๆ (เช่น ส่วนท่ีเป็นทางเดินระหว่างอาคาร ลานจอดรถ สวน และทาง
สัญจร) 

11,366 

รวมทัง้หมด 18,403 
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หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ ศูนย์การค้ามีท่ีจอดรถตามกฎหมายจ านวน 174 คัน 

(ง) ระบบสาธารณูปโภคและงานระบบต่าง ๆ  

ระบบไฟฟ้าหลัก : ระบบไฟฟ้าหลัก พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุม และอุปกรณ์  
ระบบไฟฟ้าส ารอง : เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง พร้อมระบบควบคุม ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 
ระบบปรับอากาศ : ระบบปรับอากาศแบบ Package Water Cooled System 
ระบบป้องกันอัคคีภัย : ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ อุปกรณ์

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชุดแผงควบคุมย่อยและแผงควบคุมส่วนกลาง พร้อมระบบ
ส่งสัญญาณแบบกระดิ่ง 

ระบบประปา : ป๊ัมจ่ายน า้ประปาแบบอัตโนมัติ 
ระบบอ่ืน ๆ : ระบบโทรศัพท์และระบบกระจายเสียงภายในอาคาร ระบบรักษาความ

ปลอดภัยและโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

1.3) รูปแบบการบริหารงานของศูนย์การค้าสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ 

บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) (“บมจ. สัมมากร”) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน และ บจ. เพียวสัมมากร 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. สัมมากร เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
บริเวณท่ีดินของศูนย์การค้า รวมถึงกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบภายในศูนย์การค้า
สัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ โดย บจ. เพียวสัมมากร เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันา
และบริหารจัดการพืน้ท่ีขายในศูนย์การค้าสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ ทัง้นี ้รายละเอียดของผู้พัฒนา
ศูนย์การค้า สัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

(ก) ช่ือและรายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของศูนยก์ารค้า 

โปรดพิจารณารายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในหัวข้อ (1.9) โครงการ SPRM ข้อท่ี 1.3) รูปแบบ
การบริหารงานของศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) 

(ข) กรรมการของบริษัท 

โปรดพิจารณารายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในหัวข้อ (1.9) โครงการ SPRM ข้อท่ี 1.3) รูปแบบ
การบริหารงานของศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) 

(ค) ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

โปรดพิจารณารายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในหัวข้อ (1.9) โครงการ SPRM ข้อท่ี 1.3) รูปแบบ
การบริหารงานของศูนย์การค้าสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) 
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1.4) ผลการด าเนินงานของ บจ. เพียวสัมมากร 

โปรดพิจารณารายละเอียดผลการด าเนินงานในหัวข้อ (1.9) โครงการ SPRM ข้อท่ี 1.4) ผลการด าเนินงาน
ของ บจ. เพียวสัมมากร 

2) รายละเอียดทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 ของโครงการ SPRP 

2.1) สรุปลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สิน รายละเอียด 
ท่ีดิน สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์ลงทุน จาก 

บจ. เพียวสัมมากร ซ่ึงเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าท่ีดินจาก บมจ. สัมมากร โดยมี
เนือ้ท่ีประมาณ 10 ไร่ 7.20 ตารางวา 

อาคาร สิทธิการเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์ลงทุน จาก 
บจ. เพียวสัมมากร โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 7,037 ตารางเมตร หรือคิด
เป็นพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (NLA) ประมาณ 4,585 ตารางเมตร 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ  จาก บจ. เพียวสัมมา
กร 

2.2) รายละเอียดทรัพย์สินของโครงการ SPRP  

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

29083 185 141 9-0-6.801/ 

46243 138 3744 1-0-0.401/ 

รวม 10-0-7.20 
พืน้ท่ีดินของศูนย์การค้าสมัมากร เพลส ราชพฤกษ์ ทัง้หมด 10-0-7.20 

สัดส่วนพืน้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนต่อพืน้ท่ีศนูย์การค้าทัง้หมด ร้อยละ 100 
หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีดินอ้างอิงตามสัญญาเช่าท่ีดินระหว่าง บจ. เพียวสัมมากร และบริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) 

(ข) อาคาร 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ (ตร.ม.) พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ (ตร.ม.) 
ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด1/ 

A 1,100 1,100 1,967 1,967 
B  1,595  1,595 2,148 2,148 
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อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ (ตร.ม.) พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ (ตร.ม.) 
ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด1/ 

C1  393  393 528 528 
C2 376 376 419 419 
C3 180 180 303 303 
D  387  387 1,048 1,048 
E 254 254 296 296 

EX 300 300 328 328 
รวม  4,585  4,585 7,037 7,037 

สัดส่วนพืน้ท่ีอาคาร
ท่ีกองทรัสต์ลงทุน
ต่อพืน้ท่ีทัง้หมด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

(ค) เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ  

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ ของโครงการ SPRP ได้แก่ ระบบไฟฟ้าหลัก ระบบไฟฟ้าส ารอง 
ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบประปา และระบบอ่ืน ๆ 

(ง) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

ภายหลังการลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ เช่ารายย่อยแทน บจ. เพียวสัมมากร ใน
สัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการ ทัง้นี ้ภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ 
(ผู้ จัดการกองทรัสต์รายท่ี 1) จะท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ SPRP และอาจพิจารณา
ว่าจ้างงานเพียงบางส่วนเช่น งาน Day to Day Operation แก่ บจ. เพียวสัมมากร แต่ทัง้นีข้อบเขต งาน
ดังกล่าวจะไม่รวมถึงหน้าท่ีในการท าการตลาด จัดหาผู้ เช่า (ยกเว้นกรณีนายหน้าเป็นครัง้คราว) และดูแล
การจัดหาประโยชน์ของโครงการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน
การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีได้รับมอบหมาย  และพิจารณาถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง
เก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากขอบเขตการว่าจ้าง  

2.3) ราคาประเมินทรัพย์สิน 

ราคาประเมินทรัพย์สินของโครงการ SPRP สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

KTAC1/ ETC2/ 
301 ล้านบาท 309 ล้านบาท 
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หมายเหตุ: 1/ KTAC หมายถึง บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 
2562 ช่วงระยะเวลาการประเมิน 30 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2592 

 2/ ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน 2562 ช่วงระยะเวลาการประเมิน 30 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2592 
(ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเปิดเผยในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 

2.4) ผลการด าเนินงานและข้อมูลผู้เช่าของโครงการ SPRP 

(ก) อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าเฉลี่ย  

อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราคา่เช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลีย่ของโครงการ SPRP ส าหรับปี 2558 ถึง 6 เดือน
แรกของปี 2562 สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 6M 2562 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 

อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (ร้อยละ) 95.5 91.8 91.1 92.7 94.2 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

475 489 483 481 479 

ท่ีมา:  บจ. เพียวสัมมากร ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ทัง้นี ้เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงทางโครงการจึงให้ส่วนลดกับผู้ เช่ารายย่อยเพื่อเพิ่มอัตราการ
เช่าของโครงการ จึงส่งผลให้อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยลดลงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 

(ข) รายได้อ่ืน 

โครงการ SPRP มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลกั เช่น รายได้การให้บริการพืน้ท่ีช่ัวคราวบริเวณลานชัน้ 
1 ระหว่างอาคารหลัก ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้ เช่ารายย่อยและผู้ เช่าเหมาพืน้ท่ีออกบูธ งานแสดงสินค้า และ
งานอีเวนต์ รวมถึงพืน้ท่ีตลาดนัดบริเวณาทางเดินหน้าไปยังอาคารจอดรถ นอกจากนีย้ั งมีรายได้ค่า
สาธารณูปโภค รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีติดตัง้ป้ายโฆษณา เป็นต้น 

(ค) ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ี 

ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ีและสัดส่วนการเช่าพืน้ท่ีของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทของโครงการ SPRP 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้ต่อไปนี ้

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ท่ี พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่า
สุทธิ (ร้อยละ) 

อาหารและเคร่ืองดื่ม 1,478  32.2 
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ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ท่ี พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่า
สุทธิ (ร้อยละ) 

ซูเปอร์มาร์เก็ต              1,439  31.4 
ธนาคารและศูนย์ให้บริการทางการเงิน                  483  10.5 
ศูนย์สุขภาพและความงาม 481 10.5 
อ่ืน ๆ 407 8.9 
พืน้ท่ีว่าง 297 6.5 

รวม  4,585 100.0 
ท่ีมา:  บจ. เพียวสัมมากร ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(ง) ผู้ เช่ารายใหญ่ 

ข้อมูลเก่ียวกับผู้ เช่าพืน้ท่ี 5 อันดับแรก ของโครงการ SPRP ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้
ต่อไปนี ้

ล าดับ ผู้เช่าพืน้ท่ี ประเภทธุรกิจ พืน้ท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อ 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

(ร้อยละ) 
1. บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ ากัด ซูเปอร์มาร์เก็ต 1,439 31.4 
2. บริษัท แฟมิลี่ ฟิตเนส จ ากัด ศูนย์สุขภาพและ

ความงาม 
500 10.9 

3. บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากัด 

อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

300 6.5 

4. บริษัท เจ พี เบทเทอร์ จ ากัด อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

151 3.3 

5. ธนาคารออมสิน ธนาคารและศูนย์
ให้บริการทางการ

เงิน 

142 3.1 

รวม 2,532 55.2 

(จ) ทีป่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อยของโครงการ SPRP ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดง
ได้ต่อไปนี ้

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 
(พ.ศ.) 

พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 3-4 ปี 2562 460 10.0 
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ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 
(พ.ศ.) 

พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ
(ร้อยละ) 

2563 809 17.7 
2564 2,405 52.4 
2565 613 13.4 
พืน้ท่ีว่าง 297 6.5 

รวม 4,585 100.0 
ท่ีมา:  บจ. เพียวสัมมากร ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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(1.12) โครงการ The Scene 

1) ข้อมูลท่ัวไปของศูนย์การค้าเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ 

1.1) ประวัติความเป็นมาและท่ีตัง้ศูนย์การค้าเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ 

(ก) ประวัติความเป็นมา 

  

ศูนย์การค้าเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ เป็นศูนย์การค้าคอมมูนิตีม้อลล์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในย่านทาวน์ อิน ทาวน์ 
ตั ง้อยู่บนพืน้ท่ีกว่า 8 ไร่  พัฒนาโดยบริษัท ฟ้าบันดาลทรัพย์ จ ากัด ( “บจ. ฟ้าบันดาลทรัพย์”) เ ร่ิมเปิด
ด าเนินการตัง้แต่ปี 2554 โดยตัง้อยู่ในแหล่งธุรกิจท่ีส าคัญซ่ึงเป็นทัง้แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ เช่น บ้านพัก
อาศัย คอนโดมิเนียม หอพักอ่ืน ๆ  โรงเรียนนานาชาติ โรงแรม รวมถึงอาคารส านักงาน ทัง้นี ้ท าเลย่าน
ทาวน์ อิน ทาวน์ เป็นอีกหน่ึงท าเลท่ีก าลังเติบโตขึน้ โดยเฉพาะในเร่ืองของตลาดโฮมออฟฟิศ เน่ืองจากมี
กลุ่มธุรกิจขนาดย่อยและขนาดกลางกระจายตัวอยู่ในท าเลดังกล่าวซ่ึงส่งผลให้จ านวนประชากรเพิม่สูงขึน้
เช่นกัน ศูนย์การค้าประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ธนาคาร คลินิคเสริมสวย เสริมความงาม และ
ร้านค้าอ่ืน ๆ  ไว้คอยบริการกว่า 50 ร้านค้า เป็นท าเลค้าขายประเภทไลฟ์สไตล์ท่ีมีความทันสมัย โดยมีความ
โดนเด่นด้านการออกแบบของตัวอาคารท่ีมีความทันสมัย โดยเฉพาะบริเวณลานชัน้ 1 ซ่ึงสามารถมองเห็น
ได้ทุกมุมมองจากอาคารรูปโค้งตัวซี และเป็นพืน้ท่ีส าหรับจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ไว้ส าหรับตอบรับกิจกรรม
ส่งเสริมการขายของลูกค้า ทัง้ยังสามารถรองรับรถยนต์บนลานจอดได้กว่า 180 คัน ทัง้นี ้ศูนย์การค้าเดอะ 
ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ ตัง้อยู่เลขท่ี 1323 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการทุกวันตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง 21.00 น. และเปิดบริการ 24 ช่ัวโมงส าหรับ
ร้านค้าบางส่วน เช่น แม็กซ์ แวลู่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ร้านเวค อัพ คอฟฟ่ี และร้านเจ็ท ฟิต
เนส เป็นต้น (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของศูนย์การค้าเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ 
https://www.facebook.com/thescenebkk/) 

ศูนย์การค้าเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ ประกอบด้วยอาคารหลัก 2 ชัน้ ซ่ึงมีพืน้ท่ีลานกว้างส าหรับจัด
กิจกรรม และร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) นอกจากนี ้บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าซ่ึงติดกันถนนศรีวรายังมี
ร้านค้าขนาดเล็กซ่ึงจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อรองรับผู้ใช้บริการท่ีเน้นความสะดวกรวดเร็ว โดย
ศูนย์การค้ามีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 17,648 ตารางเมตร และพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิประมาณ 6,886 ตารางเมตร 
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รูปภาพ 1 

 
รูปภาพ 2 

 
รูปภาพ 3 

 
รูปภาพ 4 

ท่ีมา:  บจ. ฟ้าบันดาลทรัพย์ 

(ข) ท่ีตัง้ศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ ตัง้อยู่เลขท่ี 1323 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์การค้าตัง้อยู่บริเวณย่านทาวน์ อิน ทาวน์ ซ่ึงมีสถานท่ีส าคัญ เช่น 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนอุดมศึกษา บิก๊ซีลาดพร้าว โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ทัง้นี  ้
ต าแหน่งท่ีตัง้ของศูนย์การค้ามีอาณาเขตติดต่อท่ีดินดังนี ้

ทิศเหนือ : พืน้ท่ีเช่าเทสโก้ โลตัส และทางส่วนบุคคล ระยะทาง 48 เมตร 
ทิศตะวันออก : ท่ีดินบุคคลอ่ืนและทางส่วนบุคคล ระยะทาง 215 เมตร 
ทิศตะวันตก : ถนนศรีวรา ระยะทาง 216 เมตร 
ทิศใต้ : ท่ีดินบุคคลอ่ืน ระยะทาง 90 เมตร 
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แผนท่ีตัง้ศูนย์การค้าเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ 

 
ท่ีมา:  บจ. ฟ้าบันดาลทรัพย์ 

(ค) ทางเข้าออกศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าสามารถเข้า-ออกหลักผ่านด้านหน้าศูนย์การค้าซ่ึงติดกับถนนศรีวรา ซ่ึงเป็นถนนสาธารณะ
ประโยชน์ผ่านหน้าทรัพย์สิน ปัจจุบนัเป็นถนนลาดยางขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างประมาณ 16 
เมตร และเขตทางกว้างประมาณ 25 เมตร 

(ง) การเดินทางมายังศูนย์การค้า 

ผู้ ท่ีต้องการเดินทางมายังศูนยก์ารค้า เดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์สว่นบุคคล
หรือรถยนต์รับจ้างสาธารณะ สามารถใช้ถนนสายหลักได้หลายเส้นทาง ได้แก่ ถนนรามค าแหง ถนน
ลาดพร้าว และถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ถนนพระราม 9  ถนนศรีวรา  หรือสามารถใช้รถ
โดยสารประจ าทางท่ีผ่านถนนลาดพร้าวได้เช่นกัน  

(จ) จุดเด่นของศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้าตัง้อยู่ในแหล่งธุรกิจท่ีส าคัญซ่ึงเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ลายร้อมไปด้วยอาคารส านักงาน 
โรงแรมโรงเรียน บ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม รวมไปถึงออฟฟิศส านักงานประเภท Production House 
จ านวนมาก เช่น ส านักงาน TV Thunder ส านักงาน Cat Radio ส านักงาน Plan B ส า นักงาน Bunny 
Venture (นิตยสาร Playboys) รวมไปถึงส านักพิมพ์แสงแดด เป็นต้น นอกจากนี ้ท าเลย่านทาวน์ อิน ทาวน์ 
ยังมีศักยภาพในการเติบโตโดยเฉพาะตลาดโฮม ออฟฟิศ ดังจะเห็นได้จากการท่ีกลุ่มธุรกิจขนาดย่อยและ
ขนาดกลางกระจายตัวอยู่ในท าเลดังกล่าว  นอกจากนี ้ยังมีการลานกิจกรรมขนาดใหญ่ไว้ส าหรับตอบรับ
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กิจกรรมส่งเสริมการขายของลูกค้าในลักษณะ Amphitheatre บริเวณชัน้ 1 ซ่ึงสามารมองเห็นได้ทุกมุมมอง
จากอาคารรูปโค้งตัวซี อีกทัง้ยังออกแบบและตกแต่งแบบทันสมัย รวมถึงมีร้านค้า ร้านอาหาร ธนาคาร 
คลินิคเสริมสวย เสริมความงาม และร้านค้าอ่ืน ๆ ศูนย์การค้าเป็นทัง้แหล่งช้อปปิง้และสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ ส่งผลให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการพืน้ท่ีเพือ่จัดกิจกรรมส่งเสริม
การขาย การถ่ายวิดีโอโฆษณา เป็นต้น 

1.2) รายละเอียดท่ีดินและพืน้ท่ีศูนย์การค้า 

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินทัง้หมด 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

9615 (บางส่วน) 4442 2708 1-1-99.001/ 

9616 8130 2709 1-0-66.401/ 

9617 8131 2710 0-0-81.40 

10836 8145 3303 0-0-81.30 
10837 8146 3304 0-0-81.30 
10838 8147 3305 0-0-81.30 
10839 8148 3306 0-0-81.40 
10840 8149 3307 0-0-81.40 
10841 8150 3308 0-0-81.40 
10842 8151 3309 0-0-81.40 
10843 8152 3310 0-0-81.40 
9618 8132 2711 0-0-22.301/ 

9628 8140 2721 0-1-28.001/ 

9632 (บางส่วน) 8138 2725 3-3-85.632/ 

พืน้ท่ีรวม 8-3-33.63 

หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีดินอ้างอิงตามสัญญาเช่าท่ีดินระหว่าง บจ. ฟ้าบันดาลทรัพย์ และกลุ่มบุคคลธรรมดา โดยมีพืน้
ท่ีดินตามสัญญาเท่ากับ 9 ไร่ 2 งาน 48.00 ตารางวา 

 2/ ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของศูนย์การค้าอยู่ระหว่างการรังวัดแบ่งแยกโฉนด เพื่อแยกทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะ
ลงทุนออกจากทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ลงทุนเพื่อใ ห้เกิดความชัดเจน ดังนัน้ รายละเอียดของ
โฉนดท่ีดินซึ่งจะใช้ในการจดทะเบียนการเช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีระบุ ข้างต้น 

(ข) อาคาร 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ  
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ1/ 
(ตร.ม.) 

Main Shop 6,087 9,958 
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อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ  
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ1/ 
(ตร.ม.) 

Food Zone 3202/ 352 
อาคาร A 622/ 62 
อาคาร B 1622/ 162 
อาคาร D 255 264 

รวมทัง้หมด 6,8862/ 10,797 

หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ กองทรัสต์จะลงทุนในพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในอาคาร Food Zone เพิ่มเติมเป็นจ านวนประมาณ 160 

ตารางเมตร ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้เป็นพืน้ท่ีขาย เน่ืองจากเป็นส านักงานของเจ้าของอสังหาริมท รัพย์  
ทัง้นี ้ ปัจจุบัน พืน้ท่ีดังกล่าวพืน้ท่ีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการป รับปรุงเป็นพืน้ท่ีขายเพื่อปล่อยเช่าแก่ผู้
เช่ารายย่อยประมาณ 160 ตารางเมตร และเข้าลงทุนเพิ่มเติมในพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในอาคาร A และ
อาคาร B พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิและพืน้ท่ีใช้สอยรวมประมาณ 224 ตารางเมตร ซึ่งได้มีการขอใบอ นุญา
ก่อสร้างอาคาร เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 ส่งผลให้กองทรัสต์จะลงทุนในพืน้ท่ีใ ห้เช่าสุทธิทั ้ง หมด
ประมาณ 6,886 ตารางเมตร (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 โครงการ The Scene มีพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ
ประมาณ 6,502 ตารางเมตร) 

(ค) พืน้ท่ีทัง้หมดของศูนย์การค้า 

รายละเอียด พืน้ท่ีโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยในอาคารโดยประมาณ1/ 10,797 
- พืน้ทีใ่หเ้ช่าสุทธิโดยประมาณ 6,886 
- พืน้ทีส่่วนกลาง 3,912 

พืน้ท่ีอ่ืนๆ (เช่น ส่วนท่ีเป็นทางเดินระหว่างอาคาร ลานจอดรถ ป้อมยาม และ
ทางสัญจร) 

6,850 

รวมทัง้หมด 17,648 
หมายเหตุ: 1/ ศูนย์การค้ามีท่ีจอดรถตามกฎหมายจ านวน 148 คัน 

(ง) ระบบสาธารณูปโภคและงานระบบต่าง ๆ  

ระบบไฟฟ้าหลัก : ระบบไฟฟ้าหลัก พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุม และอุปกรณ์  
ระบบไฟฟ้าส ารอง : เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง พร้อมระบบควบคุม ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 
ระบบปรับอากาศ : ระบบท าความเย็น Variable Refrigerant Volume (VRV) พร้อมเคร่ืองท า

ความเย็น (Chiller) พร้อมท่อน า้ระบายความร้อน (Condenser Water 
System) 

ระบบลิฟท์โดยสาร : ลิฟท์โดยสาร จ านวน 1 ชุด 
ระบบบนัไดเลื่อน : บนัไดเลื่อน จ านวน 4 ชุด 
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ระบบป้องกันอัคคีภัย : ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ อุปกรณ์
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชุดแผงควบคุมย่อยและแผงควบคุมส่วนกลาง พร้อมระบบ
ส่งสัญญาณแบบกระดิ่งและล าโพงฉุกเฉิน 

ระบบดับเพลิง : ระบบส่งน า้ดับเพลิง ได้แก่ เคร่ืองสูบน า้ดับเพลิง ท่อเมนส่งน า้ดับเพลิง สาย
ส่งน า้ดับเพลิง และระบบหัวกระจายน า้ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง  

ระบบประปา : ป๊ัมจ่ายน า้ประปาแบบอัตโนมัติ 
ระบบแก๊ส : ระบบจ่ายแก๊สให้ร้านอาหารภายในโครงการ 
ระบบอ่ืน ๆ : ระบบเสาอากาศทีวีรวม ระบบโทรศัพท์และระบบกระจายเสียงภายในอาคาร 

ระบบรักษาความปลอดภัยและโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

1.3) รูปแบบการบริหารงานของศูนย์การค้าเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ 

กลุ่มบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน และ บจ. ฟ้าบนัดาลทรัพย์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีดินของศูนย์การค้า รวมถึงกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์
และงานระบบภายในศูนย์การค้าเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ โดย บจ. ฟ้าบนัดาลทรัพย์ เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงรับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการพืน้ท่ีขายในศูนย์การค้าเดอะ ซีน ทาวน์ อิน 
ทาวน์ ทัง้นี ้รายละเอียดของผู้พัฒนาศูนย์การค้าเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

(ก) ช่ือและรายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของศูนยก์ารค้า  

บจ. ฟ้าบนัดาลทรัพย์ ก่อตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2545 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบยีน 86.00 ล้านบาท 
ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ศูนย์การค้าเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ่ึงศูนย์การค้าได้
เปิดด าเนินการในปี 2554 

(ข) กรรมการของบริษัท 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายฉัตรมงคล  เขมาภิรัตน์ กรรมการ 
2. นายประสิทธิ์ เสาวรัติธาดา กรรมการ 

ท่ีมา:  หนังสือรับรองของ บจ. ฟ้าบันดาลทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เอกสารออกให้ 
ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

กรรมการลงช่ือผูกพันบริษัทคือ กรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญของบริษัท  

(ค) ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. นายประสิทธิ์ เสาวรัติธาดา 4,341,749 50.4855 
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ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

2. นายเมธา อังวัฒนาพานิช 1,252,427 14.5631 
3. นายสมศักดิ์ อธิศัยตระกูล 918,447 10.6796 
4. นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ 834,952 9.7087 
5. นายชาญ อิทธิถาวร 667,960 7.7670 
6. นายพิเชษฐ บุญยไวโรจน์ 292,233 3.3981 
7. นายประวัติ เกลียวปิยะ 292,233 3.3981 

รวม 8,600,000 100.0000 
ท่ีมา:  ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) บจ. ฟ้าบันดาลทรัพย์ เอกสาร ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2562 
หมายเหตุ:  บจ. ฟ้าบันดาลทรัพย์ มีจ านวนหุ้นจดทะเบียน 8,600,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท รวม

เป็นทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วจ านวน 86.00 ล้านบาท 

1.4) ผลการด าเนินงานของ บจ. ฟ้าบันดาลทรัพย์ 

ผลการด าเนินงานด้านล่าง ประกอบไปด้วยผลการด าเนินงานของศูนย์การค้าเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ 
และโครงการอ่ืน ๆ ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงอ้างอิงตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัทและเป็นไป
ตามลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ ณ ปัจจุบนั ซ่ึงอาจรวมถึงรายได้อ่ืนและค่าใช้อ่ืนท่ีไม่เก่ียวกับการ
ด าเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
ซ่ึงอาจแตกต่างจากลักษณะและโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน ดังนัน้ ผลการ
ด าเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประมาณการผลการด าเนินงาน
ในอนาคตได้ 

หน่วย: ล้านบาท 
บจ. ฟ้าบันดาลทรัพย์ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 2561 

รายได้รวม 80.24 93.95 89.96 92.36 
ค่าใช้จ่ายรวม (61.08) (74.32) (79.15) (81.89) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 19.16 19.64 10.81 10.48 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าเสือ่มราคา
และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

34.56 38.58 32.98 31.52 

ท่ีมา:  งบการเงินตรวจสอบส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ของ บจ. ฟ้าบันดาล
ทรัพย์ 
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2) รายละเอียดทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 ของโครงการ The Scene 

2.1) สรุปลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สิน รายละเอียด 
ท่ีดิน สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินบางส่วนเป็นระยะเวลาประมาณ 25.3 ปี นับจากวันท่ี

กองทรัสต์ลงทุน (สัญญาสิน้สุดวันท่ี 31 มกราคม 2588) จาก บจ. ฟ้าบนัดาล
ทรัพย์ซ่ึงเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าท่ีดินจากกลุม่บุคคลธรรมดา โดยมีเนือ้ท่ีประมาณ 
8 ไร่ 3 งาน 33.63 ตารางวา 

อาคาร สิทธิการเช่าพืน้ท่ีในอาคารเป็นระยะเวลา 25.3 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์ลงทุน 
(สัญญาสิน้สุดวันท่ี 31 มกราคม 2588) จาก บจ. ฟ้าบนัดาลทรัพย์ โดยมีพืน้ท่ีใช้
สอยประมาณ 10,797 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (NLA) ประมาณ 
6,886 ตารางเมตร 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ จาก บจ. ฟ้าบนัดาล
ทรัพย์ 

2.2) รายละเอียดทรัพย์สินของโครงการ The Scene  

(ก) ท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะ
ลงทุนเพิ่มเติม 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

9615 (บางส่วน) 4442 2708 1-1-99.00 
9616 8130 2709 1-0-66.40 
9617 8131 2710 0-0-81.40 
10836 8145 3303 0-0-81.30 
10837 8146 3304 0-0-81.30 
10838 8147 3305 0-0-81.30 
10839 8148 3306 0-0-81.40 
10840 8149 3307 0-0-81.40 
10841 8150 3308 0-0-81.40 
10842 8151 3309 0-0-81.40 
10843 8152 3310 0-0-81.40 
9618 8132 2711 0-0-22.30 
9628 8140 2721 0-1-28.00 

9632 (บางส่วน)1/ 8138 2725 3-3-85.63 
รวม 8-3-33.63 
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โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ พืน้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะ
ลงทุนเพิ่มเติม 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

พืน้ท่ีดินของศูนย์การค้าเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ ทัง้หมด 8-3-33.63  
สัดส่วนพืน้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนต่อพืน้ท่ีศนูย์การค้าทัง้หมด ร้อยละ 100 

หมายเหตุ: 1/ ท่ีดินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 อยู่ระหว่างการรังวัดแบ่งแยกโฉนด เพื่อแยกทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนออกจากทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ลงทุนเพื่อใ ห้เกิดความชัดเจน ดังนัน้ 
รายละเอียดของโฉนดท่ีดินซึ่งจะใช้ในการจดทะเบียนการเช่าอาจ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีร ะบุ

ข้างต้น 

(ข) อาคาร 

อาคาร พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ (ตร.ม.) พืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณ (ตร.ม.) 
ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด ส่วนท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ท่ีทัง้หมด1/ 

Main Shop 6,087 6,087 9,958 9,958 
Food Zone 3202/ 3202/ 352 352 
อาคาร A 622/ 622/ 62 62 
อาคาร B 1622/ 1622/ 162 162 
อาคาร D 255 255 264 264 
รวมทัง้หมด 6,8862/ 6,8862/ 10,797 10,797 

สัดส่วนพืน้ท่ีอาคาร
ท่ีกองทรัสต์ลงทุน
ต่อพืน้ท่ีทัง้หมด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

หมายเหตุ: 1/ พืน้ท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 2/ กองทรัสต์จะลงทุนในพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในอาคาร  Food Zone เพิ่มเติมเป็นจ านวนประมาณ 160 

ตารางเมตร ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้เป็นพืน้ท่ีขาย เน่ืองจากเป็นส านักงานของเจ้าของอสังหาริมท รัพย์  
ทัง้นี ้ ปัจจุบัน พืน้ท่ีดังกล่าวพืน้ท่ีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการป รับปรุงเป็นพืน้ท่ีขายเพื่อปล่อยเช่าแก่ผู้
เช่ารายย่อยประมาณ 160 ตารางเมตร และเข้าลงทุนเพิ่มเติมในพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในอาคาร A และ
อาคาร B พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิและพืน้ท่ีใช้สอยรวมประมาณ 224 ตารางเมตร ซึ่งได้มีการขอใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 ส่งผลให้กองทรัสต์จะลงทุนในพืน้ท่ีใ ห้เช่าสุทธิทั ้งหมด
ประมาณ 6,886 ตารางเมตร (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 โครงการ The Scene มีพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ
ประมาณ 6,502 ตารางเมตร) 
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(ค) เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ  

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ของโครงการ The Scene ประกอบด้วยระบบไฟฟ้าหลัก ระบบ
ไฟฟ้าส ารอง ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์โดยสาร ระบบบนัไดเลื่อน ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง 
ระบบประปา ระบบแก๊ส และระบบอ่ืน ๆ 

(ง) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

ภายหลังการลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตจีะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ เช่ารายย่อยแทน บจ. ฟ้าบนัดาลทรัพย์ ใน
สัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการ ทัง้นี ้ภายหลังท่ีกองทรัสต์ลงทุน KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์  
(ผู้ จัดการกองทรัสต์รายท่ี 1) จะท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ The Scene 

2.3) ราคาประเมินทรัพย์สิน 

ราคาประเมินทรัพย์สินของโครงการ The Scene สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

KTAC1/ ETC2/ 
497 ล้านบาท 489 ล้านบาท 

หมายเหตุ: 1/ KTAC หมายถึง บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 
2562 ช่วงระยะเวลาการประเมินประมาณ 25.3 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 
2588 

 2/ ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันต์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน 2562 ช่วงระยะเวลาการประเมินประมาณ 25.3 ปี เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 
มกราคม 2588 (ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562 ซึ่ง
เปิดเผยในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 

2.4) ผลการด าเนินงานและข้อมูลผู้เช่าของโครงการ The Scene 

(ก) อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าเฉลี่ย  

อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยของโครงการ The Scene ส าหรับปี 2558 ถึง 6 
เดือนแรกของปี 2562 สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 6M 2562 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 

(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 
6,502 6,502 6,502 6,502 6,502 

อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (ร้อยละ) 87.8 93.0 97.3 97.7 86.8 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

645 623 618 617 645 

ท่ีมา:  บจ. ฟ้าบันดาลทรัพย์ ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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ทัง้นี ้อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยท่ีลดลงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากผู้เช่า
รายย่อยในโครงการซ่ึงมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่หมดสัญญาเช่า อย่างไรก็ดี ผู้ เ ช่าดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการพืน้ท่ีท่ีต ่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตจึงส่งผลให้อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ยโดยรวมปรั บตัว
สูงขึน้ 

(ข) รายได้อ่ืน 

โครงการ The Scene มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลัก เช่น รายได้จากการให้บริการพืน้ท่ีช่ัวคราว
ภายในบริเวณโครงการซ่ึงประกอบไปด้วยผู้ เช่ารายย่อยและผู้ เช่าเหมาพืน้ท่ีออกบูธ งานแสดงสินค้า เช่า
พืน้ท่ีถ่ายโฆษณา และงานอีเวนต์ รวมถึงรายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีขนาดเล็ก (Kiosk) บริเวณภายใน
โครงการและด้านหน้าโครงการ นอกจากหน้ายงัมีรายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีตดิตัง้
ป้ายโฆษณา และรายได้ค่าจอดรถ เป็นต้น 

(ค) ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ี 

ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ีและสัดส่วนการเช่าพืน้ท่ีของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทของโครงการ The 
Scene ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดงได้ต่อไปนี ้

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ท่ี พืน้ท่ีให้เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่า
สุทธิ (ร้อยละ) 

อาหารและเคร่ืองดื่ม 2,568 39.5 
ศูนย์สุขภาพและความงาม 1,213 18.7 
ซูเปอร์มาร์เก็ต 495 7.6 
ไลฟ์สไตล์ 477 7.3 
อ่ืน ๆ 949 14.6 
พืน้ท่ีว่าง 800 12.3 

รวม 6,502 100.0 
ท่ีมา:  บจ. ฟ้าบันดาลทรัพย์ ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(ง) ผู้ เช่ารายใหญ่ 

ข้อมูลเก่ียวกับผู้ เช่าพืน้ท่ี 5 อันดับแรก ของโครงการ The Scene ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถแสดง
ได้ต่อไปนี ้

ล าดับ ผู้เช่าพืน้ท่ี ประเภทธุรกิจ พืน้ท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อ 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

(ร้อยละ) 
1. บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ ากัด ซูเปอร์มาร์เก็ต 495 7.6 
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ล าดับ ผู้เช่าพืน้ท่ี ประเภทธุรกิจ พืน้ท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อ 
พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

(ร้อยละ) 
2. บริษัท สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 
อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

460 7.1 

3. บริษัท ฟิตเนส แอนด์ ไลฟ์สไตล์ 
จ ากัด 

ศูนย์สุขภาพและ
ความงาม 

458 7.0 

4. บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) 

อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

310 4.8 

5. บริษัท ชาคาริคิ แพสช่ัน จ ากัด  อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

268 4.1 

รวม 1,991 30.6 
ท่ีมา:  บจ. ฟ้าบันดาลทรัพย์ ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

(จ) ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อยของโครงการ The Scene ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สามารถ
แสดงได้ต่อไปนี ้

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า 
(พ.ศ.) 

พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 3-4 ปี 2562 565 8.7 
2563 1,160 17.8 
2564 3,263 50.2 
2565 714 11.0 
พืน้ท่ีว่าง 800 12.3 

รวม 6,502 100.0 
ท่ีมา:  บจ. ฟ้าบันดาลทรัพย์ ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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สรุปรายละเอียดทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์และทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

ล าดับ โครงการ 
อายุสิทธิการ
เช่า1/ (ปี) 

ขนาดท่ีดิน 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 
(NLA) (ตร.ม.) 

พืน้ท่ีใช้สอยใน
อาคาร (ตร.ม.) 

ราคาประเมินทรัพย์สิน 
(ล้านบาท) 

ราคาเข้า
ลงทุนสูงสุด 
(ล้านบาท) KTAC2/ ETC3/ 

1. โครงการ CDC ในส่วนท่ีรับโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 23.7 
42-1-56.00 29,849 45,661 

2,5104/ - - 

ส่วนขยายระยะเวลา +6.3 279 255 255 
โครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 30 5-1-5.91 6,254 6,921 975 948 1,015 

รวมโครงการ CDC 47-2-61.91 36,103 52,583 1,254 1,203 1,270 

2. โครงการ TC ในส่วนท่ีรับโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 23.7 
15-0-40.60 13,118 18,997 

1,5924/ - - 

ส่วนขยายระยะเวลา +6.3 185 175 180 

โครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 30 10-0-83.33 17,660 50,344 1,102 1,095 1,165 
รวมโครงการ TC 25-1-23.93 30,778 69,341 1,287 1,270 1,345 

3. โครงการ TCR 23.4 14-1-57.60 24,436 51,635 1,627 1,624 1,710 
รวมทรัพย์สินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 87-1-43.44 91,317 173,559 4,168 4,097 4,325 

4. โครงการ Amorini 30 5-3-25.40 5,092 10,331 293 292 320 

5. โครงการ I’m Park 14.9 4-0-22.00 6,572 14,165 286 294 310 
6. โครงการ Plearnary 30 18-3-58.00 11,353 25,527 650 674 700 

7. โครงการ SPRM 30 8-3-84.407/ 10,339 22,050 518 509 545 

8. โครงการ SPRS 30 5-3-48.70 3,413 5,112 218 210 230 
9. โครงการ SPRP 30 10-0-7.20 4,585 7,037 301 309 330 

10. โครงการ The Scene 25.3 8-3-33.63 6,886 10,797 497 489 525 
รวมทรัพย์สินจากบุคคลอื่น ๆ 62-1-79.33 48,240 95,019 2,763 2,777 2,960 

รวมทัง้หมด 28.35/ 149-3-22.77 139,557 268,578 6,9316/ 6,8746/ 7,2856/ 

หมายเหตุ: 1/ อายุสิทธิการเช่าโดยประมาณนับจากวันท่ีคาดว่ากองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 โดยสมมติให้เป็นวันท่ี 1 ตุลาคม 2562  
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 2/ KTAC หมายถึง บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 (ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สินซึ่งเปิดเผยในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 

 3/ ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันต์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาประเมิน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 (ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 
2562 ซึ่งเปิดเผยในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 

 4/ ราคาประเมินส าหรับทรัพย์สินของกองทุนรวม CRYSTAL มีผู้ประเมินทรัพย์สินเพียงรายเดียว (KTAC) เน่ืองจากไม่ใช่การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และอ้างอิงตามรูปแบบการจั ดหา
ผลประโยชน์แบบใหม่ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562  

 5/ อายุสิทธิการเช่าเฉลี่ยถ่วงน า้หนักตามมลูค่าราคาประเมินทรัพย์สินส าหรับทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ และราคาเข้าลงทุนสูงสุดส าหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์
จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1  

 6/ ราคาประเมินทรัพย์สินและราคาเข้าลงทุนสูงสุดรวม ไม่รวมทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ เน่ืองจากกองทรัสต์จะออกหน่วยทรัสต์เพื่อแลกกับทรัพย์สินและภาระ
ของกองทุนรวม CRYSTAL 

 7/ ขนาดท่ีดินดังกล่าว อ้างอิงตามสิทธิการใช้ท่ีดินท่ีกองทรัสต์ได้จาก บจ. เพียวสัมมากร 
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ภาพรวมผลการด าเนินงานและข้อมูลผู้เช่าทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์และทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 
อัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าเฉลี่ยส าหรับปี 2558 ถงึ 6 เดือนแรกของปี 2562 

 

รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 6M 2562 

อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (ร้อยละ)1/2/ 92.6 92.2 93.4 92.7 93.5 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเฉลี่ย 
(บาท/ตร.ม./เดือน)1/2/ 

618 593 563 584 578 

หมายเหตุ: 1/ อัตราการเช่าพืน้ที่และอัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี่ยถ่วงน า้หนักตามพืน้ที่ ให้เช่าสทุธิที่กองทรั สต์
ลงทุนของแต่ละโครงการ 

 2/ อัตราการเช่าพืน้ที่และอัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี่ยในส่วนทรัพย์สินที่โอนจากกองทุนรวม 

CRYSTAL มายงักองทรัสต์เป็นผลการด าเนินงานรวมทัง้สว่นพืน้ที่ให้ เช่าสทุธิและพืน้ที่ Kiosk โดย
ผลการด าเนินงานในปี 2558 ถึงปี 2561 เป็นผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี 
และผลการด าเนินงานในปี 2562 เป็นค่าเฉลีย่ของ 6 เดือนแรกของปี 2562 

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ท่ี ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ท่ี พืน้ท่ีให้เช่า (ตร.ม.) สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่า 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 27,116 19% 

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 24,468 18% 
ไลฟ์สไตล์ 21,541 15% 

ศูนย์สุขภาพและความงาม 14,880 11% 

ซูเปอร์มาร์เก็ต 13,372 10% 
แฟชั่น เสือ้ผ้า และเคร่ืองประดับ 7,771 6% 

ศูนย์การศึกษา 7,392 5% 

อื่น ๆ 16,457 12% 

พืน้ท่ีว่าง 6,336 4% 
รวม 139,333 100% 
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ผู้เช่ารายใหญ่ ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2562 
ล าดับ ผู้เช่าพืน้ท่ี ประเภทธุรกิจ พืน้ท่ีเช่า (ตร.ม.) สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

1. บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ไลฟ์สไตล์ 10,399  7% 

2. บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ ากัด ซูเปอร์มาร์เก็ต และไลฟ์สไตล์ 5,611  4% 

3. บริษัท เอสบี ดีไซนด์สแควร์ จ ากัด เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 5,103  4% 
4. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จ ากัด ซูเปอร์มาร์เก็ต 4,851  3% 

5. บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จ ากัด ศูนย์สุขภาพและความงาม 3,442  2% 

6. บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 2,000  1% 

7. บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 1,979  1% 
8. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ซูเปอร์มาร์เก็ต 1,906  1% 

9. บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 1,887  1% 

10. บริษัท เอชไทย (ประเทศไทย) จ ากัด แฟชั่น เสือ้ผ้า และเคร่ืองประดับ 1,606  1% 
รวมผู้เช่ารายใหญ่ 10 อันดับแรก 38,785 28% 

พืน้ท่ีให้เช่าอื่น ๆ 100,549 72% 
รวม 139,333 100% 

 

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

ปีท่ีครบก าหนดสัญญาเช่า(พ.ศ.) พืน้ท่ีเช่า (ตร.ม.) สัดส่วนต่อพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 

ไตรมาส 3-4 ปี 2562                                27,408  20% 
2563                                45,831  33% 

2564                                30,230  22% 

2565                                22,971  16% 
2566 เป็นต้นไป 3,468 2% 

พืน้ท่ีว่างและพืน้ท่ีอื่น ๆ 9,426 6% 
รวม 139,333 100% 
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(2) สรุปสาระส าคัญของรายงานประเมิน 

(2.1) ราคาประเมินตามวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 ราคาประเมินทรัพย์สินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) 

KTAC
1/
 ETC

2/
 

การขยายระยะเวลาสทิธิการเช่าเพิม่เติมของโครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวมมายงักองทรัสต์ 279 255 

การขยายระยะเวลาสทิธิการเช่าเพิม่เติมของโครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวมมายงักองทรัสต์ 185 175 
โครงการ CDC ใน ส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 1 975 948 

โครงการ TC ใน ส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 1 1,102 1,095 

โครงการ TCR 1,627 1,624 
โครงการ Amorini 293 292 

โครงการ I’m Park 286 294 
โครงการ Plearnary 650 674 

โครงการ SPRM 518 509 
โครงการ SPRS 218 210 

โครงการ SPRP 301 309 
โครงการ The Scene 497 489 

รวม 6,931 6,874 
หมายเหตุ:  1/KTAC หมายถึง บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ประเมินราคา ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 (ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สินซึ่งเปิดเผยในหนังสือ เชิญปร ะชุม

สามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 
 2/ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประเมินราคา ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 (ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 

2562 ซึ่งเปิดเผยในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562)  
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สรุปสมมติฐานท่ีส าคัญของรายงานประเมิน 

รายละเอียด KTAC ETC 
สมมติฐานรายได้ 
ช่วงเวลาประมาณการ และระยะเวลา
เฉลี่ยรวมของสิทธิการเช่าของกองทรัสต์ 

สมมติฐานระยะเวลาประมาณการอ้างอิงตามระยะเวลาลงทุนแตล่ะโครงการ ทัง้นี ้ภายหลังการลงทุนในทรัพยส์ินเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 กองทรัสต์
จะมีระยะเวลาเฉลี่ยรวมของสิทธิการเช่าซ่ึงเป็นทรัพย์สนิหลักท่ีกองทรัสต์ลงทุน ประมาณ 28.3 ปี 

รายได้ค่าเช่าและบริการพืน้ท่ี (บาท/ตร.
ม.) (Average Rental Rate หรือ ARR) 

อ้างอิงอัตราค่าเช่าและค่าบริการ จากสัญญาปัจจุบนั และ/หรือ หนังสือแสดงความประสงค์จองพืน้ท่ี นอกจากนี ้อัตราค่าเช่าและบริการแบบ
คงท่ี จะมีการปรับเพิ่มขึน้จากการต่ออายุสัญญาหรือการเข้าท าสัญญาใหม่ในอัตราร้อยละ 3.50 ถึง 4.00 ต่อปี (ขึน้อยู่กับโครงการ) และแปร
ผันตามอายุสัญญาซ่ึง อ้างอิงตามสัญญาปัจจุบนั ลักษณะพืน้ท่ีให้เช่า และ/หรืออัตราค่าเช่าและค่าบริการตลาด หรือตามเงื่อนไขท่ีระบุใน
สัญญาปัจจุบนั และส าหรับอัตราค่าเช่าและคา่บริการแบบผันแปรตามรายได้ จะมีการปรับเพิ่มขึน้ตามการเติบโตของรายได้ผู้ เช่าซ่ึงจะปรับขึน้
ในอัตราร้อยละ 2.50 ถึง 4.00 ต่อปี (ขึน้อยู่กับโครงการ) 

อัตราการเช่าพืน้ท่ี  
(Occupancy Rate) 

อัตราการเช่าเฉลี่ยตามระยะเวลาลงทุนแต่ละโครงการ จากพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิท่ีมีผู้ เช่ารายย่อยเช่าอยู่ และ/หรือ มีการจองพืน้ท่ี หรือเป็นลาย
ลักษณ์อักษรโดยผู้ เช่ารายย่อยต่อพืน้ท่ีเช่าสุทธิทัง้หมดของแต่ละโครงการ 
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รายละเอียด KTAC ETC 
สรุปอัตราค่าเช่าและบริการพืน้ท่ี และ
อัตราการเช่าพืน้ท่ี (Occupancy Rate) 
ของแต่ละโครงการ 

โครงการ 

อัตราค่าเช่า
แบบคงท่ี  
(ปีประมาณ 
การแรก) 

อัตราค่าเช่า
ตามยอดขาย 
(ปีประมาณ 
การแรก) 

อัตราการเช่า
พืน้ท่ี  

(ช่วงเวลา
ประมาณการ) 

CDC ส่วน
ลงทุนเพิ่มเติม 

468 รวมในค่าเช่าคงท่ี 90 - 98 

TC ส่วน 
ลงทุนเพิ่มเติม 

422 รวมในค่าเช่าคงท่ี 97 

TCR 568 รวมในค่าเช่าคงท่ี 87 - 97 

Amorini 377 รวมในค่าเช่าคงท่ี 99 

I’m Park 630 รวมในค่าเช่าคงท่ี 96 
Plearnary 422 รวมในค่าเช่าคงท่ี 89 

SPRM 424 335 74 - 85 

SPRP 476 300 88 - 92 
SPRS 561 - 94 

The Scene 583 รวมในค่าเช่าคงท่ี 84 - 92  

โครงการ 

อัตราค่าเช่า
แบบคงท่ี 
(ปีประมาณ 
การแรก) 

อัตราค่าเช่า
ตามยอดขาย 
(ปีประมาณ
การแรก) 

อัตราการเช่า
พืน้ท่ี 

(ช่วงเวลา
ประมาณการ) 

CDC ส่วน
ลงทุนเพิ่มเติม 

200 - 660 340 87 - 100 

TC ส่วน   
ลงทุนเพิ่มเติม 

300 - 650 250 94 - 100 

TCR 496 - 985 106 - 599 87 - 100 

Amorini 433 - 488 156 - 506 97 - 100 

I’m Park 536 - 871 350 - 500 97 - 100 
Plearnary 360 - 680 386 78 - 100 

SPRM 270 - 500 360 85 - 100 

SPRP 324 - 514 290 98 - 100 
SPRS 330 - 605 - 89 - 98 

The Scene 440 - 750 820 89 - 100  
รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีอ่ืนๆ (Non-NLA)  อ้างอิงตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการปัจจุบนั และมีการปรับเพิ่ม

ในอัตราร้อยละ 3.00 ถึง 3.33 ต่อปี (ขึน้อยู่กับโครงการ) 
สัดส่วนของรายได้ค่าเช่าและบริการพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (NLA) โดย
อ้างอิงผลการด าเนินงานย้อนหลัง 

รายได้ค่าสาธารณูปโภค (Utility Income) สัดส่วนของรายได้ค่า เช่าและบริการพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (NLA) โดย
อ้างอิงผลการด าเนินงานย้อนหลังของแต่ละโครงการ 

สัดส่วนของรายได้ค่าเช่าและบริการพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (NLA) และ
รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีอ่ืน ๆ  โดยอ้างอิงผลการด าเนินงานย้อนหลังของแต่
ละโครงการ 

รายได้อ่ืนๆ (Others Income) สัดส่วนของรายได้ค่า เช่าและบริการพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (NLA) โดย
อ้างอิงผลการด าเนินงานย้อนหลังของแต่ละโครงการ 

สัดส่วนของรายได้ค่าเช่าและบริการพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ  (NLA) โดย
อ้างอิงผลการด าเนินงานย้อนหลังของแต่ละโครงการ 
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รายละเอียด KTAC ETC 
   
สมมติฐานค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค สัดส่วนของรายได้ค่าสาธารณูปโภค โดยอ้างอิงผลการด าเนินงาน

ย้อนหลังของแต่ละโครงการ 
สัดส่วนของรายได้ค่าสาธารณูปโภค โดยอ้างอิงผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังของแต่ละโครงการ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ และ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน 

อ้างอิงตามสัญญาบริการลา่สดุ และมีการปรับเพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ  สัดส่วนของรายได้ค่าเช่าและบริการพืน้ท่ี โดยอ้างอิงจากผลการ
ด าเนินงานย้อนหลังของแต่ละโครงการ 

ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุง และค่าใช้จ่าย
การตลาดและจัดกิจกรรม  

สัดส่วนของรายได้ค่า เช่าและบริการพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (NLA) โดย
อ้างอิงผลการด าเนินงานย้อนหลัง ของแต่ละโครงการ 

สัดส่วนของรายได้ค่า เช่าและบริการพืน้ท่ี  โดยอ้างอิงผลการ
ด าเนินงานย้อนหลังของแต่ละโครงการ 

ค่าประกันภัย อ้างอิงจากกรมธรรม์ประกันภัยของแต่ละโครงการ สัดส่วนของต้นทุนก่อสร้างอาคารทดแทนใหม่ของแต่ละโครงการ โดย
ปรับเพิ่มร้อยละ 3.00 ทุกปี 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 
(Property Management Fee) 
 

 ค่าบริหารโครงการ (Management Fee): ร้อยละ 3.00 ของรายได้ทัง้หมด 
 ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee): ร้อยละ 7.00 ของรายได้จากการด าเนินงาน 

 ค่าธรรมเนียมการบริการท าสัญญา (Commission Fee): ค่านายหน้า (Commission) ไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ค่าเช่าและ/หรือค่าบริการ 
ส าหรับการเข้าท าสัญญาใหม่หรือการต่ออายุสัญญาเดิมเพื่อการเช่าหรือการให้บริการพืน้ท่ี รวมถึงการน าทรัพย์สินของกองทรัสต์จัดหา
ประโยชน์ ส าหรับก าหนดระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี และแปรผันตามระยะเวลาของสัญญา 

ส ารองเพื่อปรับปรุง / บ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน (FF&E / CAPEX) 

ร้อยละ 3.00 ของรายได้ทัง้หมด อ้างอิงแผนการด าเนินงานผู้ จัดการกองทรัสต์ 

ค่าเช่าท่ีดินรายปี อ้างอิงตามสัญญาเช่าท่ีดินของแต่ละโครงการ ทัง้นีบ้างโครงการไม่มีการเช่าท่ีดิน 
Discount Rate ร้อยละ 9.50 ถึง 10.50 ร้อยละ 9.00 ถึง 10.50 
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 2/ ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประเมินราคา ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 (ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 
2562)  

(2.2) ราคาประเมินตามวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) 

ราคาประเมินตามวิธีคิดจากต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) มีไว้เพื่อใช้อ้างอิงในการพิจารณาเก่ียวกับการท าสัญญาประกันภัยท่ีเหมาะสมส าหรับอาคารสิง่ปลูกสร้างและงาน
ระบบท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 เพียงเท่านัน้ 

มูลค่าส่ิงปลูกสร้างและงานระบบ ราคาประเมินทรัพย์สินโดยวิธีคิดจากต้นทุนทดแทน 
(Replacement Cost) (ล้านบาท) 

KTAC1/ ETC2/ 

โครงการ CDC (รวมส่วนท่ีกองทุนรวม CRYSTAL โอนให้แก่กองทรัสต์ และส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 1) 1,112 1,449 

โครงการ TC (รวมส่วนท่ีกองทุนรวม CRYSTAL โอนให้แก่กองทรัสต์และส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1) 1,172 1,229 

โครงการ TCR 1,472 1,143 
โครงการ Amorini 182 195 

โครงการ I’m Park 357 346 
โครงการ Plearnary 463 388 

โครงการ SPRM 232 372 
โครงการ SPRS 62 115 

โครงการ SPRP 104 161 
โครงการ The Scene 166 246 

รวม 5,322 5,644 
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(3) ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรัสต์เก่ียวกับความสมเหตุสมผลของราคาท่ีจะ
ลงทุน 

ทรัพย์สินหลักท่ีจะโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ มีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 4,102 ล้านบาท ณ 
วันท่ี 8 มีนาคม 2562 โดยเป็นการประเมินมูลค่าโดยวิธีรายได้ (Income Approach) อย่างไรก็ดี มูลค่าในการโอนท่ีจะ
เกิดขึน้จริงของทรัพย์สินหลักท่ีจะโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์จะอ้างอิงจากมูลค่าประเมิน ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2562  

ส าหรับทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 มีรายละเอียดราคาลงทุนสูงสุด ดังต่อไปนี ้

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ 
จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

ราคาประเมินทรัพย์สินโดย
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

(ล้านบาท) 

ราคาลงทุน
สูงสุด 

(ล้านบาท) 

ส่วนเพิ่มราคา
ลงทุนต่อราคา
ประเมินต ่าสุด 

(ร้อยละ) KTAC
1/
 ETC

2/3/
 

การขยายระยะเวลาสทิธิการเช่าเพิม่เติมของ
โครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม
มายังกองทรัสต์ 

279 255 255 - 

การขยายระยะเวลาสทิธิการเช่าเพิม่เติมของ
โครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวมมายงั
กองทรัสต์ 

185 175 180 2.9 

โครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

975 948 1,015 7.1 

โครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

1,102 1,095 1,165 6.4 

โครงการ TCR 1,627 1,624 1,710 5.3 

โครงการ Amorini 293 292 320 9.6 
โครงการ I’m Park 286 294 310 8.4 

โครงการ Plearnary 650 674 700 7.7 
โครงการ SPRM 518 509 545 7.1 

โครงการ SPRS 218 210 230 9.5 
โครงการ SPRP 301 309 330 9.6 

โครงการ The Scene 497 489 525 7.4 
รวม 7,285 6.6 

หมายเหตุ: 1/ KTAC หมายถึง บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ประเมินราคา ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 (ปรับปรุง

สมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สินซึ่งเปิดเผยในหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL 
ประจ าปี 2562) 
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 2/ ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประเมินราคา ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
(ปรับปรุงสมมติฐานจากรายงานประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเปิดเผยในหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562) 

การลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั ้งท่ี 1 จะมีมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 7,285 ล้านบาท (รวม
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบยีนสิทธิการเช่า)  โดยในการก าหนด
ราคาสุดท้ายท่ีกองทรัสต์จะลงทุนในทรัพยส์ินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 นัน้จะอ้างอิงจากราคาประเมินท่ีจัดท าโดยบริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. จ านวน 2 รายและผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณา
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง เช่น ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงท่ีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ อัตราผลตอบแทนใน
ระดับท่ีเหมาะสมท่ีนักลงทุนจะได้รับ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก 
อัตราผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทุนในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลอืกอ่ืน  ๆ  และ
ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบนั (Bookbuilding) ในช่วงท่ีเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ทัง้นี ้ราคาลงทุนรวมสูงสุดท่ีไม่เกิน 7,285 ล้านบาท เป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาท่ีต ่าท่ีสุดของราคาประเมินราย
โครงการท่ีจัดท าโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีราคา 6,834 ล้านบาท โดยสูงกว่าเป็นจ านวนไม่เกิน 451 ล้านบาท 
หรือ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6.6 โดยในกรณีท่ีกองทุนรวม CRYSTAL แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ และกองทรัสต์ลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 ส าเร็จ ท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการกองทรัสต์คาดว่าการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนของกองทรัสต์จะอยู่ท่ี 0.7291 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนร้อยละ 7.29 ถึง 7.67 
(ค านวณจากราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีราคา 9.50 ถึง 10.00 บาทต่อหน่วย ส าหรับช่วงระยะเวลา
ประมาณการตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563) 

อน่ึง ท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่ามูลค่าการลงทุนดังกล่าวเป็นมูลค่าท่ีเหมาะสมซ่ึง
สามารถยอมรับได้ เน่ืองจากภายหลังการแปลงสภาพจากกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ และกองทรัสต์ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 แล้ว การจ่ายผลตอบแทนต่อหน่วยจะเพิ่มขึน้จาก 0.7088 บาทต่อหน่วย เป็น 0.7291 บาทต่อหน่วย โดยมี
สมมติฐานว่ากองทรัสต์จะมีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวนไม่เกิน 478.50 ล้านหน่วย ท่ีราคา 9.50 บาทต่อ
หน่วย และจะมีการเบกิใช้เงินกู้ ไม่เกิน 2,865 ล้านบาท หรือการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตจ์ านวนไม่เกิน 506.60 ล้าน
หน่วยท่ีราคา 10.00 บาทต่อหน่วย และจะมีการเบกิใช้เงินกู้ ไม่เกิน 2,350 ล้านบาท ทัง้นี ้กองทรัสต์ถือเป็นทางเลือกหน่ึง
ของการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจแก่นักลงทุนเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราเงินจ่ายผู้ ถือหน่วยของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้าเป็นหลักซ่ึงสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี  ้

ตารางแสดงอัตราเงินจ่ายผู้ ถือหน่วยและอัตราผลตอบแทนสุทธิของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์                  
และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าท่ีลงทุนในสิทธิการเช่าทัง้หมด 

กองทุนรวม / 
กองทรัสต์ 

ราคาตลาด1/ 

(บาต่อหน่วย) 
อัตราเงินจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุน/
หน่วยทรัสต์ 
(ร้อยละ) 

อัตราเงินจ่าย 
ลดทุน 

(ร้อยละ) 

อัตราเงินจ่าย
ประโยชน์ 
ตอบแทน 
(ร้อยละ) 

อายุสัญญา
คงเหลือ2/ 

(ปี) 

FUTUREPF 25.25 5.66 - 5.66 22.0 
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กองทุนรวม / 
กองทรัสต์ 

ราคาตลาด1/ 

(บาต่อหน่วย) 
อัตราเงินจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุน/
หน่วยทรัสต์ 
(ร้อยละ) 

อัตราเงินจ่าย 
ลดทุน 

(ร้อยละ) 

อัตราเงินจ่าย
ประโยชน์ 
ตอบแทน 
(ร้อยละ) 

อายุสัญญา
คงเหลือ2/ 

(ปี) 

MJLF 12.40 6.77 - 6.77 17.2 
LHSC 19.00 4.84 - 4.84 20.9 
CPNREIT 35.00 4.69 - 4.69 29.9 
ค่าเฉลี่ย 
ถ่วงน า้หนัก 

-  4.91 - 4.91  -  

BKER 
(กรณีกู้ ยืมเงิน)3/ 

9.50 ถึง 10.003/ 7.29 ถึง 7.67 - 7.29 ถึง 7.67 28.3 

BKER 
(กรณีไม่มีการ
กู้ ยืมเงิน)4/ 

9.50 ถึง 10.004/ 6.44 ถึง 6.78 -  6.44 ถึง 6.78 28.3 

ท่ีมา:  ข้อมลูจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันท่ี 13 กันยายน 2562 
หมายเหตุ: 1/ ราคาตลาด ณ วันท่ี 13 กันยายน 2562 
 2/ อายุสัญญาเช่าคงเหลือ หมายถึง อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินหลักโดยเฉลี่ยถ่วงน า้หนักตามราคาประเมินท่ีแสดง ไว้ใ น

หนังสือชีช้วนหรือรายงานประจ าปี 
 3/ อ้างอิงจากประมาณการกรณีท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ในมลูค่าสูงสุดรวมไม่เกิน 7,285 ล้านบาท โดยการ

ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวน 478.50 ล้านหน่วยท่ีราคา 9.50 บาทต่อหน่วย และการกู้ยืมเงิน 2,865 ล้าน
บาท หรือออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวน 506.60 ล้านหน่วยท่ีราคา 10.00 บาทต่อหน่วย และการกู้ยืมเงิ น 
2,350 ล้านบาท โดยประมาณการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วยส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลา
ประมาณการวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นเพียงประมาณการเท่านัน้ และไม่อาจรับรอง
ผลได้ 

 4/ ปรับปรุงประมาณการในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ า นว น 
766.84 ล้านหน่วยท่ีราคา 9.50 บาทต่อหน่วย หรือการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวน 728.50 ล้านหน่วยท่ี
ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย โดยไม่มีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม 

ทัง้นี ้การประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินซ่ึงใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดย
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ตัง้อยู่บนพืน้ฐานการค านวณท่ีส าคัญคือ เป็นการก าหนด
สมมติฐานจากรายได้ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายและสภาพอสังหาริมทรัพย์ ณ วันท่ีท าการประเมินราคาเป็นเกณฑ์ซ่ึงท่ีปรึกษา
ทางการเงินและผู้ จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า ทรัพย์สินดังกล่าวมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการท่ี
ผู้ จัดการกองทรัสต์ร่วมเป็นผู้ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญทัง้ในด้านการจัดการกองทรัสต์และการบริหารโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี ในการด าเนินการดังกล่าว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาต้นทุนเพิ่มเติมและความเสี่ยงท่ี
เกิดขึน้ประกอบก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี ้การลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 นัน้จะเป็นการ
กระจายพอร์ตการลงทุน (Investment Portfolio) ให้มีความหลากหลาย ทัง้ในด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการแต่ละแห่ง กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย และประเภทธุรกิจของผู้รายย่อยในโครงการ ซ่ึงจะส่งผลให้รายได้จากการด าเนินงานของกองทรัสต์ใน
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ระยะยาวมีความม่ันคง และช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้แหล่งเดียว (Asset Diversification) ซ่ึงกองทรัสต์จะได้รับ
ประโยชน์จากเหตุผลข้างต้นและจะช่วยลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนอาจมีมุมมองท่ีแตกตา่งกัน 
โดยผู้ลงทุนสามารถพิจารณาเทียบเคียงผลตอบแทนกับการลงทุนในทรัพย์สินประเภทท่ีใกล้เคียงกัน เช่น การลงทุนใน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า  
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(4) การซือ้ทรัพย์สินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

นิติบุคคล / บริษัทท่ี
อาจมีความขัดแย้ง 

1) บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด (“บจ. เบญจกิจพัฒนา”) 
2) บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด (“บจ. เกียรติสหมิตร”) 
3) บริษัท เค.อี.รีเทล จ ากัด (“บจ. เค.อี.รีเทล”) 
4) บริษัท เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล จ ากัด (“บจ. เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล”) 

ความสัมพันธ์ 1) บริษัท เค.อี.แลนด์ จ ากัด (“บจ. เค.อี.แลนด์”) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ KERM โดย บจ. เค.
อี.แลนด์ ถือหุ้นใน KERM คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

2) บจ. เบญจกิจพัฒนา เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมและเป็นผู้ มีอ านาจควบคุมของ KERM 
โดย บจ. เบญจกิจพัฒนา ถือหุ้นใน บจ. เค.อี.แลนด์ คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

3) บจ. เกียรติสหมิตร เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมและเป็นผู้ มีอ านาจควบคุมของ KERM โดย 
บจ. เกียรติสหมิตร ถือหุ้นใน บจ. เค.อี.แลนด์ คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

4) บจ. เค.อี.รีเทล เป็นบริษัทท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ร่วมกันกับ KERM 
โดย บจ. เบญจกิจพัฒนา ถือหุ้นใน บจ. เค.อี.รีเทล คิดเป็นร้อยละ 74.95 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด และ บจ. เกียรติสหมิตร ถือหุ้นใน บจ. เค.อี.รีเทล คิดเป็นร้อยละ 24.95 ของจ านวน
หุ้นทัง้หมด 

5) บจ. เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ รี เทล เป็นบริษัทท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง และ/หรือ 
ทางอ้อม ร่วมกันกับ KERM โดย บจ. เค.อี.รีเทล ถือหุ้นใน บจ. เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ รี
เทล คิดเป็นร้อยละ 47.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน 

กองทรัสต์จะน าเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ และจากการกู้ ยืมเงินจาก
สถาบนัการเงินไปลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ซ่ึงประกอบไปด้วย 5 รายการดังนี ้

ทรัพย์สิน เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ / 
สังหาริมทรัพย์ 

มูลค่าการลงทุนสูงสุด 
(ล้านบาท) 

การขยายระยะเวลาสทิธิการเช่า
เพิ่มเติมของโครงการ CDC ในส่วนท่ี
โอนจากกองทุนรวมมายังกองทรัสต ์

บจ. เบญจกิจพัฒนา 255 

การขยายระยะเวลาสทิธิการเช่า
เพิ่มเติมของโครงการ TC ในส่วนท่ีโอน
จากกองทุนรวมมายังกองทรัสต์ 

บจ. เกียรติสหมิตร 180 

โครงการ CDC ใน ส่วนท่ีกองทรัสต์จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

บจ. เบญจกิจพัฒนา และ 
บจ. เค.อี.รีเทล 

1,015 

โครงการ TC ใน ส่วนท่ีกองทรัสต์จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

บจ. เกียรติสหมิตร และ 
บจ. เค.อี.รีเทล 

1,165 

โครงการ TCR บจ. เดอะ คริสตัล ราช
พฤกษ์ รีเทล 

1,710 
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รวม 4,325 
 

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ 

การด าเนินการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเน่ืองจาก  
1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติม ท าให้กองทรัสต์ได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักประเภทท่ีมี

ท าเลท่ีตัง้ท่ีดีและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ซ่ึงส่งผลให้กองทรัสต์มีโอกาสได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลานานขึน้ อันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่  
กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในระยะยาว 

2) การลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากทรัพย์สินท่ีรับโอนจากกองทุนรวม  
CRYSTAL มายังกองทรัสต์  จะส่งผลให้กองทรัสต์  มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจาก
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม นอกจากนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ยงัสามารถบริหารจัดการโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการลงทุนในทรัพยส์ินดังกล่าวนัน้ครอบคลุมพืน้ท่ีศูนยก์ารค้า
มากยิ่งขึน้ 

3) การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเป็นการลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เ น่ืองจาก
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนทัง้โครงการ 

ความเห็นของท่ี
ปรึกษาทางการเงิน
และผู้ จัดการ
กองทรัสต์เก่ียวกับ
ความสมเหตุสมผล
ของธุรกรรม 

กองทรัสต์ จะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 รวม 10 โครงการ (หรือ 12 รายการ) 
รวมมูลค่าการลงทุนสงูสุดไม่เกิน 7,285 ล้านบาท (รวมค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิม่ 
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิการเช่า) ทัง้นี ้ส าหรับทรัพย์สินส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับผู้ จัดการกองทรัสต์นัน้ประกอบไปด้วย 3 โครงการ (หรือ 5 รายการ) จะมีมูลค่าการ
ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 4,325 ล้านบาท (รวมค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบยีนสิทธิการเช่า) โดยในการก าหนดมูลค่าสดุท้ายท่ีกองทรัสตล์งทุน
นัน้จะมีการพิจารณาก าหนดขึน้โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ราคา
ประเมินของทรัพย์สินท่ีจัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงท่ีคาดว่าจะลงทุนในทรัพยส์ินท่ีจะลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 
1 (3) อัตราผลตอบแทนในระดับท่ีเหมาะสมท่ีนักลงทุนจะได้รับ (4) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของ
ทรัพย์สิน (5) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (6) อัตราผลตอบแทนท่ีจะได้จากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอ่ืน ๆ  และ (7) มูล
ค่าท่ีผู้ เช่าและผู้ให้เช่าตกลงร่วมกัน  
มูลค่าท่ีกองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 นัน้มูลค่าท่ีสูงกว่าผลรวมของ
ราคาต ่าสุดของแต่ละโครงการของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินประมาณร้อยละ 6.6 (หาก
พิจารณาเฉพาะโครงการท่ีเก่ียวข้องกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ มูลค่าการลงทุนสูงสุดจะสูงกว่า
ผลรวมของราคาต ่าสุดของแต่ละโครงการของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินประมาณร้อยละ 
5.6) โดยในกรณีท่ีกองทุนรวม CRYSTAL แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ และกองทรัสต์ลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ส าเร็จ ท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการกองทรัสต์คาดวา่
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกอง กองทรัสต์ จะอยู่ท่ี 0.7291 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตรา
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนร้อยละ 7.29 – 7.67 (ค านวณจากราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
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CRYSTAL ท่ีราคา 9.50 ถึง 10.00 บาทต่อหน่วย ส าหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แตว่นัท่ี 
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
ทัง้นี ้การประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินซ่ึงใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ 
(Income Approach) โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ตัง้อยู่
บนพืน้ฐานการค านวณท่ีส าคัญคือ เป็นการก าหนดสมมติฐานจากรายได้ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายและ
สภาพอสังหาริมทรัพย์ ณ วันท่ีท าการประเมินราคาเป็นเกณฑ์ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินและ
ผู้ จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า ทรัพย์สินดังกล่าวมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม
จากการท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญทัง้ในด้านการจัดการ
กองทรัสต์และการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
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(5) ผลกระทบจากการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และมาตรการป้องกันความเส่ียง 

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ของกองทรัสต์บางโครงการ ซ่ึงได้แก่ โครงการ TCR (บางส่วน) โครงการ I’m 
Park โครงการ Plearnary โครงการ SPRS โครงการ SPRP และโครงการ The Scene เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วง
ท่ีดิน และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอาคาร ทัง้นี ้โครงสร้างการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอาคาร
ดังกล่าวส่งผลให้ กองทรัสต์ ไม่ได้เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับเจ้าของท่ีดินตามสัญญาเช่าท่ีดิน และ/หรือ สัญญาเช่าอาคาร 
และกองทรัสต์จึงไม่มีอ านาจในการควบคุมการปฏิบตัิตามสัญญาเช่าหลักของผู้ให้เช่าช่วง ดังนัน้ ถึงแม้ว่าการลงทุนใน
สิทธิการเช่าและสิทธกิารเช่าช่วงของกองทรัสต์ตามสัญญาเช่า จะเป็นไปอย่างถูกต้อง และ/หรือ จะได้มีการจดทะเบยีนตอ่
พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องแล้ว แต่อาจมีความเป็นไปได้ท่ีผู้ให้เช่าช่วงแก่กองทรัสต์อาจผิดเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสญัญา
เช่าหลักจนเป็นเหตุให้มีการยกเลิกสัญญาหรือสิน้สุดลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าช่วงท่ี
เก่ียวข้อง เช่น การไม่สามารถช าระค่าเช่าได้ตามก าหนดเวลา ซ่ึงหากสัญญาหลกัดังกลา่วถกูยกเลิกหรือสิน้สุดลงจึงอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุน 

อย่างไรก็ดี ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้วางแนวทางการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ดังกล่าว โดยส าหรับทุกโครงการท่ีมีลกัษณะ
การลงทุนด้วยการเช่าช่วง สัญญาตกลงกระท าการจะมีข้อก าหนดเพิ่มเติม โดยก าหนดให้ผู้ให้เช่าโครงการจะต้องได้รับ
ความยินยอมในการให้เช่าช่วงท่ีดิน และ/หรือ พืน้ท่ีอาคารของโครงการให้เรียบร้อยก่อนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สิน
โครงการ และก าหนดให้ผู้ให้เช่าช่วงต้องปฏิบตัิตามสัญญาเช่าหลัก และ /หรือ ควบคุมอัตราส่วนทางการเงินของผู้ให้เช่า
ช่วงแต่ละรายให้อยู่ในอัตราท่ีเหมาะสมเพื่อแสดงถึงสถานะทางการเงินผู้ ให้เช่าช่วงท่ีมีความสามารถในการปฏิบตัิ
ตามสัญญเช่าหลัก ตลอดจนเจรจาเงื่อนไขในสัญญาลงทุนให้ครอบคลุมถึงเหตุแห่งการผิดสัญญาและการเลิกสัญญาให้
รัดกุม เพื่อให้กองทรัสต์ได้รับค่าเช่าท่ีกองทรัสต์ช าระไว้แล้วล่วงหน้าคืนในกรณีท่ีมีการยกเลกิสญัญาเช่าโดยไม่ใช่ความผดิ
ของกองทรัสต์ รวมถึงในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสญัญาเช่าหลักโดยความผิดของผู้ให้เช่าโครงการจนเป็นเหตุให้กองทรัสตไ์ม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินโครงการได้ กองทรัสต์จะมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่าโครงการจากเหตุดังกลา่ว 
รวมถึงสิทธิในการได้รับค่าเช่าทรัพยส์ินส่วนท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์คืนจากผู้ให้เช่าโครงการตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสญัญา
เช่าทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นมาตรการลดความเสี่ยงของกองทรัสต์ในกรณีท่ีสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงตาม
สัญญาดังกล่าวถกูยกเลิกหรือสิน้สุดลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าช่วงท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้
ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ยังพิจารณามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มเติมรายโครงการ ดังนี ้

(1) ส าหรับโครงการ TCR (บางส่วน) โครงการ Plearnary โครงการ SPRS และโครงการ SPRP เน่ืองจากผู้ให้
เช่าช่วงทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ และเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีให้เช่าแก่ผู้ให้เช่า ช่วงเป็นบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวโยงกัน ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงได้ด าเนินการเจรจามาตราการลดความเสี่ยงเพิ่มเติมท่ีเก่ียวข้องกับการผิด
สัญญาเช่าหลักจากการช าระค่าเช่า ด้วยการปรับแก้ไขสัญญาในสัญญาเช่าหลักโดยเปลี่ยนจากการช าระ
ค่า เช่าท่ีดินรายปีเป็นการช าระค่าเช่าท่ีดินล่วงหน้าส าหรับตลอดระยะเวลาลงทุนของกองทรัสต์ ทัง้นี ้
เน่ืองจากผู้ให้เช่าช่วงทรัพย์สินแก่ กองทรัสต์ และเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีให้เช่าแก่ผู้ ให้เ ช่าช่วง เป็น
บุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกัน และจึงมีผลประโยชน์ไปในทางเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์คาดว่าความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดเหตุผิดสญัญาจากการยกเลิกสัญญาเช่าหลกัเป็นไปได้น้อย เน่ืองจากผู้ให้เช่าช่วงทรัพยส์นิแก่
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กองทรัสต์จะต้องช าระค่าชดเชยรวมถึงเบีย้ปรับให้แก่กองทรัสต์ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน
ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีให้เช่าแก่ผู้ให้เช่าช่วงนัน้ได้ 

(2) ส าหรับโครงการ I’m Park และโครงการ The Scene เ น่ืองจากทรัพย์สินท่ีให้เช่าช่วงแก่กองทรัสต์เป็น
กรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกท่ีไม่ได้มีความเก่ียวข้องกันกับผู้ให้เ ช่า ช่วงทรัพย์สิน ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงมี
มาตราการลดความเสีย่งเร่ืองการช าระเงินเพิม่เติม ด้วยการเจรจาขอช าระค่าเช่าท่ีดินโดยตรงให้แก่เจ้าของ
ท่ีดิน และ/หรือ ก าหนดระยะเวลาการช าระค่าเช่าท่ีดินระหว่างกองทรัสต์และผู้ให้เช่าช่วง (ตามสัญญาเช่า
ช่วง) และผู้ให้เช่าและผู้ เช่า (ตามสัญญาเช่าหลกั) ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงการถกูยกเลกิ
สัญญาเช่าหลัก อน่ึง ส าหรับโครงการ I’m Park เแม้ว่าการให้เช่าช่วงพืน้ท่ีอาคารโครงการ ระหว่าง บจ. แก
รนด์ ยูนิแลนด์ กับกองทรัสต์จะไม่จ าเป็นต้องได้รับความยนิยอมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อน อย่างไร
ก็ดีการให้เช่า ช่วงท่ีดินโครงการแก่กองทรัสต์จะต้องขออนุญาตและได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้ ถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคารโครงการก่อนเสมอ เน่ืองจากสัญญา
เช่าหลัก  มิได้อนุญาตให้ บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ สามารถน าพืน้ท่ีท่ีดินโครงการออกให้เช่าช่วงแก่
บุคคลภายนอกเพียงบุคคลเดียวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย บจ. 
แกรนด์ ยูนิแลนด์ ได้มีการติดต่อประสานงานเพื่อขอความยินยอมส าหรับการให้เช่าช่วงท่ีดินโครงการแก่ 
กองทรัสต์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และได้รับการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วในวันท่ี 30 กันยายน 2562  
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(6) การประกันภัยในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีนโยบายท่ีจะจัดให้มีการประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทรัสตท่ี์
มีต่อทรัพย์สินท่ีรับโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ และทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 เพื่อ
คุ้มครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

(6.1) การประกันภัยทรัพย์สินส าหรับความเส่ียงทุกประเภท (Property All Risks Insurance) 

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกประเภทในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) จะคุ้มครองความสูญเสีย
หรือเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยอันเกิดจากอุบตัิเหตุใด ๆ  ซ่ึงไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย โดย
ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยจะรวมถึง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง งานระบบ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ 
เป็นต้นรวมถึง อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์และสิ่งตกแต่งทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราในพืน้ท่ีส่วนกลางภายในโครงการ
ทัง้หมด โดยความคุ้มครองการประกันภัยประเภทนีจ้ะมีความคุ้มครองเช่นเดียวกับกรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐานรวมถึงภัย
เพิ่มต่าง ๆ อาทิ ภัยระเบดิ ภัยลมพายุ ภัยจลาจล และนัดหยุดงาน การกระท าป่าเถ่ือนและเจตนาร้าย ภัยจากยวดยาน
พาหนะ ภัยอากาศยาน รวมทัง้การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ และความเสียหายใด ๆ  ท่ีเกิดจากอุบตัิเหตุจากปัจจัยภายนอก 
เป็นต้น 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการท าประกันภัยดังกล่าวโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยทัง้หมดตามกรมธรรม์ โดยมี
ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี และผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการท าประกันภัยดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการลงทุนใน
สิทธิการเช่าของอาคารและท่ีดิน โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผลประโยชน์ และเม่ือกองทรัสต์ได้รับเงินคา่สินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัยแล้ว จะน าเงินคา่สนิไหมทดแทนท่ีได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกลา่วมาช าระคา่ซ่อมแซมทรัพยส์นิ
ในโครงการท่ีมีความเสียหายเกิดขึน้ โดยวงเงินประกันภัยจะไม่ต ่ากว่ามูลค่าทดแทนใหม่ของอาคารและสิ่งปลู กสร้าง 
(Replacement Cost) ตามท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินมูลค่าท่ีจัดท าขึน้ฉบบัล่าสุด (กรณีมีผู้ประเมินมูลค่ามากกวา่ 1 
ราย ให้ใช้มูลค่าสูงสุด) ในขณะท่ีได้เข้าท าสัญญาประกันภัยหรือในขณะท่ีมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนัน้  ๆ โดย
กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระค่าเบีย้ประกันภัยส าหรับการประกันภัยดังกล่าวทัง้หมดแต่เพียงผู้ เดียว  

(6.2) การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) เป็นการประกันภัยท่ีคุ้มครองความสูญเสีย
ในทางการค้า (รายได้ของผู้ เอาประกันภัย) เม่ือธุรกิจต้องหยุดชะงักลง อันเป็นผลสืบเน่ืองจากความเสียหายท่ีเกิดต่อ
ทรัพย์สิน ท่ีเอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ เอาประกันภัย  

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการท าประกันภัยดังกลา่วโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยทัง้หมดตามกรมธรรม์ จะไม่
ต ่ากว่าประมาณการรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับจากทรัพยส์ินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 เป็นระยะเวลา 18 ถึง 24 เดือน หรือ
ระยะเวลาอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์เห็นสมควร หักออกด้วยค่าใช้จ่ายผันแปร โดยมีระยะเวลาประกันภัย 1 ปี และผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะจัดให้มีการท าประกันภัยดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการลงทุนในสิทธิการเช่าของอาคารและท่ีดิน โดย
กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระค่าเบีย้ประกันภัยและเป็นผู้ รับผลประโยชน์ส าหรับการประกันภัยดังกล่าว  
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ผู้ จัดการกองทรัสต์จะท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยทัง้หมดตามกรมธรรม์ ซ่ึงให้
ความคุ้มครองความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการสูญเสียรายได้จากการประกอบธุรกิจและ/หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากความ
เสี่ยงภัยตามข้อ 1) 

(6.3) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 

การประกันความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสี่ยงภัยต่อทรัพย์สนิของบุคคลภายนอก (Public 
Liabilities Insurance) ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอกภายใต้จ านวน
ทุนประกัน ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย ตลอดจนกระท่ังการเสียชีวิตของ
บุคคลภายนอกอันเกิดจากความผิดพลาดหรือประมาทเลนิเล่อของผู้ เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง ในขณะปฎิบตัิหน้าท่ีรวมถึง
ความบกพร่องของสถานท่ีเอาประกันภัยนัน้ซ่ึงผู้ เอาประกันภัยต้องรับผิดชดใช้ตามกฎหมาย แต่ไม่ให้ความคุ้มครองต่อ
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้โดยตรง ต่อทรัพย์สินหรือ ร่างกายของผู้ เอาประกันภัย   

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการท าประกันภัยดังกล่าวโดยกองทรัสต์และเจ้าของท่ีดินและอาคารเป็นผู้ เอา
ประกันภัย ส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึน้ต่อร่างกายและทรัพย์สินต่อครัง้และรวมทัง้หมด โดยมีระยะเวลาประกันภัย 1 ปี 
และผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการท าประกันภัยดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการลงทุนในสิทธิการเช่าของอาคารและ
ท่ีดิน โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระค่าเบีย้ประกันภัย  
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(7) การกู้ยืมเงิน 

ส าหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 กองทรัสต์จะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหน่ึงจากการกู้ ยืมเงิน โดยมี
รายละเอียดเบือ้งต้นดังต่อไปนี ้

ธนาคารผู้ให้เงินกู้  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ 
ผู้ขอสินเช่ือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล 
วงเงินกู้  วงเงินกู้ และสินเช่ือทัง้หมดจ านวนรวมไม่เกิน 4,505,000,000 บาท โดยแบง่เป็น 

วงเงินท่ี 1 : วงเงินกู้ ระยะยาวเพื่อใช้ในการซือ้ทรัพย์สิน ดังนี  ้
(1) จ านวนไม่เกิน 2,875,000,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของมูลค่า

ทรัพย์สิน โดยใช้ส าหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
(2) จ านวนวงเงินท่ีเหลือ ใช้ส าหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมในอนาคต 

วงเงินท่ี 2 : วงเงินกู้ ระยะสัน้ โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) ไว้เป็นหลักฐาน ดังนี ้
(1) จ านวนไม่เกิน 280,000,000 บาท เพื่อช าระค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการแปลง

สภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ (ถ้ามี) 
(2) จ านวนไม่เกิน 100,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ 

โดยพิจารณาทบทวนหรือต่อระยะเวลาวงเงินทุกปี 
วงเงินท่ี 3 : ประเภทหนังสือค า้ประกัน ซ่ึงเป็นวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน โดยพิจารณาทบทวนหรือ

ต่อระยะเวลาวงเงินทุกปี จ านวนไม่เกิน 100,000,000 บาท เพื่อเป็นประกันการช าระ
หนีค้่าสาธารณูปโภค 

ประเภทของอัตรา
ดอกเบีย้ 

วงเงินท่ี 1 และวงเงินท่ี 2 เป็นอัตราดอกเบีย้ลอยตัว 
วงเงินท่ี 3 เป็นอัตราดอกเบีย้คงท่ี 

อัตราดอกเบีย้ ไม่เกินอัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี 
โดย “อัตราดอกเบีย้ MLR” หมายถึงอัตราดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้ แบบมีระยะ
ยาวของธนาคารผู้ให้เงินกู้  (Minimun Loan Rate, “MLR”) 

การช าระคืนเงินต้น วงเงินท่ี 1 : ระยะเวลา 10 ปี โดยระยะเวลาปลอดช าระเงินต้น 4 ปี ส่วนท่ีเหลือทยอยช าระทุก ๆ  
สิน้ไตรมาสจนครบก าหนดช าระ 

วงเงินท่ี 2 และวงเงินท่ี 3 : ระยะเวลาเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู้ และเอกสารทางการเงนิท่ี
เก่ียวข้อง 

หลั ก ปร ะ กั นการ
กู้ ยืม 

(1) ไม่จ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพันกับบุคคลอ่ืนต่อหลักประกันทุกโครงการ (Negative 
Pledge) 

(2) จดทะเบยีนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิการเช่าของโครงการ  CDC และโครงการ 
TC 

(3) จดทะเบยีนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้องในลูกหนีแ้ห่งสิทธิของโครงการ  
(4) การประกันภัยความเสี่ยงทุกประเภทในทรัพย์สนิ (Property All Risks Insurance) และการ

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 
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ทัง้นี ้ รายละเอียดการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์อาจแตกต่างไปจากข้อมูลท่ีเปิดเผยข้างต้น หากกองทรัสต์ได้ รับ
ข้อเสนอเงินกู้ ยืมท่ีดีกว่า 

ผู้ จัดการกองทรัสต์คาดวา่ในการลงทุนครัง้นีจ้ะกู้ ยมืเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,875 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 
25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ โดยจ านวนเงินกู้ ยืมจะขึน้อยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาวะดอกเบีย้ในตลาด 
จ านวนเงินท่ีได้จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ ราคาสุดท้ายของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 เป็น
ต้น โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาใช้เงินกู้ ยืมส าหรับการลงทุนในครัง้นีใ้นจ านวนท่ีเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

นอกเหนือจากการกู้ ยืมเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ตามท่ีได้ระบุไว้ในเอกสาร
ฉบบันี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้วงเงินกู้ ท่ี 2 ประเภทวงเงินกู้ ระยะสัน้ โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory 
Note) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในกรณีท่ีกองทรัสต์ขาดสภาพคล่อง หรือเงินส ารองส าหรับการปรับปรุง และ/หรือ 
ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างในทรัพย์สินท่ีเช่าครัง้ใหญ่ (Major Renovation) และอาจพิจารณาใช้วงเงินกู้ ท่ี 3 ประเภท
หนังสือค า้ประกันเพื่อเป็นประกันการช าระหนีค้่าสาธารณูปโภคตามท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรและก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ประกาศก าหนด และเป็นการลงทุนเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(7.1) ประโยชน์ต่อผู้ลงทุนจากการกู้ยืมเงิน 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกู้ ยมืเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพยส์ินท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุนเพิ่มเติมครัง้
ท่ี 1 นัน้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เน่ืองจากเป็นการบริหารโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึน้ 
โดยการกู้ ยืมเงินจะสามารถช่วยลดต้นทุนทางการเงินได้ในระดับหน่ึง ซ่ึงดีกว่าการระดมทุนจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อมา
ลงทุนทัง้หมด อน่ึง สัดส่วนเงินกู้ ยืมเงินต่อมูลค่าทรัพย์สินรวม (TAV) นัน้จะไม่เกินท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และ
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงของการกู้ ยืมเงิน นอกจากนี ้อัตราดอกเบีย้และเงื่อนไขการกู้ ยืมเงินท่ี
กองทรัสต์ได้รับการเสนอในครัง้นีอ้ยู่ในเกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกับเงื่อนไขการกู้ ยมืของลูกค้าชัน้ดีของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่
ในประเทศ ซ่ึงจะต ่ากว่าต้นทุนทางการเงินในส่วนของทุนอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี ้ ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณา
เงื่อนไขการกู้ ยืมเงินอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เช่น เงื่อนไขการช าระดอกเบีย้และเงินต้น รวมถึงความสมเหตุสมผลของหลักประกัน
การกู้ ยืมเปรียบเทียบกับเงื่อนไขการกู้ ยืมเงินข้ออ่ืนๆ (ยกตัวอย่างเช่น การให้หลักประกันในสัดส่วนต่อเงินกู้ ยืมท่ีสูงกว่า  
ควรได้รับอัตราดอกเบีย้ท่ีต ่ากว่า เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้รับข้อเสนอในการกู้ ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินอ่ืนท่ีมีข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีดีกวา่ในปัจจุบนั เช่น อัตราดอกเบีย้ต ่ากวา่ ระยะเวลาการช าระคนืเงินกู้ ยาวนานกวา่ 
ไม่มีหลักประกันการกู้ ยืม ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการใช้เงินกู้ ยืมจากข้อเสนอดังกล่าว โดยผู้ จัดการกองทรัสต์
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนการใช้วงเงินดังกล่าว  
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(7.2) ความเส่ียงจากการกู้ยืมเงิน 

เน่ืองจากกองทรัสต์มีความประสงค์ท่ีจะกู้ ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 2,875 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหน่ึงในการลงทุนในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 1 ดังนัน้ 
กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงเกิดขึน้จากการกู้ ยมืเงินดังกลา่วได้ โดยรายละเอียดของความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินได้ถูกระบุใน
ส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 6.1.12 ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้อันเป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์กู้ ยืมเงิน 

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ทราบถึงความเสี่ยงดังกล่าว และจะด าเนินการพิจารณาและติดตามปัจจัยท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการกู้ ยืมของกองทรัสต์ และจะบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากปัจจัยดังกลา่ว โดยค านึงถึงข้อกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องและประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคัญ รวมถึงจะติดตามผลการด าเนินงานของกองทรัสตแ์ละปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 

(7.3) ความสัมพันธ์และเหตุผลความจ าเป็นของกู้การยืมจากบุคคลท่ีเ ก่ียวข้อง และเง่ือนไขตามสัญญากู้ยืม
เงิน ในกรณีท่ีกองทรัสต์กู้ยืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ จัดการกองทรัสต์กับผู้ให้กู้ ยืมเงิน 

กองทรัสต์อาจมีการกู้ ยืมเงินทัง้หมดหรือบางส่วนจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของผู้ จัดการกองทรัสต์ เพราะผู้ให้กู้ราย
หน่ึงมีการถือหุ้นโดยตรงอยู่ในสดัส่วนร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ จัดการกองทรัสต์ ซ่ึงการเข้า
ท าธุรกรรมการกู้ ยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์ ดังนัน้ ในการกู้ ยืมดังกล่าว กองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุผลความจ าเป็นของการกู้ ยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของผู้ จัดการกองทรัสต์  

ทรัสตีเห็นว่าการกู้ ยืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของผู้ จัดการกองทรัสต์นัน้ เป็นการด าเนินการท่ีมีความ
สมเหตุสมผล และไม่ท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ เน่ืองจากมีการก าหนดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ ท่ีเป็นเงื่อนไขทางการค้า
ตามปกติและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์และผู้ให้กู้ นัน้มีความเข้าใจในธุรกิจและทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 เป็น
อย่างดี 

ความเห็นเก่ียวกับเงื่อนไขตามสัญญากู้ ยืมเงิน 

ธุรกรรมการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ดังกล่าวเป็นธุรกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีให้แก่กองทรัสต์ เช่น มีข้อก าหนดและ
เงื่อนไขภายใต้สัญญาท่ีสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของกองทรัสต์ ซ่ึงผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ขอข้อเสนอเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงินอ่ืน นอกเหนือจากบุคคลท่ีเก่ียวโยง และได้ท าการแจกแจงเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของข้อเสนอจากแต่ละ
สถาบนัการเงิน เพื่อชีแ้จงความสมเหตุสมผลในการคัดเลือกแก่ทรัสตี  

ทรัสตีเห็นว่าการกู้ ยมืเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามข้อเสนอการกู้ ยมืเงินท่ีได้รับจากบุคคล
ท่ีเก่ียวโยงกันของผู้ จัดการกองทรัสต์นัน้ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เน่ืองจากผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี
จะร่วมด าเนินการพิจารณาเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัสต์ โดยในการพิจารณาจะมีการ
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ค านึงถึงหลาย ๆ ปัจจัยร่วมกัน เช่น อัตราดอกเบีย้เงินกู้  มีระยะเวลาการผ่อนช าระ และเงื่อนไขปลีกย่อยอ่ืน ๆ ซ่ึงในการ
พิจารณาเปรียบเทียบจะค านึงถึงประโยชน์ทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาวของกองทรัสต์ โดยท่ีอัตราดอกเบีย้เป็นเพียงหน่ึง
ในปัจจัยในการพิจารณาเท่านัน้ นอกจากนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาเปรียบเทียบรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้ยมื
จากสถาบนัการเงนิต่าง ๆ  ทัง้นี ้กรณีท่ีกองทรัสต์มีการเข้าท าสญัญาเงินกู้ กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของผู้ จัดการกองทรัสตนั์น้ 
สัญญาเงินกู้ ท่ีเข้าท าจะมีเงื่อนไขท่ีไม่ด้อยกวา่ข้อเสนอจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน บริษัทประกันภัย และ/หรือ  นิติ
บุคคลอ่ืนใดท่ีสามารถให้สินเช่ือแก่กองทรัสต์ได้ 

ทัง้นี ้ทรัสตีเห็นว่าธุรกรรมท่ีกองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียงโยงกันของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามข้อเสนอการ
กู้ ยืมเงินท่ีได้รับจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือท าให้
กองทรัสต์ เสียประโยชน์ เ น่ืองจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 
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(8) สรุปสาระส าคัญของสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

(8.1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติมของโครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต์ 

สัญญาโอนสิทธิการเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีอาคารบางส่วนของโครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต์ ระหว่างบริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด กองทุนรวม CRYSTAL และกองทรัสต์ ก าหนดข้อตกลง
เก่ียวกับการตอ่ระยะเวลาการเช่าโครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ ไว้ดังนี ้

(ก) ภายหลังจากท่ีได้มีการจดทะเบยีนโอนสิทธกิารเช่าตามสญัญานี ้บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด ตกลงขยาย
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าออกไปอีกประมาณ 6 ปี 3 เดือน เพื่อให้ระยะเวลาสิทธิการเช่ารวมเท่ากับ 
30 ปี นับจากวันขยายระยะเวลาสิทธิการเช่า  โดยบริษัท เบญจกิจพัฒนา จ า กัด และกองทรัสต์จะ
ด าเนินการจดทะเบยีนเพื่อขยายระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าต่อส านักงานท่ีดินท่ีเก่ียวข้องทันทีใน
วันโอนสิทธิการเช่า 

(ข) กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าทัง้จ านวนให้แก่  บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด ส าหรับระยะเวลา
การเช่าท่ีมีการต่อออกไปเม่ือมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามข้อ (ก) ต่อส านักงานท่ีดินท่ี
เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดค่าเช่าดังต่อไปนี ้

ทรัพย์สินท่ีเช่า อัตราค่าเช่า 
ค่าเช่ารวม ไม่เกิน 255 ล้านบาท 

(ค) กองทรัสต์จะช าระค่าเช่าเพิ่มเติมตามข้อ (ข) ให้กับ บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด ในจ านวนภายหลังจากท่ี
ได้ด าเนินการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

(ง) กองทรัสต์และ บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด อาจตกลงพิจารณาต่อระยะเวลาการเช่าออกไปได้อีกเม่ือ
สิน้สุดระยะเวลาการเช่าตามข้อ (ก) โดยคู่สัญญาจะตกลงกันลว่งหน้าไม่น้อยกว่าหก  (6) เดือนก่อนวันครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่าดังกล่าว 

(จ) คู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจะร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดและเงื่อนไขบางประการภายใต้สญัญา
เช่าเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีอาคารบางสว่นส าหรับ
ทรัพย์สินโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 เพื่อให้ข้อตกลงทัง้หมดดังกล่าวเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและอยู่ภายใต้มาตรฐานการบงัคับใช้เดียวกันทัง้โครงการ เช่น ข้อก าหนดเก่ียวกับการ
เวนคืน หน้าท่ีของผู้ให้เช่า และการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า ฯลฯ เป็นต้น 

(ฉ) ในกรณีท่ีข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ท่ีระบุไว้ในสัญญาเช่าเดิม สัญญาตกลงกระท าการฉบบัเดิม และ/หรือ
สัญญาขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบฉบบัเดิม ท่ีมีข้อความขัดหรือแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขใน
สัญญาเช่าฉบบัใหม่ สัญญาตกลงกระท าการฉบบัใหม่ และ/หรือสัญญาขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงาน
ระบบฉบบัใหม่ ให้เป็นสิทธิของกองทรัสต์แต่เพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณาใช้บงัคับตามข้อตกลงหรือ
เงื่อนไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์มากท่ีสุด 
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(8.2) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติมของโครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายัง
กองทรัสต์ 

สัญญาโอนสิทธิการเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีอาคารบางส่วนของโครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต์ ระหว่าง บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด กองทุนรวม CRYSTAL และกองทรัสต์ ก าหนดข้อตกลง
เก่ียวกับการต่อระยะเวลาการเช่าโครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ ไว้ดังนี ้

(ก) เม่ือได้มีการจดทะเบยีนการโอนสิทธิการเช่าตามสัญญานีแ้ล้ว  บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด ตกลงขยาย
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าออกไปอีกประมาณ 6 ปี 3 เดือน เพื่อให้ระยะเวลาสิทธิการเช่ารวมเท่ากับ 
30 ปีนับจากวันขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าโดยบริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด และ กองทรัสต์จะด าเนินการ
จดทะเบยีนเพื่อขยายระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าต่อส านักงานท่ีดินท่ีเก่ียวข้องทันทีในวันโอนสทิธิ
การเช่า 

(ข) เม่ือมีการจดทะเบยีนเพื่อขยายระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่านี ้กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าเพิม่เตมิ
ให้แก่บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด ส าหรับระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป โดยมีรายละเอียดค่าเช่า
เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้

ทรัพย์สินท่ีเช่า อัตราค่าเช่า 
ค่าเช่ารวม ไม่เกิน 180 ล้านบาท 

(ค) กองทรัสต์จะช าระค่าเช่าเพิ่มเติมตามข้อ (ข) ให้กับ บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด ในจ านวนภายหลังจากท่ีได้
ด าเนินการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

(ง) กองทรัสต์และ บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด อาจตกลงพิจารณาต่อระยะเวลาการเช่าออกไปได้อีกเม่ือสิน้สดุ
ระยะเวลาการเช่าตามข้อ (ก) โดยคู่สัญญาจะตกลงกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหก (6) เดือนก่อนวันครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่าดังกล่าว 

(จ) คู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจะร่วมกันพจิารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดและเงื่อนไขบางประการภายใต้สญัญา
เช่าเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีอาคารบางส่วนส าหรับ
ทรัพย์สินโครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 เพื่อให้ข้อตกลงทัง้หมดดังกล่าวเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและอยู่ภายใต้มาตรฐานการบงัคับใช้เดียวกันทัง้โครงการ เช่น ข้อก าหนดเก่ียวกับการ
เวนคืน หน้าท่ีของผู้ให้เช่า และการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า ฯลฯ เป็นต้น  

(ฉ) ในกรณีท่ีข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ท่ีระบุไว้ในสัญญาเช่าเดิม สัญญาตกลงกระท าการฉบบัเดิม และ/หรือ
สัญญาขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบฉบบัเดิม ท่ีมีข้อความขัดหรือแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขใน
สัญญาเช่าฉบบัใหม่ สัญญาตกลงกระท าการฉบบัใหม่ และ/หรือสัญญาขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงาน
ระบบฉบบัใหม่ ให้เป็นสิทธิของกองทรัสต์แต่เพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณาใช้บังคับตามข้อตกลงหรือ
เงื่อนไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์มากท่ีสุด  

(8.3) โครงการ CDC ส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1  
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(8.3.1) สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีอาคารบางส่วนของโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

ผู้ให้เช่า บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด 
ผู้เช่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 
ทรัพย์สินท่ีเช่า ทรัพย์สินท่ีเช่า ได้แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้แต่ไม่รวมทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

1. ท่ีดินท่ีเช่า ได้แก่ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 255681 และบางส่วนของท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน
เ ล ข ท่ี  247221, 255680 แล ะ  255683 ตั ้ง อยู่ ต า บล คลอง จ่ัน  อ า เ ภอบา งก ะ ปิ  
กรุงเทพมหานคร รวมถึงส่วนควบของท่ีดินท่ีเช่า 

2. พืน้ท่ีอาคารท่ีเช่า ได้แก่ พืน้ท่ีบางส่วนในอาคารโครงการศูนยก์ารค้าซีดีซี คริสตัล ดีไซน์ เซ็น
เตอร์ จ านวน 7 อาคาร โดยมีพืน้ท่ีท่ีจะลงทุน (Gross Floor Area) ประมาณ 6,921 ตาราง
เมตร ส่วนควบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวทัง้หมด และบรรดาอาคารและสิ่งปลกู
สร้างท่ีจะก่อสร้างขึน้บนอาคารดังกล่าวในอนาคต  

ระยะเวลาเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  
การต่อระยะเวลา
การเช่า 

ผู้ให้เช่า และกองทรัสต์อาจตกลงพิจารณาการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปได้  โดยคู่สัญญาจะ
ตกลงกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหก (6) เดือนก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่า  

เง่ือนไขก่อนการ
จดทะเบียนการ
เช่า 

การจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจะเกิดขึน้ต่อเม่ือเงื่อนไขเหล่านีไ้ด้ส าเร็จลงแล้ว  
1. ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีภายในบริเวณ

ทรัพย์สินท่ีเช่า ในสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละเก้าสิบ (90%) ของพืน้ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าท่ี
มีการปล่อยเช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อย ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า ณ วันจดทะเบยีนสิทธิ
การเช่า หรือในสัดส่วนท่ีตกลงกับผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี 

2. มีการเข้าท าและมีการโอนทรัพย์สนิตามสญัญาขายเฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์ และงานระบบโดย
คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการ
ด าเนินโครงการศูนย์การค้าซีดีซี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

3. มีการเข้าท าสัญญาตกลงกระท าการโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง   
4. มีการเข้าท าสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง  
5. ทรัพย์สินท่ีเช่าได้มีการปลอดหรือไถ่ถอนจากจ านอง รวมถึงภาระติดพันอ่ืนใดในทรัพย์สนิท่ี

เช่าทัง้หมด 
6. ผู้ให้เช่าได้ด าเนินการแก้ไข ขออนุญาต หรือรือ้ถอนส่วนต่อเติม แก้ไข หรือดัดแปลงท่ีไม่ได้

รับอนุญาตในบริเวณโครงการให้ถูกต้องตามกฎหมาย  และได้ส่งมอบส าเนาหลักฐาน
ใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้องให้กองทรัสต์ตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

7. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีการท าประกันภัยท่ีเก่ียวข้อง (โดยกองทรัสต์) ดังต่อไปนี ้
(ก) กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความเสี่ยงภัยทรัพย์สินในส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมี

กองทรัสต์และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
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ผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาประกันภัย
ท่ีเหลือของกรมธรรม์ประกันภัยนับแต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  

(ข) กรมธรรม์ประกันภัยความความเสีย่งภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสยีหายตอ่
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีกองทรัสต์เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัย 

(ค) กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมี
กองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วม 

8. ผู้ให้เช่าได้ยื่นแบบแสดงรายการและช าระบรรดาค่าภาษีอากร เบีย้ปรับ และเงินเพิ่มทัง้หมด
ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงรวมถึงค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย 
และภาษีประเภทอ่ืนใดท่ีเรียกเก็บจากทรัพย์สนิท่ีเช่าต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องตามท่ี
กฎหมายก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

การจดทะเบียน
สิทธิการเช่า 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะเข้าจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่า  ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องใน
วันท่ีมีการช าระค่าเช่าโดยคู่สญัญาตกลงจะไปจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้จดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือภายในวันและเวลาท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งหรือจะแจ้งต่อผู้ให้เช่าล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน แล้วแต่วันใดจะเกิดขึน้ในภายหลัง 

ค่าเช่าและการ
ช าระค่าเช่า 

1. กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้จ านวนให้แก่ผู้ให้เช่า เม่ือมีการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องแล้ว ทัง้นี ้ค่า
เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี  ้

ทรัพย์สินท่ีเช่า อัตราค่าเช่า 
ค่าเช่ารวม [] 

2. ในการช าระค่าเช่าตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี  ้ กองทรัสต์จะช าระให้กับผู้ให้เ ช่า ใน
จ านวนท่ีได้ด าเนินการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

หน้าท่ีของผู้ให้
เช่า  

1. ในวันท่ีจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า  ผู้ให้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าในสภาพ
เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถให้เช่าช่วงพืน้ท่ีแก่ผู้ เช่ารายย่อย  และ
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์  

2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ดังนี ้
(ก) อนุญาตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าได้โดยสงบและปรกติสุข  

ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เช่า  
(ข) ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่า โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากกองทรัสต์ 
(ค) ด าเนินการให้ทรัพย์สินท่ีเช่ามีถนนและทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ  

3. ผู้ให้เช่าจะช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขออนุญาต การติดต่อกับ
หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าอันเอือ้
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ประโยชน์ต่อธุรกิจของกองทรัสต์หรือผู้ เช่ารายย่อย รวมถึงการน าส่งภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ
และภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าไปช าระแก่
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

4. ในกรณีท่ีหน่วยงานราชการได้ด าเนินการตรวจสอบหรือมีค าสั่งให้ผู้ให้เช่าแก้ไขหรือรือ้ถอน
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างภายในโครงการศูนยก์ารค้าซีดีซี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ท่ีไม่ได้เป็น
ส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่า ให้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือการปฏิบตัิตามค าสั่งของหน่วยงานราชการดังกล่าวโดยเร็ว และคู่สญัญา
จะต้องด าเนินการหรือใช้มาตรการท่ีส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอ่ืนๆ 
ภายในโครงการ (รวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า) ให้น้อยท่ีสุดและเป็นประโยชน์ต่อการประก อบ
ธุรกิจของกองทรัสต์มากท่ีสุดเท่าท่ีสามารถกระท าได้ตามข้อก าหนดของกฎหมายและ
ภายในกรอบค าสั่งของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้คู่สัญญาจะใช้ความพยายาม
อย่างดี ท่ีสุดเพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่าการรื ้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจะเป็นมาตรการ
สุดท้ายส าหรับการด าเนินการดังกล่าว  
ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าวทัง้หมดด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง  
และผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการตามท่ีคู่สัญญาตกลงกันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน
หกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้ข้อสรุป หรือภายในก าหนดระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาจะ
ได้ตกลงกัน การด าเนินการของผู้ให้เช่าตามข้อนีจ้ะต้องไม่ส่งผลกระทบในเชิงกายภาพต่อ
พืน้ท่ีส่วนอ่ืนๆ ของอาคารภายในโครงการศูนย์การค้าซีดีซี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ รวมถึง
ทรัพย์สินท่ีเช่า 

5. ผู้ให้เช่าตกลงให้สิทธิดังต่อไปนีแ้ก่กองทรัสต์  
(ก) สิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกทัง้หมดของโครงการ รวมถึงทางเช่ือมท่ีสามารถเช่ือมต่อไป

ยังทางสาธารณะอ่ืนๆ  
(ข) สิทธิในการใช้ช่องทางการจราจรทัง้ภายในและภายนอกโครงการศูนย์การค้า ซีดี ซี 

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ซ่ึงตัง้อยู่บนท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 823, 206174, 252023, 
255665, 255679, 247221, 255680, 255681 และ 255683 ต าบลคลองจ่ัน อ าเภอ
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

(ค) สิทธิในการใช้พืน้ท่ีส่วนกลางอ่ืนๆ ของโครงการศูนย์การค้าซีดีซี คริสตัล ดีไซน์ เซ็น
เตอร์ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพืน้ท่ีอาคารจอดรถและพืน้ท่ีลานจอดรถโดยรอบ
โครงการ (เฉพาะส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุน (หากมี)) ในจ านวนท่ีเพียงพอต่อการ
ด าเนินโครงการและเพียงพอตามกฎหมาย ทางเช่ือมระหว่างอาคาร ห้องน า้ ท่ีเก็บขยะ 
และพืน้ท่ีส าหรับจัดวางสาธารณูปโภคและงานระบบต่างๆ ของโครงการ ฯลฯ  

(ง) ผู้ ให้เ ช่าจะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ก่อภาระผูกพัน โอน หรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้น หรือด าเนินการ
ใดๆ ท่ีมีผลหรืออาจมีผลท าให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ  
และบริวารของบุคคลดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ ข้างต้นได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
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เพียงบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

กองทรัสต์ตกลงท่ีจะบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้นด้วย
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ แต่ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมพืน้ท่ีและทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีมีลักษณะเป็นการ
ลงทุน (Capital Expenditure) ตามจ านวนท่ีเรียกเก็บโดยกองทรัสต์  

6. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะไม่
แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือน าพืน้ท่ีในอาคารโครงการศูนย์การค้าซีดีซี คริสตัล ดีไซน์ เซ็น
เตอร์ ท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีเช่า ออกให้เช่าหรือหาประโยชน์ในรูปแบบใดๆ อันเป็นการแข่งขัน
กับการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ เว้นแต่ท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัหรือได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ 

7. ผู้ให้เช่าตกลงโอนมิเตอร์ไฟฟ้า น า้ประปา และ/หรือสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินโครงการให้แก่กองทรัสต ์รวมถึงด าเนินการใดๆ และให้ความยินยอมท่ีจ าเป็นเพื่อให้
สามารถด าเนินการโอนมิเตอร์ดังกลา่วให้แก่กองทรัสต์ได้ โดยจะต้องด าเนินการดงักล่าวให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ี
กองทรัสต์จะพิจารณาขยายให้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโอนมิเตอร์ดังกล่าว  

8. ผู้ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี  ้สัญญาซือ้ขาย
เฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า  และ
สัญญาตกลงกระท าการ ไปก่อหลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิและ
หน้า ท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเช่ือทางการเงินของกองทรัสต์  หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทาง
การเงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สินเช่ือดังกล่าวได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางสว่น 
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะให้ความ
ร่วมมือแก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือก่อหลักประกัน หรือ
หนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะ
ลงนามเพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรือการโอนสิทธิ และ
ส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้รับค าบอก
กล่าวจากกองทรัสต์ 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่า และปฏิบตัิตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีก าหนดในสัญญา  

ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ให้เช่าว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตั ้งขึน้
โดยชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของผู้ให้
เช่า 

1. ผู้ให้เช่าเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 
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2. ผู้ให้เช่ามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้เช่า  

3. การท่ีผู้ให้เช่าเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้ท าหรือจะท าความ
ตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้เช่า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่ง
มีนัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีเช่า 

4. ผู้ ให้เ ช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีเช่า และเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการน า
ทรัพย์สินท่ีเช่าออกให้เช่าแก่กองทรัสต์  

5. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินท่ีเช่าออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบด้วยกฎหมาย  
6. ผู้ ให้เ ช่าไม่มีข้อพิพาท  หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน

ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

7. ผู้ให้เช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงท่ีจะต้องขายทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บุคคลใด  
8. ผู้ ให้เ ช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงให้บุคคลใดมีสิทธิใช้ทรัพย์สินท่ีเ ช่าเพื่อออกสู่ถนน

สาธารณะ 
9. ผู้ให้เช่าไม่ได้รับค าบอกกล่าวหรือค าสั่งจากทางราชการเก่ียวกับการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า  
10. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระผูกพันใดๆหรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด 

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ านอง สิทธิยึดหน่วง ภาระจ ายอม ทางจ าเป็น และภาระ
ติดพันในอสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด เว้นแต่ (ก) การแบง่พืน้ท่ีออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยและ 
(ข) บรรดาสิทธิการเช่าระยะยาวท่ีได้จดทะเบยีนก่อนหน้าวันลงนามสัญญาฉบบันี ้(หากมี)  

11. อาคารภายในโครงการศูนย์การค้าซีดซีี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สนิ
ท่ีเ ช่าได้ด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง และเปิดด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
กฎระเบยีบ และวิธีปฏิบตัิใดๆ อย่างถูกต้อง  

12. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีทางเข้าออกท่ีดีและเหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์ตาม
วัตถุประสงค์ในการเช่า และสามารถใช้เพื่อด าเนินกิจการโครงการศูนย์การค้าซีดีซี คริสตลั 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ได้ 

13. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย 

14. ทรัพย์สินท่ีเช่าไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

15. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคลใดๆ  
ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
เช่ามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  
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การโอนผู้เช่าราย
ย่อย 

ผู้ให้เช่าตกลงด าเนินการเก่ียวกับการโอนผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินท่ีเช่า  ดังนี ้
1. ด าเนินการเพื่อให้ผู้ เช่ารายยอ่ยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าพืน้ท่ี

ภายในบริเวณทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมดภายในระยะเวลาสาม  (3) เดือนหลังจากการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่า 

2. ผู้ให้เช่าตกลงจะส่งมอบเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ และเงินประกันอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานท่ีผู้ให้เช่าได้รับจากผู้เช่ารายย่อยและผู้ รับบริการตามสญัญาเช่า
และสัญญาบริการซ่ึงได้เข้าท ากับผู้ให้เช่าก่อนหรือในวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทัง้ หมด
ให้แก่กองทรัสต์ ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า นอกจากนี ้หากผู้ให้เช่าได้รับเงินประกันจาก
ผู้ เช่ารายย่อยและผู้รับบริการภายหลังจากวนัจดทะเบยีนสทิธิการเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ส่งมอบเงินประกันดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่
วันท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ  และเงินประกันอ่ืนๆ 
ดังกล่าว 

3. หากมีผลประโยชน์ใดๆ เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ หรือรายได้อ่ืนใด (ถ้ามี) ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ี
กองทรัสต์ควรจะได้รับและผู้ให้เช่าได้รับไว้ล่วงหน้าทัง้ก่อนและในวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่าจากผู้ เ ช่าพืน้ท่ีและผู้ รับบริการ  ผู้ ให้เ ช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบและส่งมอบ
ผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน สิบสี่ (14) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า หรือในกรณีท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า ผู้ให้เช่าจะส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ 
(14) วันนับแต่วันท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว  

ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าตกลงว่า ในกรณีท่ีสัญญาเช่าพืน้ท่ีท่ีผู้ เช่ารายย่อยมิได้ให้ความยินยอมในการโอน
สิทธิหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีให้แก่กองทรัสต์ถูกบอกเลิกหรือสิน้สุดลง  การเข้าท าสัญญาเช่า
พืน้ท่ีใหม่ส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า (หากมี) จะเป็นการเข้าท าสัญญาโดยกองทรัสต์ 

การโอนสิทธิการ
เช่า 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันี ้ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ีใดๆ ภายใต้
สัญญาฉบบันีใ้ห้กับบุคคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือ
ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ท่ีท าให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ินท่ีเช่า ทัง้นี ้ไม่วา่
จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

การซ่อมแซมและ
ปรับปรุงทรัพย์สิน
ท่ีเช่า 

1. การซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอ่ืนในสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์จะดูแล บ ารุง รักษา และ

ซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ตลอดจนส่วนควบของทรัพย์สินท่ีเช่าให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งานตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบบันีต้ลอดระยะเวลาการเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์เอง โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่
กองทรัสต์ในการด าเนินการดังกล่าวอย่างรวดเร็วและเต็มท่ี ตามท่ีกองทรัสต์จะได้ร้อง
ขอตามสมควร 

(ข) ในกรณีท่ีกองทรัสต์เห็นว่าการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่านัน้อาจกระทบถึงโครงสร้างหรือ
รากฐานของทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ หรือกรณีจะต้องได้รับความ
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ร่วมมือจากผู้ให้เช่าในฐานะเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการอย่างมี
นัยส าคัญ ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะเข้ามาเป็นผู้ด าเนินการดูแล  บ ารุง รักษา และซ่อมแซม
ทรัพย์สินท่ีเช่าแทนกองทรัสต์ทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับหนังสือบอกกล่าวจากกองทรัสต์ โดย
การด าเนินการของผู้ให้เช่าตามข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและ
กองทรัสต์จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน และกองทรัสต์จะต้องส่งมอบเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานท่ีกองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซม
ทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าว (หากมี) 

(ค) ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น และ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้แจ้งให้ทราบแล้วแต่ไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้า  
(45) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือหรือภายในระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาได้ตกลง
กัน ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงสามารถด าเนินการต่างๆ  ตามข้อ (ก) หรือ (ข) แทน
คู่สัญญาฝ่ายนัน้ได้ทุกประการ และคู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงจะต้องชดใช้
บรรดาค่าใช้จ่ายท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ช าระไปเพื่อการดังกล่าวอย่างเต็มจ านวน  
ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเสียหาย  

2. การปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) กองทรัสต์มีสิทธิในการตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า รวมถึงก่อสร้างสิ่ง

ปลูกสร้างหรือสาธารณูปโภคใดๆ ("ส่ิงปลูกสร้างเพิ่มเติม") ตลอดระยะเวลาการเช่า 
โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รวมถึงให้ความยินยอม
และช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขออนุญาต และการติดตอ่
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี การตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงท่ีอาจกระทบถึง
โครงสร้างหรือรากฐานของทรัพยส์ินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ  กองทรัสต์จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเร่ิมด าเนินการดงักล่าว  โดยผู้ให้เช่า
จะไม่ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม
รายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน 

(ข) ผู้ให้เช่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมและให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมดังกลา่วตลอดระยะเวลาการเช่า โดยในกรณีท่ีสิง่
ปลูกสร้างเพิ่มเติมมีผลเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในทรัพย์สินท่ีเช่า  ให้ถือว่าพืน้ท่ีให้
เช่าสุทธิท่ีเพิ่มขึน้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาฉบบันี  ้

(ค) ไม่ว่าในกรณีใด การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมตามท่ีระบุในข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

การประกันภัย ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรัสต์จะจัดให้มีการท า  
1. ประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภัยส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า  และทรัพย์สินภายในทรัพย์สนิท่ี

เช่า โดยมีกองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและ
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า  ซ่ึงมูลค่าทุนประกันภัยท่ี
จัดท าจะไม่น้อยกว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement Cost) ไม่รวมมูลค่าท่ีดนิ 
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ซ่ึงค านวณโดยผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี  ้
กองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนพืน้ท่ีของทรัพย์สินท่ีเช่า  และ
ผู้ ให้เ ช่าตกลงรับผิดชอบค่า เบีย้ประกันภัยตามสัดส่วนมูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่  (Full 
Replacement Cost) พืน้ท่ีครอบครอง และทรัพย์สินภายในโครงการส่วนอ่ืนๆ ท่ีกองทรัสต์
ไม่ได้ลงทุน ตามจ านวนท่ีเรียกเก็บโดยกองทรัสต์ และ  

2. ประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการ รวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า  
โดยกองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยทัง้หมดตามสัดส่วนพืน้ท่ีของทรัพย์สินท่ีเช่า  

3. ประกันภัยธุร กิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมีกองทรัสต์และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เ ข้า เป็นผู้ เอา
ประกันภัยร่วมและ/หรือเป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วม โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเบีย้
ประกันภัยดังกล่าวทัง้หมด 

ทรัพย์สินท่ีเช่า
เสียหายหรือถูก
ท าลาย 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ  
ท าให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) ให้จัดการประชุม
ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายโดยไม่ชักช้า เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสุจริตว่ากรณีดังกล่าว ควรจะด าเนินการให้มีการก่อสร้างทรัพยส์นิ
ท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ดังกล่าวภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีเกิดความเสียหายตามข้อนี ้
(ก) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาไม่อาจหาข้อยุติได้ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น หรือ (2) 

คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ให้ถือว่า
คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเ ช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า โดย
กองทรัสต์จะส่งมอบเงินท่ีได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานหลังจากหักภาระหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องมามอบให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อให้ผู้ให้เช่าใช้ในการด าเนินการก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมดังกล่าว โดยจะก าหนดจ่ายช าระตามงวดงานขึน้อยู่กับดุลพินิจของ
ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีของกองทรัสต์ ทัง้นี ้การก่อสร้างทรัพยส์ินท่ีเช่าขึน้มาใหม่
ดังกล่าวจะต้องด าเนินการเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะ
มีการก่อสร้าง โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลน
การก่อสร้าง/ดัดแปลงทรัพย์สินท่ีเช่าฉบับท่ีได้ รับอนุมัติโดยหน่วยงานท้องถ่ินท่ี
เก่ียวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และตามแผนงานและงบประมาณท่ี
คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน  
ให้เช่าจะต้องท าการก่อสร้าง/ดัดแปลงให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบสี่ (24) เดือนนับแต่เกิด
ความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน รวมถึงด าเนินการขอ
ความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้า
มี) เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันี ้และให้ถือว่าสิทธิและ
หน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป โดยให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการ
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ก่อสร้างขึน้มาใหม่เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ โดยผู้ให้เช่าจะ
เป็นผู้ มีกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวและให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการก่อสร้างขึน้มาใหม่
เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้

(ข) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาตกลงจะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ี
เช่า  หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้
เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง คู่สัญญา
ตกลงให้กองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน โดยกองทรัสต์จะได้รับส่วน
แบง่เท่ากับค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหลังจากการช าระหนีห้รือปลดภาระผูกผันกับเจ้าหนี ้
แล้ว คงเหลือตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และผู้ให้เช่าจะได้รับส่วน
แบ่งส่วนท่ีเหลือจากส่วนของกองทรัสต์  ทัง้นี  ้กองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานในส่วนท่ีเกินกว่าท่ีกองทรัสต์จะได้รับให้แก่ผู้ให้เช่า  

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยยังคง
สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าบางส่วนเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Partial Loss) 
ให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป ซ่ึงผู้ให้เช่ามีหน้าท่ี
ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า โดยกองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี
กองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าดังกล่าว  

ทรัพย์สินท่ีเช่าถูก
เวนคืน 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนกองทรัสต์เห็นว่าไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี ้ให้สัญญาฉบบันีเ้ป็นอันยตุิ
และยกเลิกต่อกันโดยทันที โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนตามวิธีการ
ค านวณค่าทดแทนตามสูตรการค านวณท่ีระบุด้านล่าง  โดยเงินท่ีได้รับจากการเวนคืน
ทรัพย์สินท่ีเช่า หมายถึง เงินท่ีผู้ให้เช่าได้รับมาจากการเวนคืน (หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษท่ีี
เก่ียวข้อง) ทัง้นี ้เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดหลังการจ่ายเงินให้กองทรัสต์ข้างต้นให้เป็นของผู้ให้
เช่า 
"ค่าทดแทนการเวนคืน" = เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพยส์ินท่ีเช่า คูณด้วย (มูลค่าสิทธกิาร
เช่า ท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่า  ณ  วันท่ีถูกเวนคืน  (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพยส์ินท่ีเช่า ณ วันท่ีถูกเวนคนื (Income approach 
of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะไม่เกินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่า  ณ 
วันท่ีถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold)  

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังสามารถใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้เช่าตกลงช าระเงินค่าทดแทนการ
เวนคืนดังต่อไปนีใ้ห้แก่กองทรัสต์  
"ค่าทดแทนการเวนคืนในกรณีท่ีถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังใช้ประโยชน์ได้" 
= เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเ ช่า  คูณด้วย (มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ  วันท่ีถูก เวนคืน  (Income approach of remaining 
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leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน 
(Income approach of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะต้องไม่เกินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่าใน
ส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 
ผู้ให้เช่าจะช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้แก่กองทรัสต์ทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับเงินค่าเวนคนื
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงให้ถือว่าเงินทดแทนดังกล่าวเป็นการเยียวยาความเสียหาย
ทัง้หมดท่ีกองทรัสต์อาจได้รับในกรณีนี ้ และในกรณีดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นเหตุเลิกสัญญา
ตามสัญญาฉบบันี ้

3. การค านวณมูลค่าสิทธิการเช่าและมูลคา่ตลาดของทรัพยส์ินท่ีเช่าตามข้อ 1. และ 2. ให้ใช้ผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ประเมินตามวิธีรายได้ (Income Approach) โดยในกรณีมีผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 1 ราย ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าจากผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน โดยเป็นผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ในกรณีท่ีเงินท่ีได้รับจากการเวนคนืทรัพยส์ินท่ีเช่าต า่กว่าราคาตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่า  เม่ือ
ได้รับการบอกกล่าวจากกองทรัสต์  ผู้ ให้เช่าตกลงให้ความร่วมมือกับกองทรัสต์ในการ
อุทธรณ์ค่าทดแทนการเวนคืนกับหน่วยงานท่ีมีอ านาจ และ/หรือด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งให้ทราบ 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับ
การเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าและการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาการ
เช่าตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีแ้ละระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่อออกไป 

2. กองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าส่งให้แก่ผู้ให้เช่าตามจ านวนท่ีผู้ให้เช่าจะแ จ้ง ให้
กองทรัสต์ทราบล่วงหน้า เพื่อน าไปช าระแก่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุแห่งการเลิก
สัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบบันี ้และผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่ท าการ
จดทะเบยีนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวันท่ีกองทรัสต์ก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้ให้ถือว่า
เป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบบันีทั้นที 

2. ในกรณีท่ี (1) ผู้ให้เช่าปฏิบตัิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ ยืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนีส้นิ
อ่ืนใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซ่ึงอาจน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลายหรือฟื้นฟกิูจการ  หรือ (2) 
ผู้ให้เช่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพยห์รือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษทั 
การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้เช่า ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบ
ต่อความสามารถของผู้ให้เช่าในการช าระหนี ้หรือปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันี ้โดยผู้ให้เช่าไม่
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สามารถท าการแก้ไขเหตุ (1) หรือ (2) ดังกล่าวให้เสร็จสิน้ภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ (120) วัน 
นับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  เว้นแต่ ผู้ให้เช่าสามารถ
พิสูจน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจนเป็นท่ีพอใจแก่กองทรัสต์ว่าการผิดนัดดงักล่าวไม่
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินของผู้ให้เช่าซ่ึงจะน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะ
ล้มละลาย และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทรัสต์ตามสัญญา
ฉบบันี ้

3. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ กรณี
ท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ ให้
เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

4. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามก าหนดในสัญญาฉบบันีเ้ว้นแต่จะมี
การต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 

5. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา 
6. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น

ลายลักษณ์อักษรแล้ว 
7. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  

ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้
8. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาโดยผู้ให้เช่าหรือบริษัทในเครือของผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาซือ้ขาย

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาตกลงกระท าการ หรือ สัญญาอนุญาตให้ใช้
เคร่ืองหมายการค้า หรือสัญญาเช่าท่ีดิน 

9. กรณีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ท า
ให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) และ (1) คู่สัญญาตกลง
จะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเ ช่าขึน้ใหม่  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจ
ด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้
บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง ตามท่ีระบุอยู่ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูก
ท าลาย" ข้อ 1 (ข) 

10. กรณีเหตุสุดวิสัย ท่ีไม่ใช้ความผิดของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย และไม่ถือเป็นเหตุแห่งการเลิก
สัญญาตามข้อ 7 หรือข้อ 9 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตัิตามหัวข้อเหตุสุดวสิยั 
ข้อ 2 ได้จนเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 8 
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิ หน้า ท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์จะเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ให้เช่าจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สดุลง เว้นแต่ความเสยีหาย
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ดังกล่าวเกิดจากผู้ให้เช่าหรือคู่สัญญาของกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีห้รือในสัญญาใดสญัญาหน่ึงท่ีระบุในหัวข้อ "เหตุแห่งการ
เลิกสัญญา" ข้อ 8 และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเ ช่าภายใต้สัญญาฉบับนี ้
และกระทบสิทธิของกองทรัสต์ภายใต้สัญญาฉบับนีห้รือสัญญาใดสัญญาหน่ึงท่ีระ บุใน
หัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 8 อย่างมีนัยส าคัญ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที และผู้ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชย
ให้แก่กองทรัสต์ ตามราคาประเมินซ่ึงอ้างอิงวิธีรายได้ (Income Approach) ณ วันท่ีสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยให้กองทรัสต์ และผู้ให้เช่าแต่งตัง้บริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฝ่ายละ 
1 (หน่ึง) ราย และตกลงใช้มูลค่า เฉลี่ยท่ีได้จากการประเมินของบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทัง้ 2 (สอง) ราย เป็นค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชยดังกล่าว รวมถึง
เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ ไม่ตัด
สิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมี
เหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 3 ผู้ให้เช่าจะ
เรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง 
เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง
ท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญา
ฉบบันี ้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่า เช่า
คงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเ รียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้เว้น
แต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 7 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสตมี์สิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนจากผู้ให้เช่าตาม
วิธีการท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืน" ข้อ 1 

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 9 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยคู่สัญญาตกลงแบง่ค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานตามวิธีการท่ีระบุ
ไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกท าลาย" ข้อ 1 (ข) 

6. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 
2 หรือ ข้อ 8 แล้ว กองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่ากองทรัสต์
จะได้รับช าระค่าเสียหาย เงินช าระคืน ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
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ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์แล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าคงเหลอืรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ให้
เ ช่าส าหรับระหว่างระยะเวลานี ้ตามท่ีกองทรัสต์จะพิสูจน์ได้ว่ากองทรัสต์ได้ รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกินกวา่ผลประโยชน์ท่ีกองทรัสต์ได้รับส าหรับช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว โดยผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกินดังกล่าว  

7. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสญัญา" ข้อ 10 และคู่สัญญา
ทัง้สองฝ่ายได้ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการด าเนินการตามหัวข้อเหตุสุดวสิัยข้อ 2 นี ้
แล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยผู้ให้เช่าตกลงจะช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่า
คงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนาม
กองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยท่ีคู่สัญญาแตล่ะ
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 

การส่งมอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าคืน 

1. ภายใต้บงัคับของข้อ 6 ในหัวข้อ "ผลของการเลิกสัญญา" เม่ือสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลงไม่ว่า
กรณีใดๆ กองทรัสต์ตกลงขนย้ายทรัพยส์ินและบริวารของกองทรัสต์ออกไปจากสถานท่ีเช่า
แล้วส่งมอบสถานท่ีคืนให้แก่ผู้ ให้เ ช่าในสภาพเรียบร้อยภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันท่ี
สัญญาสิน้สุดลง หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว กองทรัสต์ยังไม่ด าเนินการตามหน้าท่ี ผู้ให้
เช่ามีอ านาจเข้าไปด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร รวมทัง้เข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่า
โดยมีอ านาจท าลายเคร่ืองกีดขวางใดๆ ได้ โดยกองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายท่ี
เกิดขึน้  

2. กองทรัสต์จะท าการส่งมอบทรัพย์สนิท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าตามสภาพการใช้งานในขณะนัน้
แต่ต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ติดตรึงตราและไม่ติดตรึง
ตรากับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงกองทรัสต์ได้ใช้ความระมัดระวงัในการดูแลรักษาทรัพย์สนิดังกลา่ว
ดุจวิญญูชนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณี ท่ีไม่สามารถส่งมอบส่วนควบและ
อุปกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่าได้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย หรือการ
เสื่อมสภาพของทรัพย์สินนัน้ๆ เ น่ืองจากการใ ช้งานตามปกติหรืออายุการใช้งานของ
ทรัพย์สินนัน้  

3. เม่ือผู้ให้เช่าได้รับมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนจากกองทรัสต์ ผู้ให้เช่าจะเข้าด าเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันท่ีกองทรัสต์แจ้งความประสงค์ท่ีจะสง่
มอบ และกองทรัสต์ตกลงท่ีจะปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าให้กลับคืนสูส่ภาพตามท่ี
ระบุไว้ในข้อ 2. โดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดและวธิีการท่ีคูส่ญัญา
ทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกัน 

4. กองทรัสต์จะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์ได้รับไว้แทนผู้ ให้เช่า  (ถ้ามี) ให้แก่
ผู้ให้เช่า รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าท่ีกองทรัสต์ได้รับจากผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สนิท่ี
เช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือผู้ให้เช่า (แล้วแต่กรณี) 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
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สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.3.2) สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบของโครงการ CDC ในส่วนท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

ผู้ขาย บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด และบริษัท เค.อี.รีเทล จ ากัด 
ผู้ซือ้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 
ทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการด าเนินโครงการ โดยรายละเอียดเป็นไป
ตามรายการแนบสัญญา 

การโอน
กรรมสิทธิ์ 

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายภายใต้สัญญาฉบับนีจ้ะมีผลสมบูรณ์ในวันท่ีมีการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 
1 ("วันโอนกรรมสิทธิ์ ")  

ราคาซือ้ขาย คู่สัญญาตกลงซือ้ขายทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในราคาสุทธิทัง้สิน้ [] บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
("ราคาซือ้ขาย") ทัง้นี ้กองทรัสต์จะช าระราคาซือ้ขายเม่ือมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้
สัญญาเช่าโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1  

ค่าธรรมเนียม
และภาษีอากร 

ผู้ขายตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนขายทรัพยส์นิ
ท่ีซือ้ขาย และผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดขึน้จากการโอนขายทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 
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หากคู่สัญญาฝ่ายใดได้ทดรองจ่ายเงินดังกล่าวแทนคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไปก่อน คู่สัญญาอีก
ฝ่ายนัน้ตกลงช าระเงินคืนให้แก่คู่สญัญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปภายในเจ็ด  (7) วัน นับแต่ได้รู้หรือ
ควรรู้ถึงการจ่ายเงินนัน้ หรือนับจากได้รับแจ้งจากคู่สัญญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปเป็นลายลกัษณ์
อักษร 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระราคาซือ้ขายตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้

หน้าท่ีของผู้ขาย 1. ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะส่งมอบ 
(ก) ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในสภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถ

ด าเนินธุรกิจให้เช่าและ/หรือให้บริการพืน้ท่ีอาคารท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ
CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 แก่บุคคลภายนอก และเพื่อใช้ใน
การประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(ข) กุญแจ รหัสแม่กุญแจ การใช้สิทธิรับประกัน (warranty) ในตัวผลิตภัณฑ์ และต้นฉบบั
เอกสารทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่กองทรัสต์ (เช่น หนังสือรับรอง 
ใบทะเบียนกรรมสิทธิ์  ใบอนุญาต สัญญา และแบบแปลน) รวมถึงลงนามและ
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมีผลเป็นการโอนโดย
สมบูรณ์มาท่ีกองทรัสต์ 

2. ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาระหนีส้ินค่าใช้จ่าย ค่าบ ารุงรักษา และภาระผูกพนัใดๆ ท่ีเก่ียวกับ
การบ ารุงรักษาทรัพยส์ินท่ีซือ้ขายท่ีตนเป็นผู้ขายท่ีเกิดขึน้และยงัคงค้างช าระอยู่ก่อนวันโอน
กรรมสิทธิ์ 

3. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะอนุญาตให้กองทรัสต์ ผู้แทน ผู้ส ารวจทรัพย์สิน หรือท่ีปรึกษา
ของกองทรัสต์ท าการส ารวจทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการ
ตรวจสอบทรัพย์สินท่ีซือ้ขายได้ทุกประการ 

4. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะไม่กระท าการดังต่อไปนี ้
(ก) จ าน า ให้เช่า หรือให้เช่าซือ้ทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย หรือน าทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไปก่อภาระ

ผูกพันหรือเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด รวมถึงการก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใดๆ 
ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

(ข) กระท าการใดๆ ท่ีท าให้ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายต้องเสือ่มค่าลง เว้นแต่เป็นการใช้งานในการ
ด าเนินงานตามธุรกิจปกติของโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ท่ี 1 

(ค) จ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่บุคคลภายนอก 
(ง) กระท าการใดๆ อันมีผลเป็นการรอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือท าให้สิทธิในการได้มา

ซ่ึงทรัพย์สินท่ีซือ้ขายของกองทรัสต์ด้อยลง หรือด้อยกว่าบุคคลอ่ืน 
ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ขายว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตัง้ขึน้โดย
ชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้
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ค ารับรองของ
ผู้ขาย 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายรับรองต่อกองทรัสต์ว่า 
1. ผู้ ขายเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบียนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม

กฎหมายไทย 
2. ผู้ขายมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ

ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ขาย  

3. การท่ีผู้ขายเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ขายได้ท าหรือจะท าความตก
ลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ขาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

4. ผู้ขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการขาย
และโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายแก่กองทรัสต์ 

5. ผู้ขายไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ในระหวา่ง
การด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด หรือผิดสัญญาใดๆท่ีมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ขายตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

6. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระผูกพันใดๆหรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืน
ใด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ าน า การจ านอง สิทธิยึดหน่วง และภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด 

7. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ 

8. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ 
9. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ขายได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล ใดๆ  

ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัและผู้ขาย
มิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ 

เหตุเลิกสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ขายไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในวันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่า

ภายใต้สัญญาเช่าโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
2. ในกรณีท่ีผู้ขายจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ้หรือผิด

ค า รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้(เ ว้นแต่ ท่ีเป็นกรณีตามข้อ 1 ข้างต้น) และผู้ขายไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจาก
วันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญา
ได้ตกลงกัน 
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3. ก่อนการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย ผู้ขายถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย  
หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ขาย  
ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ขายในการช าระหนีห้รือปฏิบตัิตาม
สัญญาฉบบันี ้

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ  (120)  วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือ
ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่
กรณีท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจา ก
ผู้ขาย จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

5. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาฉบบันี ้
6. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้คู่สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์

เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
7. ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

อันเน่ืองมาจาก  
(ก) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านผู้ให้เช่า หรือผู้ให้สัญญาภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ

ฉบบัลงวันท่ีเดียวกับสัญญาฉบบันี ้ 
(ข) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านกองทรัสต์ หรือ 
(ค) ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือ 
(ง) คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญากองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้

แจ้งให้ผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเตมิ
ครัง้ท่ี 1 ทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว หรือในกรณีท่ีทรัพยส์นิ
ท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
ถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
ของการเช่าตามสัญญาเช่าโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 
1 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 7(
ก) และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว ผู้ขายตกลง
ซือ้คืนจากกองทรัสต์ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะ นัน้ ใน
ราคาตามท่ีกองทรัสต์ซือ้ครัง้แรกซ่ึงปรับตามสัดส่วนของจ านวนวันท่ีกองทรัสต์ยังคงมีสิทธิ
ตามระยะเวลาการเช่านับจากวันท่ีมีผลเป็นการเลิกสัญญาและกองทรัสต์มิได้ใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไปภายใต้สัญญาเช่าโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 หรือตามราคาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของ
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กองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสยีหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัด
เกิดขึน้นัน้    

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 4 หรือข้อ 7(ข) และ
เหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีผู้ขายไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด  
หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที 
โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคืน
ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ใน
ขณะนัน้โดยให้ถือเป็นค่าปรับจากการผิดสัญญาของกองทรัสต์ 

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 7(ค) ให้ถือว่าสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสต์ตกลงคืนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนให้แก่ผู้ขายตาม
สภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้และต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน ทัง้นี ้คู่สัญญาแต่
ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าซือ้ขายทรัพย์สนิ เงิน หรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7(ง) ให้
ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย  ค่าใช้จ่าย 
ค่าซือ้ขายทรัพย์สินเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้  โดยใน
กรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคนืทรัพย์สนิท่ีซือ้
ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ในราคาตาม
บัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้วยค่าเสื่อมราคาท่ีคิดตามระยะเวลาห้า  (5) ปีส าหรับ
ทรัพย์สินประเภทเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ และระยะเวลายี่สิบ (20) ปี ส าหรับทรัพย์สิน
ประเภทงานระบบ หรือตามราคาอ่ืนใดท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย  เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  
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2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.3.3) สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการของโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งท่ี 1 

ผู้ให้สัญญา บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด ("ผู้ให้สัญญา")  
ผู้รับสัญญา ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์")  
ระยะเวลาของ
สัญญา 

สัญญานีมี้ผลใช้บงัคับตัง้แต่วันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ  และ
สัญญานีจ้ะสิน้สุดลงเม่ือสัญญาเช่าโครงการดังกล่าวครบก าหนดหรือสิน้สุดลงโดยไม่มีการตอ่
ระยะเวลาการเช่าออกไป 

การถือครอง
หน่วยลงทุน 

1. ภายในระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์ ผู้ ให้สัญญาตกลงรักษาสัดส่วนการถือครอง
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในความครอบครองของผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ 
บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ให้สัญญา โดยมีสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนภายใต้
สัญญาเช่าโครงการ สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ และสัญญาโอนสทิธิ
การเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีอาคารบางส่วนของโครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต์ ระหว่างบริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด กองทุนรวม CRYSTAL 

และกองทรัสต์  หรือคิดเป็น [] หน่วย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับจากวันท่ี
หน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก  
อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ประสงค์จะเพิ่มเงินทุน
จดทะเบยีนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ผู้ให้
สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ให้สัญญาอาจไม่
จองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซ่ึงออกและเสนอขายในครัง้ใหม่นีไ้ด้ 

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ ให้
สัญญาจองซือ้หน่วยทรัสต์มากกว่าหน่วยทรัสตท่ี์ระบุในข้อ 1 ผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทใน
เครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ให้สัญญาตกลงรักษาสัดส่วนการถือคร อง
หน่วยลงทุนส่วนท่ีเกินกว่าท่ีระบุในข้อ 1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1 ปีนับจากวันท่ี
หน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก  
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3. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ผู้ให้สัญญาตกลง
จะ (และจะด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่าบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกันกับผู้ให้สัญญาจะ) ไม่ขาย หรือโอนหน่วยทรัสต์ หรือน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าหรือก่อ
ภาระผูกพันใดๆ จนท าให้ผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกันกับผู้ให้สัญญา ถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันต ่ากวา่สดัส่วนท่ีก าหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่
ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ หรือเป็นการท าธุรกรรม
ระหว่างผู้ ให้สัญญาและ /หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ให้
สัญญา 

ข้อตกลงเร่ืองท่ี
จอดรถ 
ทางเข้าออก และ
พืน้ท่ีส่วนกลาง 

1. ตลอดระยะเวลาของสัญญา ผู้ ให้สัญญาฝ่ายท่ีเ ก่ียวข้องตกลงให้สิทธิดังต่อไปนีแ้ก่
กองทรัสต์ โดยถือเป็นหน้าท่ีของผู้ให้สัญญาตามท่ีก าหนดไว้ภายใต้สัญญาเช่าโครงการและ
สัญญาฉบบันี ้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิและให้ถือวา่ค่าตอบแทนการใช้สิทธิในข้อนีร้วมอยู่
ในค่าเช่าตามสัญญาเช่าโครงการแล้ว การใช้สิทธิของกองทรัสต์จะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระ
เกินสมควรแก่ผู้ให้สัญญาและบริวารของผู้ให้สัญญา  
1.1 สิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกทัง้หมดของโครงการ รวมถึงทางเช่ือมท่ีสามารถเ ช่ื อม

ต่อไปยังทางสาธารณะอ่ืนๆ 
1.2 สิทธิในการใช้ช่องทางการจราจรทัง้ภายในและภายนอกโครงการศูนย์การค้าซีดี ซี 

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ซ่ึงตั ง้อยู่บนท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 823, 206174, 
252023, 255665, 255679, 247221, 255680, 255681 และ 255683 ต าบลคลอง
จ่ัน อ าเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

1.3 สิทธิในการใช้พืน้ท่ีส่วนกลางอ่ืนๆ ของโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์ จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพืน้ท่ีอาคารจอดรถและพืน้ท่ีลานจอดรถ
โดยรอบโครงการ (เฉพาะส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุน (หากมี))  ในจ านวนท่ีเพียงพอ
ต่อการด าเนินโครงการและเพียงพอตามกฎหมาย ทางเช่ือมระหว่างอาคาร ห้องน า้ ท่ี
เก็บขยะ และพืน้ท่ีส าหรับจัดวางสาธารณูปโภคและงานระบบต่างๆ ของโครงการ 
ฯลฯ  

1.4 สิทธิตามท่ีระบุในข้อ 2. และ 3. 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้า-ออกโครงการ หรือสัญจรภายในโครงการ CDC ใน
ส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 หรือเพื่อเช่ือมต่อไปยังทางสาธารณะอ่ืนใด หรือ
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ และบริวารของ
บุคคลดังกล่าว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของ
กองทรัสต์ 
ผู้ ให้สัญญาตกลงท่ีจะแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ก่อภาระผูกพัน โอน หรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้น หรือไม่ด าเนินการใดๆ 
ท่ีมีผลหรืออาจมีผลท าให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย ผู้ รับบริการ และบริวารของบุคคล
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ดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ ข้างต้นได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมล่วงหน้าจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร  
กองทรัสต์ตกลงท่ีจะบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้นด้วย
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ แต่ผู้ให้สัญญาตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุง
และซ่อมแซมพืน้ท่ีและทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีมีลักษณะเป็น
การลงทุน (Capital Expenditure) ตามจ านวนท่ีเรียกเก็บโดยกองทรัสต์ 

2. ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบบันี ้ผู้ให้สัญญาตกลงและอนุญาตให้กองทรัสต์สามารถใช้
พืน้ท่ีส่วนกลางของโครงกา รคริสตัล  ดีไซน์ เ ซ็นเตอร์  ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ  หรือ
ด าเนินการใดๆ ตามแผนการตลาดและแผนการส่งเสริมการขายได้ตามท่ีกองทรัสต์และ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้จัดท าขึน้ โดยไม่มีค่าตอบแทน ทัง้นี ้กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เอง โดยรายได้หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีได้รับจากการ
ด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวให้ตกเป็นสิทธิของกองทรัสต์ 
ผู้ ให้สัญญาตกลงท่ีจะให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่กองทรัสต์ในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มท่ีตามท่ีกองทรัสต์จะได้ร้องขอตามสมควร  

3. นอกเหนือจากท่ีจอดรถท่ีตัง้อยู่บนบางส่วนของท่ีดินท่ีได้มีการจดทะเบยีนการเช่าระยะยาว
ให้แก่กองทรัสต์ภายใต้สัญญาเช่าโครงการ ผู้ให้สัญญาตกลงด าเนินการจัดหาท่ีจอดรถเพือ่
ให้บริการแก่ผู้ประกอบการและลูกค้าของโครงการ  ภายในระยะทางท่ีกฎหมายก าหนด ใน
จ านวนไม่น้อยกว่า 220 คัน ("ท่ีจอดรถเพิ่มเติม") ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้สญัญา
เช่าโครงการ  
หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาต้องการใช้บริเวณท่ีจอดรถเพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาโครงการอ่ืน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ผู้ให้สัญญาตกลงจะจัดหาท่ีจอดรถ
แห่งใหม่มาเสนอให้แก่กองทรัสต์พิจารณาเห็นชอบ โดยท่ีจอดรถแห่งใหม่จะต้องไม่ก่อภาระ
เกินสมควรแก่ผู้ประกอบการและลกูค้าของโครงการ และจ านวนท่ีจอดรถจะต้องไม่น้อยกวา่
จ านวนท่ีจอดรถเพิ่มเติม นอกจากนี  ้ท่ีจอดรถแห่งใหม่จะต้องตัง้อยู่ภายในระยะห่างท่ี
กฎหมายก าหนดเม่ือวัดจากท่ีตัง้ของโครงการ 
ผู้ให้สัญญาตกลงให้กองทรัสต์สามารถเรียกเก็บค่าบริการท่ีจอดรถเพิ่มเติมและท่ีจอดรถ
แห่งใหม่ตามข้อนีไ้ด้ตลอดอายุสัญญาฉบบันี ้ รวมถึงด าเนินการปรับปรุงและจัดวางงาน
ระบบภายในบริเวณท่ีจอดรถดังกล่าวได้ทุกประการด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์  ให้บรรดา
ส่วนต่อเติม ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมใดๆ ท่ีมีลักษณะยึดติดตรึงกับตัวพืน้ท่ีลานจอดรถตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ให้สัญญาหรือเจ้าของพืน้ท่ีดังกล่าว  ผู้ ให้สัญญาตกลงท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่กองทรัสต์ในการด าเนินการดังกลา่วอย่างเต็มท่ีตามท่ี
กองทรัสต์จะได้ร้องขอตามสมควร 

4. กองทรัสต์ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมท่ีจอดรถเพิ่มเติมและท่ีจอด
รถแห่งใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ 
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การไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขัน 

1. ภายในระยะเวลาสาม (3) ปี นับตัง้แต่วันท่ีท าสัญญาฉบบันี ้ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือ 
ตกลงท่ีจะไม่ท าการพัฒนาโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอม
มิวนิตีม้อลล์ขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลักษณะดังกล่าวใด
ตัง้แต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการ ในรัศมี 3 กิโลเมตร นับจาก
โครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 เว้นแต่เป็นโครงการในลักษณะ
ศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์ท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบนั หรืออยู่ระหว่าง
การพัฒนาและได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็น
โครงการท่ีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์แล้วตามท่ีระบุในสัญญาฉบบั
นีห้รือในภายหลัง 
ข้อจ ากัดสิทธิข้างต้นไม่ให้ใช้บงัคับกับศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ ซ่ึงเป็นของ
หรือด าเนินการโดยผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือโครงการอ่ืนท่ีมีการระบุ
เพิ่มเติมในวันท่ีเข้าท าสัญญา 

2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไปภายใต้สัญญาเช่า
โครงการ ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือน าพืน้ท่ีในอาคารโครงการ 
CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีเช่า ออกให้เช่าหรือหา
ประโยชน์ในรูปแบบใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ เว้นแต่ท่ี
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัหรือได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร  

สิทธิท่ีจะปฏิเสธ
ก่อน (Right of 
First Refusal) 

ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ (รวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป 
(หากมี)) ไม่ว่าจะได้มีการยกเลิกสัญญาเช่าโครงการก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ 
ผู้ให้สัญญาตกลงให้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ดังต่อไปนี ้ เว้น
แต่จะมีประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎระเบยีบ
อ่ืนใดท่ีมีผลใช้บังคับท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่ได้ 
1. หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาประสงค์ท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธกิาร

เช่า ในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารท่ีระบุในสัญญาเช่าโครงการ ให้แก่บุคคลใดๆ 
ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค าเสนอไปยัง
กองทรัสต์ โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดงักล่าวเพื่อให้กองทรัสต์
พิจารณารับข้อเสนอก่อนภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้ รับ
ข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้(ก) จะต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์

หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกภายในระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบ (180) วันนับจาก
วันครบก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอ หรือวันท่ีกองทรัสต์ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าว 
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และ (ข) ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสทิธิ์หรือให้สทิธิ
การเช่าดังกล่าวบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ) ท่ีได้มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์ 
(รวมเรียก (ก) และ (ข) ว่า "เงื่อนไขการโอน") 

2. หากผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญามีโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและ
ศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์อยู่แล้วในปัจจุบัน หรือจะท าการพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลกัษณะดังกลา่วใดตัง้แต่
ร้อยละห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการนัน้ในรัศมีห้า (5) กิโลเมตร นับ
จากโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ และผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญา
ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคาร
เก่ียวกับโครงการดังกล่าว ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือ
แจ้งเป็นค าเสนอไปยังกองทรัสต์โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการ
ดังกล่าวเพื่อให้กองทรัสต์พจิารณารับข้อเสนอก่อนภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจาก
วันท่ีกองทรัสต์ได้รับข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขการโอน 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์รับข้อเสนอภายใต้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อนตามท่ีระบุข้างต้น การด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคับเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  
ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอหรือปฏิเสธไม่รับ
ข้อเสนอ ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องไม่โอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการ
เช่าแก่บุคคลภายนอกบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า  (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ)  ท่ีได้มีการเสนอให้แก่
กองทรัสต์ และจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนทุกประการ  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้
สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่
บุคคลภายนอกภายในก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ ในเงื่อนไขการโอนข้อ (ก) ผู้ให้สัญญาหรือ
บริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อนีอี้กครัง้หน่ึง 

การใช้ช่ือและ
เคร่ืองหมาย
การค้า 

ผู้ ให้สัญญาตกลงด าเนินการให้บริษัท เกียรติสหมิตร จ า กัด ให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้
เคร่ืองหมายการค้าประเภทเคร่ืองหมายบริการค าว่า  "CDC" และ  "CRYSTAL DESIGN 
CENTER" เพื่อการด าเนินกิจการของกองทรัสต์ในประเทศไทย โดยให้เป็นไปตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าท่ีกองทรัสต์จะเข้าท ากับบริษัท เกียรติสห
มิตร จ ากัดทุกประการ 

ค ารับรองของผู้ให้
สัญญา 

1. ผู้ให้สัญญาเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 
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2. ผู้ให้สัญญามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และ
การด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กับสัญญาฉบับนี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้
สัญญา  

3. การท่ีผู้ให้สัญญาเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่
เป็นการขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้ท าหรือจะ
ท าความตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้สัญญา  

4. ผู้ให้สัญญาไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้สัญญาตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ 

5. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล
ใดๆ ตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบบันีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ ให้
สัญญามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

6. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของโครงการออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบ
ด้วยกฎหมาย 

เหตุผิดสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้ หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และผู้ให้สัญญาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย  หรืออยู่ในขัน้ตอน
การเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้สัญญา ซ่ึงกองทรัสต์
เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้สัญญาในการช าระหนี ้หรือปฏิบตัิตามสัญญา
นี ้

3. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้หรือผดิ
ค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้อง
ตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการ
ผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีการไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ให้สัญญา หรือผู้ให้
เช่า จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี ้ หรือ
สัญญาเช่าโครงการ 

4. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาของผู้ให้สัญญาภายใต้สัญญาเช่าโครงการ  
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การเลิกสัญญา 1. ในกรณี ท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 4 
กองทรัสต์มีสิทธิ 
(ก) เรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้  

หรือ 
(ข) บอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที  ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง

ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 
2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 3 ผู้ให้สัญญาจะเรียก

ค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลให้ผู้ให้สัญญามีสทิธิบอกเลกิสญัญา
ฉบบันีไ้ด้หรือท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้สัญญาในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

3. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้แจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆเพือ่ประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคืนสู่
สถานะเดิม 

การโอนสิทธิ 1. ผู้ให้สัญญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหน้าท่ีใดๆ ของตนภายใต้สัญญานีฉ้บบันีไ้ม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ เ ว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทรัสต์ 
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2. ผู้ให้สัญญายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี  ้สัญญาซือ้
ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า และ
สัญญาเช่าโครงการ ไปก่อหลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิและ
หน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเช่ือทางการเงินของกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทางการ
เงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สินเช่ือดังกลา่วได้ไม่วา่ทัง้หมดหรือเพยีงบางสว่น โดย
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้สัญญา ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะให้ความ
ร่วมมือแก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือก่อหลักประกัน หรือ
หนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้สัญญาตกลงท่ี
จะลงนามเพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรือการโอนสิทธิ  
และส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้รับค า
บอกกล่าวจากกองทรัสต์ 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับ 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.4) โครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

(8.4.1) สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีอาคารบางส่วนของโครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

ผู้ให้เช่า บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด 
ผู้เช่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 
ทรัพย์สินท่ีเช่า ทรัพย์สินท่ีเช่า ได้แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้แต่ไม่รวมทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

1. ท่ีดินท่ีเช่า ได้แก่ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 17716 และบางส่วนของท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน
เลขท่ี 16862 และ 16863 ตัง้อยู่ต าบลลาดพร้าว อ าเภอลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร รวมถึง
ส่วนควบของท่ีดินท่ีเช่า 

2. พืน้ท่ีอาคารท่ีเช่า ได้แก่ พืน้ท่ีบางส่วนในอาคารโครงการศูนยก์ารค้าเดอะ คริสตัล จ านวน 2 
อาคาร (อาคาร I และ J) โดยมีพืน้ท่ีท่ีจะลงทุนทัง้หมด (Gross Floor Area) ประมาณ 
50,344 ตารางเมตร รวมถึงส่วนควบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวทัง้หมด  และ
บรรดาอาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ีจะก่อสร้างขึน้บนอาคารดังกล่าวในอนาคต  

ระยะเวลาเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  
การต่อระยะเวลา
การเช่า 

ผู้ให้เช่า และกองทรัสต์อาจตกลงพิจารณาการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปได้  โดยคู่สัญญาจะ
ตกลงกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหก (6) เดือนก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่า  

เง่ือนไขก่อนการ
จดทะเบียนการ
เช่า 

การจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจะเกิดขึน้ต่อเม่ือเงื่อนไขเหล่านีไ้ด้ส าเร็จลงแล้ว  
1. ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีภายในบริเวณ

ทรัพย์สินท่ีเช่า ในสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละเก้าสิบ (90%) ของพืน้ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่ามี
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การปล่อยเช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อย ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือในสัดส่วนท่ีตกลงกับ
ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี 

2. มีการเข้าท าและมีการโอนทรัพย์สนิตามสญัญาขายเฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์ และงานระบบโดย
คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการ
ด าเนินโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล 

3. มีการเข้าท าสัญญาตกลงกระท าการโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง    
4. มีการเข้าท าสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง  
5. ทรัพย์สินท่ีเช่าได้มีการปลอดหรือไถ่ถอนจากจ านอง รวมถึงภาระติดพันอ่ืนใดในทรัพย์สนิท่ี

เช่าทัง้หมด 
6. ผู้ให้เช่าได้ด าเนินการแก้ไข ขออนุญาต หรือรือ้ถอนส่วนต่อเติม แก้ไข หรือดัดแปลงท่ีไม่ได้

รับอนุญาตในบริเวณโครงการให้ถูกต้องตามกฎหมาย  และได้ส่งมอบส าเนาหลักฐาน
ใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้องให้กองทรัสต์ตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

7. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีการท าประกันภัยท่ีเก่ียวข้อง (โดยกองทรัสต์) ดังต่อไปนี ้
(ก) กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความเสี่ยงภัยทรัพย์สินในส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมี

กองทรัสต์และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาประกันภัย
ท่ีเหลือของกรมธรรม์ประกันภัยนับแต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  

(ข) กรมธรรม์ประกันภัยความความเสีย่งภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสยีหายตอ่
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีกองทรัสต์เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัย 

(ค) กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิ จหยุดชะงักในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมี
กองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วม 

8. ผู้ให้เช่าได้ยื่นแบบแสดงรายการและช าระบรรดาค่าภาษีอากร  เบีย้ปรับ และเงินเพิ่มทัง้หมด
ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงรวมถึงค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย 
และภาษีประเภทอ่ืนใดท่ีเรียกเก็บจากทรัพย์สนิท่ีเช่าต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องตามท่ี
กฎหมายก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

การจดทะเบียน
สิทธิการเช่า 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะเข้าจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่า  ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องใน
วันท่ีมีการช าระค่าเช่าโดยคู่สญัญาตกลงจะไปจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้จดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือภายในวันและเวลาท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งหรือจะแจ้งต่อผู้ให้เช่าล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน แล้วแต่วันใดจะเกิดขึน้ในภายหลัง 

ค่าเช่าและการ
ช าระค่าเช่า 

1. กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้จ านวนให้แก่ผู้ให้เช่า  เม่ือมีการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องแล้ว ทัง้นี ้ค่า
เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี  ้

ทรัพย์สินท่ีเช่า อัตราค่าเช่า 
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ค่าเช่ารวม [] 

2. ในการช าระค่าเช่าตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี  ้ กองทรัสต์จะช าระให้กับผู้ให้เ ช่า ใน
จ านวนท่ีได้ด าเนินการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

หน้าท่ีของผู้ให้
เช่า  

1. ในวันท่ีจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า  ผู้ให้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าในสภาพ
เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถให้เช่าช่วงพืน้ท่ีแก่ผู้ เช่ารายย่อย และ
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์  

2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ดังนี ้
(ก) อนุญาตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าได้โด ยสงบและปรกติสุข 

ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เช่า  
(ข) ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่า โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากกองทรัสต์ 
(ค) ด าเนินการให้ทรัพย์สินท่ีเช่ามีถนนและทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ  

3. ผู้ให้เช่าจะช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร การขออนุญาต การติดต่อกับ
หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าอันเอือ้
ประโยชน์ต่อธุรกิจของกองทรัสต์หรือผู้ เช่ารายย่อย รวมถึงการน าส่งภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ
และภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าไปช าระแก่
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

4. ในกรณีท่ีหน่วยงานราชการได้ด าเนินการตรวจสอบหรือมีค าสั่งให้ผู้ให้เช่าแก้ไขหรือรือ้ถอน
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างภายในโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล ท่ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของ
ทรัพย์สินท่ีเช่า ให้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
การปฏิบตัิตามค าสั่งของหน่วยงานราชการดังกล่าวโดยเร็ว และคู่สญัญาจะต้องด าเนินการ
หรือใช้มาตรการท่ีส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอ่ืนๆ ภายในโครงการ 
(รวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า) ให้น้อยท่ีสุดและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์
มากท่ีสุดเท่าท่ีสามารถกระท าได้ตามข้อก าหนดของกฎหมายและภายในกรอบค าสั่งของ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้คู่สัญญาจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดเพื่อให้เป็นท่ี
แน่ใจว่าการรือ้ถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจะเป็นมาตรการสุดท้ายส าหรับการด าเนินการ
ดังกล่าว  
ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าวทัง้หมดด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง  
และผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการตามท่ีคู่สัญญาตกลงกันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน
หกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้ข้อสรุป หรือภายในก าหนดระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาจะ
ได้ตกลงกัน การด าเนินการของผู้ให้เช่าตามข้อนีจ้ะต้องไม่ส่งผลกระทบในเชิงกายภาพต่อ
พืน้ท่ีส่วนอ่ืนๆ ของอาคารภายในโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล รวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า 

5. ผู้ให้เช่าตกลงให้สิทธิดังต่อไปนีแ้ก่กองทรัสต์  
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(ก) สิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกทัง้หมดของโครงการ รวมถึงทางเช่ือมท่ีสามารถเช่ือมต่อไป
ยังทางสาธารณะอ่ืนๆ  

(ข) สิทธิในการใช้ช่องทางการจราจรทัง้ภายในและภายนอกโครงการศูนย์การค้าเดอะ 
คริสตัล ซ่ึงตัง้อยู่บนท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 5560, 7604, 7606, 16862, 16863 และ 
17716 ต าบลลาดพร้าว อ าเภอลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  

(ค) สิทธิในการใช้พืน้ท่ีส่วนกลางอ่ืนๆ ของโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล ซ่ึงรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงพืน้ท่ีอาคารจอดรถและพืน้ท่ีลานจอดรถโดยรอบโครงการ (เฉพาะสว่นท่ี
กองทรัสต์ไม่ได้ลงทุน (หากมี)) ในจ านวนท่ีเพียงพอต่อการด า เนินโครงการและ
เพียงพอตามกฎหมาย ทางเช่ือมระหว่างอาคาร ห้องน า้ ท่ีเก็บขยะ และพืน้ท่ีส าหรับจัด
วางสาธารณูปโภคและงานระบบต่างๆ ของโครงการ ฯลฯ  

(ง) ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ก่อภาระผูกพัน โอน หรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้น หรือด าเนินการ
ใดๆ ท่ีมีผลหรืออาจมีผลท าให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ  
และบริวารของบุคคลดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ ข้างต้นได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
เพียงบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

กองทรัสต์ตกลงท่ีจะบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้นด้วย
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ แต่ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมพืน้ท่ีและทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีมีลักษณะเป็นการ
ลงทุน (Capital Expenditure) ตามจ านวนท่ีเรียกเก็บโดยกองทรัสต์ 

6. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะไม่
แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือน าพืน้ท่ีในอาคารโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล ท่ีไม่ใช่
ทรัพย์สินท่ีเช่า ออกให้เช่าหรือหาประโยชน์ในรูปแบบใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับการด าเนิน
ธุร กิจของกองทรัสต์ เ ว้นแต่ ท่ีด า เนินการอยู่ในปัจจุบนัหรือได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ 

7. ผู้ให้เช่าตกลงโอนมิเตอร์ไฟฟ้า น า้ประปา และ/หรือสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินโครงการให้แก่กองทรัสต ์รวมถึงด าเนินการใดๆ และให้ความยินยอมท่ีจ าเป็นเพื่อให้
สามารถด าเนินการโอนมิเตอร์ดังกลา่วให้แก่กองทรัสต์ได้ โดยจะต้องด าเนินการดงักล่าวให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ี
กองทรัสต์จะพิจารณาขยายให้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโอนมิเตอร์ดังกล่าว  

8. ผู้ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี  ้สัญญาซือ้ขาย
เฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า  และ
สัญญาตกลงกระท าการ ไปก่อหลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิและ
หน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเช่ือทางการเงินของกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทางการ
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เงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สินเช่ือดังกลา่วได้ไม่วา่ทัง้หมดหรือเพยีงบางสว่น โดย
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือ
แก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือก่อหลักประกัน หรือหนังสือให้
ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะลงนามเพือ่
รับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรื อการโอนสิทธิ และส่งมอบ
หนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้รับค าบอกกลา่ว
จากกองทรัสต์ 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา  

ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ให้เช่าว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตั ้งขึน้
โดยชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของผู้ให้
เช่า 

1. ผู้ให้เช่าเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้เช่ามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้เช่า  

3. การท่ีผู้ให้เช่าเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้ท าหรือจะท าความ
ตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้เช่า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่ง
มีนัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีเช่า 

4. ผู้ ให้เ ช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีเช่า และเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการน า
ทรัพย์สินท่ีเช่าออกให้เช่าแก่กองทรัสต์  

5. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินท่ีเช่าออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบด้วยกฎหมาย  
6. ผู้ ให้เ ช่าไม่มีข้อพิพาท  หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน

ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ 

7. ผู้ให้เช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงท่ีจะต้องขายทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บุคคลใด 
8. ผู้ ให้เ ช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงให้บุคคลใดมีสิทธิใช้ทรัพย์สินท่ีเ ช่าเพื่อออกสู่ถนน

สาธารณะ 
9. ผู้ให้เช่าไม่ได้รับค าบอกกล่าวหรือค าสั่งจากทางราชการเก่ียวกับการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า  
10. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระผูกพันใดๆหรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด 

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ านอง สิทธิยึดหน่วง ภาระจ ายอม ทางจ าเป็น และภาระ
ติดพันในอสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด เว้นแต่ (ก) การแบง่พืน้ท่ีออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยและ 
(ข) บรรดาสิทธิการเช่าระยะยาวท่ีได้จดทะเบยีนก่อนหน้าวันลงนามสัญญาฉบบันี ้(หากมี)  
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11. อาคารภายในโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าได้
ด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง และเปิดด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบ 
และวิธีปฏิบตัิใดๆ อย่างถูกต้อง  

12. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีทางเข้าออกท่ีดีและเหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์ตาม
วัตถุประสงค์ในการเช่า และสามารถใช้เพื่อด าเนินกิจการโครงการศนูย์การค้าเดอะ  คริสตลั
ได้ 

13. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย ทัง้นีใ้นกรณีท่ี
ทรัพย์สินท่ีเช่ายังมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงานราชการ ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้ายในรอบปีก่อนท่ีกองทรัสต์จะ
เข้าลงทุน ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการดังกล่าว ค านวณตามจ านวนวันท่ีแท้จริงของระยะเวลาท่ีกองทรัสต์มิได้เช่า
ทรัพย์สินท่ีเช่าในปีดังกล่าว ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ส ารองจ่ายเงินจ านวนดังกล่าวใ ห้แก่
หน่วยงานราชการ ผู้ให้เช่าตกลงช าระเงินดังกล่าวคนืให้แก่กองทรัสต์ภายใน 15 (สิบห้า) วัน
นับแต่วันท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งให้แก่ผู้ให้เช่าทราบ 

14. ทรัพย์สินท่ีเช่าไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

15. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคลใดๆ  
ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
เช่ามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

การโอนผู้เช่าราย
ย่อย 

ผู้ให้เช่าตกลงด าเนินการเก่ียวกับการโอนผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินท่ีเช่า  ดังนี ้
1. ด าเนินการเพื่อให้ผู้ เช่ารายยอ่ยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ี

ภายในบริเวณทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมดภายในระยะเวลาสาม  (3) เดือนหลังจากการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่า 

2. ผู้ให้เช่าตกลงจะส่งมอบเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ และเงินประกันอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานท่ีผู้ให้เช่าได้รับจากผู้เช่ารายย่อยและผู้ รับบริการตามสญัญาเช่า
และสัญญาบริการซ่ึงได้เข้าท ากับผู้ให้เช่าก่อนหรือในวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทัง้ หมด
ให้แก่กองทรัสต์ ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า นอกจากนี ้หากผู้ให้เช่าได้รับเงินประกันจาก
ผู้ เช่ารายย่อยและผู้รับบริการภายหลังจากวนัจดทะเบยีนสทิธิการเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ส่งมอบเงินประกันดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่
วันท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ  และเงินประกันอ่ืนๆ 
ดังกล่าว 

3. หากมีผลประโยชน์ใดๆ เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ หรือรายได้อ่ืนใด (ถ้ามี) ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ี
กองทรัสต์ควรจะได้รับและผู้ให้เช่าได้รับไว้ล่วงหน้าทัง้ก่อนและในวันจดทะเบยีนสิทธิการ
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เ ช่าจากผู้ เ ช่าพืน้ท่ีและผู้ รับบริการ  ผู้ ให้เ ช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบและส่งมอบ
ผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน สิบสี่ (14) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า หรือในกรณีท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า ผู้ให้เช่าจะส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ 
(14) วันนับแต่วันท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว  

ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าตกลงว่า ในกรณีท่ีสัญญาเช่าพืน้ท่ีท่ีผู้ เช่ารายย่อยมิได้ให้ความยินยอมในการโอน
สิทธิหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีให้แก่กองทรัสต์ถูกบอกเลิกหรือสิน้สุดลง  การเข้าท าสัญญาเช่า
พืน้ท่ีใหม่ส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า (หากมี) จะเป็นการเข้าท าสัญญาโดยกองทรัสต์ 

การโอนสิทธิการ
เช่าและการให้เช่า
ช่วง 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ีใดๆ ภายใต้
สัญญาฉบบันีใ้ห้กับบุคคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือ
ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ท่ีท าให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ินท่ีเช่า ทัง้นี ้ไม่วา่
จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

การประกันภัย ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรัสต์จะจัดให้มีการท า  
1. ประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภัยส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า  และทรัพย์สินภายในทรัพย์สนิท่ี

เช่า โดยมีกองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและ
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า  ซ่ึงมูลค่าทุนประกันภัยท่ี
จัดท าจะไม่น้อยกว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement Cost) ไม่รวมมูลค่าท่ีดนิ 
ซ่ึงค านวณโดยผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี  ้
กองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนพืน้ท่ีของทรัพย์สินท่ีเช่า  และ
ผู้ ให้เ ช่าตกลงรับผิดชอบค่า เบีย้ประกันภัยตามสัดส่วนมูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่  (Full 
Replacement Cost)  พืน้ท่ีครอบครอง และทรัพย์สินภายในโครงการส่วนอ่ืนๆ ท่ีกองทรัสต์
ไม่ได้ลงทุน ตามจ านวนท่ีเรียกเก็บโดยกองทรัสต์ และ  

2. ประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการ รวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า  
โดยกองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยทัง้หมดตามสัดส่วนพืน้ท่ีของทรัพย์สินท่ีเช่า  

3. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมีกองทรัสต์และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เ ข้า เป็นผู้ เอา
ประกันภัยร่วมและ/หรือเป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วม โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเบีย้
ประกันภัยดังกล่าวทัง้หมด 

การซ่อมแซมและ
ปรับปรุงทรัพย์สิน
ท่ีเช่า 

1. การซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอ่ืนในสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์จะดูแล บ ารุง รักษา และ

ซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ตลอดจนส่วนควบของทรัพย์สินท่ีเช่าให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งานตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบบันีต้ลอดระยะเวลาการเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์เอง โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่
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กองทรัสต์ในการด าเนินการดังกล่าวอย่างรวดเร็วและเต็มท่ี ตามท่ีกองทรัสต์จะได้ร้อง
ขอตามสมควร 

(ข) ในกรณีท่ีกองทรัสต์เห็นว่าการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่านัน้อาจกระทบถึงโครงสร้างหรือ
รากฐานของทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ หรือกรณีจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ให้เช่าในฐานะเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการอย่างมี
นัยส าคัญ ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะเข้ามาเป็นผู้ด าเนินการดูแล บ ารุง รักษา และซ่อมแซม
ทรัพย์สินท่ีเช่าแทนกองทรัสต์ทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับหนังสือบอกกล่าวจากกองทรัสต์ โดย
การด าเนินการของผู้ให้เช่าตามข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและ
กองทรัสต์จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน และกองทรัสต์จะต้องส่งมอบเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานท่ีกองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซม
ทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าว (หากมี) 

(ค) ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น และ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้แจ้งให้ทราบแล้วแต่ไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้า  
(45) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือหรือภายในระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาได้ตกลง
กัน ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงสามารถด าเนินการต่างๆ  ตามข้อ (ก) หรือ (ข) แทน
คู่สัญญาฝ่ายนัน้ได้ทุกประการ และคู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงจะต้องชดใช้
บรรดาค่าใช้จ่ายท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ช าระไปเพื่อการดังกล่าวอย่างเต็มจ านวน  
ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเสียหาย  

2. การปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) กองทรัสต์มีสิทธิในการตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า รวมถึงก่อสร้างสิ่ง

ปลูกสร้างหรือสาธารณูปโภคใดๆ ("ส่ิงปลูกสร้างเพิ่มเติม") ตลอดระยะเวลาการเช่า 
โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รวมถึงให้ความยินยอม
และช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขออนุญาต และการติดตอ่
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี การตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงท่ีอาจกระทบถึง
โครงสร้างหรือรากฐานของทรัพยส์ินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ  กองทรัสต์จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเร่ิมด าเนินการดงักล่าว  โดยผู้ให้เช่า
จะไม่ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม
รายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน 

(ข) ผู้ให้เช่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมและให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมดังกลา่วตลอดระยะเวลาการเช่า โดยในกรณีท่ีสิง่
ปลูกสร้างเพิ่มเติมมีผลเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในทรัพย์สินท่ีเช่า  ให้ถือว่าพืน้ท่ีให้
เช่าสุทธิท่ีเพิ่มขึน้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาฉบบันี  ้

(ค) ไม่ว่าในกรณีใด การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมตามท่ีระบุในข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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ทรัพย์สินท่ีเช่า
เสียหายหรือถูก
ท าลาย 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ  
ท าให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) ให้จัดการประชุม
ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายโดยไม่ชักช้า เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสุจริตว่ากรณีดังกล่าว ควรจะด าเนินการให้มีการก่อสร้างทรัพยส์นิ
ท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ดังกล่าวภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีเกิดความเสียหายตามข้อนี ้
(ก) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาไม่อาจหาข้อยุติได้ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น หรือ (2) 

คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ให้ถือว่า
คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเ ช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า โดย
กองทรัสต์จะส่งมอบเงินท่ีได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานหลังจากหักภาระหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องมามอบให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อให้ผู้ให้เช่าใช้ในการด าเนินการก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมดังกล่าว โดยจะก าหนดจ่ายช าระตามงวดงานขึน้อยู่กับดุลพินิจของ
ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีของกองทรัสต์ ทัง้นี ้การก่อสร้างทรัพยส์ินท่ีเช่าขึน้มาใหม่
ดังกล่าวจะต้องด าเนินการเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะ
มีการก่อสร้าง โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลน
การก่อสร้าง/ดัดแปลงทรัพย์สินท่ีเช่าฉบับท่ีได้ รับอนุมัติโดยหน่วยงานท้องถ่ินท่ี
เก่ียวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และตามแผนงานและงบประมาณท่ี
คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน  
ผู้ให้เช่าจะต้องท าการก่อสร้าง/ดัดแปลงให้แล้วเสร็จภายในยี่สบิสี่ (24) เดือนนับแต่เกิด
ความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน รวมถึงด าเนินการขอ
ความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้า
มี) เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันี ้และให้ถือว่าสิทธิและ
หน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป โดยให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการ
ก่อสร้างขึน้มาใหม่เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ โดยผู้ให้เช่าจะ
เป็นผู้ มีกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวและให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการก่อสร้างขึน้มาใหม่
เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี ้

(ข) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาตกลงจะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ี
เช่า  หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้
เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง คู่สัญญา
ตกลงให้กองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน โดยกองทรัสต์จะได้รับส่วน
แบง่เท่ากับค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหลังจากการช าระหนีห้รือปลดภาระผูกผันกับเจ้าหนี ้
แล้ว คงเหลือตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และผู้ให้เช่าจะได้รับส่วน
แบ่งส่วนท่ีเหลือจากส่วนของกองทรัสต์  ทัง้นี  ้กองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานในส่วนท่ีเกินกว่าท่ีกองทรัสต์จะได้รับให้แก่ผู้ให้เช่า  
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2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยยังคง
สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าบางส่วนเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้  (Partial Loss) 
ให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป ซ่ึงผู้ให้เช่ามีหน้าท่ี
ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า โดยกองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี
กองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าดังกล่าว  

ทรัพย์สินท่ีเช่าถูก
เวนคืน 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนกองทรัสต์เห็นว่าไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี ้ให้สัญญาฉบบันีเ้ป็นอันยตุิ
และยกเลิกต่อกันโดยทันที โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนตามวิธีการ
ค านวณค่าทดแทนตามสูตรการค านวณท่ีระบุด้านล่าง  โดยเงินท่ีได้รับจากการเวนคืน
ทรัพย์สินท่ีเช่า หมายถึง เงินท่ีผู้ให้เช่าได้รับมาจากการเวนคืน (หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษท่ีี
เก่ียวข้อง) ทัง้นี ้เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดหลังการจ่ายเงินให้กองทรัสต์ข้างต้นให้เป็นของผู้ให้
เช่า 
"ค่าทดแทนการเวนคืน" = เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพยส์ินท่ีเช่า คูณด้วย (มูลค่าสิทธกิาร
เช่า ท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่า  ณ  วันท่ีถูกเวนคืน  (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพยส์ินท่ีเช่า ณ วันท่ีถูกเวนคนื (Income approach 
of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะไม่เกินมูลค่าสทิธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพยส์ินท่ีเช่า  ณ วันท่ี
ถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังสามารถใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้เช่าตกลงช าระเงินค่าทดแทนการ
เวนคืนดังต่อไปนีใ้ห้แก่กองทรัสต์  
"ค่าทดแทนการเวนคืนในกรณีท่ีถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังใช้ประโยชน์ได้" 
= เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเ ช่า  คูณด้วย (มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ  วันท่ีถูก เวนคืน  (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน 
(Income approach of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะต้องไม่เกินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่าใน
ส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 
ผู้ให้เช่าจะช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้แก่กองทรัสต์ทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับเงินค่าเวนคนื
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงให้ถือว่าเงินทดแทนดังกล่าวเป็นการเยียวยาความเสียหาย
ทัง้หมดท่ีกองทรัสต์อาจได้รับในกรณีนี ้ และในกรณีดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นเหตุเลิกสัญญา
ตามสัญญาฉบบันี ้

3. การค านวณมูลค่าสิทธิการเช่าและมูลคา่ตลาดของทรัพยส์ินท่ีเช่าตามข้อ 1. และ 2. ให้ใช้ผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ประเมินตามวิธีรายได้ (Income Approach) โดยในกรณีมีผู้
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ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 1 ราย ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าจากผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน โดยเป็นผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ในกรณีท่ีเงินท่ีได้รับจากการเวนคนืทรัพยส์ินท่ีเช่าต า่กว่าราคาตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่า  เม่ือ
ได้รับการบอกกล่าวจากกองทรัสต์  ผู้ ให้เช่าตกลงให้ความร่วมมือกับกองทรัสต์ในการ
อุทธรณ์ค่าทดแทนการเวนคืนกับหน่วยงานท่ีมีอ านาจ และ/หรือด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งให้ทราบ 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับ
การเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าและการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาการ
เช่าตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีแ้ละระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่อออกไป 

2. กองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าส่งให้แก่ผู้ให้เช่าตามจ า นวนท่ีผู้ให้เช่าจะแ จ้ง ให้
กองทรัสต์ทราบล่วงหน้า เพื่อน าไปช าระแก่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุแห่งการเลิก
สัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบบันี ้และผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่ท าการ
จดทะเบยีนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวันท่ีกองทรัสต์ก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้ให้ถือว่า
เป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบบันีทั้นที 

2. ในกรณีท่ี (1) ผู้ให้เช่าปฏิบตัิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ ยืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนีส้นิ
อ่ืนใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซ่ึงอาจน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลายหรือฟื้นฟกิูจการ  หรือ (2) 
ผู้ให้เช่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพยห์รือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย  หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษทั 
การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้เช่า ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบ
ต่อความสามารถของผู้ให้เช่าในการช าระหนี ้หรือปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันี ้โดยผู้ให้เช่าไม่
สามารถท าการแก้ไขเหตุ (1) หรือ (2) ดังกล่าวให้เสร็จสิน้ภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ (120) วัน 
นับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่ ผู้ให้เช่าสามารถ
พิสูจน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจนเป็นท่ีพอใจแก่กองทรัสต์ว่าการผิดนัดดงักล่าวไม่
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินของผู้ให้เช่าซ่ึงจะน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะ
ล้มละลาย และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทรัสต์ตามสัญญา
ฉบบันี ้

3. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ กรณี
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ท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ ให้
เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

4. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามก าหนดในสัญญาฉบบันีเ้ว้นแต่จะมี
การต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 

5. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา 
6. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น

ลายลักษณ์อักษรแล้ว 
7. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  

ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้
8. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาโดยผู้ให้เช่าหรือบริษัทในเครือของผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาซือ้ขาย

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาตกลงกระท าการ หรือ สัญญาอนุญาตให้ใช้
เคร่ืองหมายการค้า หรือสัญญาเช่าท่ีดิน 

9. กรณีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ท า
ให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) และ (1) คู่สัญญาตกลง
จะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเ ช่าขึน้ใหม่  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจ
ด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้
บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง ตามท่ีระบุอยู่ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูก
ท าลาย" ข้อ 1 (ข) 

10. กรณีเหตุสุดวิสัย ท่ีไม่ใช้ความผิดของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย และไม่ถือเป็นเหตุแห่งการเลิก
สัญญาตามข้อ 7 หรือข้อ 9 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตัิตามหัวข้อเหตุสุดวสิยั 
ข้อ 2 ได้จนเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 8 
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิ หน้า ท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์จะเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ให้เช่าจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สดุลง เว้นแต่ความเสยีหาย
ดังกล่าวเกิดจากผู้ให้เช่าหรือคู่สัญญาของกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีห้รือในสัญญาใดสญัญาหน่ึงท่ีระบุในหัวข้อ "เหตุแห่งการ
เลิกสัญญา" ข้อ 8 และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเ ช่าภายใต้สัญญาฉบับนี ้
และกระทบสิทธิของกองทรัสต์ภายใต้สัญญาฉบับนีห้รือสัญญาใดสัญญาหน่ึงท่ีระ บุใน
หัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 8 อย่างมีนัยส าคัญ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที และผู้ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชย
ให้แก่กองทรัสต์ ตามราคาประเมินซ่ึงอ้างอิงวิธีรายได้ (Income Approach) ณ วันท่ีสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยให้กองทรัสต์ และผู้ให้เช่าแต่งตัง้บริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฝ่ายละ 
1 (หน่ึง) ราย และตกลงใช้มูลค่า เฉลี่ยท่ีได้จากการประเมินของบริษัทประเมินมูลค่า
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ทรัพย์สินทัง้ 2 (สอง) ราย เป็นค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชยดังกล่าว รวมถึง
เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ ไม่ตัด
สิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมี
เหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 3 ผู้ให้เช่าจะ
เรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง 
เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง
ท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญา
ฉบบันี ้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่า เช่า
คงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเ รียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้เว้น
แต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 7 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสตมี์สิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนจากผู้ให้เช่าตาม
วิธีการท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืน" ข้อ 1 

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 9 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยคู่สัญญาตกลงแบง่ค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานตามวิธีการท่ีระบุ
ไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกท าลาย" ข้อ 1 (ข) 

6. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 
2 หรือ ข้อ 8 แล้ว กองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่ากองทรัสต์
จะได้รับช าระค่าเสียหาย เงินช าระคืน ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์แล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าคงเหลอืรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ให้
เ ช่าส าหรับระหว่างระยะเวลานี ้ตามท่ีกองทรัสต์จะพิสูจน์ได้ว่ากองทรัสต์ได้ รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกินกวา่ผลประโยชน์ท่ีกองทรัสต์ได้รับส าหรับช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว โดยผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกินดังกล่าว  

7. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสญัญา" ข้อ 10 และคู่สัญญา
ทัง้สองฝ่ายได้ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการด าเนินการตามหัวข้อเหตุสุดวสิัยข้อ 2 นี ้
แล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยผู้ ให้เช่าตกลงจะช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่า
คงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนาม
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กองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยท่ีคู่สัญญาแตล่ะ
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 

การส่งมอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าคืน 

1. ภายใต้บงัคับของข้อ 6 ในหัวข้อ "ผลของการเลิกสัญญา" เม่ือสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลงไม่ว่า
กรณีใดๆ กองทรัสต์ตกลงขนย้ายทรัพยส์ินและบริวารของกองทรัสต์ออกไปจากสถานท่ีเช่า
แล้วส่งมอบสถานท่ีคืนให้แก่ผู้ ให้เ ช่าในสภาพเรียบร้อยภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันท่ี
สญัญาสิน้สุดลง หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว กองทรัสต์ยังไม่ด าเนินการตามหน้าท่ี ผู้ให้
เช่ามีอ านาจเข้าไปด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร รวมทัง้เข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่า
โดยมีอ านาจท าลายเคร่ืองกีดขวางใดๆ ได้ โดยกองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายท่ี
เกิดขึน้  

2. กองทรัสต์จะท าการส่งมอบทรัพย์สนิท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าตามสภาพการใช้งานในขณะนัน้
แต่ต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ติดตรึงตราและไม่ติดตรึง
ตรากับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงกองทรัสต์ได้ใช้ความระมัดระวงัในการดูแลรักษาทรัพย์สนิดังกลา่ว
ดุจวิญญูชนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณี ท่ีไม่สามารถส่งมอบส่วนควบและ
อุปกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่าได้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย หรือการ
เสื่อมสภาพของทรัพย์สินนัน้ๆ เ น่ืองจากการใช้งานตามปกติหรืออายุการใช้งานของ
ทรัพย์สินนัน้  

3. เม่ือผู้ให้เช่าได้รับมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนจากกองทรัสต์ ผู้ให้เช่าจะเข้าด าเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันท่ีกองทรัสต์แจ้งความประสงค์ท่ีจะสง่
มอบ และกองทรัสต์ตกลงท่ีจะปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าให้กลับคืนสูส่ภาพตามท่ี
ระบุไว้ในข้อ 2. โดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดและวธิีการท่ีคูส่ญัญา
ทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกัน 

4. กองทรัสต์จะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์ได้รับไว้แทนผู้ ให้เช่า  (ถ้ามี) ให้แก่
ผู้ให้เช่า รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าท่ีกองทรัสต์ได้รับจากผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สนิท่ี
เช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือผู้ให้เช่า (แล้วแต่กรณี) 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.4.2) สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบของโครงการ TC ในส่วนท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

ผู้ขาย บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด และบริษัท เค.อี.รีเทล จ ากัด 
ผู้ซือ้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์")  
ทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการด าเนินโครงการ โดยรายละเอียดเป็นไป
ตามรายการแนบสัญญา 

การโอน
กรรมสิทธิ์ 

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายภายใต้สัญญาฉบับนีจ้ะมีผลสมบูรณ์ในวันท่ีมีการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สญัญาเช่าโครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
("วันโอนกรรมสิทธิ์ ")  

ราคาซือ้ขาย คู่สัญญาตกลงซือ้ขายทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในราคาสุทธิทัง้สิน้ [] บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
("ราคาซือ้ขาย") ทัง้นี ้กองทรัสต์จะช าระราคาซือ้ขายเม่ือมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้
สัญญาเช่าโครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

ค่าธรรมเนียม
และภาษีอากร 

ผู้ขายตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนขายทรัพยส์นิ
ท่ีซือ้ขาย และผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดขึน้จากการโอนขายทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 
หากคู่สัญญาฝ่ายใดได้ทดรองจ่ายเงินดังกล่าวแทนคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไปก่อน คู่สัญญาอีก
ฝ่ายนัน้ตกลงช าระเงินคืนให้แก่คู่สญัญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปภายในเจ็ด  (7) วัน นับแต่ได้รู้หรือ
ควรรู้ถึงการจ่ายเงินนัน้ หรือนับจากได้รับแจ้งจากคู่สัญญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปเป็นลายลกัษณ์
อักษร 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระราคาซือ้ขายตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้

หน้าท่ีของผู้ขาย 1. ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะส่งมอบ 
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(ก) ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในสภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถ
ด าเนินธุรกิจให้เช่าและ/หรือให้บริการพืน้ท่ีอาคารท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ 
TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 แก่บุคคลภายนอก และเพื่อใช้ในการ
ประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์  

(ข) กุญแจ รหัสแม่กุญแจ การใช้สิทธิรับประกัน (warranty) ในตัวผลิตภัณฑ์ และต้นฉบบั
เอกสารทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่กองทรัสต์ (เช่น หนังสือรับรอง 
ใบทะเบียนกรรมสิทธิ์  ใบอนุญาต สัญญา และแบบแปลน) รวมถึงลงนามและ
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมีผลเป็นการโอนโดย
สมบูรณ์มาท่ีกองทรัสต์ 

2. ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาระหนีส้ินค่าใช้จ่าย ค่าบ ารุงรักษา และภาระผูกพนัใดๆ ท่ีเก่ียวกับ
การบ ารุงรักษาทรัพยส์ินท่ีซือ้ขายท่ีตนเป็นผู้ขายท่ีเกิดขึน้และยงัคงค้างช าระอยู่ก่อนวันโอน
กรรมสิทธิ์ 

3. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะอนุญาตให้กองทรัสต์ ผู้แทน ผู้ส ารวจทรัพย์สิน หรือท่ีปรึกษา
ของกองทรัสต์ท าการส ารวจทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการ
ตรวจสอบทรัพย์สินท่ีซือ้ขายได้ทุกประการ 

4. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะไม่กระท าการดังต่อไปนี ้
(ก) จ าน า ให้เช่า หรือให้เช่าซือ้ทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย หรือน าทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไปก่อภาระ

ผูกพันหรือเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด รวมถึงการก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใดๆ 
ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

(ข) กระท าการใดๆ ท่ีท าให้ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายต้องเสือ่มค่าลง เว้นแต่เป็นการใช้งานในการ
ด าเนินงานตามธุรกิจปกติของโครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 
1 

(ค) จ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่บุคคลภายนอก 
(ง) กระท าการใดๆ อันมีผลเป็นการรอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือท าให้สิทธิในการได้มา

ซ่ึงทรัพย์สินท่ีซือ้ขายของกองทรัสต์ด้อยลง หรือด้อยกว่าบุคคลอ่ืน 
ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ขายว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตัง้ขึน้โดย
ชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของ
ผู้ขาย 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายรับรองต่อกองทรัสต์ว่า 
1. ผู้ ขายเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบียนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม

กฎหมายไทย 
2. ผู้ขายมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ

ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ขาย  
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3. การท่ีผู้ขายเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ขายได้ท าหรือจะท าความตก
ลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ขาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

4. ผู้ขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการขาย
และโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายแก่กองทรัสต์ 

5. ผู้ขายไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ในระหวา่ง
การด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด หรือผิดสัญญาใดๆท่ีมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ขายตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

6. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระผูกพันใดๆหรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืน
ใด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ าน า การจ านอง สิทธิยึดหน่วง และภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด 

7. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ 

8. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ 
9. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ขายได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล ใดๆ  

ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัและผู้ขาย
มิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ 

เหตุเลิกสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ขายไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในวันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่า

ภา ย ใ ต้ สัญญาเ ช่ า โคร งการ TC ในส่ ว น ท่ีก องท รัสต์จะ ลงทุนเ พิ่ม เติ มค รั ้งท่ี  1 
ครัง้ท่ี 1 

2. ในกรณีท่ีผู้ขายจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ้หรือผิด
ค า รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้(เ ว้นแต่ ท่ีเป็นกรณีตามข้อ 1 ข้างต้น) และผู้ขายไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจาก
วันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญา
ได้ตกลงกัน 

3. ก่อนการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย ผู้ขายถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย  
หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ขาย  
ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ขายในการช าระหนีห้รือปฏิบตัิตาม
สัญญาฉบบันี ้

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
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ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ  (120)  วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือ
ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่
กรณีท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจาก
ผู้ขาย จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

5. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาฉบบันี ้
6. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้คู่สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์

เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
7. ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าโครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 อัน

เน่ืองมาจาก   
(ก) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านผู้ให้เช่า หรือผู้ให้สัญญาภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ

ฉบบัลงวันท่ีเดียวกับสัญญาฉบบันี ้ 
(ข) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านกองทรัสต์ หรือ 
(ค) ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือ 
(ง) คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญากองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้

แจ้งให้ผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ท่ี 1 ทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว หรือในกรณีท่ีทรัพยส์นิ
ท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ถูก
เวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของ
การเช่าตามสัญญาเช่าโครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 7(
ก) และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว ผู้ขายตกลง
ซือ้คืนจากกองทรัสต์ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะ นัน้ ใน
ราคาตามท่ีกองทรัสต์ซือ้ครัง้แรกซ่ึงปรับตามสัดส่วนของจ านวนวันท่ีกองทรัสต์ยังคงมีสิทธิ
ตามระยะเวลาการเช่านับจากวันท่ีมีผลเป็นการเลิกสัญญาและกองทรัสต์มิได้ใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไปภายใต้สัญญาเช่าโครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเตมิ
ครัง้ท่ี 1 หรือตามราคาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ใน
การเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้    

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 4 หรือข้อ 7(ข) และ
เหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีผู้ขายไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด  
หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที 
โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคืน
ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ใน
ขณะนัน้โดยให้ถือเป็นค่าปรับจากการผิดสัญญาของกองทรัสต์ 
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3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 7(ค) ให้ถือว่าสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสต์ตกลงคืนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนให้แก่ผู้ขายตาม
สภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้และต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน ทัง้นี ้คู่สัญญาแต่
ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าซือ้ขายทรัพย์สนิ เงิน หรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7(ง) ให้
ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย 
ค่าซือ้ขายทรัพย์สินเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้  โดยใน
กรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคนืทรัพย์สนิท่ีซือ้
ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ในราคาตาม
บัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้วยค่าเสื่อมราคาท่ีคิดตามระยะเวลาห้า  (5) ปีส าหรับ
ทรัพย์สินประเภทเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ และระยะเวลายี่สิบ (20) ปี ส าหรับทรัพย์สิน
ประเภทงานระบบ หรือตามราคาอ่ืนใดท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย  เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย 

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  
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(8.4.3) สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการของโครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่ มเติม     
ครั้งท่ี 1 

ผู้ให้สัญญา บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด ("ผู้ให้สัญญา")  
ผู้รับสัญญา ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์")  
ระยะเวลาของ
สัญญา 

สัญญานีมี้ผลใช้บงัคับตัง้แต่วันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ  และ
สัญญานีจ้ะสิน้สุดลงเม่ือสัญญาเช่าโครงการดังกล่าวครบก าหนดหรือสิน้สุดลงโดยไม่มีการตอ่
ระยะเวลาการเช่าออกไป 

การถือครอง
หน่วยลงทุน 

1. ภายในระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์ ผู้ ให้สัญญาตกลงรักษาสัดส่วนการถือครอง
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในความครอบครองของผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ 
บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ให้สัญญา โดยมีสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนภายใต้
สัญญาเช่าโครงการ สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ และสัญญาโอนสทิธิ
การเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีอาคารบางส่วนของโครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต์ ระหว่างบริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด กองทุนรวม CRYSTAL 

และกองทรัสต์  หรือคิดเป็น [] หน่วย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับจากวันท่ี
หน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก  
อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ประสงค์จะเพิ่มเงินทุน
จดทะเบยีนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ผู้ให้
สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ให้สัญญาอาจไม่
จองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซ่ึงออกและเสนอขายในครัง้ใหม่นีไ้ด้ 

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ ให้
สัญญาจองซือ้หน่วยทรัสต์มากกว่าหน่วยทรัสตท่ี์ระบุในข้อ 1 ผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทใน
เครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ให้สัญญาตกลงรักษาสัดส่วนการถือคร อง
หน่วยลงทุนส่วนท่ีเกินกว่าท่ีระบุในข้อ 1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1 ปีนับจากวันท่ี
หน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก  

3. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ผู้ให้สัญญาตกลง
จะ (และจะด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่าบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกันกับผู้ให้สัญญาจะ) ไม่ขาย หรือโอนหน่วยทรัสต์ หรือน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าหรือก่อ
ภาระผูกพันใดๆ จนท าให้ผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกันกับผู้ให้สัญญา ถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันต ่ากวา่สดัส่วนท่ีก าหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่
ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ หรือเป็นการท าธุรกรรม
ระหว่างผู้ ให้สัญญาและ /หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ให้
สัญญา 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 218 

ข้อตกลงเร่ืองท่ี
จอดรถ 
ทางเข้าออก และ
พืน้ท่ีส่วนกลาง 

1. ตลอดระยะเวลาของสัญญา ผู้ ให้สัญญาฝ่ายท่ีเ ก่ียวข้องตกลงให้สิทธิดังต่อไปนีแ้ก่
กองทรัสต์โดยถือเป็นหน้าท่ีของผู้ให้สัญญาตามท่ีก าหนดไว้ภายใต้สัญญาเช่าโครงการและ
สัญญาฉบบันี ้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิและให้ถือวา่ค่าตอบแทนการใช้สิทธิในข้อนีร้วมอยู่
ในค่าเช่าตามสัญญาเช่าโครงการแล้ว การใช้สิทธิของกองทรัสต์จะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระ
เกินสมควรแก่ผู้ให้สัญญาและบริวารของผู้ให้สัญญา  
1.1 สิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกทัง้หมดของโครงการ รวมถึงทางเช่ือมท่ีสามารถเช่ือมต่อไป

ยังทางสาธารณะอ่ืนๆ 
1.2 สิทธิในการใช้ช่องทางการจราจรทัง้ภายในและภายนอกโครงการศูนย์การค้าเดอะ 

คริสตัล ซ่ึงตัง้อยู่บนท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 5560, 7604, 7606, 16862, 16863 และ 
17716 ต าบลลาดพร้าว อ าเภอลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  

1.3 สิทธิในการใช้พืน้ท่ีส่วนกลางอ่ืนๆ ของ โครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพืน้ท่ีอาคารจอดรถและพืน้ท่ีลานจอดรถ
โดยรอบโครงการ (เฉพาะส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุน (หากมี))  ในจ านวนท่ีเพียงพอ
ต่อการด าเนินโครงการและเพียงพอตามกฎหมาย ทางเช่ือมระหว่างอาคาร ห้องน า้ ท่ี
เก็บขยะ และพืน้ท่ีส าหรับจัดวางสาธารณูปโภคและงานระบบต่างๆ ของโครงการ ฯลฯ  

1.4 สิทธิตามท่ีระบุในข้อ 2. และ 3. 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้า-ออกโครงการ หรือสัญจรภายในโครงการ TC ในส่วน
ท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 หรือเพื่อเช่ือมต่อไปยังทางสาธารณะอ่ืนใด หรือเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ และบริวารของบุคคล
ดังกล่าว หรือเพื่อวัตถุประสงค์ อ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวข้องและจ า เป็นต่อการประกอบธุรกิจของ
กองทรัสต์  
ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ก่อภาระผูกพัน โอน หรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ทรัพยส์ินท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้น หรือด าเนินการใดๆ ท่ีมี
ผลหรืออาจมีผลท าให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ และบริวารของ
บุคคลดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ ข้างต้นได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร  
กองทรัสต์ตกลงท่ีจะบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้นด้วย
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ แต่ผู้ให้สัญญาตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุง
และซ่อมแซมพืน้ท่ีและทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีมีลักษณะเป็น
การลงทุน (Capital Expenditure) ตามจ านวนท่ีเรียกเก็บโดยกองทรัสต์ 

2. ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบบันี ้ผู้ให้สัญญาตกลงและอนุญาตให้กองทรัสต์สามารถใช้
พืน้ท่ีส่วนกลางของโครงการเดอะ คริสตัล ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ หรือด าเนินการใดๆ ตาม
แผนการตลาดและแผนการส่งเสริมการขายได้ตามท่ีกองทรัสต์เห็นสมควรโดยไม่มี
ค่าตอบแทน ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ทัง้นี ้รายได้หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีได้รับจาก
การด าเนินการดังกล่าวให้ตกเป็นสิทธิของกองทรัสต์ทัง้สิน้ 
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ผู้ ให้สัญญาตกลงท่ีจะให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่กองทรัสต์ในการ
ด าเนินการดังกล่าวอย่างเต็มท่ีตามท่ีกองทรัสต์จะได้ร้องขอตามสมควร  

3. นอกเหนือจากท่ีจอดรถท่ีตัง้อยู่บนบางส่วนของท่ีดินท่ีได้มีการจดทะเบยีนการเช่าระยะยาว
ให้แก่กองทรัสต์ภายใต้สัญญาเช่าโครงการ ผู้ให้สัญญาตกลงด าเนินการจัดหาท่ีจอดรถ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบการและลูกค้าของโครงการ  ภายในระยะท่ีกฎหมายก าหนด  ใน
จ านวนท่ีกองทรัสต์ร้องจะได้ร้องขอตามสมควร ("ท่ีจอดรถเพิ่มเตมิ") ตลอดระยะเวลาการ
เช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ  
หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาต้องการใช้บริเวณท่ีจอดรถเพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาโครงการอ่ืน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ผู้ให้สัญญาตกลงจะจัดหาท่ีจอดรถ
แห่งใหม่มาเสนอให้แก่กองทรัสต์เห็นชอบ โดยท่ีจอดรถแห่งใหม่จะต้องไม่ก่อภาร ะเกิน
สมควรแก่ผู้ประกอบการและลูกค้าของโครงการ และจ านวนท่ีจอดรถจะต้องไม่น้อยกว่า
จ านวนท่ีจอดรถเพิ่มเติม นอกจากนี ้ท่ีจอดรถแห่งใหม่จะต้องตัง้อยู่ภายในระยะท่ีกฎหมาย
ก าหนดโดยวัดจากตัวโครงการ 
ผู้ให้สัญญาตกลงให้กองทรัสต์สามารถเรียกเก็บค่าบริการท่ีจอดรถเพิ่มเติมและท่ีจอดรถ
แห่งใหม่ตามข้อนีไ้ด้ตลอดอายุสัญญาฉบบันี ้ รวมถึงด าเนินการปรับปรุงและจัดวางงาน
ระบบภายในบริเวณท่ีจอดรถดังกล่าวได้ทุกประการด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์  ให้บรรดา
ส่วนต่อเติม ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมใดๆ ท่ีมีลักษณะยึดติดตรึง (ไม่สามารถแยกออกจากกัน
ได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย) กับตัวพืน้ท่ีลานจอดรถตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้สญัญา
หรือเจ้าของพืน้ท่ีดังกล่าว ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
แก่กองทรัสต์ในการด าเนินการดงักลา่วอย่างเต็มท่ีตามท่ีกองทรัสต์จะได้ร้องขอตามสมควร 

4. กองทรัสต์ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมท่ีจอดรถเพิ่มเติมและท่ีจอด
รถแห่งใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

การไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขัน 

1. ภายในระยะเวลาสาม (3) ปี นับตัง้แต่วันท่ีท าสัญญาฉบบันี ้ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือ 
ตกลงท่ีจะไม่ท าการพัฒนาโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอม
มิวนิตีม้อลล์ขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลักษณะดังกล่าวใด
ตัง้แต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการ ในรัศมี 3 กิโลเมตร นับจาก
โครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 เว้นแต่เป็นโครงการในลักษณะ
ศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์อยู่แล้วในปัจจุบนัหรืออยู่ระหว่างการ
พัฒนาและได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นโครงการ
ท่ีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์แล้วตามท่ีระบุในสัญญาฉบบันีห้รือใน
ภายหลัง 
ข้อจ ากัดสิทธิข้างต้นไม่ให้ใช้บงัคับกับศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ ซ่ึงเป็นของ
หรือด าเนินการโดยผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือโครงการอ่ืนท่ีมีการระบุ
เพิ่มเติมในวันท่ีเข้าท าสัญญา 
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2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไปภายใต้สัญญาเช่า
โครงการ ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือน าพืน้ท่ีในอาคารโครงการ 
TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีเช่า ออกให้เช่าหรือหา
ประโยชน์ในรูปแบบใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์  เว้นแต่ท่ี
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัและได้รับความยินยอมจากกองทรัสตโ์ดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร  

สิทธิท่ีจะปฏิเสธ
ก่อน (Right of 
First Refusal) 

ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ (รวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป 
(หากมี)) ไม่ว่าจะได้มีการยกเลิกสัญญาเช่าโครงการก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่  
ผู้ให้สัญญาตกลงให้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ดังต่อไปนี ้ เว้น
แต่จะมีประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎระเบยีบ
อ่ืนใดท่ีมีผลใช้บังคับท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่ได้ 
1. หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาประสงค์ท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธกิาร

เช่า ในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารท่ีระบุในสัญญาเช่าโครงการ ให้แก่บุคคลใดๆ 
ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค าเสนอไปยัง
กองทรัสต์ โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดงักล่าวเพื่อให้กองทรัสต์
พิจารณารับข้อเสนอก่อนภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้ รับ
ข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้(ก) จะต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์

หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกภายในระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบ (180) วันนับจาก
วันครบก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอ หรือวันท่ีกองทรัสต์ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าว 
และ (ข) ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสทิธิ์หรือให้สทิธิ
การเช่าดังกล่าวบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ) ท่ีได้มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์ 
(รวมเรียก (ก) และ (ข) ว่า "เงื่อนไขการโอน") 

2. หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญามีโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและ
ศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์อยู่แล้วในปัจจุบัน หรือจะท าการพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลกัษณะดังกลา่วใดตัง้แต่
ร้อยละห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการนัน้ในรัศมีห้า (5) กิโลเมตร นับ
จากโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล และผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญา
ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคาร
เก่ียวกับโครงการดังกล่าว ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือ
แจ้งเป็นค าเสนอไปยังกองทรัสต์โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการ
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ดังกล่าวเพื่อให้กองทรัสต์พจิารณารับข้อเสนอก่อนภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจาก
วันท่ีกองทรัสต์ได้รับข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขการโอน 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์รับข้อเสนอภายใต้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่ อนตามท่ีระบุข้างต้น การด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคับเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  
ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอหรือปฏิเสธไม่รับ
ข้อเสนอ ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องไม่โอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการ
เช่าแก่บุคคลภายนอกบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า  (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ)  ท่ีได้มีการเสนอให้แก่
กองทรัสต์ และจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนทุกประการ  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้
สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่
บุคคลภายนอกภายในก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ ในเงื่อนไขการโอนข้อ (ก) ผู้ให้สัญญาหรือ
บริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อนีอี้กครัง้หน่ึง 
 

การใช้ช่ือและ
เคร่ืองหมาย
การค้า 

ผู้ให้สัญญาตกลงให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้เคร่ืองหมายการค้าประเภทเคร่ืองหมายบริการ
ค าว่า "C" และ "THE CRYSTAL"  เพื่อการด าเนินกิจการของกองทรัสต์ในประเทศไทย  โดยให้
เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าท่ีกองทรัสต์จะเข้า
ท ากับผู้ให้สัญญาทุกประการ 

ค ารับรองของผู้ให้
สัญญา 

1. ผู้ให้สัญญาเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้สัญญามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และ
การด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กับสัญญาฉบับนี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้
สัญญา  

3. การท่ีผู้ให้สัญญาเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่
เป็นการขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้ท าหรือจะ
ท าความตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้สัญญา  

4. ผู้ให้สัญญาไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้สัญญาตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

5. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล
ใดๆ ตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบบันีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
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เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
สัญญามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

6. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของโครงการออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบ
ด้วยกฎหมาย 

เหตุผิดสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้ หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และผู้ให้สัญญาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอน
การเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้สัญญา ซ่ึงกองทรัสต์
เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้สัญญาในการช าระหนี  ้หรือปฏิบตัิตามสัญญา
นี ้

3. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี ้หรือผดิ
ค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้อง
ตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการ
ผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีการไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ให้สัญญา หรือผู้ให้
เช่า จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ หรือ
สัญญาเช่าโครงการ 

4. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาของผู้ให้สัญญาภายใต้สัญญาเช่าโครงการ  
การเลิกสัญญา 1. ในกรณี ท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 4 

กองทรัสต์มีสิทธิ 
(ก) เรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้  

หรือ 
(ข) บอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที  ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง

ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 
2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 3 ผู้ให้สัญญาจะเรียก

ค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลให้ผู้ให้สัญญามีสทิธิบอกเลกิสญัญา
ฉบบันีไ้ด้หรือท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้สัญญาในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

3. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้แจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มี
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สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆเพือ่ประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคืนสู่
สถานะเดิม 

การโอนสิทธิ 1. ผู้ให้สัญญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหน้าท่ีใดๆ ของตนภายใต้สัญญานีฉ้บบันีไ้ม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ  เ ว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทรัสต์ 

2. ผู้ให้สัญญายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้สัญญาซือ้
ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า และ
สัญญาเช่าโครงการ ไปก่อหลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิและ
หน้า ท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเช่ือทางการเงินของกองทรัสต์  หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทาง
การเงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สินเช่ือดังกล่าวได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางสว่น  
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้สัญญา  ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะให้
ความร่วมมือแก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือก่อหลักประกัน  
หรือหนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้สัญญาตก
ลงท่ีจะลงนามเพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรือการโอน
สิทธิ และส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้
รับค าบอกกล่าวจากกองทรัสต์ 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับ 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  
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(8.5) โครงการ TCR 

(8.5.1) สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วงท่ีดินของโครงการ TCR 

ผู้ให้เช่า 1. บริษัท เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล จ ากัด และ  
2. บริษัท เอสบ ีดีไซนด์สแควร์ จ ากัด 

ผู้เช่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 

ทรัพย์สินท่ีเช่า ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 5503, 26508 และ 40320 ตัง้อยู่ต าบลบางขุนกองและต าบลบางขนุน 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

ระยะเวลาเช่า ประมาณ 23 ปี 4 เดือน นับตัง้แต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่าตามท่ีก าหนดในสัญญาฉบบันี ้ ไป
จนถึงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2586 

การต่อระยะเวลา
การเช่า 

ผู้ให้เช่าและกองทรัสต์อาจตกลงพิจารณาการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปได้  โดยคู่สัญญาจะตก
ลงกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหก (6) เดือนก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่า  

เง่ือนไขก่อนการ
จดทะเบียนการ
เช่า 

การจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจะเกิดขึน้ต่อเม่ือเงื่อนไขเหล่านีไ้ด้ส าเร็จลงแล้ว  
1. ผู้ให้เช่าได้รับความยินยอมในการให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจากเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าเรียบร้อย

แล้ว 
2. มีการเข้าท าและท าการส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วน 
3. มีการเข้าท าสัญญาให้สิทธิใช้พืน้ท่ีบนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 40319 ระหว่างผู้ให้เช่าและเจ้าของ

ท่ีดิน (“สัญญาให้สิทธิ”) 
4. มีการเข้าท าและมีการโอนทรัพย์สนิตามสญัญาขายเฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์ และงานระบบโดย

คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการ
ด าเนินโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ์) 

5. มีการเข้าท าสัญญาตกลงกระท าการโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง  
6. มีการเข้าท าสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง  
7. ทรัพย์สินท่ีเช่าได้มีการปลอดหรือไถ่ถอนจากจ านอง รวมถึงภาระติดพันอ่ืนใดในทรัพย์สนิท่ี

เช่าทัง้หมด 
8. ผู้ให้เช่าได้ยื่นแบบแสดงรายการและช าระบรรดาค่าภาษีอากร  เบีย้ปรับ และเงินเพิ่มทัง้หมด

ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงรวมถึงค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย 
และภาษีประเภทอ่ืนใดท่ีเรียกเก็บจากทรัพย์สนิท่ีเช่าต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องตามท่ี
กฎหมายก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

การจดทะเบียน
สิทธิการเช่า 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะเข้าจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่า  ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องใน
วันท่ีมีการช าระค่าเช่าโดยคู่สญัญาตกลงจะไปจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้จดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือภายในวันและเวลาท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งหรือจะแจ้งต่อผู้ให้เช่าล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน แล้วแต่วันใดจะเกิดขึน้ในภายหลัง 
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ค่าเช่าและการ
ช าระค่าเช่า 

1. กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้จ านวนให้แก่ผู้ให้เช่า  เม่ือมีการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องแล้ว ทัง้นี ้ค่า
เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี  ้
ทรัพย์สินท่ีเช่า อัตราค่าเช่า 
ค่าเช่ารวม [] 

2. ในการช าระค่าเช่าตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี  ้ กองทรัสต์จะช าระให้กับผู้ให้เ ช่า ใน
จ านวนท่ีได้ด าเนินการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

หน้าท่ีของผู้ให้
เช่า  

1. ในวันท่ีจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า  ผู้ให้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าในสภาพ
เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ การประกอบกิจการ หรือการด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ ภายใต้ช่ือโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ์) 

2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ดังนี ้
(ก) อนุญาตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าได้โดยสงบและปรกติสุข  

ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เช่า  
(ข) ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่า โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากกองทรัสต์ 
(ค) ด าเนินการให้ทรัพย์สินท่ีเช่ามีถนนและทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ  

3. ผู้ให้เช่าจะช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขออนุญาต การติดต่อกับ
หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าอันเอือ้
ประโยชน์ต่อธุรกิจของกองทรัสต์หรือผู้ เช่ารายย่อย รวมถึงการน าส่งภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ
และภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าไปช าระแก่
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

4. ผู้ให้เช่าทัง้สองฝ่ายจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหน้าท่ี
ท่ีระบุอยู่ในสัญญาเช่าท่ีดินระหว่างตน หรือระหว่างตนและเจ้าของท่ีดินรายอ่ืน ในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า (“สัญญาเช่าท่ีดิน”) และกรณีมีเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด
การผิดสัญญาเช่าท่ีดินหรือได้รับแจ้งเก่ียวกับการผดิสัญญาหรือการเลกิสญัญาเช่าท่ีดิน ให้
แจ้งแก่กองทรัสต์ทราบโดยเร็วท่ีสุดแต่ไม่เกินภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน นับตัง้แต่วันท่ีเกิด
เหตุหรือได้รับแจ้งจากเจ้าของท่ีดิน 

5. ผู้ ให้เ ช่ามีหน้าท่ีปฏิบัติตามข้อก าหนดและหน้าท่ีท่ีระบุอยู่ในสัญญาให้สิทธิ  และกรณีมี
เหตุการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการผิดสัญญาให้สิทธิหรือได้รับแจ้งจากเจ้าของท่ีดินเก่ียวกับ
การผิดสัญญาหรือการเลิกสัญญาให้สิทธิ ให้แจ้งแก่กองทรัสต์ทราบโดยเร็วท่ีสุดแต่ไม่เกิน
ภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน นับตัง้แต่วันท่ีเกิดเหตุหรือได้รับแจ้งจากเจ้าของท่ีดิน 

6. ก่อนท่ีสัญญาเช่าท่ีดินจะสิน้สดุลง คู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจะใช้ความพยายามอย่างดท่ีีสดุ
เพื่อด าเนินการต่ออายุสิทธิการเช่าภายใต้สญัญาเช่าท่ีดินดังกล่าวเพือ่ให้ครอบคลุมก าหนด
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ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันีทั้ง้หมด โดยจะต้องน าไปจดทะเบยีน ณ ส านักงาน
ท่ีดินท่ีมีเขตอ านาจ 

7. ผู้ ให้เ ช่า ฝ่ายท่ีเ ก่ียวข้องตกลงให้สิทธิดังต่อไปนีแ้ก่กองทรัสต์เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบญัญัติอ่ืนของสัญญาฉบบันี ้ดังต่อไปนี ้ 
(ก) สิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกทัง้หมดของโครงการ รวมถึงทางเช่ือมท่ีสามารถเช่ือมต่อไป

ยังทางสาธารณะอ่ืนๆ  
(ข) สิทธิในการใช้ช่องทางการจราจรทัง้ภายในและภายนอกโครงการศูนย์การค้าเดอะ 

คริสตัล เอสบ ี (ราชพฤกษ์) ซ่ึงตัง้อยู่บนท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 5503, 26508 และ 
40320 ตัง้อยู่ต าบลบางขุนกองและต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

(ค) สิทธิในการใช้พืน้ท่ีบนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 40319 ตัง้อยู่ต าบลบางขุนกองและต าบลบาง
ขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ภายใต้สัญญาให้สิทธิ 

(ง) สิทธิในการใช้พืน้ท่ีส่วนกลางอ่ืนๆ ของโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี (ราช
พฤกษ์) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพืน้ท่ีอาคารจอดรถและพืน้ท่ีลานจอดรถโดยร อบ
โครงการ (ไม่ว่าบนดินหรือใต้ดิน (หากมี)) ห้องน า้ ท่ีเก็บขยะ และพืน้ท่ีส าหรับจัดวาง
สาธารณูปโภคและงานระบบต่างๆ ของโครงการ ฯลฯ 

(จ) ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ก่อภาระผูกพัน โอน หรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้น หรือด าเนินการ
ใดๆ ท่ีมีผลหรืออาจมีผลท าให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ 
และบริวารของบุคคลดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ ข้างต้นได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
เพียงบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

8. ผู้ให้เช่าตกลงโอนมิเตอร์ไฟฟ้า น า้ประปา และ/หรือสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินโครงการให้แก่กองทรัสต ์รวมถึงด าเนินการใดๆ และให้ความยินยอมท่ีจ าเป็นเพื่อให้
สามารถด าเนินการโอนมิเตอร์ดังกลา่วให้แก่กองทรัสต์ได้ โดยจะต้องด าเนินการดงักล่าวให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ี
กองทรัสต์จะพิจารณาขยายให้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโอนมิเตอร์ดังกล่าว  

9. ผู้ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาฉบับนี ้สัญญาเช่าพืน้ท่ี
อาคารบางส่วน สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาอนุญาตให้ใช้
เคร่ืองหมายทางการค้า และสัญญาตกลงกระท าการ ไปก่อหลักประกัน (รวมถึงหลกัประกัน
ทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิและหน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเช่ือทางการเงนิของกองทรัสต์ หรือ
บุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทางการเงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สินเ ช่ือดังกล่าวได้ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้
เช่าตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือแก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือ
ก่อหลักประกัน หรือหนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอยา่งเต็มท่ี และ
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ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะลงนามเพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรือ
การโอนสิทธิ และส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็ว
หลังจากท่ีได้รับค าบอกกล่าวจากกองทรัสต์ 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่า และปฏิบตัิตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีก าหนดในสัญญา 

ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ให้เช่าว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตั ้งขึน้
โดยชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของผู้ให้
เช่า 

1. ผู้ให้เช่าเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสม บูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้เช่ามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้เช่า  

3. การท่ีผู้ให้เช่าเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้ท าหรือจะท าความ
ตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้เช่า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่ง
มีนัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีเช่า 

4. ผู้ ให้เ ช่า เป็นผู้ มีสิทธิการเช่าในทรัพย์สินท่ีเช่า และเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการน า
ทรัพย์สินท่ีเช่าออกให้เช่าช่วงแก่กองทรัสต์  

5. เอกสารสิทธิส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่าออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบด้วยกฎหมาย  
6. สญัญาเช่าท่ีดินและสญัญาให้สิทธิสามารถใช้บงัคับได้ระหวา่งคูส่ัญญา และไม่มีการผดินัด

หรือผิดสัญญาใดๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าว 
7. ผู้ ให้เ ช่าไม่มีข้อพิพาท  หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน

ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

8. ผู้ให้เช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงท่ีจะต้องขายทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บุคคลใด 
9. ผู้ ให้เ ช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงให้บุคคลใดมีสิทธิใช้ทรัพย์สินท่ีเ ช่าเพื่อออกสู่ถนน

สาธารณะแต่อย่างใด เว้นแต่ท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาฉบบันี  ้ สัญญาเช่าพืน้ท่ี
อาคารบางส่วน และ/หรือ สัญญาตกลงกระท าการ 

10. ผู้ให้เช่าไม่ได้รับค าบอกกล่าวหรือค าสั่งจากทางราชการเก่ียวกับการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า  
11. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระผูกพันใดๆหรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด  

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ านอง สิทธิยึดหน่วง ภาระจ ายอม ทางจ าเป็น และภาระ
ติดพันในอสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด เว้นแต่ บรรดาสิทธิการเช่าระยะยาวท่ีได้จดทะเบยีนก่อน
หน้าวันลงนามสัญญาฉบบันี ้(หากมี) 
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12. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีทางเข้าออกท่ีดีและเหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์ตาม
วัตถุประสงค์ในการเช่า และสามารถใช้เพื่อด าเนินกิจการโครงการศนูย์การค้าเดอะ  คริสตลั 
เอสบ ี(ราชพฤกษ์) ได้ 

13. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

14. ทรัพย์สินท่ีเช่าไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

15. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคลใดๆ  
ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
เช่ามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

การโอนสิทธิการ
เช่า 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ีใดๆ ภายใต้
สัญญาฉบบันีใ้ห้กับบุคคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือ
ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ท่ีท าให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ินท่ีเช่า ทัง้นี ้ไม่วา่
จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ทรัพย์สินท่ีเช่าถูก
เวนคืน  

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนกองทรัสต์เห็นว่าไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี ้ให้สัญญาฉบบันีเ้ป็นอันยตุิ
และยกเลิกต่อกันโดยทันที โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนตามวิธีการ
ค านวณค่าทดแทนตามสูตรการค านวณท่ีระบุด้านล่าง  โดยเงินท่ีได้รับจากการเวนคืน
ทรัพย์สินท่ีเช่า หมายถึง เงินท่ีผู้ให้เช่าและ/หรือเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับมาจากการ
เวนคืน (หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีท่ีเก่ียวข้อง) ทัง้นี ้เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดหลังการจ่ายเงนิ
ให้กองทรัสต์ข้างต้นให้เป็นของผู้ให้เช่า 
"ค่าทดแทนการเวนคืน" = เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพยส์ินท่ีเช่า คูณด้วย (มูลค่าสิทธกิาร
เช่า ท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่า  ณ  วันท่ีถูกเวนคืน  (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพยส์ินท่ีเช่า ณ วันท่ีถูกเวนคนื (Income approach 
of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะไม่เกินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่า  ณ 
วันท่ีถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold)  

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังสามารถใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้เช่าตกลงช าระเงินค่าทดแทนการ
เวนคืนดังต่อไปนีใ้ห้แก่กองทรัสต์  
"ค่าทดแทนการเวนคืนในกรณีท่ีถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังใช้ประโยชน์ได้" 
= เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเ ช่า  คูณด้วย (มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ  วันท่ีถูก เวนคืน  (Income approach of remaining 
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leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน 
(Income approach of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะต้องไม่เกินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่าใน
ส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 
ผู้ให้เช่าจะช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้แก่กองทรัสต์ทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับเงินค่าเวนคนื
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงให้ถือว่าเงินทดแทนดังกล่าวเป็นการเยียวยาความเสียหาย
ทัง้หมดท่ีกองทรัสต์อาจได้รับในกรณีนี ้ และในกรณีดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นเหตุเลิกสัญญา
ตามสัญญาฉบบันี ้

3. การค านวณมูลค่าสิทธิการเช่าและมูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าตามข้อ 1. และ 2. ให้ใช้ 
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ประเมินตามวิธีรายได้ (Income Approach) โดยในกรณีมีผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 1 ราย ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าจากผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน โดยเป็นผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ในกรณีท่ีเงินท่ีได้รับจากการเวนคนืทรัพยส์ินท่ีเช่าต า่กว่าราคาตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่า  เม่ือ
ได้รับการบอกกล่าวจากกองทรัสต์  ผู้ ให้เช่าตกลงให้ความร่วมมือกับกองทรัสต์ในการ
อุทธรณ์ค่าทดแทนการเวนคืนกับหน่วยงานท่ีมีอ านาจ และ/หรือด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งให้ทราบ 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับ
การเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าและการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาการ
เช่าตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีแ้ละระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่อออกไป  

2. กองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าส่งให้แก่ผู้ให้เช่าตามจ านวนท่ีผู้ให้เช่าจะแ จ้ง ให้
กองทรัสต์ทราบล่วงหน้า เพื่อน าไปช าระแก่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุแห่งการเลิก
สัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบบันี ้และผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่ท าการ
จดทะเบยีนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวันท่ีกองทรัสต์ก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้ให้ถือว่า
เป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบบันีทั้นที 

2. ในกรณีท่ี (1) สัญญาเช่าท่ีดินหรือสัญญาให้สิทธิสิน้สุดลงโดยความผิดของผู้ให้เช่าจนเป็น
เหตุให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าได้ หรือ (2) ผู้ให้เช่าปฏิบัติผิด
เงื่อนไขของสัญญากู้ ยืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนีส้ินอ่ืนใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซ่ึง
อาจน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ หรือ (3) ผู้ให้เช่าถูกศาลสั่งพิทักษ์
ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาล
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มีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้เช่า ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของ
ผู้ให้เช่าในการช าระหนี ้หรือปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันี ้ โดยผู้ให้เช่าไม่สามารถท าการแก้ไข
เหตุ (1) หรือ (2) หรือ (3) ดังกล่าวให้เสร็จสิน้ภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ (120) วัน นับจากวันท่ี
ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณ์ดังกลา่ว เว้นแต่ ผู้ให้เช่าสามารถพิสจูน์และยนืยนั
เป็นลายลักษณ์อักษรจนเป็นท่ีพอใจแก่กองทรัสต์วา่การผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอยา่ง
มีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินของผู้ให้เช่าซ่ึงจะน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลาย และการ
ผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทรัสต์ตามสัญญาฉบบันี  ้

3. ในกรณีท่ีสัญญาเช่าท่ีดินหรือสัญญาให้สิทธิสิน้สุดลงโดยเหตุอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ความผิดของผู้ให้
เช่าจนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าได้  

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ กรณี
ท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ ให้
เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

5. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามก าหนดในสัญญาฉบบันีเ้ว้นแต่จะมี
การต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 

6. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา 
7. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น

ลายลักษณ์อักษรแล้ว 
8. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  

ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี ้
9. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาโดยผู้ให้เช่าหรือบริษัทในเครือของผู้ให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าพืน้ท่ี

อาคารบางส่วน สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาตกลงกระท าการ 
สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า สัญญาเช่าท่ีดิน หรือสัญญาให้สิทธิ 

10. กรณีเหตุสุดวิสัย ท่ีไม่ใช่ความผิดของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย และไม่ถือเป็นเหตุแห่งการเลิก
สัญญาตามข้อ 8 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตัิตามหัวข้อเหตุสุดวิสัย ข้อ 2 ได้
จนเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 9 
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิ หน้า ท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์จะเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ ให้เช่าจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สดุลง เว้นแต่ความเสยีหาย
ดังกล่าวเกิดจากผู้ให้เช่าหรือคู่สัญญาของกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีห้รือในสัญญาใดสญัญาหน่ึงท่ีระบุในหัวข้อ "เหตุแห่งการ
เลิกสัญญา" ข้อ 9 และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเ ช่าภายใต้สัญญาฉบับนี ้
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และกระทบสิทธิของกองทรัสต์ภายใต้สัญญาฉบับนีห้รือสัญญาใดสัญญาหน่ึงท่ีระ บุใน
หัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 9 อย่างมีนัยส าคัญ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที และผู้ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชย
ให้แก่กองทรัสต์ ตามราคาประเมินซ่ึงอ้างอิงวิธีรายได้ (Income Approach) ณ วันท่ีสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยให้กองทรัสต์ และผู้ให้เช่าแต่งตัง้บริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฝ่ายละ 
1 (หน่ึง) ราย และตกลงใช้มูลค่า เฉลี่ยท่ีได้จากการประเมินของบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทัง้ 2 (สอง) ราย เป็นค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชยดังกล่าว รวมถึง
เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ ไม่ตัด
สิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมี
เหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 3 กองทรัสต์มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที และในกรณีท่ีกองทรัสต์ใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะต้อง
ช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ี
ผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู่ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด
อันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ เว้นแต่เหตุผิดนัดของผู้ให้เช่าตามข้อ 3 ของเหตุแห่ง
การเลิกสัญญาดังกล่าวเกิดจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ี
ผิดพลาดตามสัญญาฉบบันี ้

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 4 ผู้ให้เช่าจะ
เรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง 
เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง
ท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญา
ฉบับนี  ้ผู้ ให้เ ช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที  โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่า
คงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มี สิทธิเ รียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้เว้น
แต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 8 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสตมี์สิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนจากผู้ให้เช่าตาม
วิธีการท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืน" ข้อ 1 
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6. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 
2 หรือ ข้อ 9 แล้ว กองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่ากองทรัสต์
จะได้รับช าระค่าเสียหาย เงินช าระคืน ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์แล้วเสร็ จ โดยกองทรัสต์สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าคงเหลอืรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ให้
เ ช่าส าหรับระหว่างระยะเวลานี ้ตามท่ีกองทรัสต์จะพิสูจน์ได้ว่ากองทรัสต์ได้ รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทัง้นี ้ต้องไม่เกินไปกว่าความเสียหายท่ีเ กิดขึน้จริงกับ
กองทรัสต์ส าหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

7. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสญัญา" ข้อ 10 และคู่สัญญา
ทัง้สองฝ่ายได้ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการด าเนินการตามหัวข้อเหตุสุดวสิัยข้อ 2 นี ้
แล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยผู้ให้เช่าตกลงจะช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่า
คงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนาม
กองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยท่ีคู่สัญญาแตล่ะ
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 

8. ในกรณีท่ีสัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนระหว่างผู้ให้เช่ากับกองทรัสต์สิน้สุดลงไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ ให้สัญญาฉบบันี ้สัญญาขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ และสัญญาตก
ลงกระท าการสิน้สุดลงด้วย 

การส่งมอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าคืน 

1. ภายใต้บงัคับของข้อ 6. ในหัวข้อ "ผลของการเลิกสัญญา" เม่ือสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลงไม่วา่
กรณีใดๆ กองทรัสต์ตกลงขนย้ายทรัพยส์ินและบริวารของกองทรัสต์ออกไปจากสถานท่ีเช่า
แล้วส่งมอบสถานท่ีคืนให้แก่ผู้ ให้เ ช่าในสภาพเรียบร้อยภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันท่ี
สัญญาสิน้สุดลง หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว กองทรัสต์ยังไม่ด าเนินการตามหน้าท่ี ผู้ให้
เช่ามีอ านาจเข้าไปด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร รวมทัง้เข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่า
โดยมีอ านาจท าลายเคร่ืองกีดขวางใดๆ ได้ โดยกองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายท่ี
เกิดขึน้  

2. กองทรัสต์จะท าการส่งมอบทรัพย์สนิท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าตามสภาพการใช้งานในขณะนัน้ 
แต่ต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ติดตรึงตราและไม่ติดตรึง
ตรากับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงกองทรัสต์ได้ใช้ความระมัดระวงัในการดูแลรักษาทรัพย์สนิดังกลา่ว
ดุจวิญญูชนรักษาทรัพย์ของตนเอง  เ ว้นแต่ในกรณีท่ีไม่สามารถส่งมอบส่วนควบและ
อุปกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่าได้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย  หรือการ
เสื่อมสภาพของทรัพย์สินนัน้ๆ  เ น่ืองจากการใช้งานตามปกติหรืออายุการใช้งานของ
ทรัพย์สินนัน้ 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
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สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.5.2) สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนของโครงการ TCR 

ผู้ให้เช่า 1. บริษัท เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล จ ากัด และ 
2. บริษัท เอสบ ีดีไซนด์สแควร์ จ ากัด 

ผู้เช่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์")  

ทรัพย์สินท่ีเช่า 1. พืน้ท่ีบางส่วนในโครงการศูนยก์ารค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ์) ตามแผนผังแนบท้าย
สัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วน ปลูกสร้างอยู่บนท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 5503 (ปัจจุบัน
คือโฉนดเลขท่ี 62662), 26508, 40319 และ 40320 ต าบลบางขุนกองและต าบลบางขนุน 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีพืน้ท่ีท่ีลงทุนทัง้หมด (Gross Floor Area) ประมาณ 
51,635 ตารางเมตร 

2. สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นส่วนควบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทัง้หมดข้างต้น รวมถึงบรรดา
อาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ีจะก่อสร้างขึน้บนอาคารตามข้อ 1. ในอนาคตทัง้หมด 

ระยะเวลาเช่า ประมาณ 23 ปี 4 เดือน นับตัง้แต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่าตามท่ีก าหนดในสัญญาฉบบันี ้ ไป
จนถึงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2586 

การต่อระยะเวลา
การเช่า 

ผู้ให้เช่า และกองทรัสต์อาจตกลงพิจารณาการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปได้  โดยคู่สัญญาจะ
ตกลงกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหก (6) เดือนก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่า  
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เง่ือนไขก่อนการ
จดทะเบียนการ
เช่า 

การจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจะเกิดขึน้ต่อเม่ือเงื่อนไขเหล่านีไ้ด้ส าเร็จลงแล้ว  
1. ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีภายในบริเวณ

ทรัพย์สินท่ีเช่า ในสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละเก้าสิบ (90%) ของพืน้ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าท่ี
มีการปล่อยเช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อย ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือในสัดส่วนท่ีตกลงกับ
ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี 

2. ผู้ให้เช่าได้รับความยินยอมในการให้เช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่าจากเจ้าของท่ีดินอันเป็นท่ีตั ง้ของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าเรียบร้อยแล้ว  

3. มีการเข้าท าและท าการส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน  
4. มีการเข้าท าสัญญาให้ใช้สิทธิโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง 
5. มีการเข้าท าและมีการโอนทรัพย์สนิตามสญัญาขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบโดย

คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการ
ด าเนินโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ์)  

6. มีการเข้าท าสัญญาตกลงกระท าการโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง  
7. มีการเข้าท าสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง 
8. ทรัพย์สินท่ีเช่าได้มีการปลอดหรือไถ่ถอนจากจ านอง รวมถึงภาระติดพันอ่ืนใดในทรัพย์สนิท่ี

เช่าทัง้หมด 
9. ไม่มีข้อคัดค้านหรือข้อโต้แย้งเ ก่ียวกับการจดทะเบียนการเช่าตามสัญญาฉบับนีจ้าก

บุคคลภายนอก เม่ือครบก าหนดระยะเวลาส าหรับการประกาศการขอจดทะเบยีนสิทธิและ
นิติกรรมตามระเบยีบของกรมท่ีดิน 

10. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีการท าประกันภัยท่ีเก่ียวข้อง (โดยกองทรัสต์) ดังต่อไปนี ้
(ก) กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความเสี่ยงภัยทรัพย์สินในส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมี

กองทรัสต์และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาประกันภัย
ท่ีเหลือของกรมธรรม์ประกันภัยนับแต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  

(ข) กรมธรรม์ประกันภัยความความเสีย่งภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสยีหายตอ่
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีกองทรัสต์เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัย 

(ค) กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมี
กองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วม 

11. ผู้ให้เช่าได้ยื่นแบบแสดงรายการและช าระบรรดาค่าภาษีอากร  เบีย้ปรับ และเงินเพิ่มทัง้หมด
ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงรวมถึงค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย 
และภาษีประเภทอ่ืนใดท่ีเรียกเก็บจากทรัพย์สนิท่ีเช่าต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องตามท่ี
กฎหมายก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

การจดทะเบียน
สิทธิการเช่า 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะเข้าจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่า  ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องใน
วันท่ีมีการช าระค่าเช่าโดยคู่สญัญาตกลงจะไปจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จ
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ภายในระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้จดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือภายในวันและเวลาท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งหรือจะแจ้งต่อผู้ให้เช่าล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน แล้วแต่วันใดจะเกิดขึน้ในภายหลัง 

ค่าเช่าและการ
ช าระค่าเช่า 

1. กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้จ านวนให้แก่ผู้ให้เช่า  เม่ือมีการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องแล้ว ทัง้นี ้ค่า
เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี  ้

ทรัพย์สินท่ีเช่า อัตราค่าเช่า 
ค่าเช่ารวม [] 

2. ในการช าระค่าเช่าตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี  ้ กองทรัสต์จะช าระให้กับผู้ให้เ ช่า ใน
จ านวนท่ีได้ด าเนินการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

หน้าท่ีของผู้ให้
เช่า  

1. ในวันท่ีจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า ผู้ให้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าในสภาพ
เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถให้เช่าช่วงพืน้ท่ีแก่ผู้ เช่ารายย่อย และ
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์  

2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ดังนี ้
(ก) อนุญาตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าได้โดยสงบและปรกติสุข  

ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เช่า  
(ข) ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่า โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากกองทรัสต์ 
(ค) ด าเนินการให้ทรัพย์สินท่ีเช่ามีถนนและทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ  

3. ผู้ให้เช่าจะช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขออนุญาต การติดต่อกับ
หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าอันเอือ้
ประโยชน์ต่อธุรกิจของกองทรัสต์หรือผู้ เช่ารายย่อย รวมถึงการน าส่งภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ
และภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าไปช าระแก่
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

4. ในกรณี ท่ีหน่วยงานราชการสั่งให้ผู้ให้เ ช่าแก้ไขหรือรื ้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใน
โครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ์) ท่ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ี
เช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการแก้ไขหรือรือ้ถอนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวัน  
(60) วัน หรือภายในก าหนดระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน โดยไม่ให้กระทบ
ส่วนของอาคารอ่ืนในโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบี (ราชพฤกษ์) ซ่ึงรวมถึง
ทรัพย์สินท่ีเช่า และจะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. ผู้ให้เช่าฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการปฏิบตัิตามข้อก าหนดและ
หน้าท่ีท่ีระบุอยู่ในสัญญาเช่าท่ีดินและสัญญาให้สิทธิ และกรณีมีเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้
เกิดการผิดสัญญาเช่าท่ีดินหรือสัญญาให้สิทธ ิหรือได้รับแจ้งเก่ียวกับการผิดสัญญาหรือการ
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เลิกสัญญาเช่าท่ีดินหรือสัญญาให้สิทธิ ให้แจ้งแก่กองทรัสต์ทราบโดยเร็วท่ีสุดแต่ไ ม่เกิน
ภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน นับตัง้แต่วันท่ีเกิดเหตุหรือได้รับแจ้งจากเจ้าของท่ีดิน 

6. ก่อนท่ีสัญญาเช่าท่ีดินจะสิน้สุดลง ผู้ให้เช่าฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุ
เพื่อด าเนินการต่ออายุสิทธิการเช่าภายใต้สญัญาเช่าท่ีดินดังกล่าวเพือ่ให้ครอบคลุมก าหนด
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันีทั้ง้หมด โดยจะต้องน าไปจดทะเบยีน ณ ส านักงาน
ท่ีดินท่ีมีเขตอ านาจ 

7. ผู้ให้เช่าฝ่ายท่ีเก่ียวข้องตกลงให้สทิธิดังต่อไปนีแ้ก่กองทรัสต์ เว้นแต่ท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน
ในสัญญาฉบบันี ้สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน และ/หรือ สัญญาตกลงกระท าการ  
(ก) สิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกทัง้หมดของโครงการ รวมถึงทางเช่ือมท่ีสามารถเช่ือมต่อไป

ยังทางสาธารณะอ่ืนๆ  
(ข) สิทธิในการใช้ช่องทางการจราจรทัง้ภายในและภายนอกโครงการศูนย์การค้าเดอะ 

คริสตัล เอสบ ี (ราชพฤกษ์) ซ่ึงตัง้อยู่บนท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 5503, 26508 และ 
40320 ตัง้อยู่ต าบลบางขุนกองและต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

(ค) สิทธิในการใช้พืน้ท่ีบนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 40319 ตัง้อยู่ต าบลบางขุนกองและต าบลบาง
ขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ภายใต้สัญญาให้สิทธิ 

(ง) สิทธิในการใช้พืน้ท่ีส่วนกลางอ่ืนๆ ของโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี (ราช
พฤกษ์) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพืน้ท่ีอาคารจอดรถและพืน้ท่ีลานจอดรถโดยร อบ
โครงการ (ไม่ว่าบนดินหรือใต้ดิน (หากมี)) ห้องน า้ ท่ีเก็บขยะ และพืน้ท่ีส าหรับจัดวาง
สาธารณูปโภคและงานระบบต่างๆ ของโครงการ ฯลฯ 

(จ) ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ก่อภาระผูกพัน โอน หรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้น หรือด าเนินการ
ใดๆ ท่ีมีผลหรืออาจมีผลท าให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ 
และบริวารของบุคคลดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ ข้างต้นได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
เพียงบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

8. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป  
(ก) บริษัท เอสบ ีดีไซนด์สแควร์ จ ากัด จะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีมีผลหรืออาจมีผลเป็นการ

เลิกสัญญาเช่าท่ีดินระหว่างตนและบริษัท เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล จ ากัด หรือซ่ึง
อาจเป็นเหตุให้บริษัท เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล จ ากัด หรือกองทรัสต์ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าหรือท่ีดินอันเป็นท่ีตั ง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าวได้  ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน ทัง้นี ้โดยไม่ค านึงว่า
บริษัท เอสบ ี ดีไซนด์สแควร์ จ ากัด จะมีสิทธิเลิกสัญญาหรือทางเยียวยาอ่ืนใดตาม
กฎหมายท่ีใช้บงัคับหรือตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาเช่าท่ีดินหรือไม่ก็ตาม และ 

(ข) ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือน าพืน้ท่ีในอาคารโครงการศูนยก์ารค้า
เดอะ คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ์) ท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีเช่าออกให้เช่าหรือหาประโยชน์ใน
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รูปแบบใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ เว้นแต่ (ก) การให้เช่า
หรือหาประโยชน์ท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษัท เอสบ ีดีไซนด์สแควร์ จ ากัด หรือ เป็นธุรกิจ
เก่ียวกับการตกแต่งบ้าน หรือ (ข) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ เช่า  
หรือกองทรัสต์ 

9. ผู้ให้เช่าตกลงโอนมิเตอร์ไฟฟ้า น า้ประปา และ/หรือสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินโครงการให้แก่กองทรัสต ์รวมถึงด าเนินการใดๆ และให้ความยินยอมท่ีจ าเป็นเพื่อให้
สามารถด าเนินการโอนมิเตอร์ดังกลา่วให้แก่กองทรัสต์ได้ โดยจะต้องด าเนินการดงักล่าวให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ี
กองทรัสต์จะพิจารณาขยายให้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโอนมิเตอร์ดังกล่าว  

10. ผู้ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี  ้สัญญาเช่าช่วง
ท่ีดิน สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมาย
ทางการค้า และสัญญาตกลงกระท าการ ไปก่อหลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) 
หรือโอนสิทธิและหน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สนิเช่ือทางการเงินของกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้
สินเช่ือทางการเงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สินเช่ือดังกล่าวได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
เพียงบางส่วน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้เช่าตกลงท่ี
จะให้ความร่วมมือแก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเ ก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือก่อ
หลักประกัน หรือหนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และ
ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะลงนามเพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรือ
การโอนสิทธิ และส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็ว
หลังจากท่ีได้รับค าบอกกล่าวจากกองทรัสต์ 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่า และปฏิบตัิตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีก าหนดในสัญญา 

ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ให้เช่าว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตั ้งขึน้
โดยชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของผู้ให้
เช่า 

1. ผู้ให้เช่าเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้เช่ามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้เช่า  

3. การท่ีผู้ให้เช่าเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้ท าหรือจะท าความ
ตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้เช่า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่ง
มีนัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีเช่า 
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4. ผู้ ให้เ ช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีเช่า และเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการน า
ทรัพย์สินท่ีเช่าออกให้เช่าแก่กองทรัสต์  

5. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของโครงการออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบ
ด้วยกฎหมาย 

6. สัญญาเช่าท่ีดินและสญัญาให้สิทธิสามารถใช้บงัคับได้ระหวา่งคูส่ัญญา และไม่มีการผดินัด
หรือผิดสัญญาใดๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าว 

7. ผู้ ให้เ ช่าไม่มีข้อพิพาท  หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

8. ผู้ให้เช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงท่ีจะต้องขายทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บุคคลใด  
9. ผู้ ให้เ ช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงให้บุคคลใดมีสิทธิใช้ทรัพย์สินท่ีเ ช่าเพื่อออกสู่ถนน

สาธารณะ เ ว้นแต่ท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาฉบับนี  ้สัญญาเช่า ท่ีดิน  และ/หรือ 
สัญญาตกลงกระท าการ 

10. ผู้ให้เช่าไม่ได้รับค าบอกกล่าวหรือค าสั่งจากทางราชการเก่ียวกับการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า  
11. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระผูกพันใดๆหรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด  

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ านอง สิทธิยึดหน่วง ภาระจ ายอม ทางจ าเป็น และภาระ
ติดพันในอสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด เว้นแต่การแบง่พืน้ท่ีออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อย 

12. อาคารภายในโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี (ราชพฤกษ์) ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง และเปิดด าเนินการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎระเบยีบ และวิธีปฏิบตัิใดๆ อย่างถูกต้อง  

13. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีทางเข้าออกท่ีดีและเหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์ตาม
วัตถุประสงค์ในการเช่า และสามารถใช้เพื่อด าเนินกิจการโครงการศนูย์การค้าเดอะ  คริสตลั 
เอสบ ี(ราชพฤกษ์) ได้ 

14. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย  

15. ทรัพย์สินท่ีเช่าไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ   

16. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคลใดๆ  
ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
เช่ามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

17. ผู้ให้เช่าจะไม่น าพืน้ท่ีส่วนอ่ืนในโครงการท่ีกองทรัสต์ไม่ได้เช่า หรือไม่ได้ลงทุน ไปด าเนินหรือ
ประกอบกิจการ community mall หรือการปล่อยพืน้ท่ีให้ผู้ เช่ารายย่อยเช่า หรือกิจการใดๆ 
ท่ีเหมือนหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการดังกล่าวของกองทรัสต์ เว้นแต่ (ก) เป็นการให้เช่า
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หรือหาประโยชน์ท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษัท เอสบ ี ดีไซนด์สแควร์ จ ากัด หรือเป็นธุร กิจ
เก่ียวกับการตกแต่งบ้าน หรือ (ข) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์  

18. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าด าเนินการดัดแปลง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติมสิ่งปลูกสร้างใดๆ ของ
โครงการหากเกิดความเสียหายแก่บุคคล และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือมีการกระท าผิด
กฎระเบยีบ ข้อบญัญัติ เทศบญัญัติ และกฎหมายต่างๆ อันเกิดจากการกระท าของผู้ให้เช่า
จนเป็นเหตุให้ ผู้ เช่าหรือกองทรัสต์ต้องถูกปรับหรือถูกบงัคับให้รือ้ถอน ผู้ให้เช่าจะรับผิดชอบ
ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ดอกเบีย้จากค่าเสียหายดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับ
จากวันท่ีผู้ เช่าต้องช าระค่าใช้จ่ายดังกล่าว และหากผู้ เช่าได้ช าระค่าเสียหายไปเท่าใด ผู้ให้
เช่าจะช าระค่าเสียหายคืนแก่ผู้เช่าทันที ตามจ านวนท่ีได้ช าระไปจริง หรือตามท่ีจะได้แจ้งให้
ทราบ 

การโอนผู้เช่าราย
ย่อย 

ผู้ให้เช่าตกลงด าเนินการเก่ียวกับการโอนผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินท่ีเช่า  ดังนี ้
1. ด าเนินการเพื่อให้ผู้ เช่ารายยอ่ยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าพืน้ท่ี

ภายในบริเวณทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมดภายในระยะเวลาสาม  (3) เดือนหลังจากการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่า 

2. ผู้ให้เช่าตกลงจะส่งมอบเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ และเงินประกันอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานท่ีผู้ให้เช่าได้รับจากผู้เช่ารายย่อยและผู้ รับบริการตามสญัญาเช่า
และสัญญาบริการซ่ึงได้เข้าท ากับผู้ให้เช่าก่อนหรือในวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทัง้ หมด
ให้แก่กองทรัสต์ ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า นอกจากนี ้หากผู้ให้เช่าได้รับเงินประกันจาก
ผู้ เช่ารายย่อยและผู้รับบริการภายหลังจากวนัจดทะเบยีนสทิธิการเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ส่งมอบเงินประกันดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่
วันท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ  และเงินประกันอ่ืนๆ 
ดังกล่าว 

3. หากมีผลประโยชน์ใดๆ เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ หรือรายได้อ่ืนใด (ถ้ามี) ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ี
กองทรัสต์ควรจะได้รับและผู้ให้เช่าได้รับไว้ล่วงหน้าทัง้ก่อนและในวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่าจากผู้ เ ช่าพืน้ท่ีและผู้ รับบริการ  ผู้ ให้เ ช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบและส่งมอบ
ผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน สิบสี่ (14) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า หรือในกรณีท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า ผู้ให้เช่าจะส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ 
(14) วันนับแต่วันท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว  

ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าตกลงว่า ในกรณีท่ีสัญญาเช่าพืน้ท่ีท่ีผู้ เช่ารายย่อยมิได้ให้ความยินยอมในการโอน
สิทธิหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีให้แก่กองทรัสต์ถูกบอกเลิกหรือสิน้สุดลง  การเข้าท าสัญญาเช่า
พืน้ท่ีใหม่ส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า (หากมี) จะเป็นการเข้าท าสัญญาโดยกองทรัสต์ 

ค ารับรองของผู้
เช่า 

1. ผู้ เช่าจะไม่น าพืน้ท่ีส่วนใดๆ ในโครงการ ให้ผู้ประกอบกิจการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 
เคร่ืองเรือน หรือกิจการใดๆ ท่ีเหมือนหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการดังกล่าว เว้นแต่ (ก) เป็น
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ร้านค้าหรือผู้ เช่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของกองทรัสต์ หรือ (ข) ได้รับความยินยอมเป็นหนัง สือ
จากผู้ให้เช่า  

2. ในกรณีท่ีผู้ เช่าด าเนินการดัดแปลง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติมสิ่งปลูกสร้างใดๆ ของ
โครงการหากเกิดความเสียหายแก่บุคคล และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือมีการกระท าผิด
กฎระเบยีบ ข้อบญัญัติ เทศบญัญัติ และกฎหมายต่างๆ อันเกิดจากการกระท าของผู้ เช่าจน
เป็นเหตุให้ ผู้ให้เช่าต้องถูกปรับหรือถูกบงัคับให้รื ้อถอน ผู้ เช่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายท่ี
เกิดขึน้ รวมทัง้ดอกเบีย้จากค่าเสียหายดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันท่ีผู้ ให้
เช่าต้องช าระค่าใช้จ่ายดังกล่าว และหากผู้ให้เช่าได้ช าระค่าเสยีหายไปเท่าใด ผู้ เช่าจะช าระ
ค่าเสียหายคืนแก่ผู้ให้เช่าทันที ตามจ านวนท่ีได้ช าระไปจริง หรือตามท่ีจะได้แจ้งให้ทราบ 

3. ผู้ เ ช่าจะเป็นผู้ดูแลรักษาความสะอาด แสงสว่าง การรักษาความปลอดภัยในพืน้ท่ีส่วน
เช่ือมต่อระหว่างอาคารส่วนเอสบ ี และอาคารส่วนศูนย์การค้าของโครงการ และจะไม่น า
พืน้ท่ีบริ เวณเช่ือมต่อดั งกล่าวออกให้บุคคลอ่ืนเช่าหรือใช้ประโยชน์หรือจัดแสดงสินค้า  
(EVENT) ใดๆ รายละเอียดปรากฏตามแผนผังพืน้ท่ีส่วนเช่ือมต่อท่ีได้ตกลงกัน 

4. ผู้ เช่า ตกลงให้ผู้ให้เช่าจัดท าป้าย Pylon และป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณผนังรัว้ฝ่ัง
ทิศใต้ของอาคารส่วนศูนย์การค้า (ฝ่ัง Toyota) ป้ายด้านหน้าอาคารส่วนเอสบี ซ่ึง
รายละเอียดของขนาดและต าแหน่งปรากฏตามรายละเอียดท่ีตกลงกัน โดยผู้ให้เช่า เป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ผลิต และติดตัง้สื่อโฆษณา รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้า
และค่าภาษีป้ายทัง้หมดเอง ในการนี ้ผู้ เช่าตกลงยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย และ/หรือเงนิ
อ่ืนใดกับผู้ให้เช่า โดยกรรมสิทธิ์ในพืน้ท่ีและป้ายโฆษณานีเ้ป็นของผู้ให้เช่า 

5. ผู้ เช่า ตกลงเป็นผู้บริหารจัดการดูแลเก่ียวกับจราจร การรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง การรักษาความสะอาดและผังการจอดรถในพืน้ท่ีจอดรถ
ในอาคารทัง้หมดของโครงการรวมถึงส่วนของอาคารเอสบ ี ทัง้นี ้กรณีพืน้ผิวจราจรของพืน้ท่ี
จอดรถ  รวมถึงงานโครงสร้างในอาคารส่วนของอาคารเอสบี เสียหายจากการใช้งาน
ตามปกติ ผู้ ให้เช่าฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจะด าเนินการซ่อมแซมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง 
รายละเอียดตามแผนผังโดยสังเขป  

6. ผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่า ลูกค้า พนักงาน และผู้มาใช้บริการอาคารส่วนของผู้ให้เช่าสามารถ
ใช้ทางเดินรถ พืน้ท่ีจอดรถ ทางเดิน และทางเข้าอาคารในพืน้ท่ีอาคารส่วนศูนย์การค้า  และ
พืน้ท่ีท่ีผู้ เ ช่าท าการเช่าจากผู้ใ ห้เ ช่า ตลอดจนสิทธิการใช้ทางทางเดินรถ พืน้ท่ีจอดรถ 
ทางเดิน และทางเข้าออกบนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 46796 ซ่ึงผู้ เช่า เช่ามาจากนางสรญา ชวาล
ดิฐ ตามสภาพการใช้งานท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั  

7. ผู้ เช่ายินยอมให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนดท่ีดนิเลขท่ี 46796 บริวาร หรือผู้ใช้ประโยชน์บนท่ีดิน
ดังกล่าวใช้ทาง ทางเดินรถ ทางเดิน และทางเข้าออกบนพืน้ท่ีท่ีผู้ เช่าท าการเช่าจากผู้ให้เช่า
เพื่อเข้าออกสู่ถนนสาธารณะสายราชพฤกษ์ได้ตามสภาพการใช้งานท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ส าหรับพืน้ท่ีท่ีผู้ เช่าได้เช่าเพิ่มเติมมาเพื่อเป็นทางเดนิรถ และพืน้ท่ีจอดรถเพิม่เติมนัน้ (โฉนด
ท่ีดินเลขท่ี 46796) ผู้ เช่ารับทราบว่าเจ้าของท่ีดินสงวนสิทธิท่ีจะใช้หรือพัฒนาท่ีดินดังกล่าว
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เพื่อไปด าเนินการ หรือประกอบธุรกิจอ่ืนในภายหลัง หลังจากสิน้สุดการเช่ากับผู้ เช่าคราวใด
คราวหน่ึงได้ ตราบเท่าท่ีไม่เป็นการแข่งขันกับกิจการของผู้ เช่าหรือกองทรัสต์ และหากมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการใช้ทางเดินรถหรือถนนท่ีเกิดขึน้อันเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจ
ดังกล่าว คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้องตกลงท่ีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามสดัส่วนการใช้งาน 

8. หากในอนาคตผู้ เช่ามีนโยบายในการลงทุนงานระบบการบริหารจัดการท่ีจอดรถ ตลอดจน
การเรียกเก็บเงินค่าท่ีจอดรถกับลูกค้าของโครงการ ผู้ให้เช่ามีสิทธิพจิารณาร่วมลงทุนในงาน
ระบบดังกล่าว ทัง้นี ้หากผู้ให้เช่าประสงค์ ท่ีจะร่วมลงทุนในงานระบบ ผู้ ให้เ ช่าตกลง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนในงานระบบการบริหารจัดการท่ีจอดรถดังกล่าวตาม
สัดส่วนจ านวนท่ีจอดรถของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ทัง้นี ้ในส่วนของก าไรจากการด าเนินงาน
นัน้ ผู้ เช่าและผู้ให้เช่าตกลงแบง่ส่วนก าไรจากการด าเนินงานบริหารจัดการท่ีจอดรถของ
โครงการ เป็นอัตราร้อยละตามสัดส่วนของเงินลงทุนงานระบบการบริหารจัดการท่ีจอดรถ
ของแต่ละฝ่าย  

9. ผู้ เ ช่า เป็นผู้ รับผิดชอบด า เนินการก่อสร้าง ดูแลรักษา ปรับปรุงถนนรอบโครงการ และ
ทางเข้าออกด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าเอง รายละเอียดปรากฏตามแผนผังถนนรอบโครงการ  
และทางเข้าออกเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกของโครงการ สู่ถนน
สาธารณะสายราชพฤกษ์ และในกรณีท่ีถนนดังกล่าวเสยีหายจากการใช้งานตามปกติของผู้
เช่า ในการประกอบธุรกิจศูนย์การค้า ผู้ เช่า จะด าเนินการซ่อมแซมให้ถนนกลับสู่สภาพเดมิ
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่า เอง และในการซ่อมแซมดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
กับผู้ให้เช่า ผู้ เช่ารายย่อย หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี ้ผู้ เช่าตกลงยินยอมให้ผู้ให้เช่าท่ีดินแปลง
ด้านหลังอันเป็นกรรมสิทธิ์ของนางสรญา ชวาลดิฐ ผู้ ให้เช่า รวมไปถึงลูกจ้าง พนักงาน 
บริวาร หรือลูกค้าของผู้ให้เช่าใช้ถนนดังกล่าวเป็นทางเข้า-ออก 

10. กองทรัสต์จะเข้าท าสัญญาเพื่อรับโอนสิทธิและหน้าท่ีทัง้หมดจาก  บริษัท เดอะคริสตัล ราช
พฤกษ์ รีเทล จ ากัด  ในฐานะผู้ รับบริการตามสัญญาให้บริการใช้พืน้ท่ีติดตัง้ป้ายโฆษณา
ระหว่าง บริษัท เอสบ ีดีไซนด์สแควร์ จ ากัด กับ บริษัท เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล จ ากัด
ฉบบัลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2557 

การโอนสิทธิการ
เช่า 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ีใดๆ ภายใต้
สัญญาฉบบันีใ้ห้กับบุคคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือ
ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ท่ีท าให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ินท่ีเช่า ทัง้นี ้ไม่วา่
จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

การซ่อมแซม
ปรับปรุงทรัพย์สิน
ท่ีเช่า 

1. การซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอ่ืนในสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์จะดูแล บ ารุง รักษา และ

ซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ตลอดจนส่วนควบและอุปกรณ์ของทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีอยู่ภายใต้
การครอบครองของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันีต้ลอดระยะเวลาการเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์เอง  โดยผู้ให้เช่าจะ
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ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่กองทรัสต์ในการด าเนินการ
ดังกล่าวอย่างรวดเร็วและเต็มท่ี ตามท่ีกองทรัสต์จะได้ร้องขอตามสมควร 

(ข) ในกรณีท่ีกองทรัสต์เห็นว่าการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่านัน้อาจกระทบถึงโครงสร้างหรือ
รากฐานของทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ หรือกรณีจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ให้เช่าในฐานะเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะ
เข้ามาเป็นผู้ด าเนินการดูแล บ ารุง รักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าแทนกองทรัสต์
ทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับหนังสือบอกกล่าวจากกองทรัสต์ โดยการด าเนินการของผู้ให้เช่า
ตามข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีผู้ให้เช่ าและกองทรัสต์จะได้พิจารณา
เห็นชอบร่วมกัน  และกองทรัสต์จะต้องส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี
กองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน ท่ีเช่า
ดังกล่าว (หากมี) 

(ค) ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น และ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้แจ้งให้ทราบแล้วแต่ไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้า  
(45) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือหรือภายในระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาได้ตกลง
กัน ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงสามารถด าเนินการต่างๆ  ตามข้อ (ก) หรือ (ข) แทน
คู่สัญญาฝ่ายนัน้ได้ทุกประการ และคู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงจะต้องชดใช้
บรรดาค่าใช้จ่ายท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ช าระไปเพื่อการดังกล่าวอย่างเต็มจ านวน  
ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเสียหาย  

2. การปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) กองทรัสต์มีสิทธิในการตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า รวมถึงก่อสร้างสิ่ง

ปลูกสร้างหรือสาธารณูปโภคใดๆ ("ส่ิงปลูกสร้างเพิ่มเติม") ตลอดระยะเวลาการเช่า 
โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รวมถึงให้ความยินยอม
และช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร การขออนุญาต และการติดตอ่
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี การตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงท่ีอาจกระทบถึง
โครงสร้างหรือรากฐานของทรัพยส์ินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ  กองทรัสต์จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเร่ิมด าเนินการดงักล่าว โดยผู้ให้เช่า
จะไม่ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม
รายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน 

(ข) ผู้ให้เช่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมและให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมดังกลา่วตลอดระยะเวลาการเช่า  โดยในกรณีท่ีสิง่
ปลูกสร้างเพิ่มเติมมีผลเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในทรัพย์สินท่ีเช่า  ให้ถือว่าพืน้ท่ีให้
เช่าสุทธิ ท่ีเพิ่มขึน้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาฉบับนี ้ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนเพิ่มเติม 

(ค) ไม่ว่าในกรณีใด การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมตามท่ีระบุในข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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การประกันภัย ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรัสต์จะจัดให้มีการท า  
1. ประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภัยส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า  และทรัพย์สินภายในทรัพย์สนิท่ี

เช่า โดยมีกองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและ
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า  ซ่ึงมูลค่าทุนประกันภัยท่ี
จัดท าจะไม่น้อยกว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement Cost) ไม่รวมมูลค่าท่ีดนิ 
ซ่ึงค านวณโดยผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ทัง้นี  ้
กองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยตามสัดส่วนพืน้ท่ีของทรัพย์สินท่ีเช่า  และผู้ให้เช่า
ตกลงรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยตามสดัส่วนมูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement 
Cost) พืน้ท่ีครอบครอง และทรัพย์สินภายในโครงการสว่นอ่ืนๆ ท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุน ตาม
จ านวนท่ีเรียกเก็บโดยกองทรัสต์ และ 

2. ประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการ รวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า  
โดยกองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยทัง้หมดตามสัดส่วนพืน้ท่ีของทรัพย์สินท่ีเช่า  

3. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมีกองทรัสต์และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เ ข้า เป็นผู้ เอา
ประกันภัยร่วมและ/หรือเป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วม โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเบีย้
ประกันภัยดังกล่าวทัง้หมด 

ทรัพย์สินท่ีเช่า
เสียหายหรือถูก
ท าลาย 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ  
ท าให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) ให้จัดการประชุม
ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายโดยไม่ชักช้า เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสุจริตว่ากรณีดังกล่าว ควรจะด าเนินการให้มีการก่อสร้างทรัพยส์นิ
ท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ดังกล่าวภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีเกิดความเสียหายตามข้อนี ้
(ก) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาไม่อาจหาข้อยุติได้ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น หรือ (2) 

คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า  ให้ถือว่า
คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า  โดย
กองทรัสต์จะส่งมอบเงินท่ีได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานหลังจากหักภาระหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องมามอบให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อให้ผู้ให้เช่าใช้ในการด าเนินการก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมดังกล่าว โดยจะก าหนดจ่ายช าระตามงวดงานขึน้อยู่กับดุลพินิจของ
ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีของกองทรัสต์ ทัง้นี ้การก่อสร้างทรัพยส์ินท่ีเช่าขึน้มาใหม่
ดังกล่าวจะต้องด าเนินการเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะ
มีการก่อสร้าง โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลน
การก่อสร้าง/ดัดแปลงทรัพย์สินท่ีเช่าฉบับท่ีได้ รับอนุมัติโดยหน่วยงานท้องถ่ินท่ี
เก่ียวข้อง (ตามเอกสารแนบท้าย) และตามแผนงานและงบประมาณท่ีคู่สัญญาจะได้
ตกลงร่วมกัน  
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ผู้ให้เช่าจะต้องท าการก่อสร้าง/ดัดแปลงให้แล้วเสร็จภายในยี่สบิสี่ (24) เดือนนับแต่เกิด
ความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน รวมถึงด าเนินการขอ
ความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้า
มี) เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันี ้และให้ถือว่าสิทธิและ
หน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป โดยให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการ
ก่อสร้างขึน้มาใหม่เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ โดยผู้ให้เช่าจะ
เป็นผู้ มีกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวและให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการก่อสร้างขึน้มาใหม่
เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้

(ข) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาตกลงจะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ี
เช่า  หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้
เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง  คู่สัญญา
ตกลงให้กองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน โดยกองทรัสต์จะได้รับส่วน
แบง่เท่ากับค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหลังจากการช าระหนีห้รือปลดภาระผูกพันกับเจ้าหนี ้
แล้ว คงเหลือตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และผู้ให้เช่าจะได้รับส่วน
แบ่งส่วนท่ีเหลือจากส่วนของกองทรัสต์  ทัง้นี  ้กองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานในส่วนท่ีเกินกว่าท่ีกองทรัสต์จะได้รับให้แก่ผู้ให้เช่า  

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยยังคง
สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าบางส่วนเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้  (Partial Loss) 
ให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป ซ่ึงผู้ให้เช่ามีหน้าท่ี
ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า โดยกองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี
กองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าดังกล่าว  

ทรัพย์สินท่ีเช่าถูก
เวนคืน 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนกองทรัสต์เห็นว่าไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี ้ให้สัญญาฉบบันีเ้ป็นอันยตุิ
และยกเลิกต่อกันโดยทันที โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนตามวิธีการ
ค านวณค่าทดแทนตามสูตรการค านวณท่ีระบุด้านล่าง  โดยเงินท่ีได้รับจากการเวนคืน
ทรัพย์สินท่ีเช่า หมายถึง เงินท่ีผู้ให้เช่าได้รับมาจากการเวนคืน (หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษท่ีี
เก่ียวข้อง) ทัง้นี ้เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดหลังการจ่ายเงินให้กองทรัสต์ข้างต้นให้เป็นของผู้ให้
เช่า 
"ค่าทดแทนการเวนคืน" = เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพยส์ินท่ีเช่า คูณด้วย (มูลค่าสิทธกิาร
เช่า ท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่า  ณ  วันท่ีถูกเวนคืน  (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพยส์ินท่ีเช่า ณ วันท่ีถูกเวนคนื (Income approach 
of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะไม่เกินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่า  ณ 
วันท่ีถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold)  
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2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังสามารถใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้เช่าตกลงช าระเงินค่าทดแทนการ
เวนคืนดังต่อไปนีใ้ห้แก่กองทรัสต์  
"ค่าทดแทนการเวนคืนในกรณีท่ีถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังใช้ประโยชน์ได้" 
= เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเ ช่า คูณด้วย (มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ  วันท่ีถูก เวนคืน  (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน 
(Income approach of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะต้องไม่เกินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่าใน
ส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 
ผู้ให้เช่าจะช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้แก่กองทรัสต์ทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับเงินค่าเวนคนื
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงให้ถือว่าเงินทดแทนดังกล่าวเป็นการเยียวยาความเสียหาย
ทัง้หมดท่ีกองทรัสต์อาจได้รับในกรณีนี ้ และในกรณีดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นเหตุเลิกสัญญา
ตามสัญญาฉบบันี ้

3. การค านวณมูลค่าสิทธิการเช่าและมูลคา่ตลาดของทรัพยส์ินท่ีเช่าตามข้อ 1. และ 2. ให้ใช้ผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ประเมินตามวิธีรายได้ (Income Approach) โดยในกรณีมีผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 1 ราย ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าจากผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน โดยเป็นผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ในกรณีท่ีเงินท่ีได้รับจากการเวนคนืทรัพยส์ินท่ีเช่าต า่กว่าราคาตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่า  เม่ือ
ได้รับการบอกกล่าวจากกองทรัสต์  ผู้ ให้เช่าตกลงให้ความร่วมมือกับกองทรัสต์ในการ
อุทธรณ์ค่าทดแทนการเวนคืนกับหน่วยงานท่ีมีอ านาจ และ/หรือด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งให้ทราบ 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับ
การเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าและการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาการ
เช่าตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีแ้ละระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่อออกไป 

2. กองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าส่งให้แก่ผู้ให้เช่าตามจ านวนท่ีผู้ให้เช่าจะแ จ้ง ให้
กองทรัสต์ทราบล่วงหน้า เพื่อน าไปช าระแก่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุแห่งการเลิก
สัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบบันี ้และผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่ท าการ
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จดทะเบยีนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวันท่ีกองทรัสต์ก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้ให้ถือว่า
เป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบบันีทั้นที 

2. ในกรณีท่ี (1) สัญญาเช่าท่ีดินหรือสัญญาให้สิทธิสิน้สุดลงโดยความผิดของผู้ให้เช่า (ไม่ว่า
ฝ่ายใด) จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าได้ หรือ (2) ผู้ให้
เช่าปฏิบตัิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ ยืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนีส้ินอ่ืนใดกับบุคคล
ใดๆ ก็ตามซ่ึงอาจน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลายหรือฟื้นฟกิูจการ หรือ (3) ผู้ให้เช่าถูกศาล
สั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี 
หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ ให้เ ช่า  ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่า มีผลกระทบต่ อ
ความสามารถของผู้ให้เช่าในการช าระหนี ้ หรือปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันี ้ โดยผู้ให้เช่าไม่
สามารถท าการแก้ไขเหตุ (1) หรือ (2) หรือ (3) ดังกล่าวให้เสร็จสิน้ภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ  
(120) วัน นับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  เว้นแต่ ผู้ให้เช่า
สามารถพิสูจน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจนเป็นท่ีพอใจแก่กองทรัสต์ว่าการผิดนัด
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินของผู้ให้เช่าซ่ึงจะน าผู้ให้เช่า
ไปสู่สภาวะล้มละลาย และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทรัสต์
ตามสัญญาฉบบันี ้

3. ในกรณีท่ีสัญญาเช่าท่ีดินหรือสัญญาให้สิทธิสิน้สุดลงโดยเหตุอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ความผิดของผู้ให้
เช่าจนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าได้  

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ กรณี
ท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ ให้
เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

5. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามก าหนดในสัญญาฉบบันีเ้ว้นแต่จะมี
การต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 

6. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา 
7. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น

ลายลักษณ์อักษรแล้ว 
8. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  

ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้
9. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาโดยผู้ให้เช่าหรือบริษัทในเครือของผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วง

ท่ีดิน สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาตกลงกระท าการ หรือ 
สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า สัญญาเช่าท่ีดิน หรือสัญญาให้สิทธิ 

10. กรณีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ท า
ให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) และ (1) คู่สัญญาตกลง
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จะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเ ช่าขึน้ใหม่  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจ
ด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้
บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง ตามท่ีระบุอยู่ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูก
ท าลาย" ข้อ 1 (ข) 

11. กรณีเหตุสุดวิสัย ท่ีไม่ใช้ความผิดของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย และไม่ถือเป็นเหตุแห่งการเลิก
สัญญาตามข้อ 8 หรือข้อ 10 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตัิตามหัวข้อเหตสุดุวสิยั 
ข้อ 2 ได้จนเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 9 
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิ หน้า ท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์จะเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ให้เช่าจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สดุลง เว้นแต่ความเสยีหาย
ดังกล่าวเกิดจากผู้ให้เช่าหรือคู่สัญญาของกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีห้รือในสัญญาใดสญัญาหน่ึงท่ีระบุในหัวข้อ "เหตุแห่งการ
เลิกสัญญา" ข้อ 9 และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเ ช่าภายใต้สัญญาฉบับนี ้
และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาฉบบันี ้และกระทบสิทธิของ
กองทรัสต์ภายใต้สัญญาฉบบันีห้รือสัญญาใดสัญญาหน่ึงท่ีระบุในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิก
สัญญา" ข้อ 9 อย่างมีนัยส าคัญ กองทรัสต์มีสทิธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที และผู้ให้เช่า
จะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชยให้แก่กองทรัสต์ ตามราคา
ประเมินซ่ึงอ้างอิงวิธีรายได้ ( Income Approach) ณ วันท่ีสัญญาฉบับนีส้ิ น้สุดลงตาม
ระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยให้กองทรัสต์ และผู้ให้เช่าแต่งตัง้บริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฝ่ายละ 1 (หน่ึง) ราย 
และตกลงใช้มูลค่าเฉลี่ยท่ีได้จากการประเมินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินทัง้ 2 (สอง) 
ราย เป็นค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชยดังกล่าว รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ใน
การเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้  

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 3 กองทรัสต์มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที และในกรณีท่ีกองทรัสต์ใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะต้อง
ช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ี
ผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู่ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด
อันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ เว้นแต่เหตุผิดนัดของผู้ให้เช่าตามข้อ 3 ของเหตุแห่ง
การเลิกสัญญาดังกล่าวเกิดจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ี
ผิดพลาดตามสัญญาฉบบันี ้

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 4 ผู้ให้เช่าจะ
เรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง 
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เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง
ท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญา
ฉบบันี ้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่า เช่า
คงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเ รียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้เว้น
แต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 8 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสตมี์สิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนจากผู้ให้เช่าตาม
วิธีการท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืน" ข้อ 1 

6. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 10 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยคู่สัญญาตกลงแบง่ค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานตามวิธีการท่ีระบุ
ไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกท าลาย" ข้อ 1 (ข) 

7. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 
2 หรือ ข้อ 9 แล้ว กองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่ากองทรัสต์
จะได้รับช าระค่าเสียหาย เงินช าระคืน ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์แล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าคงเหลอืรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ให้
เ ช่าส าหรับระหว่างระยะเวลานี ้ตามท่ีกองทรัสต์จะพิสูจน์ได้ว่ากองทรัสต์ได้ รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิน ทัง้นี ้ต้องไม่เกินไปกว่าความเสียหายท่ีเกิดขึน้จริงกับ
กองทรัสต์ส าหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

8. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสญัญา" ข้อ 11 และคู่สัญญา
ทัง้สองฝ่ายได้ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการด าเนินการตามหัวข้อเหตุสุดวสิัยข้อ 2 นี ้
แล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยผู้ให้เช่าตกลงจะช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่า
คงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนาม
กองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยท่ีคู่สัญญาแตล่ะ
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 

9. ในกรณีท่ีสัญญาเช่าช่วงท่ีดินระหว่างผู้ให้เช่ากับกองทรัสต์สิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ให้
สัญญาฉบบันี ้สัญญาขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ และสัญญาตกลงกระท าการ 
สิน้สุดลงด้วย 

การส่งมอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าคืน 

1. ภายใต้บงัคับของข้อ 7 ในหัวข้อ "ผลของการเลิกสัญญา" เม่ือสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลงไม่ว่า
กรณีใดๆ กองทรัสต์ตกลงขนย้ายทรัพยส์ินและบริวารของกองทรัสต์ออกไปจากสถานท่ีเช่า
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แล้วส่งมอบสถานท่ีคืนให้แก่ผู้ ให้เ ช่าในสภาพเรียบร้อยภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันท่ี
สัญญาสิน้สุดลง หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว กองทรัสต์ยังไม่ด าเนินการตามหน้าท่ี ผู้ให้
เช่ามีอ านาจเข้าไปด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร รวมทัง้เข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่า
โดยมีอ านาจท าลายเคร่ืองกีดขวางใดๆ ได้ โดยกองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายท่ี
เกิดขึน้  

2. กองทรัสต์จะท าการส่งมอบทรัพย์สนิท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าตามสภาพการใช้งานในขณะนัน้
แต่ต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ติดตรึงตราและไม่ติดตรึง
ตรากับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงกองทรัสต์ได้ใช้ความระมัดระวงัในการดูแลรักษาทรัพย์สนิดังกลา่ว
ดุจวิญญูชนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณี ท่ีไม่สามารถส่งมอบส่วนควบและ
อุปกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่าได้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย หรือการ
เสื่อมสภาพของทรัพย์สินนัน้ๆ เ น่ืองจากการใช้งานตามปกติหรืออายุการใช้งานของ
ทรัพย์สินนัน้  

3. เม่ือผู้ให้เช่าได้รับมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนจากกองทรัสต์ ผู้ให้เช่าจะเข้าด าเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันท่ีกองทรัสต์แจ้งความประสงค์ท่ีจะสง่
มอบ และกองทรัสต์ตกลงท่ีจะปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าให้กลับคืนสูส่ภาพตามท่ี
ระบุไว้ในข้อ 2. โดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดและวธิีการท่ีคูส่ญัญา
ทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกัน 

4. กองทรัสต์จะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์ได้รับไว้แทนผู้ ให้เช่า  (ถ้ามี) ให้แก่
ผู้ให้เช่า รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าท่ีกองทรัสต์ได้รับจากผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สนิท่ี
เช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือผู้ให้เช่า (แล้วแต่กรณี) 

5. ภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันสิน้สุดสัญญาหรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าจะพิจารณา
ขยายให้ตามความเหมาะสม  กองทรัสต์จะโอนมิเตอร์ไฟฟ้า  น า้ประปา  และ/หรือ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการตามท่ีกองทรัสต์ได้รับโอนจากผู้ ให้
เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่า โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโ อน
มิเตอร์ดังกล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการโอนมิเตอร์ดังกล่าวไม่อาจส าเร็จลงได้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดเน่ืองจากความผดิของคู่สัญญาฝ่ายใด กรณีย่อมไม่เป็นการตัดสทิธิคู่สญัญาอีกฝ่าย
หน่ึงในการเรียกร้องค่าเสียหาย  ดอกเบีย้ หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากคู่สัญญาฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
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ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.5.3) สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบของโครงการ TCR 

ผู้ขาย บริษัท เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล จ ากัด 
ผู้ซือ้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์")  
ทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการด าเนินโครงการ โดยรายละเอียดเป็นไป
ตามรายการแนบสัญญา 

การโอน
กรรมสิทธิ์ 

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายภายใต้สัญญาฉบับนีจ้ะมีผลสมบูรณ์ในวันท่ีมีการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน และสัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนของ
โครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ์) ("วันโอนกรรมสิทธิ์ ") 

ราคาซือ้ขาย คู่สัญญาตกลงซือ้ขายทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในราคาสุทธิทัง้สิน้ [] บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
("ราคาซือ้ขาย") ทัง้นี ้กองทรัสต์จะช าระราคาซือ้ขายเม่ือมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้
สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน และสัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนของโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตลั 
เอสบ ี(ราชพฤกษ์) (“สัญญาเช่าโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบี (ราชพฤกษ์)”) 

ค่าธรรมเนียม
และภาษีอากร 

ผู้ขายตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนขายทรัพยส์นิ
ท่ีซือ้ขาย และผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดขึน้จากการโอนขายทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 
หากคู่สัญญาฝ่ายใดได้ทดรองจ่ายเงินดังกล่าวแทนคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไปก่อน คู่สัญญาอีก
ฝ่ายนัน้ตกลงช าระเงินคืนให้แก่คู่สญัญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปภายในเจ็ด  (7) วัน นับแต่ได้รู้หรือ
ควรรู้ถึงการจ่ายเงินนัน้ หรือนับจากได้รับแจ้งจากคู่สัญญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปเป็นลายลกัษณ์
อักษร 
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หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระราคาซือ้ขายตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้

หน้าท่ีของผู้ขาย 1. ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะส่งมอบ 
(ก) ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในสภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถ

ด าเนินธุรกิจให้เช่าและ/หรือให้บริการพืน้ท่ีอาคารท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ
ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี (ราชพฤกษ์) แก่บุคคลภายนอก และเพื่อใช้ในการ
ประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(ข) กุญแจ รหัสแม่กุญแจ การใช้สิทธิรับประกัน (warranty) ในตัวผลิตภัณฑ์ และต้นฉบบั
เอกสารทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่กองทรัสต์ (เช่น หนังสือรับรอง 
ใบทะเบียนกรรมสิทธิ์  ใบอนุญาต สัญญา และแบบแปลน) รวมถึงลงนามและ
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมีผลเป็นการโอนโดย
สมบูรณ์มาท่ีกองทรัสต์ 

2. ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาระหนีส้ินค่าใช้จ่าย ค่าบ ารุงรักษา และภาระผูกพนัใดๆ ท่ีเก่ียวกับ
การบ ารุงรักษาทรัพยส์ินท่ีซือ้ขายท่ีตนเป็นผู้ขายท่ีเกิดขึน้และยงัคงค้างช าระอยู่ก่อนวันโอน
กรรมสิทธิ์ 

3. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะอนุญาตให้กองทรัสต์ ผู้แทน ผู้ส ารวจทรัพย์สิน หรือท่ีปรึกษา
ของกองทรัสต์ท าการส ารวจทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการ
ตรวจสอบทรัพย์สินท่ีซือ้ขายได้ทุกประการ 

4. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะไม่กระท าการดังต่อไปนี ้
(ก) จ าน า ให้เช่า หรือให้เช่าซือ้ทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย หรือน าทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไปก่อภาระ

ผูกพันหรือเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด รวมถึงการก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใดๆ 
ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

(ข) กระท าการใดๆ ท่ีท าให้ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายต้องเสือ่มค่าลง เว้นแต่เป็นการใช้งานในการ
ด าเนินงานตามธุรกิจปกติของโครงการศูนย์การค้าเดอะ  คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ์) 

(ค) จ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่บุคคลภายนอก 
(ง) กระท าการใดๆ อันมีผลเป็นการรอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือท าให้สิทธิในการได้มา

ซ่ึงทรัพย์สินท่ีซือ้ขายของกองทรัสต์ด้อยลง หรือด้อยกว่าบุคคลอ่ืน 
ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ขายว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตัง้ขึน้โดย
ชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของ
ผู้ขาย 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายรับรองต่อกองทรัสต์ว่า 
1. ผู้ ขายเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบียนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม

กฎหมายไทย 
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2. ผู้ขายมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ขาย  

3. การท่ีผู้ขายเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ขายได้ท าหรือจะท าความตก
ลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ขาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

4. ผู้ขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการขาย
และโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายแก่กองทรัสต์ 

5. ผู้ขายไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ในระหวา่ง
การด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด หรือผิดสัญญาใดๆท่ีมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ขายตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

6. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระผูกพันใดๆหรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืน
ใด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ าน า การจ านอง สิทธิยึดหน่วง และภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด 

7. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ 

8. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ 
9. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ขายได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล ใดๆ  

ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัและผู้ขาย
มิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ 

เหตุเลิกสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ขายไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในวันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่า

ภายใต้สัญญาเช่าโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ์)  
2. ในกรณีท่ีผู้ขายจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ้หรือผิด

ค า รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้(เ ว้นแต่ ท่ีเป็นกรณีตามข้อ 1 ข้างต้น) และผู้ขายไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจาก
วันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญา
ได้ตกลงกัน 

3. ก่อนการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย ผู้ขายถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย  
หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ขาย  
ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ขายในการช าระหนีห้รือปฏิบตัิตาม
สัญญาฉบบันี ้
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4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี  ้
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ  (120)  วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือ
ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่
กรณีท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจาก
ผู้ขาย จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

5. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาฉบบันี ้
6. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้คู่สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์

เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
7. ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าโครงการศูนย์การค้าเดอะ  คริสตัล เอสบ ี (ราชพฤกษ์) อัน

เน่ืองมาจาก 
(ก) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านผู้ให้เช่า หรือผู้ให้สัญญาภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ

ฉบบัลงวันท่ีเดียวกับสัญญาฉบบันี ้ 
(ข) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านกองทรัสต์ หรือ 
(ค) ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือ 
(ง) คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญากองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้

แจ้งให้ผู้ ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบี (ราช
พฤกษ์) ทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว หรือในกรณีท่ีทรัพยส์นิ
ท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี (ราชพฤกษ์)  ถูก
เวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของ
การเช่าตามสัญญาเช่าโครงการศูนย์การค้าเดอะ  คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ์) 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 7(
ก) และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  ผู้ขายตกลง
ซือ้คืนจากกองทรัสต์ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะ นัน้ ใน
ราคาตามท่ีกองทรัสต์ซือ้ครัง้แรกซ่ึงปรับตามสัดส่วนของจ านวนวันท่ีกองทรัสต์ยังคงมีสิทธิ
ตามระยะเวลาการเช่านับจากวันท่ีมีผลเป็นการเลิกสัญญาและกองทรัสต์มิได้ใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไปภายใต้สัญญาเช่าโครงการศูนย์การค้าเดอะ  คริสตัล เอสบ ี (ราช
พฤกษ์)  หรือตามราคาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ใน
การเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้  

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 4 หรือข้อ 7(ข) และ
เหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีผู้ขายไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด  
หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที 
โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคืน
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ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ใน
ขณะนัน้โดยให้ถือเป็นค่าปรับจากการผิดสัญญาของกองทรัสต์ 

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 7(ค) ให้ถือว่าสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสต์ตกลงคืนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนให้แก่ผู้ขายตาม
สภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้และต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน ทัง้นี ้คู่สัญญาแต่
ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าซือ้ขายทรัพย์สนิ เงิน หรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้  

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7(ง) ให้
ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย  ค่าใช้จ่าย 
ค่าซือ้ขายทรัพย์สินเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ โดยใน
กรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคนืทรัพย์สนิท่ีซือ้
ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ในราคาตาม
บัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้วยค่าเสื่อมราคาท่ีคิดตามระยะเวลาห้า  (5) ปีส าหรับ
ทรัพย์สินประเภทเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ และระยะเวลายี่สิบ (20) ปี ส าหรับทรัพย์สิน
ประเภทงานระบบ หรือตามราคาอ่ืนใดท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย  เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  
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(8.5.4) สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการของโครงการ TCR 

ผู้ให้สัญญา บริษัท เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล จ ากัด ("ผู้ให้สัญญาท่ี 1") และ 
บริษัท เอส.บ.ีดีไซนด์ สแควร์ จ ากัด ("ผู้ให้สัญญาท่ี 2")   
ผู้ให้สัญญาท่ี 1 และผู้ให้สัญญาท่ี 2 จะเรียกรวมกันว่า “ผู้ให้สัญญา” 

ผู้รับสัญญา ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์")  

ระยะเวลาของ
สัญญา 

สัญญานีมี้ผลใช้บงัคับตัง้แต่วันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน และ
สัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนของโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ์) (ให้
เรียกสัญญาใดสัญญาหน่ึงดังกล่าวหรือเรียกรวมกันว่า “สัญญาเช่าโครงการ”) และสัญญานี ้
จะสิน้สุดลงเม่ือสัญญาเช่าโครงการดังกลา่วครบก าหนดหรือสิน้สุดลงโดยไม่มีการต่อระยะเวลา
การเช่าออกไป 

การถือครอง
หน่วยทรัสต์ 

1. ภายในระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์ ผู้ให้สัญญาท่ี 1 ตกลงรักษาสัดส่วนการถือครอง
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในความครอบครองของผู้ให้สัญญาท่ี 1 และ/หรือบริษัทใน
เครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ให้สัญญาท่ี 1 โดยมีสัดส่วนการถือครอง
หน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสตล์งทุน
ภายใต้สัญญาเช่าโครงการและสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ หรือคิด

เป็น [] หน่วย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับจากวันท่ีหน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก   
อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ประสงค์จะเพิ่มเงินทุน
จดทะเบยีนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ผู้ให้
สัญญาท่ี 1 และ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ให้สัญญาท่ี 1 
อาจไม่จองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซ่ึงออกและเสนอขายในครัง้ใหม่นีไ้ด้   

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาท่ี 1 และ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ให้
สัญญาท่ี 1 จองซือ้หน่วยทรัสต์มากกว่าหน่วยลงทุนท่ีระบุในข้อ 1 ผู้ให้สัญญาท่ี 1 และ/หรือ
บริษทัในเครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ให้สัญญาท่ี 1 ตกลงรักษาสดัส่วนการ
ถือครองหน่วยทรัสต์ส่วนท่ีเกินกว่าท่ีระบุในข้อ 1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 1 ปีนับจากวันท่ี
หน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก   

3. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ผู้ให้สัญญาท่ี 1 
ตกลงจะ (และจะด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่าบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกันกับผู้ให้สัญญาท่ี 1) จะไม่ขาย หรือโอนหน่วยทรัสต์ หรือน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน า
หรือก่อภาระผูกพันใดๆ จนท าให้ผู้ ให้สัญญาท่ี 1 และ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ให้สัญญาท่ี 1 ถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันต ่ากว่าสัดสว่นท่ีก าหนด
ไว้ข้างต้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ หรือเป็น
การท าธุรกรรมระหวา่งผู้ให้สัญญาท่ี 1 และ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกันกับผู้ให้สัญญาท่ี 1 
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ข้อตกลงเร่ืองท่ี
จอดรถ 
ทางเข้าออก และ
พืน้ท่ีส่วนกลาง 

เว้นแต่ท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาฉบบันี ้สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน และ/หรือ สัญญาเช่าพืน้ท่ี
อาคารบางส่วน ตลอดระยะเวลาของสัญญา ผู้ให้สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้องตกลงให้สิทธิดังต่อไปนี ้
แก่กองทรัสต์โดยถือเป็นหน้าท่ีของผู้ให้สัญญาตามท่ีก าหนดไว้ภายใต้สัญญาเช่าโครงการและ
สัญญาฉบบันี ้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและให้ถือว่าค่าตอบแทนการใช้สิทธิในข้อนีร้วมอยู่ใน
ค่า เช่าตามสัญญาเช่าโครงการแล้ว  การใช้สิทธิของกองทรัสต์จะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระเกิน
สมควรแก่ผู้ให้สัญญาและบริวารของผู้ให้สัญญา  
1. สิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกทัง้หมดของโครงการ รวมถึงทางเช่ือมท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยัง

ทางสาธารณะอ่ืนๆ 
2. สิทธิในการใช้ช่องทางการจราจรทัง้ภายในและภายนอกโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตลั  

เอสบ ี(ราชพฤกษ์) ซ่ึงตัง้อยู่บนท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 5503, 26508 และ 40320 ตัง้อยู่
ต าบลบางขุนกองและต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

3. สิทธิในการใช้พืน้ท่ีบนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 40319 ตัง้อยู่ต าบลบางขุนกองและต าบลบางขนุน 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ภายใต้สัญญาให้สิทธิ 

4. สิทธิในการใช้พืน้ท่ีส่วนกลางอ่ืนๆ ของโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ)์  
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพืน้ท่ีอาคารจอดรถและพืน้ท่ีลานจอดรถโดยรอบโครงการ  (ไม่วา่
บนดินหรือใต้ดิน (หากมี)) ซ่ึงต้องมีจ านวนเพียงพอตามกฎหมาย ห้องน า้ ท่ีเก็บขยะ และ
พืน้ท่ีส าหรับจัดวางสาธารณูปโภคและงานระบบต่างๆ ของโครงการ ฯลฯ 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้า-ออกโครงการ หรือสัญจรภายในโครงการศนูย์การค้าเดอะ 
คริสตัล เอสบ ี (ราชพฤกษ์)  หรือเพื่อเช่ือมต่อไปยังทางสาธารณะอ่ืนใด หรือเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ และบริวารของบุคคลดังกล่าว หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ 
ผู้ ให้สัญญาตกลงท่ีจะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ก่อภาระผูกพัน โอน หรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้น หรือด าเนินการใดๆ ท่ีมีผล
หรืออาจมีผลท าให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ และบริวารของบุคคล
ดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ ข้างต้นได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร  

การไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขัน 

1. ภายในระยะเวลาสาม (3) ปี นับตัง้แต่วันท่ีท าสัญญาฉบบันี ้ผู้ให้สัญญาท่ี 1 หรือบริษัทใน
เครือ ตกลงท่ีจะไม่ท าการพัฒนาโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภท
คอมมิวนิตีม้อลล์ขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลักษณะ
ดังกล่าวใดตัง้แต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการ ในรัศมี 3 
กิโลเมตร นับจากโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ์)  เว้นแต่เป็นโครงการ
ในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์อยู่แล้วในปัจจุบนัหรืออยู่
ระหว่างการพัฒนาและได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
เป็นโครงการท่ีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์แล้วตามท่ีระบุในสัญญา
ฉบบันีห้รือในภายหลัง 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 257 

2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไปภายใต้สัญญาเช่า
โครงการ ผู้ ให้สัญญาท่ี 1 ตกลงท่ีจะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือน าพืน้ท่ีในอาคาร
โครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ์)  ท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีเช่า ออกให้เช่าหรือ
หาประโยชน์ในรูปแบบใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ เว้นแต่
ได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร  

สิทธิท่ีจะปฏิเสธ
ก่อน (Right of 
First Refusal) 

ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ (รวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป 
(หากมี)) ไม่ว่าจะได้มีการยกเลิกสัญญาเช่าโครงการก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ 
ผู้ให้สัญญาท่ี 1 ตกลงให้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ดังต่อไปนี  ้
เ ว้นแต่จะมีประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎระเบยีบอ่ืนใดท่ีมีผลใช้บงัคับท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่ได้ 
1. หากผู้ให้สัญญาท่ี 1 หรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาท่ี 1 ประสงค์ท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์หรือ

สิทธิการเช่า ในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารท่ีระบุในสัญญาเช่าโครงการ ให้แก่
บุคคลใดๆ ภายหลังสิน้สุดระยะเวลาการเช่า (รวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป) 
ตามสัญญาเช่าโครงการ ผู้ให้สัญญาท่ี 1 หรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาท่ี 1 จะต้องท า
หนังสือแจ้งเป็นค าเสนอไปยังกองทรัสต์ โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้กองทรัสต์พิจารณารับข้อเสนอก่อนภายในระยะเวลาเก้าสบิ (90) 
วันนับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้รับข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาท่ี 1 หรือ
บริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาท่ี 1 ผู้ให้สัญญาท่ี 1 หรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาท่ี 1 จึง
จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้(ก) จะต้องเป็นการ
โอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกภายในระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบ 
(180) วันนับจากวันครบก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอ หรือวันท่ีกองทรัสต์ปฏิเสธไม่รับ
ข้อเสนอดังกล่าว และ (ข) ผู้ให้สัญญาท่ี 1 หรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาท่ี 1 ไม่สามารถ
โอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าดังกล่าวบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ) ท่ีได้
มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์ (รวมเรียก (ก) และ (ข) ว่า "เงื่อนไขการโอน") 

2. หากผู้ ให้สัญญาท่ี 1 หรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาท่ี 1 มีโครงการในลักษณะ
ศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์อยู่แล้วในปัจจุบัน หรือจะท าการ
พัฒนาโครงการดังกล่าวขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลกัษณะ
ดังกล่าวใดตัง้แต่ร้อยละห้าสบิ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการนัน้ในรัศมีห้า (5) 
กิโลเมตร นับจากโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล และผู้ให้สัญญาท่ี 1 หรือบริษัทในเครือ
ของผู้ให้สัญญาท่ี 1 ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายใน
อาคารหรืออาคารเก่ียวกับโครงการดังกล่าว ผู้ให้สัญญาท่ี 1 หรือบริษัทในเครือของผู้ ให้
สัญญาท่ี 1 จะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค าเสนอไปยังกองทรัสต์โดยระบุข้อก าหนดและ
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เงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้กองทรัสต์พิจารณารับข้อเสนอก่อนภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้รับข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาท่ี 1 หรือ
บริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาท่ี 1 ผู้ให้สัญญาท่ี 1 หรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาท่ี 1 จึง
จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขการ
โอน 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์รับข้อเสนอภายใต้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อนตามท่ีระบุข้างต้น การด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคับเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  
ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอหรือปฏิเสธไม่รับ
ข้อเสนอ ผู้ให้สัญญาท่ี 1 หรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาท่ี 1 จะต้องไม่โอนกรรมสิทธิ์หรือให้
สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกบนเงื่อนไขท่ีดีกวา่ (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ) ท่ีได้มีการเสนอให้แก่
กองทรัสต์ และจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนทุกประการ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้
สัญญาท่ี 1 หรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาท่ี 1 ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่า
แก่บุคคลภายนอกภายในก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในเงื่อนไขการโอนข้อ (ก) ผู้ให้สัญญาท่ี 1 
หรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาท่ี 1 จะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อนีอี้ก
ครัง้หน่ึง 

การใช้ช่ือและ
เคร่ืองหมาย
การค้า 

ผู้ให้สัญญาท่ี 1 ตกลงด าเนินการให้บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด ให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้
เคร่ืองหมายการค้าประเภทเคร่ืองหมายบริการค าว่า "C" และ "THE CRYSTAL"  เพื่อการด าเนิน
กิจการของกองทรัสต์ในประเทศไทย  โดยให้เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญา
อนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าท่ีกองทรัสตจ์ะเข้าท ากับบริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัดทุกประการ 

ค ารับรองของผู้ให้
สัญญา 

1. ผู้ให้สัญญาเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้สัญญามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และ
การด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กับสัญญาฉบับนี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้
สัญญา 

3. การท่ีผู้ให้สัญญาเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่
เป็นการขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้ท าหรือจะ
ท าความตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้สัญญา  

4. ผู้ให้สัญญาไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้สัญญาตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  
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5. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล
ใดๆ ตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบบันีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
สัญญามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

6. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของโครงการออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบ
ด้วยกฎหมาย 

เหตุผิดสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้ หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และผู้ให้สัญญาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย  หรืออยู่ในขัน้ตอน
การเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้สัญญา ซ่ึงกองทรัสต์
เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้สัญญาในการช าระหนี  ้หรือปฏิบตัิตามสัญญา
นี ้

3. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้หรือผดิ
ค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้อง
ตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการ
ผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีการไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ให้สัญญา จงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้ หรือสัญญาเช่า
โครงการ 

4. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาของผู้ให้สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้องภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดินหรือ
สัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนของโครงการศูนย์การค้าเดอะ  คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ์) 

5. กรณี ท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าช่วงท่ีดินหรือสัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนของโครงการ
ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ์) 

การเลิกสัญญา 1. ในกรณี ท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 4 
กองทรัสต์มีสิทธิ 
(ก) เรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้  

หรือ 
(ข) บอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที  ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง

ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 
2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 3 ผู้ให้สัญญาจะเรียก

ค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลให้ผู้ให้สัญญามีสทิธิบอกเลกิสญัญา
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ฉบบันีไ้ด้หรือท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้สัญญาในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

3. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้แจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ 

4. ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าช่วงท่ีดินหรือสัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนของโครงการ
ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ์) ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยให้ผลของ
การเลิกสัญญาเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวทุกประการ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญา
ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดซ่ึงเกิดจากเหตุผิดนัดหรือความผดิของ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอ่ืนภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดินหรือ
สัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนของโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ี(ราชพฤกษ์) 
หรือสัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆเพือ่ประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคืนสู่
สถานะเดิม 

การโอนสิทธิ 1. ผู้ให้สัญญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหน้าท่ีใดๆ ของตนภายใต้สัญญานีฉ้บบันีไ้ม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ เ ว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทรัสต์ 
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2. ผู้ให้สัญญายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี  ้สัญญาซือ้
ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า และ
สัญญาเช่าโครงการ ไปก่อหลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิและ
หน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเช่ือทางการเงินของกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทางการ
เงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สินเช่ือดังกลา่วได้ไม่วา่ทัง้หมดหรือเพยีงบางสว่น โดย
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้สัญญา ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะให้ความ
ร่วมมือแก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือก่อหลักประกัน หรือ
หนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้สัญญาตกลงท่ี
จะลงนามเพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรือการโอนสิทธิ  
และส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้รับค า
บอกกล่าวจากกองทรัสต์ 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับ 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.6) โครงการ Amorini 

(8.6.1) สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สินของโครงการ Amorini 

ผู้ให้เช่า บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
ผู้เช่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 
ทรัพย์สินท่ีเช่า ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้แต่ไม่รวมทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

1. ท่ีดินท่ีเช่า ได้แก่ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 12900 (เลขเดิมคือ 126030) ตัง้อยู่ต าบลคัน
นายาว อ าเภอคันนายาว กรุงเทพมหานคร รวมถึงส่วนควบของท่ีดินดังกล่าว เนือ้ท่ีรวม
ทัง้สิน้ประมาณ 5-3-25.40 ไร่ และ 

2. อาคารท่ีเช่า ได้แก่ อาคารศูนย์การค้าจ านวน 2 อาคาร (A และ B) โดยมีพืน้ท่ีท่ีจะลงทุน
ทัง้หมด (Gross Floor Area) ประมาณ 10,331 ตารางเมตร ลานจอดรถ และสิ่งปลูกสร้าง
อ่ืนๆ ภายในโครงการ Amorini โดยอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตัง้อยู่เลขท่ี 1,1/1 ถนน
สวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ 

3. ส่วนควบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทัง้หมดข้างต้น รวมถึงบรรดาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ท่ีจะก่อสร้างขึน้บนอาคารตามข้อ 2. ในอนาคตทัง้หมด 

ระยะเวลาเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  
การต่อระยะเวลา
การเช่า 

ผู้ให้เช่า และกองทรัสต์อาจตกลงพิจารณาการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปได้  โดยคู่สัญญาจะ
ตกลงกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหก (6) เดือนก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่า  

เง่ือนไขก่อนการ
จดทะเบียนการ
เช่า 

เว้นแต่กองทรัสต์จะยินยอมให้มีการยกเว้นเงื่อนไขก่อนการจดทะเบยีนการเช่าทัง้หมดหรือเพยีง
บางส่วนโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร การจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจะเกิดขึน้ต่อเ ม่ือ
เงื่อนไขเหล่านีไ้ด้ส าเร็จลงแล้ว 
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1. ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีภายในบริเวณ
ทรัพย์สินท่ีเช่า ในสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละเก้าสิบ (90%) ของพืน้ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าท่ี
มีการปล่อยเช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อย ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือในสัดส่วนท่ีตกลงกับ
ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี 

2. ผู้ให้เช่าได้รับความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ี ฉบบัลงวันท่ี 15 
ตุลาคม 2553 และ/หรือหนังสือสัญญาแบ่งเช่าท่ีดิน (มีก าหนด 25 ปี) ฉบับลงวันท่ี 24 
กรกฎาคม 2557 ระหว่างผู้ให้เช่า กับ บริษัท แมคไทย จ ากัด หรือได้ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็น
เพื่อให้กองทรัสต์เข้าสวมสิทธิเป็นผู้ให้เช่าตามสญัญาดังกล่าวแทนผู้ให้เช่าโดยสมบูรณ์และ
ชอบด้วยกฎหมาย 

3. มีการเข้าท าและมีการโอนทรัพย์สนิตามสญัญาขายเฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์ และงานระบบโดย
คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการ
ด าเนินโครงการ Amorini 

4. มีการเข้าท าสัญญาตกลงกระท าการโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง 
5. มีการเข้าท าสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง  
6. ทรัพย์สินท่ีเช่าได้มีการปลอดหรือไถ่ถอนจากจ านอง รวมถึงภาระติดพันอ่ืนใดในทรัพย์สนิท่ี

เช่าทัง้หมด 
7. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีการท าประกันภัยท่ีเก่ียวข้อง (โดยกองทรัสต์) ดังต่อไปนี ้

(ก) กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความเสี่ยงภัยทรัพย์สินในส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมี
กองทรัสต์และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาประกันภัย
ท่ีเหลือของกรมธรรม์ประกันภัยนับแต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  

(ข) กรมธรรม์ประกันภัยความความเสีย่งภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสยีหายตอ่
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีกองทรัสต์เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัย 

(ค) กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมี
กองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วม 

8. ผู้ให้เช่าได้ยื่นแบบแสดงรายการและช าระบรรดาค่าภาษีอากร  เบีย้ปรับ และเงินเพิ่มทัง้หมด
ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงรวมถึงค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย 
และภาษีประเภทอ่ืนใดท่ีเรียกเก็บจากทรัพย์สนิท่ีเช่าต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องตามท่ี
กฎหมายก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

การจดทะเบียน
สิทธิการเช่า 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะเข้าจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่า  ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องใน
วันท่ีมีการช าระค่าเช่าโดยคู่สญัญาตกลงจะไปจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้จดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือภายในวันและเวลาท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งหรือจะแจ้งต่อผู้ให้เช่าล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน แล้วแต่วันใดจะเกิดขึน้ในภายหลัง  
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ค่าเช่าและการ
ช าระค่าเช่า 

1. กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้จ านวนให้แก่ผู้ให้เช่า  เม่ือมีการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องแล้ว ทัง้นี ้ค่า
เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี  ้

ทรัพย์สินท่ีเช่า อัตราค่าเช่า 
ค่าเช่ารวม [] 

2. ในการช าระค่าเช่าตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี  ้ กองทรัสต์จะช าระให้กับผู้ให้เ ช่า ใน
จ านวนท่ีได้ด าเนินการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

หน้าท่ีของผู้ให้
เช่า  

1. ในวันท่ีจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า  ผู้ให้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าในสภาพ
เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถให้เช่าช่วงพืน้ท่ีแก่ผู้ เช่ารายย่อย  และ
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์  
ภายใต้ช่ือโครงการ Amorini 

2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ดังนี ้
(ก) อนุญาตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าได้โดยสงบและปรกติสุข  

ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เช่า   
(ข) ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่า โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากกองทรัสต์ 
(ค) ด าเนินการให้ทรัพย์สินท่ีเช่ามีถนนและทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ  

3. ผู้ให้เช่าจะช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขออนุญาต การติดต่อกับ
หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าอันเอือ้
ประโยชน์ต่อธุรกิจของกองทรัสต์หรือผู้ เช่ารายย่อย รวมถึงการน าส่งภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ
และภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าไปช าระแก่
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

4. ในกรณี ท่ีหน่วยงานราชการสั่งให้ผู้ให้เ ช่าแก้ไขหรือรื ้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใน
โครงการ Amorini ท่ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการแก้ไขหรือรือ้
ถอนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบ (60) วัน หรือภายในก าหนดระยะเวลาอ่ืน
ใดตามท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน โดยไม่ให้กระทบส่วนของอาคารอ่ืนในโครงการ Amorini 
ซ่ึงรวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า และจะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้   

5. ผู้ให้เช่าตกลงโอนมิเตอร์ไฟฟ้า น า้ประปา และ/หรือสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินโครงการให้แก่กองทรัสต ์รวมถึงด าเนินการใดๆ และให้ความยินยอมท่ีจ าเป็นเพื่อให้
สามารถด าเนินการโอนมิเตอร์ดังกลา่วให้แก่กองทรัสต์ได้ โดยจะต้องด าเนินการดงักล่าวให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ี
กองทรัสต์จะพิจารณาขยายให้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโอนมิเตอร์ดังกล่าว  
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6. ผู้ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี  ้สัญญาซือ้ขาย
เฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า  และ
สัญญาตกลงกระท าการ ไปก่อหลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิและ
หน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเช่ือทางการเงินของกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทางการ
เงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สินเช่ือดังกลา่วได้ไม่วา่ทัง้หมดหรือเพยีงบางสว่น โดย
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือ
แก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือก่อหลักประกัน หรือหนังสือให้
ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะลงนามเพือ่
รับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรือการโอนสิทธิ และส่งมอบ
หนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้รับค าบอกกลา่ว
จากกองทรัสต์ 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่า และปฏิบตัิตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีก าหนดในสัญญา 

ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ให้เช่าว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตั ้งขึน้
โดยชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของผู้ให้
เช่า 

1. ผู้ให้เช่าเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้เช่ามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้เช่า  

3. การท่ีผู้ให้เช่าเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้ท าหรือจะท าความ
ตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้เช่า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่ง
มีนัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีเช่า 

4. ผู้ ให้เ ช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีเช่า และเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการน า
ทรัพย์สินท่ีเช่าออกให้เช่าแก่กองทรัสต์  

5. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินท่ีเช่าออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบด้วยกฎหมาย  
6. ผู้ ให้เ ช่าไม่มีข้อพิพาท  หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน

ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

7. ผู้ให้เช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงท่ีจะต้องขายทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บุคคลใด  
8. ผู้ ให้เ ช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงให้บุคคลใดมีสิทธิใช้ทรัพย์สินท่ีเ ช่าเพื่อออกสู่ถนน

สาธารณะแต่อย่างใด เว้นแต่ท่ีได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ 
9. ผู้ให้เช่าไม่ได้รับค าบอกกล่าวหรือค าสั่งจากทางราชการเก่ียวกับการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า  
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10. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระผูกพันใดๆ หรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ านอง สิทธิยึดหน่วง ภาระจ ายอม ทางจ าเป็น และภาระ
ติดพันในอสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด เว้นแต่การแบง่พืน้ท่ีออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อย  

11. อาคารภายในโครงการ Amorini ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าได้ด าเนินการก่อสร้าง 
ดัดแปลง และเปิดด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และวิธีปฏิบตัิใดๆ 
อย่างถูกต้อง  

12. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีทางเข้าออกท่ีดีและเหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์ตาม
วัตถุประสงค์ในการเช่า และสามารถใช้เพื่อด าเนินกิจการโครงการ Amorini ได้ 

13. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย 

14. ทรัพย์สินท่ีเช่าไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ   

15. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคลใดๆ  
ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
เช่ามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

การโอนผู้เช่าราย
ย่อย 

ผู้ให้เช่าตกลงด าเนินการเก่ียวกับการโอนผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินท่ีเช่า  ดังนี ้
1. ด าเนินการเพื่อให้ผู้ เช่ารายยอ่ยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าพืน้ท่ี

ภายในบริเวณทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมดภายในระยะเวลาสาม  (3) เดือนหลังจากการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่า 

2. ผู้ให้เช่าตกลงจะส่งมอบเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ และเงินประกันอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานท่ีผู้ให้เช่าได้รับจากผู้เช่ารายย่อยและผู้ รับบริการตามสญัญาเช่า
และสัญญาบริการซ่ึงได้เข้าท ากับผู้ให้เช่าก่อนหรือในวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทัง้ หมด
ให้แก่กองทรัสต์ ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า นอกจากนี ้หากผู้ให้เช่าได้รับเงินประกันจาก
ผู้ เช่ารายย่อยและผู้รับบริการภายหลังจากวนัจดทะเบยีนสทิธิการเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ส่งมอบเงินประกันดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่
วันท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ  และเงินประกันอ่ืนๆ 
ดังกล่าว 

3. หากมีผลประโยชน์ใดๆ เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ หรือรายได้อ่ืนใด (ถ้ามี) ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ี
กองทรัสต์ควรจะได้รับและผู้ให้เช่าได้รับไว้ล่วงหน้าทัง้ก่อนและในวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่าจากผู้ เ ช่าพืน้ท่ีและผู้ รับบริการ  ผู้ ให้เ ช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบและส่งมอบ
ผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน สิบสี่ (14) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า หรือในกรณีท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า ผู้ให้เช่าจะส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ 
(14) วันนับแต่วันท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว  
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ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าตกลงว่า ในกรณีท่ีสัญญาเช่าพืน้ท่ีท่ีผู้ เช่ารายย่อยมิได้ให้ความยินยอมในการโอน
สิทธิหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีให้แก่กองทรัสต์ถูกบอกเลิกหรือสิน้สุดลง การเข้าท าสัญญาเช่า
พืน้ท่ีใหม่ส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า (หากมี) จะเป็นการเข้าท าสัญญาโดยกองทรัสต์ 

การโอนสิทธิการ
เช่าและการให้เช่า
ช่วง 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ีใดๆ ภายใต้
สัญญาฉบบันีใ้ห้กับบุคคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือ
ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ท่ีท าให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ินท่ีเช่า ทัง้นี ้ไม่วา่
จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

การซ่อมแซมและ
ปรับปรุงทรัพย์สิน
ท่ีเช่า 

1. การซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอ่ืนในสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์จะดูแล บ ารุง รักษา และ

ซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ตลอดจนส่วนควบของทรัพย์สินท่ีเช่าให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งานตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบบันีต้ลอดระยะเวลาการเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์เอง โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่
กองทรัสต์ในการด าเนินการดังกล่าวอย่างรวดเร็วและเต็มท่ี ตามท่ีกองทรัสต์จะได้ร้อง
ขอตามสมควร 

(ข) ในกรณีท่ีกองทรัสต์เห็นว่าการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่านัน้อาจกระทบถึงโครงสร้างหรือ
รากฐานของทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ หรือกรณีจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ให้เช่าในฐานะเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการอย่างมี
นัยส าคัญ ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะเข้ามาเป็นผู้ด าเนินการดูแล บ ารุง รักษา และซ่อมแซม
ทรัพย์สินท่ีเช่าแทนกองทรัสต์ทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับหนังสือบอกกล่าวจากกองทรัสต์ โดย
การด าเนินการของผู้ให้เช่าตามข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและ
กองทรัสต์จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน และกองทรัสต์จะต้องส่งมอบเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานท่ีกองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซม
ทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าว (หากมี) 

(ค) ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น และ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้แจ้งให้ทราบแล้วแต่ไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้า  
(45) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือหรือภายในระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาได้ตกลง
กัน ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงสามารถด าเนินการต่างๆ  ตามข้อ (ก) หรือ (ข) แทน
คู่สัญญาฝ่ายนัน้ได้ทุกประการ และคู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงจะต้องชดใช้
บรรดาค่าใช้จ่ายท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ช าระไปเพื่อการดังกล่าวอย่างเต็มจ านวน  
ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเสียหาย  

2. การปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) กองทรัสต์มีสิทธิในการตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า รวมถึงก่อสร้างสิ่ง

ปลูกสร้างหรือสาธารณูปโภคใดๆ ("ส่ิงปลูกสร้างเพิ่มเติม") ตลอดระยะเวลาการเช่า 
โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รวมถึงให้ความยินยอม
และช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขออนุญาต และการติดตอ่
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กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี การตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงท่ีอาจกระทบถึง
โครงสร้างหรือรากฐานของทรัพยส์ินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ  กองทรัสต์จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเร่ิมด าเนินการดงักล่าว  โดยผู้ให้เช่า
จะไม่ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม
รายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน 

(ข) ผู้ให้เช่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมและให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมดังกลา่วตลอดระยะเวลาการเช่า โดยในกรณีท่ีสิง่
ปลูกสร้างเพิ่มเติมมีผลเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในทรัพย์สินท่ีเช่า  ให้ถือว่าพืน้ท่ีให้
เช่าสุทธิท่ีเพิ่มขึน้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาฉบบันี  ้

(ค) ไม่ว่าในกรณีใด การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมตามท่ีระบุในข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

การประกันภัย ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรัสต์จะจัดให้มีการท า  
(ก) ประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภัยส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า  และทรัพย์สินภายในทรัพย์สนิท่ี

เช่า โดยมีกองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและ
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า  ซ่ึงมูลค่าทุนประกันภัยท่ี
จัดท าจะไม่น้อยกว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement Cost) ไม่รวมมูลค่าท่ีดนิ 
ซ่ึงค านวณโดยผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี  ้
กองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยดังกล่าวทัง้หมด  

(ข) ประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  รวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า  
โดยกองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยทัง้หมด และ 

(ค) ประกันภัยธุร กิจหยุดชะงัก  (Business Interruption Insurance) ในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยกองทรัสต์  และ/หรือผู้ ให้กู้ ของกองทรัสต์  (ถ้ามี) จะเข้าเป็นผู้ เอา
ประกันภัยร่วมและผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  โดย
กองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยทัง้หมด 

ทรัพย์สินท่ีเช่า
เสียหายหรือถูก
ท าลาย 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ  
ท าให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) ให้จัดการประชุม
ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายโดยไม่ชักช้า เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสุจริตว่ากรณีดังกลา่วควรจะด าเนินการให้มีการก่อสร้างทรัพยส์นิ
ท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ดังกล่าวภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีเกิดความเสียหายตามข้อนี ้
(ก) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาไม่อาจหาข้อยุติได้ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น หรือ (2) 

คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ให้ถือว่า
คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเ ช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า โดย
กองทรัสต์จะส่งมอบเงินท่ีได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานหลังจากหักภาระหรือ
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ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องมามอบให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อให้ผู้ให้เช่าใช้ในการด าเนินการก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมดังกล่าว โดยจะก าหนดจ่ายช าระตามงวดงานขึน้อยู่กับดุลพินิจของ
ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีของกองทรัสต์ ทัง้นี ้การก่อสร้างทรัพยส์ินท่ีเช่าขึน้มาใหม่
ดังกล่าวจะต้องด าเนินการเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะ
มีการก่อสร้าง โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลน
การก่อสร้าง/ดัดแปลงทรัพย์สินท่ีเช่าฉบับท่ีได้ รับอนุมัติโดยหน่วยงานท้องถ่ินท่ี
เก่ียวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และตามแผนงานและงบประมาณท่ี
คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน  
ผู้ให้เช่าจะต้องท าการก่อสร้าง/ดัดแปลงให้แล้วเสร็จภายในยี่สบิสี่ (24) เดือนนับแต่เกิด
ความเสียหายดังกล่าวเว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน รวมถึงด าเนินการขอ
ความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้า
มี) เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันี ้และให้ถือว่าสิทธิและ
หน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป โดยให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการ
ก่อสร้างขึน้มาใหม่เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ โดยผู้ให้เช่าจะ
เป็นผู้ มีกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวและให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการก่อสร้างขึน้มาใหม่
เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี ้

(ข) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาตกลงจะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ี
เช่า  หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้
เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง คู่สัญญา
ตกลงให้กองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน โดยกองทรัสต์จะได้รับส่วน
แบง่เท่ากับค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหลังจากการช าระหนีห้รือปลดภาระผูกผันกับเจ้าหนี ้
แล้ว คงเหลือตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และผู้ให้เช่าจะได้รับส่วน
แบ่งส่วนท่ีเหลือจากส่วนของกองทรัสต์  ทัง้นี  ้กองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานในส่วนท่ีเกินกว่าท่ีกองทรัสต์จะได้รับให้แก่ผู้ให้เช่า  

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยยังคง
สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าบางส่วนเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Partial Loss) 
ให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป ซ่ึงผู้ให้เช่ามีหน้าท่ี
ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า โดยกองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี
กองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าดังกล่าว  

ทรัพย์สินท่ีเช่าถูก
เวนคืน 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนกองทรัสต์เห็นว่าไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ให้สัญญาฉบบันีเ้ป็นอันยุติ
และยกเลิกต่อกันโดยทันที โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนตามวิธีการ
ค านวณค่าทดแทนตามสูตรการค านวณท่ีระบุด้านล่าง  โดยเงินท่ีได้รับจากการเวนคืน
ทรัพย์สินท่ีเช่า หมายถึง เงินท่ีผู้ให้เช่าได้รับมาจากการเวนคืน (หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษท่ีี
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เก่ียวข้อง) ทัง้นี ้เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดหลังการจ่ายเงินให้กองทรัสต์ข้างต้นให้เป็นของผู้ให้
เช่า 
"ค่าทดแทนการเวนคืน" = เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพยส์ินท่ีเช่า คูณด้วย (มูลค่าสิทธกิาร
เช่า ท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่า  ณ  วันท่ีถูกเวนคืน  (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพยส์ินท่ีเช่า ณ วันท่ีถูกเวนคนื (Income approach 
of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะไม่เกินมูลค่าสทิธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพยส์ินท่ีเช่า  ณ วันท่ี
ถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังสามารถใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบับนี  ้ ผู้ให้เช่าตกลงช าระเงินค่าทดแทนการ
เวนคืนตามวิธีการค านวณดังต่อไปนีใ้ห้แก่กองทรัสต์ 
"ค่าทดแทนการเวนคืนในกรณีท่ีถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังใช้ประโยชน์ได้" 
= เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเ ช่า  คูณด้วย (มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ  วันท่ีถูก เวนคืน  (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน 
(Income approach of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะต้องไม่เกินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่าใน
ส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 
ผู้ให้เช่าจะช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้แก่กองทรัสต์ทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับเงินค่าเวนคนื
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงให้ถือว่าเงินทดแทนดังกล่าวเป็นการเยียวยาความเสียหาย
ทัง้หมดท่ีกองทรัสต์อาจได้รับในกรณีนี ้ และในกรณีดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นเหตุเลิกสัญญา
ตามสัญญาฉบบันี ้

3. การค านวณมูลค่าสิทธิการเช่าและมูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าตามข้อ 1. และ 2. ให้ใช้ 
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ประเมินตามวิธีรายได้ (Income Approach) โดยในกรณีมีผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 1 ราย ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าจากผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน โดยเป็นผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ในกรณีท่ีเงินท่ีได้รับจากการเวนคนืทรัพยส์ินท่ีเช่าต า่กว่าราคาตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่า  เม่ือ
ได้รับการบอกกล่าวจากกองทรัสต์  ผู้ ให้เช่าตกลงให้ความร่วมมือกับกองทรัสต์ในการ
อุทธรณ์ค่าทดแทนการเวนคืนกับหน่วยงานท่ีมีอ านาจ และ/หรือด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งให้ทราบ 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

3. ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับ
การเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าและการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาการ
เช่าตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีแ้ละระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่อออกไป 
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4. กองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าส่งให้แก่ผู้ให้เช่าตามจ านวนท่ีผู้ให้เช่าจะแ จ้ง ให้
กองทรัสต์ทราบล่วงหน้า เพื่อน าไปช าระแก่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุแห่งการเลิก
สัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบบันี ้และผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่ท าการ
จดทะเบยีนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวันท่ีกองทรัสต์ก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้ให้ถือว่า
เป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบบันีทั้นที 

2. ในกรณีท่ี (1) ผู้ให้เช่าปฏิบตัิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ ยืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนีส้นิ
อ่ืนใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซ่ึงอาจน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลายหรือฟื้นฟกิูจการ  หรือ (2) 
ผู้ให้เช่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพยห์รือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษทั 
การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้เช่า ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบ
ต่อความสามารถของผู้ให้เช่าในการช าระหนี ้หรือปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันี ้โดยผู้ให้เช่าไม่
สามารถท าการแก้ไขเหตุ (1) หรือ (2) ดังกล่าวให้เสร็จสิน้ภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ (120) วัน 
นับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  เว้นแต่ ผู้ให้เช่าสามารถ
พิสูจน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจนเป็นท่ีพอใจแก่กองทรัสต์ว่าการผิดนัดดงักล่าวไม่
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินของผู้ให้เช่าซ่ึงจะน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะ
ล้มละลาย และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทรัสต์ตามสัญญา
ฉบบันี ้

3. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

4. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามก าหนดในสัญญาฉบบันีเ้ว้นแต่จะมี
การต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 

5. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา 
6. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น

ลายลักษณ์อักษรแล้ว 
7. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  

ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้
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8. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาโดยผู้ให้เช่าหรือบริษัทในเครือของผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาซือ้ขาย
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาตกลงกระท าการ หรือ สัญญาอนุญาตให้ใช้
เคร่ืองหมายการค้า  

9. กรณีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ท า
ให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) และ (1) คู่สัญญาตกลง
จะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเ ช่าขึน้ใหม่  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจ
ด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้
บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง ตามท่ีระบุอยู่ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูก
ท าลาย" ข้อ 1 (ข) 

10. กรณีเหตุสุดวิสัย ท่ีไม่ใช้ความผิดของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย และไม่ถือเป็นเหตุแห่งการเลิก
สัญญาตามข้อ 7 หรือข้อ 9 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตัิตามหัวข้อเหตุสุดวสิยั 
ข้อ 2 ได้จนเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 8 
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิ หน้า ท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์จะเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ ให้เช่าจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สดุลง เว้นแต่ความเสยีหาย
ดังกล่าวเกิดจากผู้ให้เช่าหรือคู่สัญญาของกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีห้รือในสัญญาใดสญัญาหน่ึงท่ีระบุในหัวข้อ "เหตุแห่งการ
เลิกสัญญา" ข้อ 8 และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเ ช่าภายใต้สัญญาฉบับนี ้
และกระทบสิทธิของกองทรัสต์ภายใต้สัญญาฉบับนีห้รือสัญญาใดสัญญาหน่ึงท่ีระ บุใน
หัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 8 อย่างมีนัยส าคัญ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที และผู้ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชย
ให้แก่กองทรัสต์ ตามราคาประเมินซ่ึงอ้างอิงวิธีรายได้ (Income Approach) ณ วันท่ีสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยให้กองทรัสต์ และผู้ให้เช่าแต่งตัง้บริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฝ่ายละ 
1 (หน่ึง) ราย และตกลงใช้มูลค่า เฉลี่ยท่ีได้จากการประเมินของบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทัง้ 2 (สอง) ราย เป็นค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชยดังกล่าว รวมถึง
เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ ไม่ตัด
สิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมี
เหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 3 ผู้ให้เช่าจะ
เรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง 
เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง
ท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญา
ฉบบันี ้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่า เช่า
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คงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเ รียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้เว้น
แต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 7 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสตมี์สิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนจากผู้ให้เช่าตาม
วิธีการท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืน" ข้อ 1 

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 9 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยคู่สัญญาตกลงแบง่ค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานตามวิธีการท่ีระบุ
ไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกท าลาย" ข้อ 1 (ข) 

6. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 
2 หรือ ข้อ 8 แล้ว กองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่ากองทรัสต์
จะได้รับช าระค่าเสียหาย เงินช าระคืน ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์แล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าคงเหลอืรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ให้
เ ช่าส าหรับระหว่างระยะเวลานี ้ตามท่ีกองทรัสต์จะพิสูจน์ได้ว่ากองทรัสต์ได้ รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกินกวา่ผลประโยชน์ท่ีกองทรัสต์ได้รับส าหรับช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว โดยผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกินดังกล่าว  

7. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสญัญา" ข้อ 10 และคู่สัญญา
ทัง้สองฝ่ายได้ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการด าเนินการตามหัวข้อเหตุสุดวสิัยข้อ 2 นี ้
แล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยผู้ให้เช่าตกลงจะช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่า
คงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนาม
กองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยท่ีคู่สัญญาแตล่ะ
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 

การส่งมอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าคืน 

1. ภายใต้บงัคับของข้อ 6 ในหัวข้อ "ผลของการเลิกสัญญา" เม่ือสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลงไม่ว่า
กรณีใดๆ กองทรัสต์ตกลงขนย้ายทรัพยส์ินและบริวารของกองทรัสต์ออกไปจากสถานท่ีเช่า
แล้วส่งมอบสถานท่ีคืนให้แก่ผู้ ให้เ ช่าในสภาพเรียบร้อยภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันท่ี
สัญญาสิน้สุดลง หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว กองทรัสต์ยังไม่ด าเนินการตามหน้าท่ี ผู้ให้
เช่ามีอ านาจเข้าไปด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร รวมทัง้เข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่า
โดยมีอ านาจท าลายเคร่ืองกีดขวางใดๆ ได้ โดยกองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายท่ี
เกิดขึน้  
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2. กองทรัสต์จะท าการส่งมอบทรัพย์สนิท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าตามสภาพการใช้งานในขณะนัน้
แต่ต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ติดตรึงตราและไม่ติดตรึง
ตรากับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงกองทรัสต์ได้ใช้ความระมัดระวงัในการดูแลรักษาทรัพย์สนิดังกลา่ว
ดุจวิญญูชนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณี ท่ีไม่สามารถส่งมอบส่วนควบและ
อุปกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่าได้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย หรือการ
เสื่อมสภาพของทรัพย์สินนัน้ๆ เ น่ืองจากการใช้งานตามปกติหรืออายุการใช้งานของ
ทรัพย์สินนัน้  

3. เม่ือผู้ให้เช่าได้รับมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนจากกองทรัสต์ ผู้ให้เช่าจะเข้าด าเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันท่ีกองทรัสต์แจ้งความประสงค์ท่ีจะสง่
มอบ และกองทรัสต์ตกลงท่ีจะปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าให้กลับคืนสูส่ภาพตามท่ี
ระบุไว้ในข้อ 2. โดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดและวธิีการท่ีคูส่ญัญา
ทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกัน 

4. กองทรัสต์จะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์ได้รับไว้แทนผู้ ให้เช่า  (ถ้ามี) ให้แก่
ผู้ให้เช่า รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าท่ีกองทรัสต์ได้รับจากผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สนิท่ี
เช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือผู้ให้เช่า (แล้วแต่กรณี) 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  
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(8.6.2) สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบของโครงการ Amorini 

ผู้ขาย บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
ผู้ซือ้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์")  
ทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการด าเนินโครงการ โดยรายละเอียดเป็นไป
ตามรายการแนบสัญญา 

การโอน
กรรมสิทธิ์ 

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายภายใต้สัญญาฉบับนีจ้ะมีผลสมบูรณ์ในวันท่ีมีการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ Amorini ("วันโอนกรรมสิทธิ์ ")  

ราคาซือ้ขาย คู่สัญญาตกลงซือ้ขายทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในราคาสุทธิทัง้สิน้ [] บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
("ราคาซือ้ขาย") ทัง้นี ้กองทรัสต์จะช าระราคาซือ้ขายเม่ือมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้
สัญญาเช่าโครงการ Amorini  

ค่าธรรมเนียม
และภาษีอากร 

ผู้ขายตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนขายทรัพยส์นิ
ท่ีซือ้ขาย และผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดขึน้จากการโอนขายทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 
หากคู่สัญญาฝ่ายใดได้ทดรองจ่ายเงินดังกล่าวแทนคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไปก่อน คู่สัญญาอีก
ฝ่ายนัน้ตกลงช าระเงินคืนให้แก่คู่สญัญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปภายในเจ็ด  (7) วัน นับแต่ได้รู้หรือ
ควรรู้ถึงการจ่ายเงินนัน้ หรือนับจากได้รับแจ้งจากคู่สัญญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปเป็นลายลกัษณ์
อักษร 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระราคาซือ้ขายตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาฉบบันี ้

หน้าท่ีของผู้ขาย 1. ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะส่งมอบ 
(ก) ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในสภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถ

ด า เนินธุร กิจให้เช่าพืน้ท่ีอาคารท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ Amorini แก่
บุคคลภายนอก และเพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(ข) กุญแจ รหัสแม่กุญแจ การใช้สิทธิรับประกัน (warranty) ในตัวผลิตภัณฑ์ และต้นฉบบั
เอกสารทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่กองทรัสต์ (เช่น หนังสือรับรอง 
ใบทะเบียนกรรมสิทธิ์  ใบอนุญาต สัญญา และแบบแปลน) รวมถึงลงนามและ
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมีผลเป็นการโอนโดย
สมบูรณ์มาท่ีกองทรัสต์ 

2. ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาระหนีส้ินค่าใช้จ่าย ค่าบ ารุงรักษา และภาระผูกพนัใดๆ ท่ีเก่ียวกับ
การบ ารุงรักษาทรัพยส์ินท่ีซือ้ขายท่ีตนเป็นผู้ขายท่ีเกิดขึน้และยงัคงค้างช าระอยู่ก่อนวันโอน
กรรมสิทธิ์ 
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3. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะอนุญาตให้กองทรัสต์ ผู้แทน ผู้ส ารวจทรัพย์สิน หรือท่ีปรึกษา
ของกองทรัสต์ท าการส ารวจทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการ
ตรวจสอบทรัพย์สินท่ีซือ้ขายได้ทุกประการ 

4. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะไม่กระท าการดังต่อไปนี ้
(ก) จ าน า ให้เช่า หรือให้เช่าซือ้ทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย หรือน าทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไปก่อภาระ

ผูกพันหรือเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด รวมถึงการก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใดๆ 
ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

(ข) กระท าการใดๆ ท่ีท าให้ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายต้องเสือ่มค่าลง เว้นแต่เป็นการใช้งานในการ
ด าเนินงานตามธุรกิจปกติของโครงการ Amorini 

(ค) จ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่บุคคลภายนอก 
(ง) กระท าการใดๆ อันมีผลเป็นการรอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือท าให้สิทธิในการได้มา

ซ่ึงทรัพย์สินท่ีซือ้ขายของกองทรัสต์ด้อยลง หรือด้อยกว่าบุคคลอ่ืน 
ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ขายว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตัง้ขึน้โดย
ชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของ
ผู้ขาย 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายรับรองต่อกองทรัสต์ว่า 
1. ผู้ ขายเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบียนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม

กฎหมายไทย 
2. ผู้ขายมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ

ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ขาย  

3. การท่ีผู้ขายเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ขายได้ท าหรือจะท าความตก
ลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ขาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

4. ผู้ขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการขาย
และโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายแก่กองทรัสต์ 

5. ผู้ขายไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ในระหวา่ง
การด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด หรือผิดสัญญาใดๆท่ีมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ขายตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

6. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระผูกพันใดๆหรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืน
ใด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ าน า การจ านอง สิทธิยึดหน่วง และภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด 
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7. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ 

8. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ 
9. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ขายได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล ใดๆ  

ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัและผู้ขาย
มิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ 

เหตุเลิกสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ขายไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในวันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่า

ภายใต้สัญญาเช่าโครงการ Amorini 
2. ในกรณีท่ีผู้ขายจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ้หรือผิด

ค า รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้(เ ว้นแต่ ท่ีเป็นกรณีตามข้อ 1 ข้างต้น) และผู้ขายไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจาก
วันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญา
ได้ตกลงกัน  

3. ก่อนการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย ผู้ขายถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย  
หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ขาย  
ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ขายในการช าระหนีห้รือปฏิบตัิตาม
สัญญาฉบบันี ้

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ  (120)  วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือ
ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

5. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาฉบบันี ้
6. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้คู่สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์

เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
7. ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าโครงการ Amorini อันเน่ืองมาจาก 

(ก) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านผู้ให้เช่า หรือผู้ให้สัญญาภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ
ฉบบัลงวันท่ีเดียวกับสัญญาฉบบันี ้  

(ข) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านกองทรัสต์ หรือ 
(ค) ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือ 
(ง) คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญากองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้

แจ้งให้ผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ Amorini ทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น
ลายลักษณ์อักษรแล้ว หรือในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเ ช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ 
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Amorini ถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาเช่าโครงการ Amorini  

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 7(
ก) และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว ผู้ขายตกลง
ซือ้คืนจากกองทรัสต์ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะ นัน้ ใน
ราคาตามท่ีกองทรัสต์ซือ้ครัง้แรกซ่ึงปรับตามสัดส่วนของจ านวนวันท่ีกองทรัสต์ยังคงมีสิทธิ
ตามระยะเวลาการเช่านับจากวันท่ีมีผลเป็นการเลิกสัญญาและกองทรัสต์มิได้ใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไปภายใต้สัญญาเช่าโครงการ Amorini หรือตามราคาอ่ืนใดตามท่ี
คู่สัญญาได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ /หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 4 หรือข้อ 7(ข) และ
เหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีผู้ขายไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด  
หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที 
โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคืน
ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ใน
ขณะนัน้โดยให้ถือเป็นค่าปรับจากการผิดสัญญาของกองทรัสต์ 

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 7(ค) ให้ถือว่าสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสต์ตกลงคืนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนให้แก่ผู้ขายตาม
สภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้และต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน ทัง้นี ้คู่สัญญาแต่
ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าซือ้ขายทรัพย์สนิ เงิน หรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7(ง) ให้
ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย  ค่าใช้จ่าย 
ค่าซือ้ขายทรัพย์สินเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้  โดยใน
กรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคนืทรัพย์สนิท่ีซือ้
ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ในราคาตาม
บัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้วยค่าเสื่อมราคาท่ีคิดตามระยะเวลาห้า  (5) ปีส าหรับ
ทรัพย์สินประเภทเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ และระยะเวลายี่สิบ (20) ปี ส าหรับทรัพย์สิน
ประเภทงานระบบ หรือตามราคาอ่ืนใดท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย  เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
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สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ  อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.6.3) สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการของโครงการ Amorini 

ผู้ให้สัญญา บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ("ผู้ให้สัญญา")  
ผู้รับสัญญา ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์")  
ระยะเวลาของ
สัญญา 

สัญญานีมี้ผลใช้บังคับตัง้แต่วันท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ 
Amorini และสัญญานีจ้ะสิน้สุดลงเม่ือสัญญาเช่าโครงการ Amorini ดังกล่าวครบก าหนดหรือ
สิน้สุดลงโดยไม่มีการต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 

การถือครอง
หน่วยทรัสต์ 

1. ภายในระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์ ผู้ ให้สัญญาตกลงรักษาสัดส่วนการถือครอง
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในความครอบครองของผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ 
โดยมีสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสตร์วมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของมูลค่าเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนภายใต้สัญญาเช่าโครงการ Amorini และสัญญาซือ้ขาย

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ หรือคิดเป็น [] หน่วย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
นับจากวันท่ีหน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก  
อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ประสงค์จะเพิ่มเงินทุน
จดทะเบยีนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ผู้ให้
สัญญาและ/หรือบริษัทในเครืออาจไม่จองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซ่ึงออกและเส นอ
ขายในครัง้ใหม่นีไ้ด้  
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2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือจองซือ้หน่วยทรัสต์มากกว่าหน่วยทรัสต์ท่ีระบุ
ในข้อ 1 ผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือตกลงรักษาสัดสว่นการถือครองหน่วยทรัสตส์ว่น
ท่ีเกินกว่าท่ีระบุในข้อ 1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันท่ีหน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก  

3. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ผู้ให้สัญญาตกลง
จะ (และจะด าเนินการใดๆ  เพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่าบริษัทในเครือถือจะ ) ไม่ขาย หรือโอน
หน่วยทรัสต์ หรือน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าหรือก่อภาระผูกพันใดๆ จนท าให้ผู้ให้สัญญาและ/
หรือบริษัทในเครือถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันต ่ากว่าสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่
ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ หรือเป็นการท าธุรกรรม
ระหว่างผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ 

การไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขัน 

ภายในระยะเวลาสาม (3) ปี นับตัง้แต่วันท่ีท าสัญญาฉบบันี ้ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือ ตก
ลงท่ีจะไม่ท าการพัฒนาโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตี ้
มอลล์ขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลกัษณะดังกล่าวใดตัง้แต่ร้อยละ
ห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการ ในรัศมี 3 กิโลเมตร นับจากโครงการ Amorini 
เว้นแต่เป็นโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์ท่ีมีอยู่แล้ว
ในปัจจุบนั หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาและได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือเป็นโครงการท่ีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์แล้วตามท่ี
ระบุในสัญญาฉบบันีห้รือในภายหลัง 

สิทธิท่ีจะปฏิเสธ
ก่อน (Right of 
First Refusal) 

ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ Amorini (รวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการ
ต่อออกไป (หากมี)) ไม่ว่าจะได้มีการยกเลิกสัญญาเช่าโครงการ  Amorini ก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่าหรือไม่ ผู้ให้สัญญาตกลงให้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่
กองทรัสต์ดังต่อไปนี ้ เว้นแต่จะมีประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎระเบียบอ่ืนใดท่ีมีผลใช้บังคับท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่ได้  
1. หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาประสงค์ท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธกิาร

เช่า ในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารท่ีระบุในสัญญาเช่าโครงการ Amorini ให้แก่
บุคคลใดๆ ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค าเสนอ
ไปยังกองทรัสต์ โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้
กองทรัสต์พิจารณารับข้อเสนอก่อนภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันท่ีกองทรัสต์
ได้รับข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้(ก) จะต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์

หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกภายในระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบ (180) วันนับจาก
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วันครบก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอ หรือวันท่ีกองทรัสต์ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าว 
และ (ข) ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสทิธิ์หรือให้สทิธิ
การเช่าดังกล่าวบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ) ท่ีได้มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์ 
(รวมเรียก (ก) และ (ข) ว่า "เงื่อนไขการโอน") 

2. หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญามีโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและ
ศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์อยู่แล้วในปัจจุบัน หรือจะท าการพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลกัษณะดังกลา่วใดตัง้แต่
ร้อยละห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการนัน้ในรัศมีห้า (5) กิโลเมตร นับ
จากโครงการ Amorini และผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาประสงค์จะโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารเก่ียวกับโครงการ
ดังกล่าว ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค า เสนอ
ไปยังกองทรัสต์โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้
กองทรัสต์พิจารณารับข้อเสนอก่อนภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันท่ีกองทรัสต์
ได้รับข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขการโอน 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์รับข้อเสนอภายใต้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อนตามท่ีระบุข้างต้น การด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคับเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  
ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอหรือปฏิเสธไม่รับ
ข้อเสนอ ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องไม่โอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการ
เช่าแก่บุคคลภายนอกบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า  (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ)  ท่ีได้มีการเสนอให้แก่
กองทรัสต์ และจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนทุกประการ  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้
สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่
บุคคลภายนอกภายในก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ ในเงื่ อนไขการโอนข้อ (ก) ผู้ให้สัญญาหรือ
บริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อนีอี้กครัง้หน่ึง  

การใช้ช่ือและ
เคร่ืองหมาย
การค้า 

ผู้ ให้สัญญาตกลงให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้เคร่ืองหมายการค้าค าว่า  “อมอริ น่ี” หรือ 
“AMORINI” เพื่อการด าเนินกิจการของกองทรัสต์ในประเทศไทย โดยให้เป็นไปตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าท่ีกองทรัสต์จะเข้าท ากับผู้ให้สัญญาทุก
ประการ 

ค ารับรองของผู้ให้
สัญญา 

1. ผู้ให้สัญญาเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 
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2. ผู้ให้สัญญามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และ
การด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กับสัญญาฉบับนี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้
สัญญา 

3. การท่ีผู้ให้สัญญาเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่
เป็นการขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้ท าหรือจะ
ท าความตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้สัญญา  

4. ผู้ให้สัญญาไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้สัญญาตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

5. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล
ใดๆ ตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบบันีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
สัญญามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

6. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของโครงการออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบ
ด้วยกฎหมาย 

เหตุผิดสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้ หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และผู้ให้สัญญาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย  หรืออยู่ในขัน้ตอน
การเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้สัญญา ซ่ึงกองทรัสต์
เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้สัญญาในการช าระหนี  ้หรือปฏิบตัิตามสัญญา
นี ้

3. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้หรือผดิ
ค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้อง
ตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการ
ผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

4. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาของผู้ให้สัญญาภายใต้สัญญาเช่าโครงการ Amorini 
การเลิกสัญญา 1. ในกรณี ท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 4 

กองทรัสต์มีสิทธิ 
(ก) เรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้  

หรือ 
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(ข) บอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที  ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 3 ผู้ให้สัญญาจะเรียก
ค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลให้ผู้ให้สัญญามีสทิธิบอกเลกิสญัญา
ฉบบันีไ้ด้หรือท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้สัญญาในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

3. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้แจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆเพือ่ประโยชน์ของคู่สัญญา  และ/หรือกลับคืนสู่
สถานะเดิม 

การโอนสิทธิ 1. ผู้ให้สัญญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหน้าท่ีใดๆ ของตนภายใต้สัญญานีฉ้บบันีไ้ม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ  เ ว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทรัสต์ 

2. ผู้ให้สัญญายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี  ้สัญญาซือ้
ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า และ
สัญญาเช่าโครงการ Amorini ไปก่อหลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอน
สิทธิและหน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเช่ือทางการเงินของกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือ
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ทางการเงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สินเ ช่ือดังกล่าวได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียง
บางส่วน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้สัญญา ในกรณีดังกลา่ว ผู้ให้สัญญาตกลง
ท่ีจะให้ความร่วมมือแก่กองทรัสต์ และบุคคลท่ีเ ก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือก่อ
หลักประกัน หรือหนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และ
ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะลงนามเพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกัน
หรือการโอนสิทธิ และส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็ว
หลังจากท่ีได้รับค าบอกกล่าวจากกองทรัสต์ 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับ 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.7) โครงการ I’m Park 

(8.7.1) สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สินของโครงการ I’m Park 

ผู้ให้เช่าช่วง บริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ จ ากัด 

ผู้เช่าช่วง ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 

ทรัพย์สินท่ีเช่า ทรัพย์สินท่ีเช่า ได้แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้แต่ไม่รวมทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

1. ท่ีดินท่ีเ ช่า ช่วง ได้แก่ บางส่วนของท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี  2057 ตัง้อยู่ต าบลวังใหม่ 
อ า เภอปทุมวัน ก รุงเทพมหานคร รวมถึงส่วนควบของท่ีดินดังกล่าว  เนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้
ประมาณ 4-0-22.00 ไร่ 

2. พืน้ท่ีอาคารท่ีเช่าช่วง ประกอบด้วย พืน้ท่ีชัน้ 1-4 และพืน้ท่ีชัน้ใต้ดินบางส่วนของอาคาร
ศูนย์การค้า (อาคาร A และ B) ตามแผนผังแนบท้ายสัญญาเช่าทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นพืน้ท่ีท่ีจะ
ลงทุนทัง้หมด (Gross Floor Area) ประมาณ 14,165 ตารางเมตร และ 

3. ส่วนควบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทัง้หมดข้างต้น รวมถึงบรรดาอาคารและสิง่ปลูกสร้าง
ท่ีจะก่อสร้างขึน้บนอาคารตามข้อ 2. ในอนาคตทัง้หมด 

ระยะเวลาเช่า 14 ปี 9 เดือน นับตัง้แต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่าไปจนถึง 6 สิงหาคม 2577 

การต่อระยะเวลา
การเช่า 

ผู้ให้เช่า และกองทรัสต์อาจตกลงพิจารณาการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปได้ โดยคู่สัญญาจะ
ตกลงกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหก (6) เดือนก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่า  

เง่ือนไขก่อนการ
จดทะเบียนการ
เช่า 

เว้นแต่กองทรัสต์จะยินยอมให้มีการยกเว้นเงื่อนไขก่อนการจดทะเบยีนการเช่าไม่ว่าทัง้หมดหรือ
เพียงบางส่วนโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร  การจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจะเกิด ขึน้
ต่อเม่ือเงื่อนไขเหล่านีไ้ด้ส าเร็จลงแล้ว 

1. ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีภายในบริเวณ
ทรัพย์สินท่ีเช่า ในสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละเก้าสิบ (90%) ของพืน้ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าท่ี
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มีการปล่อยเช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อย ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือในสัดส่วนท่ีตกลงกับ
ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี 

2. ผู้ให้เช่าได้รับความยินยอมในการให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

3. ผู้ให้เช่าได้ด าเนินการจดทะเบยีนสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ท่ี 2 ฉบบัลงวันท่ี 1 กันยายน 
2557 ของสัญญาเช่าฉบบัลงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2555 ระหว่างผู้ให้เช่ากับเจ้าของท่ีดินท่ีเช่าช่วง 
ต่อส านักงานท่ีดินท่ีมีเขตอ านาจ 

4. ผู้ ให้เ ช่าได้ด าเนินการยกเลิกสัญญาน าสิทธิการเช่าไปประกันการช าระหนี ้ ลงวันท่ี 5 
กันยายน 2556 ระหว่างผู้ให้เช่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

5. คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้องได้เข้าท าและส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินตามสัญญาเช่าช่วง
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการด าเนินโครงการ  I’m Park 

6. มีการเข้าท าสัญญาตกลงกระท าการโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง  

7. มีการเข้าท าสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง (หากมี) 

8. กองทรัสต์ได้ รับอนุญาตให้ใช้ช่ือ  “แอม พาร์ค สามย่าน (I'm Park@Samyan)” ในการ
ด าเนินโครงการ I'm Park จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9. ทรัพย์สินท่ีเช่าได้มีการปลอดหรือไถ่ถอนจากจ านอง รวมถึงภาระติดพันอ่ืนใดในทรัพย์สนิท่ี
เช่าทัง้หมด 

10. ผู้ให้เช่าได้ยื่นแบบแสดงรายการและช าระบรรดาค่าภาษีอากร เบีย้ปรับ และเงินเพิ่มทัง้หมด
ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงรวมถึงค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย 
และภาษีประเภทอ่ืนใดท่ีเรียกเก็บจากทรัพย์สนิท่ีเช่าต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องตามท่ี
กฎหมายก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

การจดทะเบียน
สิทธิการเช่า 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะเข้าจดทะเบยีนการเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่า ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องใน
วันท่ีมีการช าระค่าเช่าโดยคู่สญัญาตกลงจะไปจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้จดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือภายในวันและเวลาท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งหรือจะแจ้งต่อผู้ให้เช่าล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน แล้วแต่วันใดจะเกิดขึน้ในภายหลัง 

ค่าเช่าและการ
ช าระค่าเช่า 

1. กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า ดังนี ้ 

(ก) กองทรัสต์จะช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าบางส่วน เม่ือมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่า
ทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี ้ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องแล้ว ทัง้นี ้ค่าเช่า
ทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี  ้

ทรัพย์สินท่ีเช่า อัตราค่าเช่า 
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ค่าเช่า [] 
 

(ข) กองทรัสต์ตกลงแบง่ช าระค่าเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าส่วนท่ีเหลอืเป็นค่าเช่ารายปีให้แก่ผู้ให้
เช่า โดยจะช าระภายในวนัท่ี 5 กันยายนของทุกๆ ปี ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยมีคา่
เช่ารายปีดังต่อไปนี ้

ระยะเวลา อัตราค่าเช่า 
รอบปีท่ี 1 ถึง 14  5,016,000.00 บาท ต่อปี 
รอบปีท่ี 15 5,019,944.00 บาท ต่อปี 

ทัง้นี ้ในปีแรกและปีสุดท้ายของระยะเวลาการเช่า ค่าเช่ารายปีจะค านวณตามจ านวน
วันท่ีแท้จริงของระยะเวลาท่ีกองทรัสต์เช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าในปีดังกล่าว ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าตก
ลงน าค่า เช่ารายปีท่ีได้รับช าระจากกองทรัสต์ไปช าระค่า ตอบแทนการเช่าตาม
ข้อก าหนดของสัญญาเช่าท่ีดินระหว่างผู้ให้เช่าและเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่า (“สัญญา
เช่าท่ีดิน”) ภายในก าหนดระยะเวลาช าระ และน าส่งหลักฐานการช าระค่าเช่า
ดังกล่าวแก่กองทรัสต์ภายในสิบห้า (15) วัน นับจากวันครบก าหนดช าระค่าเช่าตาม
ข้อก าหนดของสัญญาเช่าท่ีดนิ กองทรัสต์อาจพิจารณา และมีสทิธิ (แต่มิใช่หน้าท่ี) ใน
การน าส่งค่า เช่ารายปีให้แก่เจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่า โดยตรง เพื่อเป็นการช าระ
ค่าตอบแทนการเช่าท่ีผู้ให้เช่าต้องช าระให้แก่เจ้าของทรัพยส์ินท่ีเช่าภายใต้สญัญาเช่า
ท่ีดิน ทัง้นีใ้ห้ถือว่ากองทรัสต์ได้ช าระค่าเช่ารายปีให้แก่ผู้ ให้เ ช่าตามข้อนีแ้ล้ว เม่ือ
กองทรัสต์ได้น าส่งค่าเช่ารายปีให้แก่เจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าโดยตรง 

2. ในการช าระค่าเช่าตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์จะช าระให้กับผู้ให้เ ช่า ใน
จ านวนท่ีได้ด าเนินการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

การวาง
หลักประกัน 

1. ณ วันท่ีท าสัญญาฉบบันีไ้ปจนตลอดอายุของสัญญา ผู้ให้เช่าจะ: 

(ก) ให้หลักประกันแก่กองทรัสต์ในรูปแบบของเงินสดในจ านวนเทียบเท่ากับร้อยละ 20 
ของค่าตอบแทนการเช่าท่ีผู้ให้เช่ามีหน้าท่ีต้องช าระให้แก่เจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้
สัญญาเช่าท่ีดินจ านวน 3 ปี (“เงินประกัน”) หรือให้หลักประกันอ่ืนๆ ในจ านวนและมูล
ค่าท่ีเท่ากันโดยกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทัง้นี ้ดอกผลท่ีเกิดขึน้จากเงินดังกล่าวให้ตกเป็นสิทธิของผู้ ให้เ ช่า โดย
กองทรัสต์จะส่งคืนให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายปี โดยไม่ชักช้านับตัง้แต่วันท่ีเกิดดอกผล และ 

(ข) วางหลักประกันในรูปแบบท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์จะได้ตกลงร่วมกัน เพื่อเป็นประกัน
การช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีผู้ให้เช่ามีหน้าท่ีต้องช าระให้แก่เจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่า
ภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่าตอบแทนการเช่า
ทัง้หมดท่ีผู้ให้เช่ามีหน้าท่ีต้องช าระให้แก่เจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาดังกลา่ว 
โดยมูลค่าของทรัพย์สินท่ีน ามาจ านองหรือวางหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวน
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ค่า เช่าดังกล่าว และจะต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีจ านองหรือวาง
หลักประกันโดยผู้ ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านัก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้คดัเลือก และผู้ให้เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้นี ้ดอกผลท่ีเกิดขึน้จากหลักประกันดังกล่าวให้ตกเป็นสิทธิของ
ผู้ให้เช่า โดยกองทรัสต์จะส่งคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าเป็นรายปี โดยไม่ชักช้านับตัง้แต่วันท่ีเกิด
ดอกผล 

2. หากผู้ ให้เช่าค้างช าระค่าตอบแทนการเช่าหรือจ านวนเงินอ่ืนใดภายใต้สัญญาเช่าท่ีดิน
ระหว่างผู้ให้เช่ากับเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่า หรือหากผู้ ให้เช่าก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผดิ
ข้อตกลงข้อใดข้อหน่ึงในสัญญาฉบบันี ้ หรือสัญญาอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์และผู้ ให้เช่าจะท าขึน้
ระหว่างกันและเก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ I'm Park ของกองทรัสต์ กองทรัสต์อาจใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาหักเงินจ านวนดังกล่าวจากเงินประกันหรืออาจพิจารณาบัง คับ
หลักประกันตามข้อ 1(ข) เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายท่ีกองทรัสต์อาจได้รับจากเหตุ
ดังกล่าวหรือเพื่อน าเงินท่ีได้รับไปช าระให้แก่เจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าแทนผู้ให้เ ช่าได้โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้า (เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน) และไม่ถือ
เป็นการตัดสิทธิของกองทรัสต์ ท่ีจะได้รับการเยียวยาความเสียหายหรือสิทธิอ่ืนใดตาม
กฎหมายหรือตามข้อก าหนดของสัญญาฉบบันี ้ 

หากเงินประกันหรือหลักประกันข้างต้นมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับการเยียวยาความ
เสียหายท่ีกองทรัสต์ได้รับหรือไม่เพียงพอท่ีจะช าระเงินท่ีระบุไว้ในวรรคก่อน ผู้ ให้เช่าจะต้อง
ช าระเงินส่วนท่ีขาดให้แก่กองทรัสต์ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันท่ีผู้ ให้เช่าได้รับหนังสอื
บอกกล่าวจากกองทรัสต์ หากผู้ ให้เช่าไม่ช าระเงินส่วนท่ีขาดภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
ผู้ ให้เ ช่ายินยอมให้กองทรัสต์เรียกดอกเบีย้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปีของ
จ านวนเงินส่วนท่ีขาดนัน้ 

3. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ใช้สิทธิตามข้อ 2. ผู้ให้เช่าจะต้องวางเงินสดหรือหลักประกันเพิ่ มเติม 
(แล้วแต่กรณี) เพื่อชดเชยมูลค่าเงินประกันหรือหลักประกันท่ีลดลงให้ครบถ้วนเต็มจ านวน
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1. ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันผู้ ให้เช่าได้รับหนังสือบอกกล่าวจาก
กองทรัสต์ 

4. เว้นแต่สัญญาฉบบันีห้รือสัญญาหลักประกันระหว่างผู้ให้เช่าและกองทรัสต์ จะก าหนดไว้
เป็นประการอ่ืน เ ม่ือสัญญาฉบับนี ส้ิน้สุดลงหรือครบก าหนดระยะเวลาการเช่ารวมถึง
ระยะเวลาการเช่าท่ีได้ต่อออกไป กองทรัสต์จะ 

(ก) คืนเงินประกันตามข้อ 1(ก) ส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ให้เช่า ภายหลังจากหักช าระค่าใช้จ่าย 
ค่าเสียหาย และ/หรือค่าสินไหมทดแทนอ่ืนใดท่ีผู้ ให้เช่าค้างช าระต่อกองทรัสต์เรียบร้อย
แล้วโดยไม่มีดอกเบีย้ และ  

(ข) ด า เนินการไถ่ถอนหลักประกันตามข้อ 1(ข) หรือคืนเงินส่วนท่ีเหลือจากการบงัคับ
หลักประกัน (ในกรณีท่ีมีการบงัคับหลักประกัน) ให้แก่ผู้ ให้เช่าโดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน 
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60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันท่ีสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง หรือภายในระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ี
คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ภายหลังจากหักช าระค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย และ/หรือคา่
สินไหมทดแทนอ่ืนใดท่ีผู้ ให้เช่าค้างช าระต่อกองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว 

หน้าท่ีของผู้ให้
เช่าช่วง  

1. ในวันท่ีจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า ผู้ให้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าในสภาพ
เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถให้เช่าช่วงพืน้ท่ีแก่ผู้ เช่ารายย่อย และ
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 
ภายใต้ช่ือโครงการ I’m Park 

2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ดังนี ้

(ก) อนุญาตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าได้โดยสงบและปรกติสุข 
ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เช่า  

(ข) ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่า โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากกองทรัสต์ 

(ค) ด าเนินการให้ทรัพย์สินท่ีเช่ามีถนนและทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ  

3. ผู้ให้เช่าจะช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร การขออนุญาต การติดต่อกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า อัน เ อือ้
ประโยชน์ต่อธุรกิจของกองทรัสต์หรือผู้ เช่ารายย่อย รวมถึงการน าส่งภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ
และภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าไปช าระแก่
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

4. ในกรณี ท่ีหน่วยงานราชการสั่งให้ผู้ให้เ ช่าแก้ไขหรือรื ้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใน
โครงการ I’m Park ท่ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการแก้ไขหรือ
รือ้ถอนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบ (60) วัน หรือภายในก าหนดระยะเวลา
อ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน โดยไม่ให้กระทบส่วนของอาคารอ่ืนในโครงการ  I’m 
Park ซ่ึงรวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า และจะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. ผู้ให้เช่ามีหน้าท่ีปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหน้าท่ีท่ีระบุอยู่ในสัญญาเช่า ท่ีดินและกรณีมี
เหตุการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการผิดสัญญาเช่าท่ีดินหรือได้รับแจ้งจากเจ้าของทรัพย์สนิท่ี
เช่าเก่ียวกับการผิดสญัญา หรือการเลิกสญัญาเช่าท่ีดิน ให้แจ้งแก่กองทรัสต์ทราบโดยเร็วท่ี
สุดแต่ไม่เกินภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน 

ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าผิดนัดช าระหนีห้รือไม่สามารถช าระหนีต้ามสัญญาเช่าท่ีดินได้ และเจ้าของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน
สัญญาเช่าท่ีดิน ผู้ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์สามารถเข้าสวมสิทธิเป็นผู้ เช่าทรัพย์สินท่ีเช่า
ภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินแทนผู้ให้เ ช่าได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดตา มท่ี
เจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าและกองทรัสต์จะได้ตกลงร่วมกันโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร และใน
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กรณีท่ีกองทรัสต์จะต้องช าระค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อเป็นการตอบ
แทนการเข้าสวมสิทธิดังกลา่ว ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้ ช าระค่าตอบแทนดังกล่าวแทนกองทรัสต์
อย่างเต็มจ านวน 

6. ผู้ให้เช่าตกลงให้สิทธิดังต่อไปนีแ้ก่กองทรัสต์  

(ก) สิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกทัง้หมดของโครงการ รวมถึงทางเช่ือมท่ีสามารถเช่ือมต่อไป
ยังทางสาธารณะอ่ืนๆ  

(ข) สิทธิในการใช้ช่องทางการจราจรทัง้ภายในและภายนอกโครงการ  I’m Park ซ่ึงตัง้อยู่
บนท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2057 ต าบลวังใหม่ อ าเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

(ค) สิทธิในการใช้พืน้ท่ีส่วนกลางอ่ืนๆ ของโครงการ I’m Park ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
พืน้ท่ีอาคารจอดรถและพืน้ท่ีลานจอดรถโดยรอบโครงการ (ไม่ว่าบนดินหรือใต้ดิน (หาก
มี)) ในจ านวนท่ีเพียงพอต่อการด าเนินโครงการและเพียงพอตามกฎหมาย ห้องน า้ ท่ี
เก็บขยะ และพืน้ท่ีส าหรับจัดวางสาธารณูปโภคและงานระบบต่างๆ ของโครงการ ฯลฯ 

(ง) ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ก่อภาระผูกพัน โอน หรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้น หรือด าเนินการ
ใดๆ ท่ีมีผลหรืออาจมีผลท าให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ 
และบริวารของบุคคลดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ ข้างต้นได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
เพียงบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

กองทรัสต์ตกลงท่ีจะบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้นด้วย
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ แต่ผู้ ให้เ ช่าตกลงช าระค่าใช้จ่ายส าหรับการดูแล บ า รุง และ
ซ่อมแซมพืน้ท่ีและทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนตามท่ีเกิดขึน้จริงท่ีเรียกเก็บโดย
กองทรัสต์ 

7. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะไม่
แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือน าพืน้ท่ีในอาคารโครงการ I’m Park ท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีเช่า ออก
ให้เช่าหรือหาประโยชน์ในรูปแบบใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ 
เ ว้นแต่ ท่ีด า เนินการอยู่ในปัจจุบันหรือได้รับความยินยอมเป็นลา ยลักษณ์อักษรจาก
กองทรัสต์ 

8. ผู้ให้เช่าตกลงโอนมิเตอร์ไฟฟ้า น า้ประปา และ/หรือสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินโครงการให้แก่กองทรัสต ์รวมถึงด าเนินการใดๆ และให้ความยินยอมท่ีจ าเป็นเพื่อให้
สามารถด าเนินการโอนมิเตอร์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ได้ โดยจะต้องด าเนินการดงักล่าวให
แล้วเสร็จภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ี
กองทรัสต์จะพิจารณาขยายให้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโอนมิเตอร์ดังกล่าว  
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9. ผู้ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้สัญญาเช่าช่วง
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ และสัญญาตกลงกระท าการ ไปก่อหลักประกัน (รวมถึง
หลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิและหน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเช่ือทางการเงินของ
กองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทางการเงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สิ นเ ช่ือ
ดังกล่าวได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า ใน
กรณีดังกล่าว ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือแก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการ
เจรจาแบบหนังสือก่อหลักประกัน หรือหนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและ
หน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะลงนามเพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมใน
การก่อหลักประกันหรือการโอนสิทธิ และส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคล
ท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้รับค าบอกกล่าวจากกองทรัสต์ 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่า และปฏิบตัิตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีก าหนดในสัญญา  

ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ให้เช่าว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตั ้งขึน้
โดยชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของผู้ให้
เช่า 

1. ผู้ให้เช่าเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้เช่ามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้เช่า  

3. การท่ีผู้ให้เช่าเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ให้เช่าได้ท าหรือจะท าความ
ตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้เช่า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่ง
มีนัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีเช่า 

4. ผู้ ให้เ ช่า เป็นผู้ มีสิทธิการเช่าในทรัพย์สินท่ีเช่า และเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการน า
ทรัพย์สินท่ีเช่าออกให้เช่าแก่กองทรัสต์ 

5. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินท่ีเช่าช่วงออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบด้วยกฎหมาย  

6. สัญญาเช่าท่ีดินสามารถใช้บงัคับได้ระหว่างคู่สญัญา และไม่มีการผิดนัดหรือผิดสัญญาใดๆ 
ภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าว 
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7. ผู้ ให้เ ช่าไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

8. ผู้ให้เช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงท่ีจะต้องขายทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บุคคลใด  

9. ผู้ ให้เ ช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงให้บุคคลใดมีสิทธิใช้ทรัพย์สินท่ีเ ช่าเพื่อออกสู่ถนน
สาธารณะแต่อย่างใด 

10. ผู้ให้เช่าไม่ได้รับค าบอกกล่าวหรือค าสั่งจากทางราชการเก่ียวกับการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า  

11. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระผูกพันใดๆ หรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ านอง สิทธิยึดหน่วง ภาระจ ายอม ทางจ าเป็น และภาระ
ติดพันในอสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด เว้นแต่การแบง่พืน้ท่ีออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อย  

12. อาคารภายในโครงการ I’m Park ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าได้ด าเนินการก่อสร้าง 
ดัดแปลง และเปิดด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และวิธีปฏิบตัิใดๆ 
อย่างถูกต้อง  

13. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีทางเข้าออกท่ีดีและเหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์ตาม
วัตถุประสงค์ในการเช่า และสามารถใช้เพื่อด าเนินกิจการโครงการ  I’m Park ได้ 

14. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย  

15. ทรัพย์สินท่ีเช่าไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

16. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ให้เช่าได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคลใดๆ 
ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
เช่ามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

การโอนผู้เช่าราย
ย่อย 

ผู้ให้เช่าตกลงด าเนินการเก่ียวกับการโอนผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินท่ีเช่า ดังนี  ้

1. ด าเนินการเพื่อให้ผู้ เช่ารายยอ่ยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าพืน้ท่ี
ภายในบริเวณทรัพย์สินท่ีเช่าทั ง้หมดภายในระยะเวลาสาม (3) เดือนหลังจากการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่า 

2. ผู้ให้เช่าตกลงจะส่งมอบเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ และเงินประกันอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานท่ีผู้ให้เช่าได้รับจากผู้เช่ารายย่อยและผู้ รับบริการตามสญัญาเช่า
และสัญญาบริการซ่ึงได้เข้าท ากับผู้ให้เช่าก่อนหรือในวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทัง้ หมด
ให้แก่กองทรัสต์ ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า นอกจากนี ้หากผู้ให้เช่าได้รับเงินประกันจาก
ผู้ เช่ารายย่อยและผู้รับบริการภายหลังจากวนัจดทะเบยีนสทิธิการเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
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ส่งมอบเงินประกันดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่
วันท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ  และเงินประกันอ่ืนๆ 
ดังกล่าว 

3. หากมีผลประโยชน์ใดๆ เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ หรือรายได้อ่ืนใด (ถ้ามี) ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ี
กองทรัสต์ควรจะได้รับและผู้ให้เช่าได้รับไว้ล่วงหน้าทัง้ก่อนและในวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่าจากผู้ เ ช่าพืน้ท่ีและผู้ รับบริการ ผู้ ให้เ ช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบและส่งมอบ
ผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน สิบสี่ (14) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า หรือในกรณีท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า ผู้ให้เช่าจะส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ 
(14) วันนับแต่วันท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว  

ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าตกลงว่าในกรณีท่ีสัญญาเช่าพืน้ท่ีท่ีผู้ เช่ารายย่อยมิได้ให้ความยินยอมในการโอน
สิทธิหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีให้แก่กองทรัสต์ถูกบอกเลิกหรือสิน้สุดลง การเข้าท าสัญญาเช่า
พืน้ท่ีใหม่ส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า (หากมี) จะเป็นการเข้าท าสัญญาโดยกองทรัสต์  

การโอนสิทธิการ
เช่าและการให้เช่า
ช่วง 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ีใดๆ ภายใต้
สัญญาฉบบันีใ้ห้กับบุคคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือ
ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ท่ีท าให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ินท่ีเช่า ทัง้นี ้ไม่วา่
จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

การซ่อมแซมและ
ปรับปรุงทรัพย์สิน
ท่ีเช่า 

1. การซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอ่ืนในสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์จะดูแล บ ารุง รักษา และ

ซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ตลอดจนส่วนควบของทรัพย์สินท่ีเช่าให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งานตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบบันีต้ลอดระยะเวลาการเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์เอง โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่
กองทรัสต์ในการด าเนินการดังกล่าวอย่างรวดเร็วและเต็มท่ี ตามท่ีกองทรัสต์จะได้ร้อง
ขอตามสมควร  

ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าได้รับหรือมีสิทธิได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยท่ีเ ก่ียวข้องไม่ว่าจากบุคคลใด ผู้ ให้เช่าตกลงท่ีจะส่งมอบเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายในสา มสิบ 
(30) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือบอกกล่าวจากกองทรัสต์   

(ข) ในกรณีท่ีกองทรัสต์เห็นว่าการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่านัน้อาจกระทบถึงโครงสร้างหรือ
รากฐานของทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ หรือกรณีจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ให้เช่าในฐานะเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการอย่างมี
นัยส าคัญ ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะเข้ามาเป็นผู้ด าเนินการดูแล บ ารุง รักษา และซ่อมแซม
ทรัพย์สินท่ีเช่าแทนกองทรัสต์ทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับหนังสือบอกกล่าวจากกองทรัสต ์โดย
การด าเนินการของผู้ให้เช่าตามข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและ
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กองทรัสต์จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกันและกองทรัสต์จะต้องส่งมอบเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานท่ีกองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซม
ทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าว  (หากมี) 

(ค) ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น และ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้แจ้งให้ทราบแล้วแต่ไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้า 
(45) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือหรือภายในระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาได้ตกลง
กัน ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงสามารถด าเนินการต่างๆ ตามข้อ (ก) หรือ (ข) แทน
คู่สัญญาฝ่ายนัน้ได้ทุกประการ และคู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงจะต้องชดใช้
บรรดาค่าใช้จ่ายท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ช าระไปเพื่อการดังกล่าวอย่างเต็มจ านวน 
ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเสียหาย  

2. การปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า 

(ก) กองทรัสต์มีสิทธิในการตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า รวมถึงก่อสร้างสิ่ง
ปลูกสร้างหรือสาธารณูปโภคใดๆ ("ส่ิงปลูกสร้างเพิ่มเติม") ตลอดระยะเวลาการเช่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์เอง โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือในการยื่นขออนุญาต
ก่อสร้าง รวมถึงให้ความยินยอมและช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร 
การขออนุญาต และการติดต่อกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี การตกแต่ง ต่อเตมิ 
หรือปรับปรุงท่ีอาจกระทบถึงโครงสร้างหรือรากฐานของทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออาคาร
ภายในโครงการ กองทรัสต์จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
เร่ิมด าเนินการดังกล่าว โดยผู้ให้เช่าจะไม่ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และการ
ด า เนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์จะได้
พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน ทัง้นี ้หากเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีใช้สอยของทรัพย์สินท่ีเช่า 
กองทรัสต์จะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ให้เช่าอย่างเตม็ท่ี
ในการประสานงานเพื่อขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของทรัพย์สินท่ี
เช่าล่วงหน้าก่อนท่ีกองทรัสต์จะเร่ิมด าเนินการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ให้เช่าสามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีของตนตามข้อนีไ้ด้อย่างถูกต้องครบถ้วน  

(ข) หากการปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเ ช่าตามข้อ (ก ) มีผลเป็นการเพิ่มเติมพืน้ท่ีใช้สอยของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าจนเป็นเหตุให้ผู้ ให้เช่ามีหน้าท่ีต้องช าระค่าเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แก่
เจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าในอัตราท่ีสูงขึน้ กองทรัสต์ตกลงปรับค่าเช่ารายปีท่ีจะต้องช าระ
ให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราท่ีทัง้สองฝ่ายตกลงร่วมกัน 

(ค) ผู้ให้เช่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมและให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมดังกลา่วตลอดระยะเวลาการเช่า โดยในกรณีท่ีสิง่
ปลูกสร้างเพิ่มเติมมีผลเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในทรัพย์สินท่ีเช่า ให้ถือว่าพืน้ท่ีให้
เช่าสุทธิท่ีเพิ่มขึน้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาฉบบันี  ้
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(ง) ไม่ว่าในกรณีใด การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมตามท่ีระบุในข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

การประกันภัย 1. ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรัสต์จะจัดให้มีการท า  

(ก) ประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภัยส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า และทรัพย์สินภายใน
ทรัพย์สินท่ีเช่าโดยมีกองทรัสต์และ /หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์ร่วม ซ่ึงมูลค่าทุนประกันภัยท่ีจัดท าจะไม่น้อยกว่ามูลค่าต้นทุนทดแทน
ใหม่ (Full Replacement Cost) ไม่รวมมูลค่าท่ีดิน ซ่ึงค านวณโดยผู้ประเมินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้กองทรัสต์จะรับผิดชอบค่า
เบีย้ประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนพืน้ท่ีของทรัพย์สินท่ีเ ช่า  และผู้ ให้เช่าตกลง
รับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยตามสัดส่วนมูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement 
Cost) พืน้ท่ีครอบครอง และทรัพย์สินภายในโครงการส่วนอ่ืนๆ ท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุน 
ตามจ านวนท่ีเรียกเก็บโดยกองทรัสต์ และ 

(ข) ประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการ รวมถึงทรัพย์สินท่ี
เ ช่า  โดยกองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยทัง้หมดตามสัดส่วนพืน้ท่ีของ
ทรัพย์สินท่ีเช่า 

(ค) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่า โดยกองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) จะเข้าเป็นผู้ เอา
ประกันภัยร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก โดยกองทรัสต์จะรับผิดชอบค่า
เบีย้ประกันภัยทัง้หมด 

ทรัพย์สินท่ีเช่า
เสียหายหรือถูก
ท าลาย 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ 
ท าให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) ให้จัดการประชุม
ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายโดยไม่ชักช้า เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสุจริตว่ากรณีดังกล่าว ควรจะด าเนินการให้มีการก่อสร้างทรัพยส์นิ
ท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ดังกล่าวภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีเกิดความเสียหายตามข้อนี ้

(ก) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาไม่อาจหาข้อยุติได้ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น หรือ (2) 
คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ให้ถือว่า
คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเ ช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า โดย
กองทรัสต์จะส่งมอบเงินท่ีได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานหลังจากหักภาระหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องมามอบให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อให้ผู้ให้เช่าใช้ในการด าเนินการก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่มีสิทธิไ ด้รับเงินค่าสินไ หม
ทดแทนพืน้ฐานภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้เช่าจะไป
ด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยท่ีเก่ียวข้อง
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จากเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่า เพื่อน ามาใช้ในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิท่ีเช่าตาม
ข้อนี ้

การก าหนดจ่ายช าระงวดงานส าหรับการก่อสร้างและซ่อมแซมข้างต้นให้ขึน้ อยู่ กับ
ดุลพินิจของผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีของกองทรัสต์ ทัง้นี ้การก่อสร้างทรัพย์สินท่ี
เช่าขึน้มาใหม่ดังกล่าวจะต้องด าเนินการเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้บงัคับ
อยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีการก่อสร้าง
ภายใต้แบบแปลนการก่อสร้าง/ดัดแปลงทรัพย์สินท่ีเช่าฉบับท่ีได้รับอนุมัติโดย
หน่วยงานท้องถ่ินท่ีเ ก่ียวข้อง (ตามเอกสารแนบท้าย ) และตามแผนงานและ
งบประมาณท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน  

ผู้ให้เช่าจะต้องท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบสี่ (24) เดือนนับแต่เกิดความ
เสียหายดังกล่าว เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน รวมถึงด าเนินการขอความ
ยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันี ้และให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ี
ของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป โดยเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าจะเป็นผู้ มี
กรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวและให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการก่อสร้างขึน้มาใหม่เป็นส่วน
หน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี ้

(ข) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาตกลงจะไม่สร้างทรัพยส์ินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ี
เช่า  หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้
เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง คู่สัญญา
ตกลงให้กองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน โดยกองทรัสต์จะได้รับส่วน
แบง่เท่ากับค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหลังจากการช าระหนีห้รือปลดภาระผูกผันกับเจ้าหนี ้
แล้ว คงเหลือตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และผู้ให้เช่าจะได้รับส่วน
แบ่งส่วนท่ีเหลือจากส่วนของกองทรัสต์ ทัง้นี ้กองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานในส่วนท่ีเกินกว่าท่ีกองทรัสต์จะได้รับให้แก่ผู้ให้เช่า  

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษัทประกันภัยมีการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยและกองทรัสต์ไม่ได้เป็นผู้ มีสิทธิได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้เช่าจะต้องช าระคืนเงินคา่
เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าคงเหลอื
และท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริง แต่ไม่เกินมูลค่าเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนาม
กองทรัสต์คืนให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาในการเรียกร้องค่าเสียหาย  

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยยังคง
สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าบางส่วนเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Partial Loss) 
ให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป ซ่ึงผู้ให้เช่ามีหน้าท่ี
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ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าโดยกองทรั สต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี
กองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าดังกล่าว  

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่มีสทิธิได้รับเงินค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ ให้เช่าจะไปด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
พืน้ฐานภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยท่ีเก่ียวข้องจากเจ้าของทรัพย์สนิท่ีเช่าเพือ่น ามาใช้ในการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าตามข้อนี ้

ทรัพย์สินท่ีเช่าถูก
เวนคืน 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนคู่สัญญาเห็นว่าไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี ้ให้สัญญาฉบบันีเ้ป็นอันยตุิ
และยกเลิกต่อกันโดยทันที โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนตามวิธีการ
ค านวณค่าทดแทนตามสูตรการค านวณท่ีระบุด้านล่าง โดยเงินท่ีได้รับจากการเวนคืน
ทรัพย์สินท่ีเช่า หมายถึง เงินท่ีผู้ให้เช่าและ/หรือเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับมาจากการ
เวนคืน ในฐานะผู้ทรงสิทธิการเช่าและ/หรือเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่า (หลังหักค่าใช้จ่ายและ
ภาษีท่ีเก่ียวข้อง) ทัง้นี ้เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดหลังการจ่ายเงินให้กองทรัสต์ข้างต้นให้เ ป็น
ของผู้ให้เช่า 

"ค่าทดแทนการเวนคืน" = เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพยส์ินท่ีเช่า คูณด้วย (มูลค่าสิทธกิาร
เช่า ท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเ ช่า  ณ วันท่ีถูกเวนคืน (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพยส์ินท่ีเช่า ณ วันท่ีถูกเวนคนื (Income approach 
of freehold)) 

ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะไม่เกินมูลค่าสทิธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพยส์ินท่ีเช่า ณ วันท่ี
ถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนบางส่วนและคู่สัญญาเห็นว่ายังสามารถใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี ้ให้สัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลใช้บงัคับต่อไป 
โดยผู้ให้เช่าตกลงช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนตามสูตรและวิธีการค านวณดังต่อไปนี ้

"ค่าทดแทนการเวนคืนในกรณีท่ีถกูเวนคืนบางสว่นและคู่สัญญาเห็นว่ายังใช้ประโยชน์ได้" = 
เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า คูณด้วย (มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของ
ทรัพย์สินท่ีเ ช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน  ณ วันท่ีถูกเวนคืน (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน 
(Income approach of freehold)) 

ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะต้องไม่เกินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลอือยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่าใน
ส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 

ผู้ให้เช่าจะช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้แก่กองทรัสต์ทันทีท่ีผู้ให้เ ช่าและ/หรือเจ้าของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับเงินค่าเวนคืนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงให้ถือว่าเงินทดแทนดังกลา่ว
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เป็นการเยียวยาความเสียหายทัง้หมดท่ีกองทรัสต์อาจได้รับในกรณีนี ้และในกรณีดังกลา่ว
ไม่ให้ถือเป็นเหตุเลิกสัญญาตามสัญญาฉบบันี  ้

3. การค านวณมูลค่าสิทธิการเช่าและมูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีถูกเวนคืนตามข้อ 1. 
และ 2. ให้ใช้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ ประเมินตามวิธีรายได้ (Income Approach) 
โดยในกรณีมีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 1 ราย ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าจากผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยเป็นผู้ ประเมินท่ีได้ รับความเห็นชอบจากส านักงา น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ในกรณีท่ีเงินท่ีได้รับจากการเวนคนืทรัพยส์ินท่ีเช่าต า่กว่าราคาตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่า  เม่ือ
ได้รับการบอกกล่าวจากกองทรัสต์  ผู้ ให้เช่าตกลงให้ความร่วมมือกับกองทรัสต์ รวมถึง
ด าเนินการและประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ (รวมถึงเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่า) เพื่อ
อุทธรณ์ค่าทดแทนการเวนคืนกับหน่วยงานท่ีมีอ านาจ และ/หรือด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งให้ทราบ 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับ
การเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าและการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาการ
เช่าตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีแ้ละระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่อออกไป 

2. กองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าส่งให้แก่ผู้ให้เช่าตามจ านวนท่ีผู้ให้เช่าจะแ จ้ง ให้
กองทรัสต์ทราบล่วงหน้า เพื่อน าไปช าระแก่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุแห่งการเลิก
สัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้

1. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้หรือ
ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบบันี ้และผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่ท าการ
จดทะเบยีนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวันท่ีกองทรัสต์ก าหนดในสัญญาฉบบันี ้ให้ถือว่า
เป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบบันีทั้นที 

2. ในกรณีท่ี (1) สัญญาเช่าท่ีดินสิน้สุดลงโดยความผิดของผู้ให้เช่าจนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ หรือ (2) ผู้ให้เช่าปฏิบตัิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยมื
เงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนีส้นิอ่ืนใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซ่ึงอาจน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะ
ล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ หรือ (3) ผู้ ให้เช่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้
ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ของผู้ให้เช่า ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้เช่าในการช าระหนี ้
หรือปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันี ้โดยผู้ให้เช่าไม่สามารถท าการแก้ไขเหตุ (1) หรือ (2) หรือ (3) 
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ดังกล่าวให้เสร็จสิน้ภายในหน่ึงร้อยยี่สบิ (120) วนั นับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบ
ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่ ผู้ให้เช่าสามารถพิสูจน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจน
เป็นท่ีพอใจแก่กองทรัสต์ว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญตอ่ฐานะทาง
การเงินของผู้ให้เช่าซ่ึงจะน าผู้ ให้เ ช่าไปสู่สภาวะล้มละลาย และการผิดนัดดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทรัสต์ตามสัญญาฉบบันี  ้

3. ในกรณีท่ีสัญญาเช่าท่ีดินสิน้สุดลงโดยเหตุอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ความผิดของผู้ให้เช่า จนเป็นเหตุให้
กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าได้อย่างมีนัยส าคัญ  

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี  ้  
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบบันี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ กรณี
ท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ ให้
เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

5. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามก าหนดในสัญญาฉบบันีเ้ว้นแต่จะมี
การต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 

6. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา 

7. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสตเ์พราะเหตุท่ีมิใช่ความผิดของคู่สญัญาฝ่ายใด หรือเพราะเหตท่ีุ
อยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึง
การเลิกกองทรัสต์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 

8. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายเห็นวา่
ทรัพย์สินท่ีเช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้

9. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาโดยผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วงโครงการระหว่างผู้ให้เช่าและ
กองทรัสต์ สัญญาเช่าช่วงเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาตกลงกระท าการ หรือ
สัญญาเช่าท่ีดิน 

10. กรณีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ท า
ให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) และ (1) คู่สัญญาตกลง
จะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจ
ด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้
บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง ตามท่ีระบุอยู่ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูก
ท าลาย" ข้อ 1 (ข) 
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11. กรณีเหตุสุดวิสัย ท่ีไม่ใช้ความผิดของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย และไม่ถือเป็นเหตุแห่งการเลิก
สัญญาตามข้อ 8 หรือข้อ 10 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตัิตามหัวข้อเหตสุดุวสิยั 
ข้อ 2 ได้จนเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 9 
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิ หน้า ท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์จะเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ให้เช่าจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สดุลง เว้นแต่ความเสยีหาย
ดังกล่าวเกิดจากผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบั
นีห้รือในสัญญาใดสัญญาหน่ึงท่ีระบุในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ  9 และมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาฉบับนี ้และกระทบสิทธิของ
กองทรัสต์ภายใต้สัญญาฉบบันีห้รือสัญญาใดสัญญาหน่ึงท่ีระบุในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิก
สัญญา" ข้อ 9 อย่างมีนัยส าคัญ กองทรัสต์มีสทิธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที และผู้ให้เช่า
จะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ตามราคาประเมินซ่ึงอ้างอิงวธิี
รายได้ (Income Approach) ณ วันท่ีสัญญาฉบับนีส้ิ น้สุดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู่ โดยให้กองทรัสต์ และผู้ให้เช่าแต่งตัง้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฝ่ายละ 1 (หน่ึง) ราย และตกลงใช้มูลค่าเฉลีย่
ท่ีได้จากการประเมินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิทัง้ 2 (สอง) ราย เป็นค่าเช่าทรัพยส์นิ
ท่ีเช่าคงเหลือดังกล่าว รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์
ให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 3 กองทรัสต์มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที และในกรณีท่ีกองทรัสต์ใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะต้อง
ช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ี
ผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู่ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอัน
เกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้  

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 4 ผู้ให้เช่าจะ
เรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง 
เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง
ท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญา
ฉบบันี ้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่า เช่า
คงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 
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4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเ รียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้เว้น
แต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 8 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสตมี์สิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนจากผู้ให้เช่าตาม
วิธีการท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืน" ข้อ 1 

6. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 10 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยคู่สัญญาตกลงแบง่ค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานหรือช าระคืนค่า
เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีคงเหลือ
ตามวิธีการท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกท าลาย" 

7. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 
2 หรือ ข้อ 9 แล้ว กองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่ากองทรัสต์
จะได้รับช าระค่าเสียหาย เงินช าระคืน ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์แล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าคงเหลอืรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ให้
เ ช่าส าหรับระหว่างระยะเวลานี ้ตามท่ีกองทรัสต์จะพิสูจน์ได้ว่ากองทรัสต์ได้ รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกินกวา่ผลประโยชน์ท่ีกองทรัสต์ได้รับส าหรับช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว โดยผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกินดังกล่าว 

8. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสญัญา" ข้อ 11 และคู่สัญญา
ทัง้สองฝ่ายได้ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการด าเนินการตามหัวข้อเหตุสุดวสิัยข้อ 2 นี ้
แล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยผู้ให้เช่าตกลงจะช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่า
คงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนาม
กองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยท่ีคู่สัญญาแตล่ะ
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย 

การส่งมอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าคืน 

1. ภายใต้บงัคับของข้อ 7 ในหัวข้อ "ผลของการเลิกสัญญา" เม่ือสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลงไม่ว่า
กรณีใดๆ กองทรัสต์ตกลงขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของกองทรัสต์ออกไปจากทรัพย์สนิท่ี
เช่าแล้วส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพเรียบร้อย ภายในหน่ึง (1) เดือนนับ
แต่วันท่ีสัญญาสิน้สุดลง หากพ้นก าหนดดงักลา่วแล้ว กองทรัสต์ยังไม่ด าเนินการตามหน้าท่ี 
ผู้ให้เช่ามีอ านาจเข้าไปด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร รวมทัง้เข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สนิท่ี
เช่าโดยมีอ านาจท าลายเคร่ืองกีดขวางใดๆ ได้ โดยกองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้  
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2. กองทรัสต์จะท าการส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพท่ีเหมาะสมในการใช้
ประโยชน์ ซ่ึงท าให้ผู้ให้เช่าสามารถให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่ารายยอ่ยและใช้ด าเนินโครงการต่อไป
ได้  พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึง
กองทรัสต์ได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพยส์ินดังกล่าวดุจวิญญูชนรักษาทรัพย์
ของตนเอง เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่สามารถสง่มอบส่วนควบและอุปกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ตดิ
ตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่าได้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย หรือการเสื่อมสภาพของทรัพย์สินนัน้ๆ 
เน่ืองจากการใช้งานตามปกติหรืออายุการใช้งานของทรัพย์สินนัน้ 

3. เม่ือผู้ให้เช่าได้รับมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนจากกองทรัสต์ ผู้ให้เช่าจะเข้าด าเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันท่ีกองทรัสต์แจ้งความประสงค์ท่ีจะสง่
มอบ และกองทรัสต์ตกลงท่ีจะปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าให้กลับคืนสูส่ภาพตามท่ี
ระบุไว้ในข้อ 2. โดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดและวธิีการท่ีคูส่ญัญา
ทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกัน 

4. กองทรัสต์จะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์ได้รับไว้แทนผู้ให้เช่า (ถ้ามี) ให้แก่
ผู้ให้เช่า รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าท่ีกองทรัสต์ได้รับจากผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สนิท่ี
เช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือผู้ให้เช่า (แล้วแต่กรณี) เม่ือสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 
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กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.7.2) สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วงเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบของโครงการ I’m Park 

ผู้ให้เช่า บริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ จ ากัด 

ผู้เช่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์")  

ทรัพย์สินท่ีเช่า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการด าเนินโครงการ โดยรายละเอียดเป็นไป
ตามรายการแนบสัญญา 

การส่งมอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่า 

ในวันเ ร่ิมต้นระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่กองทรัสต์ในสภาพท่ี
เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ เพื่อให้กองทรัสต์สามารถด าเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีอาคารและ
ให้บริการภายในโครงการ I’m Park แก่ผู้ เช่ารายย่อยภายใต้สัญญาเช่าช่วงโครงการ I’m Park 
และเพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 
รวมถึงส่งมอบบรรดากุญแจและรหัสแม่กุญแจท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่กองทรัสต์
ทัง้หมด 

ค่าเช่า คู่สัญญาตกลงเช่าให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าในอัตราสุทธิทัง้สิน้ [•] (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (“ค่าเช่า”) 
ทัง้นี ้กองทรัสต์จะช าระค่าเช่าต่อเ ม่ือมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่า ช่วง
โครงการ I’m Park  

ค่าธรรมเนียม
และภาษีอากร 

ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับการเช่า
ทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีแ้ละระยะเวลาการเช่าท่ี
ได้มีการต่อออกไป  

หากคู่สัญญาฝ่ายใดได้ทดรองจ่ายเงินดังกล่าวแทนคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไปก่อน คู่สัญญาอีก
ฝ่ายนัน้ตกลงช าระเงินคืนให้แก่คู่สญัญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่ได้รู้หรือ
ควรรู้ถึงการจ่ายเงินนัน้ หรือนับจากได้รับแจ้งจากคู่สัญญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปเป็นลายลกัษณ์
อักษร 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

1. กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้

2. กองทรัสต์จะน าทรัพย์สินท่ีเ ช่าไปใช้ในการประกอบกิจการท่ีเป็นการให้บริการและการ
ให้บริการสาธารณูปโภคแก่ผู้ เช่ารายย่อยในโครงการ  I’m Park โดยกองทรัสต์จะเรียกเก็บ
ค่าบริการส่วนกลางและค่าบริการสาธารณูปโภคจากผู้ เช่ารายย่อย  เพื่อน าไปจ่ายให้แก่
ผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการภายนอก  (เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าท าความสะอาด) 
และผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ของสัญญา 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 302 

3. กองทรัสต์จะเก็บรักษาเงินประกันค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคท่ีได้รับจากผู้ เช่ารายยอ่ย
และส่งคืนเงินประกันดังกล่าวตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญากับผู้ เช่ารายย่อย 

4. กองทรัสต์ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง และบ ารุงรักษาทรัพย์สินท่ีเช่าให้
อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมต่อการใช้งานตามสัญญาฉบบันี ้ การจัดซือ้อุปกรณ์ทดแทน
ทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีมีคุณสมบตัิไม่ด้อยไปกว่าคุณสมบตัิของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสมควรเ พื่อ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ รวมถึงช าระบรรดาค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเ ก่ียวกับการ
ปรับปรุงและบ ารุงรักษาทรัพย์สินท่ีเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า  

หน้าท่ีของผู้ให้
เช่า 

1. ผู้ ให้เ ช่าตกลงรับผิดชอบภาระหนีส้ินค่าใช้จ่าย  ค่าบ ารุงรักษา และภาระผูกพันใดๆ ท่ี
เก่ียวกับการบ ารุงรักษาทรัพย์สนิท่ีเช่าท่ีตนเป็นผู้ให้เช่าท่ีเกิดขึน้และยังคงค้างช าระอยู่ก่อน
วันเร่ิมต้นระยะเวลาการเช่า 

2. ก่อนวันเร่ิมต้นระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าจะอนุญาตให้กองทรัสต์ ผู้แทน ผู้ส ารวจทรัพยส์นิ 
หรือท่ีปรึกษาของกองทรัสต์ท าการส ารวจทรัพย์สินท่ี เช่าและด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น
เก่ียวกับการตรวจสอบทรัพย์สินท่ีเช่าได้ทุกประการ  

3. ก่อนวันเร่ิมต้นระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าจะไม่กระท าการดังต่อไปนี ้

(ก) จ าน า ให้เช่า หรือให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่า หรือน าทรัพย์สินท่ีเช่าไปก่อภาระผูกพันหรือ
เป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด รวมถึงการก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใดๆ ท่ีจะมี
ผลเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเช่า  

(ข) กระท าการใดๆ ท่ีท าให้ทรัพย์สินท่ีเช่าต้องเสื่อมค่าลง เว้นแต่เป็นการใช้งานในการ
ด าเนินงานตามธุรกิจปกติของโครงการ I’m Park 

(ค) จ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บุคคลภายนอก  

(ง) กระท าการใดๆ อันมีผลเป็นการรอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือท าให้สิทธิในการ
ได้มาซ่ึงทรัพย์สินท่ีเช่าของกองทรัสต์ด้อยลง หรือด้อยกว่าบุคคลอ่ืน 

ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ขายว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตัง้ขึน้โดย
ชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของผู้ให้
เช่า 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่ารับรองต่อกองทรัสต์ว่า 

1. ผู้ให้เช่าเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 
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2. ผู้ให้เช่ามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้เช่า  

3. การท่ีผู้ให้เช่าเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ให้เช่าได้ท าหรือจะท าความ
ตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้เช่า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่ง
มีนัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีเช่า 

4. ผู้ให้เช่าเป็นผู้ มีสิทธิการเช่าในทรัพย์สินท่ีเช่าและเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการให้เช่าและ
ส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าแก่กองทรัสต์ 

5. ผู้ ให้เ ช่าไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

6. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระผูกพันใดๆ หรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ าน า สิทธิยึดหน่วง และภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
อ่ืนใด  

7. ทรัพย์สินท่ีเช่าไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ  

8. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ  ท่ีผู้ให้เช่าได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคลใดๆ 
ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
เช่ามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

เหตุเลิกสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้

1. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าในวันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้
สัญญาเช่าช่วงโครงการ I'm Park  

2. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้หรือ
ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบบันี ้(เว้นแต่ท่ีเป็นกรณีตามข้อ 1. ข้างต้น) และผู้ให้เช่าไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจาก
วันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญา
ได้ตกลงกัน  

3. ก่อนการส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่า ผู้ให้เช่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย 
หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้เช่า 
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ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้เช่าในการช าระหนีห้รือปฏิบตัิตาม
สัญญาฉบบันี ้

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบบันี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ (120)  วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งห รือ
ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่
กรณีท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจาก
ผู้ให้เช่า จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

5. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาฉบบันีก่้อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วง
โครงการ I’m Park  

6. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสตเ์พราะเหตุท่ีมิใช่ความผิดของคู่สญัญาฝ่ายใด หรือเพราะเหตท่ีุ
อยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย และกองทรัสต์ได้แจ้งให้คู่สัญญาทราบ
ถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  

7. ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าช่วงโครงการ I’m Park  อันเน่ืองมาจาก 

(ก) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านผู้ให้เช่า หรือผู้ให้สัญญาภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ
ฉบบัลงวันท่ีเดียวกับสัญญาฉบบันี ้ระหว่างผู้ให้เช่าและกองทรัสต์ 

(ข) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านกองทรัสต์  

(ค) ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วงโครงการ I’m Park  หรือในกรณีท่ีมีการเลกิ
กองทรัสต์ตามข้อ 6. ข้างต้น และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วง
โครงการ I’m Park  ทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว หรือ 

(ง) ทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วงโครงการ I’m Park ถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วนจนคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายเห็นวา่ทรัพย์สนิท่ีเช่าภายใต้สญัญาเช่าช่วงโครงการ 
I’m Park ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาเช่าช่วง
โครงการ I’m Park  

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 7(
ก) และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที โดยในกรณีท่ีได้มีการส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่ามาให้กองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์
ตกลงส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้  
โดยกองทรัสต์มีสิทธิท่ีจะได้รับค่าเช่าท่ีตนได้ช าระให้แก่ผู้ให้เช่าไปแล้วคืนตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าส่วนท่ีเหลือท่ีมิได้มีการเช่าจริง และผู้ให้เช่าจะช าระค่าเช่าดังกล่าวคืน
ให้แก่กองทรัสต์ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันท่ีมีผลเป็นการเลิกสัญญา พร้อมด้วย
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ดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายท่ีมิได้ปฏิบตัิผิดสัญญา ใน
การเรียกร้องค่าเสยีหายตามท่ีเกิดขึน้จริงจากการท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงปฏิบตัิผิดสัญญานี  ้

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 4 หรือข้อ 7(ข) และ
เหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีผู้ให้เช่าไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด 
หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้า ท่ีตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้
ทันที และผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลอืให้แก่กองทรัสต์  โดยในกรณี
ท่ีได้มีการส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่ามาให้กองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์ตกลงสง่มอบทรัพย์สินท่ีเช่า
นัน้คืนแก่ผู้ให้เช่าในสภาพท่ีเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ในการการด าเนินกิจการของผู้ให้
เช่า และไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายท่ีมิได้ปฏิบตัิผิดสัญญาในการเรียกร้องค่าเสียหายตามท่ี
เกิดขึน้จริงจากการท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงปฏิบตัิผิดสัญญานี ้

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7(ค) ให้
ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสต์ตกลงส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนแก่ผู้ให้เ ช่า ใน
สภาพท่ีเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ในการการด าเนินกิจการของผู้ ให้เช่า ทัง้นี ้คู่สัญญาแต่
ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญา
อีกฝ่ายหน่ึง เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 7(ง) ให้ถือว่าสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลง และกองทรัสต์มีสิทธิท่ีจะได้รับค่าเช่าท่ีตนได้ช าระให้แก่ผู้ให้เช่าไปแล้วคืน
ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าส่วนท่ีเหลือท่ีมิได้มีการเช่าจริง และผู้ให้เช่าจะช าระค่า
เช่าดังกล่าวคืนให้แก่กองทรัสต์ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันท่ีมีผลเป็นการเลิกสญัญา 
ทัง้นี ้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย  เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ  อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  
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2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.7.3) สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการของโครงการ I’m Park 

ผู้ให้สัญญา บริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ จ ากัด ("ผู้ให้สัญญา") 

ผู้รับสัญญา ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  โดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์")  

ระยะเวลาของ
สัญญา 

สัญญานีมี้ผลใช้บงัคับตัง้แต่วันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่า ช่วงโครงการ 
I’m Park และสัญญานีจ้ะสิน้สุดลงเม่ือสัญญาเช่าช่วงโครงการ I’m Park ดังกล่าวครบก าหนด
หรือสิน้สุดลงโดยไม่มีการต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 

การถือครอง
หน่วยทรัสต์ 

1. ภายในระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์ ผู้ ให้สัญญาตกลงรักษาสัดส่วนการถือครอง
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในความครอบครองของผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ 
โดยมีสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสตร์วมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของมูลค่าเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนภายใต้สัญญาเช่าช่วงโครงการ I’m Park และสัญญาเช่าช่วง

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ หรือคิดเป็น [] หน่วย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
นับจากวันท่ีหน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก  

อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ประสงค์จะเพิ่มเงินทุน
จดทะเบยีนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ผู้ให้
สัญญาและ/หรือบริษัทในเครืออาจไม่จองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซ่ึงออกและเส นอ
ขายในครัง้ใหม่นีไ้ด้ 

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือจองซือ้หน่วยทรัสต์มากกว่าหน่วยทรัสต์ท่ีระบุ
ในข้อ 1 ผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือตกลงรักษาสัดสว่นการถือครองหน่วยทรัสตส์ว่น
ท่ีเกินกว่าท่ีระบุในข้อ 1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันท่ีหน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก  

3. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ผู้ให้สัญญาตกลง
จะ (และจะด า เนินการใดๆ เพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่าบริษัทในเครือจะ) ไม่ขาย หรือโอน
หน่วยทรัสต์ หรือน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าหรือก่อภาระผูกพันใดๆ จนท าให้ผู้ให้สัญญาและ/



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 307 

หรือบริษัทในเครือถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันต ่ากว่าสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ ข้างต้น เว้นแต่
ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ หรือเป็นการท าธุรกรรม
ระหว่างผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ 

การด ารงอัตรา
หนีสิ้นต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น 

ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบบันี ้ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะไม่ด าเนินการใดๆ อันจะส่งผลให้อัตรา
หนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity) ของผู้ให้สัญญามีสัดส่วนเกินกวา่ 
2 เท่า หรือตามอัตราส่วนอ่ืนๆ ท่ีกองทรัสต์จะได้ก าหนด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้า
จากกองทรัสต์โดยท าเป็นหนังสือ  

ทัง้นี ้ “หนีส้ิน” หมายถึง หนีส้ินประเภทท่ีมีดอกเบีย้ต้องช าระ เช่น เงินเบกิเกินบญัชี เงินกู้ ยืม
สถาบนัการเงิน เงินกู้ ยืมกรรมการ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบ (Audited) 
หรืองบไตรมาสฉบบัสอบทาน (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้อัตราหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt 
to Equity) ของผู้ ให้สัญญามีสัดส่วนเกินกว่า 2 เท่า  ผู้ ให้สัญญาจะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้
กองทรัสต์ทราบโดยเร็วท่ีสุดแต่ไม่เกินภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วันนับแต่วันท่ีทราบเหตุดังกลา่ว 
และคู่สัญญาตกลงท่ีจะเข้าหารือร่วมกันโดยเร็วและสุจริตเพื่อหาข้อสรุปในการด าเนินการใดๆ ท่ี
จ าเป็น เพื่อป้องกันหรือแก้ไขเหตุดังกล่าว ในการนี ้ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะปฏิบตัิตามข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาดังกล่าวทุกประการเพื่อให้มีผลโดยเร็วท่ีสุด เพื่อยับยัง้ ป้องกัน หรือ
แก้ไขมิให้อัตราหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity) ของผู้ให้สัญญามี
สัดส่วนเกินกว่า 2 เท่า 

การเปล่ียนแปลง
สัดส่วนผู้ถือหุ้น 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของผู้ให้สัญญาจะต้องไม่สง่ผลกระทบต่อการด าเนินการตาม
สัญญาฉบบันี ้และผู้ให้สัญญาจะต้องแจ้งให้กองทรัสต์และเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าทราบโดยท า
เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครัง้ ภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันท่ีมีการด าเนินการใดๆ (ไม่ว่าครัง้เดยีว
หรือหลายคราว) อันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสัดสว่นของผู้ ถือหุ้นไม่ว่ารายใดของผู้ให้สญัญาใน
สัดส่วนตัง้แต่ร้อยละสิบ (10) ขึน้ไปของทุนจดทะเบยีนของผู้ให้สัญญา ณ วันท่ีท าสัญญาฉบบันี ้
รวมถึงการเปลี่ยนสัดส่วนผู้ ถือหุ้นใดๆ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นใดๆ อันจะเป็นเหตุให้สัดส่วนการถือหุ้นในผู้ ให้
สัญญาของ “นางสรันทิพย์ เลิศปัญญาโรจน์” ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยห้าสิบ (50) จะต้องได้รับ
ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ 

ข้อตกลงเร่ืองท่ี
จอดรถ 
ทางเข้าออก และ
พืน้ท่ีส่วนกลาง 

1. ตลอดระยะเวลาของสัญญา ผู้ให้สัญญาตกลงให้สิทธิดังต่อไปนีแ้ก่กองทรัสต์โดยถือเป็น
หน้าท่ีของผู้ให้สัญญาตามท่ีก าหนดไว้ภายใต้สัญญาเช่าช่วงโครงการ I'm Park และสัญญา
ฉบบันี ้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและให้ถือว่าค่าตอบแทนการใช้สิทธิในข้อนีร้วมอยู่ ในค่า
เช่าตามสัญญาเช่าโครงการแล้ว การใช้สิทธิของกองทรัสต์จะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระเกิน
สมควรแก่ผู้ให้สัญญาและบริวารของผู้ให้สัญญา  



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 308 

1.1 สิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกทัง้หมดของโครงการ รวมถึงทางเช่ือมท่ีสามารถเช่ือมต่อไป
ยังทางสาธารณะอ่ืนๆ 

1.2 สิทธิในการใช้ช่องทางการจราจรทัง้ภายในและภายนอกโครงการ  I’m Park ซ่ึงตัง้อยู่
บนท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2057 ต าบลวังใหม่ อ าเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

1.3 สิทธิในการใช้พืน้ท่ีส่วนกลางอ่ืนๆ ของโครงการ I’m Park ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
พืน้ท่ีอาคารจอดรถและพืน้ท่ีลานจอดรถโดยรอบโครงการ (ไม่ว่าบนดินหรือใต้ดิน (หาก
มี)) ในจ านวนไม่น้อยกว่า 100 คัน หรือในจ านวนท่ีเพียงพอต่อการด าเนินโครงการและ
เพียงพอตามกฎหมาย ห้องน า้ ท่ีเก็บขยะ และพืน้ท่ีส าหรับจัดวางสาธารณูปโภคและ
งานระบบต่างๆ ของโครงการ ฯลฯ 

1.4 สิทธิตามท่ีระบุในข้อ 2. 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้า-ออกโครงการ หรือสัญจรภายในโครงการ I’m Park 
หรือเพื่อเช่ือมต่อไปยังทางสาธารณะอ่ืนใด หรือเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ี
รายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ และบริวารของบุคคลดังกลา่ว หรือเพื่อวัตถปุระสงค์อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ 

ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ก่อภาระผูกพัน โอน หรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้น หรือด าเนินการใดๆ ท่ีมี
ผลหรืออาจมีผลท าให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ และบริวารของ
บุคคลดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิตา่งๆ ข้างต้นได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. นอกเหนือจากสิทธิในการใช้พืน้ท่ีจอดรถตามข้อ 1.3 ในกรณีท่ีกองทรัสต์ประสงค์จะใช้พืน้ท่ี
จอดรถเพิ่มเติม ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะประสานงานกับเจ้าของทรัพยส์ินท่ีเช่าภายใต้สญัญา
เช่าช่วงโครงการ I'm Park และด า เนินการจัดหาท่ีจอดรถเพิ่มเติมเพื่อให้บริการแก่
ผู้ประกอบการและลูกค้าของโครงการ ภายในระยะทางท่ีกฎหมายก าหนด ในจ านวนไม่
น้อยกว่า 50 คัน ("ท่ีจอดรถเพิ่มเติม") ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วง
โครงการ I'm Park 

หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาต้องการใช้บริเวณท่ีจอดรถเพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาโครงการอ่ืน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ผู้ให้สัญญาตกลงจะจัดหาท่ีจอดรถ
แห่งใหม่มาเสนอให้แก่กองทรัสต์พิจารณาเห็นชอบ โดยท่ีจอดรถแห่งใหม่จะต้องไม่ก่อภาระ
เกินสมควรแก่ผู้ประกอบการและลกูค้าของโครงการ และจ านวนท่ีจอดรถจะต้องไม่น้อยกวา่
จ านวนท่ีจอดรถเพิ่มเติม นอกจากนี ้ท่ีจอดรถแห่งใหม่จะต้องตัง้อยู่ภายในระยะห่างท่ี
กฎหมายก าหนดเม่ือวัดจากท่ีตัง้ของโครงการ 

3. กองทรัสต์ตกลงท่ีจะบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิทัง้หมดข้างต้น
ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต ์แต่ผู้ให้สัญญาตกลงช าระค่าใช้จ่ายส าหรับการดูแล บ ารุง และ
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ซ่อมแซมพืน้ท่ีและทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนและไม่ใช่บริเวณพืน้ท่ีอาคารชัน้ G 
ตามจ านวนท่ีเกิดขึน้จริงท่ีเรียกเก็บโดยกองทรัสต์ 

การไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขัน 

ภายในระยะเวลาสาม (3) ปี นับตัง้แต่วันท่ีท าสัญญาฉบบันี ้ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือ ตก
ลงท่ีจะไม่ท าการพัฒนาโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตี ้
มอลล์ขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลกัษณะดังกล่าวใดตัง้แต่ร้อยละ
ห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการ ในรัศมีแปดร้อย (800) เมตร นับจากโครงการ 
I’m Park เว้นแต่เป็นโครงการในลักษณะศูนยก์ารค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์ท่ี
มีอยู่แล้วในปัจจุบนัหรืออยู่ระหว่างการพัฒนาและได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์โดยท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือเป็นโครงการท่ีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากก องทรัสต์แล้ว
ตามท่ีระบุในสัญญาฉบบันีห้รือในภายหลัง 

อน่ึง ข้อจ ากัดตามข้อนีไ้ม่ให้ใช้บงัคับกับโครงการดังต่อไปนีซ่ึ้งเป็นของหรือด าเนินการโดยผู้ ให้

สัญญาหรือบริษัทในเครือ []  

สิทธิท่ีจะปฏิเสธ
ก่อน (Right of 
First Refusal) 

ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วงโครงการ I’m Park (รวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมี
การต่อออกไป (หากมี)) ไม่ว่าจะได้มีการยกเลิกสัญญาเช่าช่วงโครงการ I’m Park ก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ ผู้ ให้สัญญาตกลงให้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First 
Refusal) แก่กองทรัสต์ดังต่อไปนี ้เว้นแต่จะมีประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎระเบยีบอ่ืนใดท่ีมีผลใช้บงัคับท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่ได้  

1. หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาประสงค์ท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธกิาร
เช่า ในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารท่ีระบุในสัญญาเช่าช่วงโครงการ I’m Park 
ให้แก่บุคคลใดๆ ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค า
เสนอไปยังกองทรัสต์ โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้
กองทรัสต์พิจารณารับข้อเสนอก่อนภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากจากวันท่ี
กองทรัสต์ได้รับค าเสนอดังกล่าว 

ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้(ก) จะต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์

หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกภายในระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบ (180) วันนับจาก
วันครบก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอ หรือวันท่ีกองทรัสต์ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าว 
และ (ข) ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสทิธิ์หรือให้สทิธิ
การเช่าดังกล่าวบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ) ท่ีได้มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์ 
(รวมเรียก (ก) และ (ข) ว่า "เงื่อนไขการโอน") 
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2. หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญามีโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและ
ศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์อยู่แล้วในปัจจุบนั หรือจะท าการพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลกัษณะดังกลา่วใดตัง้แต่
ร้อยละห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการนัน้ในรัศมี 1.5 กิโลเมตร นับจาก
โครงการ I’m Park และผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาประสงค์จะโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารเก่ียวกับโครงการ
ดังกล่าว ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค าเสนอ
ไปยังกองทรัสต์โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้
กองทรัสต์พิจารณารับข้อเสนอก่อนภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากจากวันท่ี
กองทรัสต์ได้รับค าเสนอดังกล่าว 

ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขการโอน 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์รับข้อเสนอภายใต้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อนตามท่ีระบุข้างต้น การด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคับเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  

ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอหรือปฏิเสธไม่รับ
ข้อเสนอ ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องไม่โอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการ
เช่าแก่บุคคลภายนอกบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า  (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ) ท่ีได้มีการเสนอให้แก่
กองทรัสต์ และจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนทุกประการ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้
สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่
บุคคลภายนอกภายในก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในเงื่อนไขการโอนข้อ (ก) ผู้ให้สัญญาหรือ
บริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อนีอี้กครัง้หน่ึง 

การใช้ช่ือและ
เคร่ืองหมาย
การค้า 

ผู้ให้สัญญาตกลงด าเนินการให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุญาตให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้
ช่ือทางการค้า ค าว่า “แอม พาร์ค สามย่าน (I'm Park@Samyan)”  เพื่อการด าเนินกิจการของ
กองทรัสต์ในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่าโครงการ I’m Park 

ค ารับรองของผู้ให้
สัญญา 

1. ผู้ให้สัญญาเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้สัญญามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และ
การด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กับสัญญาฉบับนี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบังคับของผู้ให้
สัญญา 
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3. การท่ีผู้ให้สัญญาเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่
เป็นการขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ให้สัญญาได้ท าหรือจะ
ท าความตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้สัญญา  

4. ผู้ให้สัญญาไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้สัญญาตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

5. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ให้สัญญาได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล
ใดๆ ตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบบันีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
สัญญามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

6. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของโครงการออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบ
ด้วยกฎหมาย 

เหตุผิดสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้

1. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี ้ หรือ
ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และผู้ให้สัญญาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอน
การเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้สัญญา ซ่ึงกองทรัสต์
เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้สัญญาในการช าระหนี ้หรือปฏิบตัิตามสัญญา
นี ้

3. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี ้หรือผดิ
ค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้อง
ตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการ
ผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีการไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ให้สัญญา จงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี ้ หรือสัญญาเช่า ช่วง
โครงการ I’m Park 

4. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาของผู้ให้สัญญาภายใต้สัญญาเช่าช่วงโครงการ I’m Park 

การเลิกสัญญา 1. ในกรณี ท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 4 
กองทรัสต์มีสิทธิ 
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(ก) เรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 
หรือ 

(ข) บอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 3 ผู้ให้สัญญาจะเรียก
ค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลให้ผู้ให้สัญญามีสทิธิบอกเลกิสญัญา
ฉบบันีไ้ด้หรือท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้สัญญาในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

3. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้แจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆเพือ่ประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคืนสู่
สถานะเดิม 

การโอนสิทธิ 1. ผู้ให้สัญญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหน้าท่ีใดๆ ของตนภายใต้สัญญานีฉ้บบันีไ้ม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทรัสต์ 
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2. ผู้ให้สัญญายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้สัญญาเช่า
ช่วงเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ  และสัญญาเช่าช่วงโครงการ I’m Park ไปก่อ
หลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิและหน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้
สินเ ช่ือทางการเงินของกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทางการเงินแต่งตัง้เพื่อเป็น
หลักประกันการให้สินเช่ือดังกล่าวได้ไม่วา่ทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ ให้สัญญา ในกรณีดังกล่าว ผู้ ให้สัญญาตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือแก่
กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือก่อหลักประกัน หรือหนังสือให้
ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะลงนาม
เพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรือการโอนสิทธิ และส่งมอบ
หนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้รับค าบอกกลา่ว
จากกองทรัสต์ 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับ 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.8) โครงการ Plearnary 

(8.8.1) สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สินของโครงการ Plearnary 

ผู้ให้เช่า บริษัท เพลินนาร่ี มอลล์  จ ากัด 
ผู้เช่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 
ทรัพย์สินท่ีเช่า ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้แต่ไม่รวมทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

1. ท่ีดินท่ีเ ช่า ช่วง ได้แก่ ท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2556 ตั ง้อยู่ต าบลท่าแร้ง อ า เภอบางเขน 
กรุงเทพมหานคร รวมถึงส่วนควบของท่ีดินดังกลา่ว เนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ 18 ไร่ 3 งาน 58 ตาราง
วา 

2. อาคารท่ีเช่า ตัง้อยู่เลขท่ี 242 244 และ 246 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีพืน้ท่ีท่ีจะลงทุนทัง้หมด (Gross Floor Area) ประมาณ 25,527 
ตารางเมตร ประกอบด้วย 
(ก) พืน้ท่ีบางส่วนของอาคาร A และ B2 ตามแผนผังแนบท้ายสัญญาเช่าทรัพย์สิน 
(ข) พืน้ท่ีบางส่วนของอาคาร B1 ตามแผนผังแนบท้ายสัญญาเช่าทรัพย์สิน  (รวมพืน้ท่ี

บริเวณชัน้ 3 ซ่ึงเป็นพืน้ท่ีส านักงานของ บมจ. ปริญสิริ ขนาดพืน้ท่ีประมาณ 1,006 
ตารางเมตร)  

3. สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นส่วนควบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทัง้หมดข้างต้น รวมถึง
บรรดาอาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ีจะก่อสร้างขึน้บนอาคารตามข้อ 2. ในอนาคตทัง้หมด 

ระยะเวลาเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  
การต่อระยะเวลา
การเช่า 

ผู้ให้เช่า และกองทรัสต์อาจตกลงพิจารณาการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปได้  โดยคู่สัญญาจะ
ตกลงกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหก (6) เดือนก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่า  
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เง่ือนไขก่อนการ
จดทะเบียนการ
เช่า 

เว้นแต่กองทรัสต์จะยินยอมให้มีการยกเว้นเงื่อนไขก่อนการจดทะเบยีนการเช่าไม่ว่าทัง้หมดหรือ
เพียงบางส่วนโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร  การจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจะเกิด ขึน้
ต่อเม่ือเงื่อนไขเหล่านีไ้ด้ส าเร็จลงแล้ว 
1. ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีภายในบริเวณ

ทรัพย์สินท่ีเช่า ในสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสบิ (90%)  ของพืน้ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่า
ท่ีมีการปล่อยเช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อย ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือในสัดส่วนท่ีตกลง
กับผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี 

2. ผู้ให้เช่าได้รับความยินยอมในการให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจากเจ้าของท่ีดินท่ีเช่าช่วงเรียบร้อย
แล้ว 

3. คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้องได้ด าเนินการจดทะเบยีนขยายระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่า
ท่ีดินระหว่างผู้ให้เช่าและเจ้าของท่ีดินท่ีเช่า ช่วง (“สัญญาเช่าท่ีดิน”) เพื่อให้ครอบคลุม
ก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ณ ส า นักงานท่ีดินท่ีมีเขตอ านาจ ด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าหรือตามท่ีผู้ให้เช่าจะได้ตกลงกับเจ้าของท่ีดินท่ีเช่าช่วง 

4. มีการเข้าท าและมีการโอนทรัพย์สนิตามสญัญาขายเฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์ และงานระบบโดย
คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการ
ด าเนินโครงการ Plearnary 

5. มีการเข้าท าสัญญาตกลงกระท าการโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง   
6. การให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับอนุมัติโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติท่ีประชุม

ใหญ่ผู้ ถือหุ้นของผู้ให้เช่าและ/หรือเจ้าของท่ีดินท่ีเช่าช่วง ตามระเบยีบข้อบงัคับของผู้ให้เช่า
และ/หรือเจ้าของท่ีดินท่ีเช่าช่วง 

7. ผู้ให้เช่าได้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือดัดแปลงพืน้ท่ีทางเช่ือมภายในบริเวณโครงการ ให้
เป็นไปตามรายละเอียดท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน และกองทรัสต์ได้ตรวจสอบจนเป็นท่ีพอใจ
แล้ว 

8. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีการท าประกันภัยท่ีเก่ียวข้อง (โดยกองทรัสต์) ดังต่อไปนี ้
(ก) กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความเสี่ยงภัยทรัพย์สินในส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมี

กองทรัสต์และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาประกันภัย
ท่ีเหลือของกรมธรรม์ประกันภัยนับแต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  

(ข) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีกองทรัสต์เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัย 

(ค) กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมี
กองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วม 

9. ผู้ให้เช่าได้ยื่นแบบแสดงรายการและช าระบรรดาค่าภาษีอากร เบีย้ปรับ และเงินเพิ่มทัง้หมด
ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงรวมถึงค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย 
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และภาษีประเภทอ่ืนใดท่ีเรียกเก็บจากทรัพย์สนิท่ีเช่าต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องตามท่ี
กฎหมายก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

การจดทะเบียน
สิทธิการเช่า 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะเข้าจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่า  ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องใน
วันท่ีมีการช าระค่าเช่าโดยคู่สญัญาตกลงจะไปจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้จดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือภายในวันและเวลาท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งหรือจะแจ้งต่อผู้ให้เช่าล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน แล้วแต่วันใดจะเกิดขึน้ในภายหลัง 

ค่าเช่าและการ
ช าระค่าเช่า 

1. กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าบางสว่นให้แก่ผู้ให้เช่าเม่ือมีการจดทะเบยีนสทิธิ
การเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี ้ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องแล้ว ในอัตราดังนี ้

ทรัพย์สินท่ีเช่า อัตราค่าเช่า 
ค่าเช่า [] 

2. ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์ตกลงแบง่ช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าส่วนท่ี
เหลือโดยแบง่ช าระเป็นค่าเช่ารายปีให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราปีละ 13,470,000 บาท (สิบสาม
ล้านสี่แสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) ต่อปี โดยแบง่ช าระเป็นรายไตรมาสทุกต้นไตรมาส ทัง้นี ้ในปี
แรกและปีสุดท้ายของระยะเวลาการเช่า ค่าเช่ารายปีจะค านวณตามจ านวนวันท่ีแท้จริงของ
ระยะเวลาท่ีกองทรัสต์เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าในปีดังกล่าว  
ผู้ให้เช่าตกลงน าค่าเช่ารายปีท่ีได้รับช าระจากกองทรัสต์ไปช าระค่าเช่าท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าตามข้อก าหนดของสัญญาเช่าท่ีดินภายในก าหนดระยะเวลาช าระ และน าสง่
หลักฐานการช าระค่าเช่าดังกล่าวแก่กองทรัสต์ภายในสิบห้า  (15) วัน นับจากวันครบ
ก าหนดช าระค่าเช่าตามข้อก าหนดของสัญญาเช่าท่ีดิน กองทรัสต์อาจพิจารณา และมีสทิธิ 
(แต่มิใช่หน้าท่ี) ในการน าส่งค่าเช่ารายปีให้แก่เจ้าของท่ีดินโดยตรง เพื่อเป็นการช าระค่าเช่า
ท่ีดินท่ีผู้ให้เช่าต้องช าระให้แก่เจ้าของท่ีดินภายใต้สัญญาเช่าท่ีดิน ทัง้นีใ้ห้ถือว่ากองทรัสตไ์ด้
ช าระค่าเช่ารายปีให้แก่ผู้ ให้เช่าตามข้อนีแ้ล้ว  เ ม่ือกองทรัสต์ได้น าส่งค่าเช่ารายปีให้แก่
เจ้าของท่ีดินโดยตรง 

3. ในการช าระค่าเช่าตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี  ้ กองทรัสต์จะช าระให้กับผู้ให้เ ช่า ใน
จ านวนท่ีได้ด าเนินการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

4. คู่สัญญารับทราบและตกลงว่าค่าเช่าตามสัญญาฉบบันีใ้ห้รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนท่ีผู้ให้
เช่ามีสิทธิหรือควรได้รับจากการให้สิทธิกองทรัสต์ในการใช้พืน้ท่ี/ทรัพย์สินส่วนกลางหรือ
ช่องทางการจราจรทัง้ภายในและภายนอกโครงการ Plearnary ในส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้
ลงทุน และการให้สิทธิในการใช้ช่ือทางการค้าตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นทีเรียบร้อย
แล้ว 

หน้าท่ีของผู้ให้
เช่า  

1. ในวันท่ีจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า  
(ก) ผู้ให้เช่าจะด าเนินปลอดหรือไถ่ถอนจากจ านอง รวมถึงภาระติดพันอ่ืนใดในทรัพย์สินท่ี

เช่าทัง้หมด พร้อมส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าและทรัพย์สินท่ีซือ้ขายภายใต้สัญญาซือ้ขาย
เฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์และงานระบบ ในสภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้
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กองทรัสต์สามารถให้เช่าช่วงพืน้ท่ีแก่ผู้ เช่ารายย่อย และเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
หรือด า เนินการอ่ืนใดท่ีเ ก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์  ภายใต้ช่ือโครงการ 
Plearnary 

(ข) ผู้ ให้เ ช่าจะส่งมอบกุญแจ  รหัสแม่กุญแจ การใช้สิทธิ รับประกัน  (warranty) ในตัว
ผลิตภัณฑ์ และต้นฉบบัเอกสารทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีซือ้ขายภายใต้สญัญา
ซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ ให้แก่กองทรัสต์ (เช่น หนังสือรับรอง ใบ
ทะเบยีนกรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สัญญา และแบบแปลน) รวมถึงลงนามและด าเนินการ
ใดๆท่ีจ าเป็นเพื่อให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายภายใต้สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์  
อุปกรณ์และงานระบบ มีผลเป็นการโอนโดยสมบูรณ์มาท่ีกองทรัสต์ 

2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ดังนี ้
(ก) อนุญาตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าได้โดยสงบและปรกติสุข  

ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เช่า  
(ข) ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่า โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากกองทรัสต์ 
(ค) ด าเนินการให้ทรัพย์สินท่ีเช่ามีถนนและทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ  

3. ผู้ให้เช่าจะช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขออนุญาต การติดต่อกับ
หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าอันเอือ้
ประโยชน์ต่อธุรกิจของกองทรัสต์หรือผู้ เช่ารายย่อย รวมถึงการน าส่งภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ
และภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าไปช าระแก่
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

4. ในกรณีท่ีหน่วยงานราชการได้ด าเนินการตรวจสอบหรือมีค าสั่งให้ผู้ให้เช่าแก้ไขหรือรือ้ถอน
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างภายในโครงการ Plearnary ท่ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่า 
ให้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการปฏิบตัิตาม
ค าสั่งของหน่วยงานราชการดังกล่าวโดยเร็ว  และคู่สัญญาจะต้องด าเนินการหรือใช้
มาตรการท่ีส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอ่ืนๆ  ภายในโครงการ (รวมถึง
ทรัพย์สินท่ีเช่า) ให้น้อยท่ีสุดและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์มากท่ีสดุ
เท่าท่ีสามารถกระท าได้ตามข้อก าหนดของกฎหมายและภายในกรอบค าสั่งของหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้คู่สัญญาจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดเพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่าการ
รือ้ถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจะเป็นมาตรการสุดท้ายส าหรับการด าเนินการดังกล่าว  
ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าวทัง้หมดด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง  
และผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการตามท่ีคู่สัญญาตกลงกันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน
หกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้ข้อสรุป หรือภายในก าหนดระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาจะ
ได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ในการด าเนินการของผู้ให้เช่าตามข้อนี ้ผู้ให้เช่าจะใช้ความพยายามอยา่ง



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 317 

ดีท่ีสุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในเชิงกายภาพต่อพืน้ท่ีส่วนอ่ืนๆ ของอาคารภายในโครงการ 
Plearnary รวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า 

5. ผู้ให้เช่ามีหน้าท่ีปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหน้าท่ีท่ีระบุอยู่ในสัญญาเช่า ท่ีดิน และกรณีมี
เหตุการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการผิดสัญญาเช่าท่ีดินหรือได้รับแจ้งจากเจ้าของท่ีดินท่ีเช่า
ช่วงเก่ียวกับการผดิสัญญา หรือการเลกิสญัญาเช่าท่ีดิน ให้แจ้งแก่กองทรัสต์ทราบโดยเร็วท่ี
สุดแต่ไม่เกินภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน 

6. ผู้ให้เช่าตกลงไปด าเนินการใดๆ เพื่อให้สิทธิดังต่อไปนีแ้ก่กองทรัสต์  
(ก) สิทธิในการใช้ถนน ช่องทางจราจร ทางเข้า-ออก ทางและทางเช่ือมท่ีสามารถเช่ื อม

ต่อไปยังทางสาธารณะอ่ืนๆ ซ่ึงตัง้อยู่บนท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 205610 ต าบลท่าแร้ง 
(จรเข้บวั) อ าเภอบางเขน (ลาดพร้าว) กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจดทะเบยีนภาระจ ายอม
ให้แก่ท่ีดินท่ีเช่าช่วง (หากมี) 

(ข) สิทธิในการใช้พืน้ท่ีและทรัพย์สินส่วนกลางอ่ืนๆ ของโครงการ Plearnary ซ่ึงรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงโครงเหล็ก ผ้าใบคลุมหลังคา โครงหลังคาเหล็ก เต็นท์คลุม ทางเช่ือม
ระหว่างอาคาร พืน้ท่ีอาคารจอดรถและพืน้ท่ีลานจอดรถโดยรอบโครงการ (เฉพาะสว่น
ท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุน (หากมี)) ในจ านวนท่ีเพียงพอต่อการด า เนินโครงการและ
เพียงพอตามกฎหมาย รวมถึงห้องน า้ ท่ีเก็บขยะ และพืน้ท่ีส าหรับจัดวางสาธารณูปโภค
และงานระบบต่างๆ ของโครงการ ฯลฯ 

(ค) ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ก่อภาระผูกพัน โอน หรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้น หรือด าเนินการ
ใดๆ ท่ีมีผลหรืออาจมีผลท าให้กองทรัสต์ ผู้ เช่ารายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ และ
บริวารของบุคคลดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ ข้างต้นได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียง
บางส่วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลายลักษณ์
อักษร 

กองทรัสต์ตกลงท่ีจะบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้นด้วย
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ (เว้นแต่ท่ีได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยเฉพาะในสัญญาฉบบันี )้ แต่
ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงและซ่อมแซมพืน้ท่ีและทรัพยส์นิ
ส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนซ่ึง เป็นรายจ่ายท่ี มีลักษณะเ ป็นการลง ทุน (Capital 
Expenditure) ตามจ านวนท่ีเรียกเก็บโดยกองทรัสต์  

7. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะไม่
แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือน าพืน้ท่ีในอาคารโครงการ Plearnary ท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีเ ช่า  
ออกให้เช่าหรือหาประโยชน์ในรูปแบบใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับการด าเนินธุรกิจของ
กองทรัสต์ เว้นแต่ท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัหรือได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์โดยท า
เป็นลายลักษณ์อักษร 

8. ผู้ให้เช่าตกลงโอนมิเตอร์ไฟฟ้า น า้ประปา และ/หรือสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินโครงการให้แก่กองทรัสต ์รวมถึงด าเนินการใดๆ และให้ความยินยอมท่ีจ าเป็นเพื่อให้
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สามารถด าเนินการโอนมิเตอร์ดังกลา่วให้แก่กองทรัสต์ได้ โดยจะต้องด าเนินการดงักล่าวให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ี
กองทรัสต์จะพิจารณาขยายให้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโอนมิเตอร์ดังกล่าว  

9. ผู้ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้สัญญาซือ้ขาย
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ และสัญญาตกลงกระท าการ ไปก่อหลักประกัน (รวมถึง
หลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิและหน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเ ช่ือทางการเงินของ
กองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทางการเงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สิ นเ ช่ือ
ดังกล่าวได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า ใน
กรณีดังกล่าว ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือแก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการ
เจรจาแบบหนังสือก่อหลักประกัน หรือหนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและ
หน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะลงนามเพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมใน
การก่อหลักประกันหรือการโอนสิทธิ และส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคล
ท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้รับค าบอกกล่าวจากกองทรัสต์ 

10. ผู้ให้เช่าตกลงให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้ช่ือทางการค้าค าว่า  "เพลินนาร่ี มอลล์" หรือ 
"PLEARNARY MALL" เพื่อการด าเนินกิจการของกองทรัสต์ในประเทศไทย  โดยให้ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของสัญญาฉบบันี ้

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่า และปฏิบตัิตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีก าหนดในสัญญา 

ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ให้เช่าว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตั ้งขึน้
โดยชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของผู้ให้
เช่า 

1. ผู้ให้เช่าเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้เช่ามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้เช่า  

3. การท่ีผู้ให้เช่าเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้ท าหรือจะท าความ
ตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้เช่า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่ง
มีนัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีเช่า 

4. ผู้ให้เช่าเป็นผู้ มีสิทธิการเช่าในท่ีดินท่ีเช่าช่วง และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีเช่า และ
เป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการน าทรัพย์สินท่ีเช่าออกให้เช่าแก่กองทรัสต์  

5. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินท่ีเช่าช่วงออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบด้วยกฎหมาย  
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6. สัญญาเช่าท่ีดินสามารถใช้บงัคับได้ระหว่างคู่สญัญา  และไม่มีการผิดนัดหรือผิดสัญญาใดๆ 
ภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าว 

7. ผู้ ให้เ ช่าไม่มีข้อพิพาท  หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ 

8. ผู้ให้เช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงท่ีจะต้องขายทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บุคคลใด  
9. ผู้ ให้เ ช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงให้บุคคลใดมีสิทธิใช้ทรัพย์สินท่ีเ ช่าเพื่อออกสู่ถนน

สาธารณะ 
10. ผู้ให้เช่าไม่ได้รับค าบอกกล่าวหรือค าสั่งจากทางราชการเก่ียวกับการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า  
11. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระผูกพันใดๆหรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด  

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ านอง สิทธิยึดหน่วง ภาระจ ายอม ทางจ าเป็น และภาระ
ติดพันในอสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด เว้นแต่การแบง่พืน้ท่ีออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อย  

12. อาคารภายในโครงการ Plearnary ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าได้ด าเนินการก่อสร้าง 
ดัดแปลง และเปิดด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และวิธีปฏิบตัิใดๆ 
อย่างถูกต้อง  

13. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีทางเข้าออกท่ีดีและเหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์ตาม
วัตถุประสงค์ในการเช่า และสามารถใช้เพื่อด าเนินกิจการโครงการ Plearnaryได้ 

14. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย  

15. ทรัพย์สินท่ีเช่าไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

16. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคลใดๆ  
ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
เช่ามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

การโอนผู้เช่าราย
ย่อย 

ผู้ให้เช่าตกลงด าเนินการเก่ียวกับการโอนผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินท่ีเช่า  ดังนี ้
1. ด าเนินการเพื่อให้ผู้ เช่ารายยอ่ยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าพืน้ท่ี

ภายในบริเวณทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมดภายในระยะเวลาสาม  (3) เดือนหลังจากการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่า 

2. ผู้ให้เช่าตกลงจะส่งมอบเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ และเงินประกันอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานท่ีผู้ให้เช่าได้รับจากผู้เช่ารายย่อยและผู้ รับบริการตามสญัญาเช่า
และสัญญาบริการซ่ึงได้เข้าท ากับผู้ให้เช่าก่อนหรือในวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทัง้ หมด
ให้แก่กองทรัสต์ ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า นอกจากนี ้หากผู้ให้เช่าได้รับเงินประกันจาก
ผู้ เช่ารายย่อยและผู้รับบริการภายหลังจากวนัจดทะเบยีนสทิธิการเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ส่งมอบเงินประกันดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่
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วันท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ  และเงินประกันอ่ืนๆ 
ดงักล่าว 

3. หากมีผลประโยชน์ใดๆ เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ หรือรายได้อ่ืนใด (ถ้ามี) ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ี
กองทรัสต์ควรจะได้รับและผู้ให้เช่าได้รับไว้ล่วงหน้าทัง้ก่อนและในวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่าจากผู้ เ ช่าพืน้ท่ีและผู้ รับบริการ  ผู้ ให้เ ช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบและส่งมอบ
ผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน สิบสี่ (14) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า หรือในกรณีท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า ผู้ให้เช่าจะส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ 
(14) วันนับแต่วันท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว  

ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าตกลงว่า ในกรณีท่ีสัญญาเช่าพืน้ท่ีท่ีผู้ เช่ารายย่อยมิได้ให้ความยินยอมในการโอน
สิทธิหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีให้แก่กองทรัสต์ถูกบอกเลิกหรือสิน้สุดลง  การเข้าท าสัญญาเช่า
พืน้ท่ีใหม่ส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า (หากมี) จะเป็นการเข้าท าสัญญาโดยกองทรัสต์ 

การโอนสิทธิการ
เช่า 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ีใดๆ ภายใต้
สัญญาฉบบันีใ้ห้กับบุคคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือ
ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ท่ีท าให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ินท่ีเช่า ทัง้นี ้ไม่วา่
จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

การซ่อมแซมและ
การปรับปรุง
ทรัพย์สินท่ีเช่า 

1. การซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอ่ืนในสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์จะดูแล บ ารุง รักษา และ

ซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ตลอดจนส่วนควบของทรัพย์สินท่ีเช่าให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งานตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบบันีต้ลอดระยะเวลาการเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์เอง โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่
กองทรัสต์ในการด าเนินการดังกล่าวอย่างรวดเร็วและเต็มท่ี ตามท่ีกองทรัสต์จะได้ร้อง
ขอตามสมควร 

(ข) ในกรณีท่ีกองทรัสต์เห็นว่าการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่านัน้อาจกระทบถึงโครงสร้างหรือ
รากฐานของทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ หรือกรณีจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ให้เช่าในฐานะเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าอย่างมีนัยส าคัญ  ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะ
เข้ามาเป็นผู้ด าเนินการดูแล บ ารุง รักษา และซ่อมแซมทรัพย์สนิท่ีเช่าและทรัพย์สนิอ่ืนๆ 
ดังกล่าวแทนกองทรัสต์ทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับหนังสือบอกกล่าวจากกองทรัสต์ โดยการ
ด าเนินการของผู้ให้เช่าตามข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์
จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน และกองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน
ท่ีกองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า
ดังกล่าว (หากมี) 

(ค) การซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ Plearnary ในส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้
ลงทุน 
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(1) ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงเหล็ก ผ้าใบคลุม 
โครงหลังคาเหล็ก เต็นท์คลุม หรือทางเช่ือมระหว่างอาคารภายในโครงการอย่าง
สม ่าเสมอด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยกองทรัสต์จะส่งมอบเงินท่ีได้รับจากค่า
สินไหมทดแทนพืน้ฐานหลังหักภาระหรือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องมามอบให้แก่ผู้ ให้
เ ช่า  เพื่อให้ผู้ ให้เ ช่าใช้ในการด า เนินการตามข้อนี ้(หากมี) และผู้ให้เช่าตกลง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

(2) กองทรัสต์ตกลงรับผิดชอบในส่วนของการดแูลท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินตามข้อ (1) ให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานได้ตามปรกติของการด าเนิน
โครงการ เช่น การล้างผ้าใบคลุมหลังคา การดูแลรักษาความสะอาดทางเช่ือม การ
เปลี่ยนหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่าง รวมถึงการดูแลรักษาบรรดาอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สนิดังกล่าวทัง้หมดด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ 
เป็นต้น 

(3) ในกรณีท่ีทรัพย์สินตามข้อ (1) เสียหายทัง้หมดหรือเสียหายเกินกวา่ท่ีจะซ่อมแซม
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปใน
ประเทศไทย 
ก. หากการก่อสร้างหรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกลา่วสามารถกระท าได้โดย

ชอบด้วยกฎหมายท่ีใช้บงัคับอยู่ ณ ขณะนัน้ ผู้ให้เช่าตกลงให้ความร่วมมือใน
การก่อสร้าง หรือจัดหาทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวขึน้ใหม่ โดยการด าเนินการ
ของผู้ให้เช่าตามข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์
จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน โดยกองทรัสต์จะส่งมอบเงินท่ีได้รับจากค่า
สินไหมทดแทนพืน้ฐานหลังหักภาระหรือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องมามอบให้แก่
ผู้ให้เช่าเพื่อให้ผู้ให้เช่าใช้ในการด าเนินการตามข้อนี ้(หากมี)  

ข. หากการก่อสร้างหรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวไม่สามารถกระท าได้
โดยชอบด้วยกฎหมายท่ีใช้บงัคับอยู่ ณ ขณะนัน้ ผู้ให้เช่าไม่มีหน้าท่ีในการ
ก่อสร้าง จัดหา หรือทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวขึน้ใหม่ แต่ผู้ให้เช่าตกลงเป็น
ผู้ รับผิดชอบรือ้ถอนทรัพย์สินดังกล่าวออกไปจากบริเวณทรัพย์สินท่ีเช่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง ทัง้นี ้ ไม่ตัดสิทธิกองทรัสต์ในการด าเนินการใดๆ เพื่อ
ทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวหรืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ เ ช่ารายย่อย 
ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ บริวารของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลใดๆ ภายใน
โครงการ Plearnary โดยให้การด าเนินการของกองทรัสต์ตามข้อนีต้กอยู่
ภายใต้ข้อก าหนดเร่ือง “การปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า” 

(4) ภายใต้ข้อ (ค)(3) หากกองทรัสต์เห็นว่าผู้ให้เช่ามิได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามข้อ (1) หรือ 
(3) ตามสมควร และทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องจ าเป็นต้องได้รับการดูแล ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา เปลี่ยนใหม่หรือรือ้ถอนออกไปโดยไม่ชักช้า มิเช่นนัน้อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ เช่ารายย่อย 
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ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ บริวารของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลใดๆ ภายในโครงการ 
Plearnary ไม่ว่า ทัง้ทางร่างกาย สุขภาพ จิตใจ หรือทรัพย์สิน ผู้ ให้เ ช่าตกลง
ด า เนินการใดๆ เพื่อดูแล ซ่อมแซม บ า รุงรักษา เปลี่ยน หรือรือ้ถอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับหนังสือบอกกล่าวจากกองทรัสต์ โดยการด าเนินการ
ของผู้ให้เช่าตามข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์จะได้
พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน 

(ง) ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในข้อ (ก) (ข) หรือ (ค) ข้างต้น 
และ 
(1) คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้แจ้งให้ทราบแล้วแต่ไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสีส่บิ

ห้า (45) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือหรือภายในระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีคูส่ญัญา
ได้ตกลงกัน หรือ 

(2) ในกรณีตาม (ค)(1) และ (3) กองทรัสต์เห็นว่าทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องจะต้องได้รับ
การดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษา เปลี่ยนใหม่ หรือรือ้ถอนออกไปโดยไม่ชักช้า มิ
เช่นนัน้อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ หรืออาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่ผู้ เช่ารายยอ่ย ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ บริวารของบุคคลดังกลา่ว หรือ
บุคคลใดๆ ภายในโครงการ Plearnary ไม่ว่าทัง้ทางร่างกาย สุขภาพ จิตใจ หรือ
ทรัพย์สิน 

ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงหรือกองทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) สามารถด าเนินการต่างๆ  ตามข้อ 
(ก) (ข) หรือ (ค) แทนคู่สัญญาฝ่ายนัน้ได้ทุกประการ และคู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงจะต้องชดใช้บรรดาค่าใช้จ่ายและคา่เสยีหายท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ช าระไป
เพื่อการดังกล่าวอย่างเต็มจ านวน ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง
จากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเสียหาย 

2. การปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) กองทรัสต์มีสิทธิในการตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า รวมถึงก่อสร้างสิ่ง

ปลูกสร้างหรือสาธารณูปโภคใดๆ ("ส่ิงปลูกสร้างเพิ่มเติม") ตลอดระยะเวลาการเช่า 
โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างและ/หรือดัดแปลง  รวมถึง
ให้ความยินยอมและช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร การขออนุญาต 
และการติดต่อกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี การตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงท่ี
อาจกระทบถึงโครงสร้างหรือรากฐานของทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ  
กองทรัสต์จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเร่ิมด า เนินการ
ดังกล่าว โดยผู้ให้เช่าจะไม่ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  และการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์จะได้พิจารณาเห็นชอบ
ร่วมกัน 

(ข) ผู้ให้เช่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมและให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมดังกลา่วตลอดระยะเวลาการเช่า  โดยในกรณีท่ีสิง่
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ปลูกสร้างเพิ่มเติมมีผลเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในทรัพย์สินท่ีเช่า  ให้ถือว่าพืน้ท่ีให้
เช่าสุทธิท่ีเพิ่มขึน้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาฉบบันี ้

(ค) ไม่ว่าในกรณีใด การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมตามท่ีระบุในข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

การประกันภัย ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรัสต์จะจัดให้มีการท า  
1. ประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภัยส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า และทรัพย์สินภายในทรัพย์สนิท่ี

เช่า โดยมีกองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและ
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า  ซ่ึงมูลค่าทุนประกันภัยท่ี
จัดท าจะไม่น้อยกว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement Cost) ไม่รวมมูลค่าท่ีดนิ 
ซ่ึงค านวณโดยผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี  ้
กองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนพืน้ท่ีของทรัพย์สินท่ีเช่า และ
ผู้ ให้เ ช่าตกลงรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยตามสัดส่วนมูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Full 
Replacement Cost) พืน้ท่ีครอบครอง และทรัพย์สินภายในโครงการส่วนอ่ืนๆ ท่ีกองทรัสต์
ไม่ได้ลงทุน ตามจ านวนท่ีเรียกเก็บโดยกองทรัสต์ หรือตามสัดส่วนท่ีคู่สญัญาจะได้ตกลงกัน 
และ  

2. ประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการ รวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า  
โดยกองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยทัง้หมดตามสัดส่วนพืน้ท่ีของทรัพย์สินท่ีเช่า  

3. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมีกองทรัสต์และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เ ข้า เป็นผู้ เอา
ประกันภัยร่วมและ/หรือเป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วม โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเบีย้
ประกันภัยดังกล่าวทัง้หมด 

ทรัพย์สินท่ีเช่า
เสียหายหรือถูก
ท าลาย 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ 
ท าให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) ให้จัดการประชุม
ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายโดยไม่ชักช้า  เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสุจริตว่ากรณีดังกล่าว ควรจะด าเนินการให้มีการก่อสร้างทรัพยส์นิ
ท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ดังกล่าวภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีเกิดความเสียหายตามข้อนี ้
(ก) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาไม่อาจหาข้อยุติได้ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น หรือ (2) 

คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ให้ถือว่า
คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเ ช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า โดย
กองทรัสต์จะส่งมอบเงินท่ีได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานหลังจากหักภาระหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องมามอบให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อให้ผู้ให้เช่าใช้ในการด าเนินการก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมดังกล่าว โดยจะก าหนดจ่ายช าระตามงวดงานขึน้อยู่กับดุลพินิจของ
ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีของกองทรัสต์ ทัง้นี ้การก่อสร้างทรัพยส์ินท่ีเช่าขึน้มาใหม่
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ดังกล่าวจะต้องด าเนินการเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะ
มีการก่อสร้าง โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลน
การก่อสร้าง/ดัดแปลงทรัพย์สินท่ีเช่าฉบับท่ีได้ รับอนุมัติโดยหน่วยงานท้อง ถ่ินท่ี
เก่ียวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และตามแผนงานและงบประมาณท่ี
คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน  
ผู้ให้เช่าจะต้องท าการก่อสร้าง/ดัดแปลงให้แล้วเสร็จภายในยี่สบิสี่ (24) เดือนนับแต่เกิด
ความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน รวมถึงด าเนินการขอ
ความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้า
มี) เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันี ้และให้ถือว่าสิทธิและ
หน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป โดยให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการ
ก่อสร้างขึน้มาใหม่เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี ้ โดยผู้ให้เช่าจะ
เป็นผู้ มีกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวและให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการก่อสร้างขึน้มาใหม่
เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้

(ข) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาตกลงจะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ี
เช่า  หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้
เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง  คู่สัญญา
ตกลงให้กองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน โดยกองทรัสต์จะได้รับส่วน
แบง่เท่ากับค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหลังจากการช าระหนีห้รือปลดภาระผูกผันกับเจ้าหนี ้
แล้ว คงเหลือตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และผู้ให้เช่าจะได้รับส่วน
แบ่งส่วนท่ีเหลือจากส่วนของกองทรัสต์  ทัง้นี  ้กองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานในส่วนท่ีเกินกว่าท่ีกองทรัสต์จะได้รับให้แก่ผู้ให้เช่า 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยยังคง
สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าบางส่วนเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้  (Partial Loss) 
ให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป ซ่ึงผู้ให้เช่ามีหน้าท่ี
ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า โดยกองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี
กองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าดังกล่าว  

ทรัพย์สินท่ีเช่าถูก
เวนคืน 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนกองทรัสต์เห็นว่าไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ให้สัญญาฉบบันีเ้ป็นอันยุติ
และยกเลิกต่อกันโดยทันที โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนตามวิธีการ
ค านวณค่าทดแทนตามสูตรการค านวณท่ีระบุด้านล่าง  โดยเงินท่ีได้รับจากการเวนคืน
ทรัพย์สินท่ีเช่า หมายถึง เงินท่ีผู้ให้เช่าได้รับมาจากการเวนคืน รวมถึงเงินเวนคืนท่ีดินท่ีเช่า
ช่วงท่ีบริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของท่ีดินได้รับจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
(หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีท่ีเก่ียวข้อง) ทัง้นี ้ เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดหลังการจ่ายเงิน ให้
กองทรัสต์ข้างต้นให้เป็นของผู้ให้เช่า 
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"ค่าทดแทนการเวนคืน" = เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพยส์ินท่ีเช่า คูณด้วย (มูลค่าสิทธกิาร
เช่า ท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่า  ณ  วันท่ีถูกเวนคืน  (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพยส์ินท่ีเช่า ณ วันท่ีถูกเวนคนื (Income approach 
of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะไม่เกินมูลค่าสทิธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพยส์ินท่ีเช่า ณ วันท่ี
ถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) และผู้ให้เช่าไม่มีหน้าท่ีต้องคืน
เงินค่าเช่าตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ให้แก่กองทรัสต์อีก  

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังสามารถใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้เช่าตกลงช าระเงินค่าทดแทนการ
เวนคืนดังต่อไปนีใ้ห้แก่กองทรัสต์  
"ค่าทดแทนการเวนคืนในกรณีท่ีถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังใช้ประโยชน์ได้" 
= เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเ ช่า  คูณด้วย (มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ  วันท่ีถูก เวนคืน  (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน 
(Income approach of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะต้องไม่เกินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่าใน
ส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 
ผู้ให้เช่าจะช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้แก่กองทรัสต์ทันทีท่ีผู้ ให้เ ช่าและ/หรือบริษัท  
ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของท่ีดินท่ีเช่าช่วงได้รับเงินค่าเวนคืนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงให้ถือว่าเงินทดแทนดังกล่าวเป็นการเยียวยาความเสียหายทัง้หมดท่ีกองทรัสต์
อาจได้รับในกรณีนี ้ โดยผู้ให้เช่าไม่มีหน้าท่ีต้องคืนเงินค่าเช่าตามส่วนท่ีถูกเวนคืนใ ห้แก่
กองทรัสต์อีก และในกรณีดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นเหตุเลิกสัญญาตามสัญญาฉบบันี  ้

3. การค านวณมูลค่าสิทธิการเช่าและมูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าตามข้อ 1. และ 2. ให้ใช้ 
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ประเมินตามวิธีรายได้ (Income Approach) โดยในกรณีมีผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 1 ราย ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าจากผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน โดยเป็นผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ในกรณีท่ีเงินท่ีได้รับจากการเวนคนืทรัพยส์ินท่ีเช่าต า่กว่าราคาตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่า  เม่ือ
ได้รับการบอกกล่าวจากกองทรัสต์  ผู้ ให้เช่าตกลงให้ความร่วมมือกับกองทรัสต์ในการ
อุทธรณ์ค่าทดแทนการเวนคืนกับหน่วยงานท่ีมีอ านาจ และ/หรือด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งให้ทราบ 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับ
การเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าและการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาการ
เช่าตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีแ้ละระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่อออกไป 
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2. กองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าส่งให้แก่ผู้ให้เช่าตามจ านวนท่ีผู้ให้เช่าจะแ จ้ง ให้
กองทรัสต์ทราบล่วงหน้า เพื่อน าไปช าระแก่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุแห่งการเลิก
สัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบบันี ้และผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่ท าการ
จดทะเบยีนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวันท่ีกองทรัสต์ก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้ให้ถือว่า
เป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบบันีทั้นที 

2. ในกรณีท่ี (1) สัญญาเช่าท่ีดินสิน้สุดลงโดยความผิดของผู้ให้เช่าจนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ หรือ (2) ผู้ให้เช่าปฏิบตัิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยมื
เงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนีส้นิอ่ืนใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซ่ึงอาจน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะ
ล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ หรือ (3) ผู้ ให้เ ช่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้
ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ของผู้ให้เช่า ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้เช่าในการช าระหนี ้ 
หรือปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันี ้โดยผู้ให้เช่าไม่สามารถท าการแก้ไขเหตุ (1) หรือ (2) หรือ (3) 
ดังกล่าวให้เสร็จสิน้ภายในหน่ึงร้อยยี่สบิ (120) วัน นับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบ
ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่ ผู้ให้เช่าสามารถพิสูจน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจน
เป็นท่ีพอใจแก่กองทรัสต์ว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญตอ่ฐานะทาง
การเงินของผู้ให้เช่าซ่ึงจะน าผู้ ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลาย  และการผิดนัดดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทรัสต์ตามสัญญาฉบบันี  ้

3. ในกรณีท่ีสัญญาเช่าท่ีดินสิน้สุดลงโดยเหตุอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ความผิดของผู้ให้เช่า จนเป็นเหตุให้
กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าได้ 

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ กรณี
ท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ ให้
เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

5. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามก าหนดในสัญญาฉบบันีเ้ว้นแต่จะมี
การต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 

6. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา 
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7. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น
ลายลักษณ์อักษรแล้ว 

8. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  
ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้

9. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาโดยผู้ให้เช่าหรือบริษัทในเครือของผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาซือ้ขาย
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาตกลงกระท าการ หรือสัญญาเช่าท่ีดิน 

10. กรณีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ท า
ให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) และ (1) คู่สัญญาตกลง
จะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเ ช่าขึน้ใหม่  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจ
ด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้
บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง 

11. กรณีเหตุสุดวิสัย ท่ีไม่ใช้ความผิดของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย และไม่ถือเป็นเหตุแห่งการเลิก
สญัญาตามข้อ 8 หรือข้อ 10 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตัิตามหัวข้อเหตสุดุวสิยั 
ข้อ 2 ได้จนเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา  

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 9 
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิ หน้า ท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์จะเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ให้เช่าจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สดุลง เว้นแต่ความเสยีหาย
ดังกล่าวเกิดจากผู้ให้เช่าหรือคู่สัญญาของกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีห้รือในสัญญาใดสญัญาหน่ึงท่ีระบุในหัวข้อ "เหตุแห่งการ
เลิกสัญญา" ข้อ 9 และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเ ช่าภายใต้สัญญาฉบับนี ้
และกระทบสิทธิของกองทรัสต์ภายใต้สัญญาฉบับนีห้รือสัญญาใดสัญญาหน่ึงท่ีระ บุใน
หัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 9 อย่างมีนัยส าคัญ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที และผู้ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชย
ให้แก่กองทรัสต์ ตามราคาประเมินซ่ึงอ้างอิงวิธีรายได้ (Income Approach) ณ วันท่ีสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยให้กองทรัสต์ และผู้ให้เช่าแต่งตัง้บริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฝ่ายละ 
1 (หน่ึง) ราย และตกลงใช้มูลค่า เฉลี่ยท่ีได้จากการประเมินของบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทัง้ 2 (สอง) ราย เป็นค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชยดังกล่าว รวมถึง
เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ ไม่ตัด
สิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมี
เหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 3 กองทรัสต์มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที และในกรณีท่ีกองทรัสต์ใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะต้อง
ช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ี
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ผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู่ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด
อันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ เว้นแต่เหตุผิดนัดของผู้ให้เช่าตามข้อ 3 ของเหตุแห่ง
การเลิกสัญญาดังกล่าวเกิดจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ี
ผิดพลาดตามสัญญาฉบบันี ้

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 4 ผู้ให้เช่าจะ
เรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง 
เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง
ท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญา
ฉบบันี ้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่า เช่า
คงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเ รียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้เว้น
แต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 8 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสตมี์สิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนจากผู้ให้เช่าตาม
วิธีการท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืน" ข้อ 1 

6. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 10 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยคู่สัญญาตกลงแบง่ค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานตามวิธีการท่ีระบุ
ไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกท าลาย" ข้อ 1 (ข) 

7. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 
2 หรือ ข้อ 9 แล้ว กองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่ากองทรัสต์
จะได้รับช าระค่าเสียหาย เงินช าระคืน ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์แล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าคงเหลอืรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ให้
เ ช่าส าหรับระหว่างระยะเวลานี ้ตามท่ีกองทรัสต์จะพิสูจน์ได้ว่ากองทรัสต์ได้ รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกินกวา่ผลประโยชน์ท่ีกองทรัสต์ได้รับส าหรับช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว โดยผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกินดังกล่าว 

8. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสญัญา" ข้อ 11 และคู่สัญญา
ทัง้สองฝ่ายได้ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการด าเนินการตามหัวข้อเหตุสุดวสิัยข้อ 2 นี ้
แล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยผู้ให้เช่าตกลงจะช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่า
คงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ให้เ ช่าได้รับไว้ในนาม
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กองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยท่ีคู่สัญญาแตล่ะ
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 

การส่งมอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าคืน 

1. ภายใต้บงัคับของข้อ 7 ในหัวข้อ "ผลของการเลิกสัญญา" เม่ือสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลงไม่ว่า
กรณีใดๆ กองทรัสต์ตกลงขนย้ายทรัพยส์ินและบริวารของกองทรัสต์ออกไปจากสถานท่ีเช่า
แล้วส่งมอบสถานท่ีคืนให้แก่ผู้ ให้เ ช่าในสภาพเรียบร้อยภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันท่ี
สัญญาสิน้สุดลง หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว กองทรัสต์ยังไม่ด าเนินการตามหน้าท่ี ผู้ให้
เช่ามีอ านาจเข้าไปด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร รวมทัง้เข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่า
โดยมีอ านาจท าลายเคร่ืองกีดขวางใดๆ ได้ โดยกองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายท่ี
เกิดขึน้  

2. กองทรัสต์จะท าการส่งมอบทรัพย์สนิท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าตามสภาพการใช้งานในขณะนัน้
แต่ต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ติดตรึงตราและไม่ติดตรึง
ตรากับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงกองทรัสต์ได้ใช้ความระมัดระวงัในการดูแลรักษาทรัพย์สนิดังกลา่ว
ดุจวิญญูชนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณี ท่ีไม่สามารถส่งมอบส่วนควบและ
อุปกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่าได้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย หรือการ
เสื่อมสภาพของทรัพย์สินนัน้ๆ เ น่ืองจากการใช้งานตามปกติหรืออายุการใช้งานของ
ทรัพย์สินนัน้  

3. เม่ือผู้ให้เช่าได้รับมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนจากกองทรัสต์ ผู้ให้เช่าจะเข้าด าเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันท่ีกองทรัสต์แจ้งความประสงค์ท่ีจะสง่
มอบ และกองทรัสต์ตกลงท่ีจะปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าให้กลับคืนสูส่ภาพตามท่ี
ระบุไว้ในข้อ 2. โดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดและวธิีการท่ีคูส่ญัญา
ทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกัน 

4. กองทรัสต์จะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์ได้รับไว้แทนผู้ให้เช่า (ถ้ามี) ให้แก่
ผู้ให้เช่า รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าท่ีกองทรัสต์ได้รับจากผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สนิท่ี
เช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือผู้ให้เช่า (แล้วแต่กรณี)  

5. ภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันสิน้สุดสัญญาหรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าจะพิจารณา
ขยายให้ตามความเหมาะสม  กองทรัสต์จะโอนมิเตอร์ไฟฟ้า  น า้ประปา  และ/หรือ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการตามท่ีกองทรัสต์ได้รับโอนจากผู้ ให้
เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่า โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโ อน
มิเตอร์ดังกล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการโอนมิเตอร์ดังกล่าวไม่อาจส าเร็จลงได้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดเน่ืองจากความผดิของคู่สัญญาฝ่ายใด กรณีย่อมไม่เป็นการตัดสทิธิคู่สญัญาอีกฝ่าย
หน่ึงในการเรียกร้องค่าเสียหาย  ดอกเบีย้ หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากคู่สัญญาฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง 

6. กองทรัสต์จะด าเนินการเพื่อให้ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตาม
สัญญาเช่าพืน้ท่ีภายในบริเวณทรัพย์สนิท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าภายในสาม (3) เดือน นับจาก
วันท่ีมีผลเป็นการเลิกสัญญาฉบบันี ้ 
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7. กองทรัสต์จะด าเนินการไถ่ถอนหลักประกันในกรณีท่ีกองทรัสต์น าสิทธิและหน้าท่ีตาม
สัญญาฉบบันี ้สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ และสัญญาตกลงกระท า
การ ไปก่อหลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธรุกิจ) หรือโอนสิทธิและหน้าท่ีดังกลา่วไปยงั
ผู้ให้สินเช่ือทางการเงินของกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทางการเงินแต่งตัง้เพื่อเ ป็น
หลักประกันการให้สินเช่ือดังกล่าวได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน โดยกองทรัสต์จะใช้
ความพยายามอย่างดีท่ีสุดเพื่อให้การไถ่ถอนหลักประกันมีผลทันทีเม่ือสัญญาเช่าฉบับนี ้
สิน้สุดลงหรือตามท่ีคูสัญญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร  

8. คู่สัญญาตกลงว่าค่าเช่า ค่าบริการ ผลประโยชน์ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการให้
เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือการให้บริการภายในโครงการท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากวนัสิน้สุดสญัญา
ฉบับนีใ้ห้ตกเป็นสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ ให้เ ช่าทัง้สิน้  เ ว้นแต่สิทธิและความ
รับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งตามสัญญาฉบบันีห้รือตามท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็น
อย่างอ่ืนโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.8.2) สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบของโครงการ Plearnary 

ผู้ขาย บริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จ ากัด 
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ผู้ซือ้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์")  

ทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการด าเนินโครงการ โดยรายละเอียดเป็นไป
ตามรายการแนบสัญญา 

การโอน
กรรมสิทธิ์ 

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายภายใต้สัญญาฉบับนีจ้ะมีผลสมบูรณ์ในวันท่ีมีการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ  Plearnary ("วันโอนกรรมสิทธิ์ ")  

ราคาซือ้ขาย คู่สัญญาตกลงซือ้ขายทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในราคาสุทธิทัง้สิน้ [] บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
("ราคาซือ้ขาย") ทัง้นี ้กองทรัสต์จะช าระราคาซือ้ขายเม่ือมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้
สัญญาเช่าโครงการ Plearnary  

ค่าธรรมเนียม
และภาษีอากร 

ผู้ขายตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนขายทรัพยส์นิ
ท่ีซือ้ขาย และผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดขึน้จากการโอนขายทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 
หากคู่สัญญาฝ่ายใดได้ทดรองจ่ายเงินดังกล่าวแทนคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไปก่อน คู่สัญญาอีก
ฝ่ายนัน้ตกลงช าระเงินคืนให้แก่คู่สญัญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปภายในเจ็ด  (7) วัน นับแต่ได้รู้หรือ
ควรรู้ถึงการจ่ายเงินนัน้ หรือนับจากได้รับแจ้งจากคู่สัญญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปเป็นลายลกัษณ์
อักษร 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

1. กองทรัสต์ตกลงช าระราคาซือ้ขายตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้
2. กองทรัสต์มีหน้าท่ีดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซม รวมถึงจัดหาทดแทนซ่ึงทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย

ประเภท “งานระบบ” ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่าโครงการ 
Plearnary  

หน้าท่ีของผู้ขาย 1. ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะส่งมอบ 
(ก) ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในสภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถ

ด าเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีอาคารท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการศูนย์การค้าเพลนินาร่ี  
มอลล์ วัชรพล แก่บุคคลภายนอก และเพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการ
อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์  

(ข) กุญแจ รหัสแม่กุญแจ การใช้สิทธิรับประกัน (warranty) ในตัวผลิตภัณฑ์ และต้นฉบบั
เอกสารทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่กองทรัสต์ (เช่น หนังสือรับรอง 
ใบทะเบียนกรรมสิทธิ์  ใบอนุญาต สัญญา และแบบแปลน) รวมถึงลงนามและ
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมีผลเป็นการโอนโดย
สมบูรณ์มาท่ีกองทรัสต์ 

2. ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาระหนีส้ินค่าใช้จ่าย ค่าบ ารุงรักษา และภาระผูกพนัใดๆ ท่ีเก่ียวกับ
การบ ารุงรักษาทรัพยส์ินท่ีซือ้ขายท่ีตนเป็นผู้ขายท่ีเกิดขึน้และยงัคงค้างช าระอยู่ก่อนวันโอน
กรรมสิทธิ์ 
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3. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะอนุญาตให้กองทรัสต์ ผู้แทน ผู้ส ารวจทรัพย์สิน หรือท่ีปรึกษา
ของกองทรัสต์ท าการส ารวจทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการ
ตรวจสอบทรัพย์สินท่ีซือ้ขายได้ทุกประการ 

4. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะไม่กระท าการดังต่อไปนี ้
(ก) จ าน า ให้เช่า หรือให้เช่าซือ้ทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย หรือน าทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไปก่อภาระ

ผูกพันหรือเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด รวมถึงการก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใดๆ 
ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

(ข) กระท าการใดๆ ท่ีท าให้ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายต้องเสือ่มค่าลง เว้นแต่เป็นการใช้งานในการ
ด าเนินงานตามธุรกิจปกติของโครงการ Plearnary 

(ค) จ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่บุคคลภายนอก 
(ง) กระท าการใดๆ อันมีผลเป็นการรอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือท าให้สิทธิในการได้มา

ซ่ึงทรัพย์สินท่ีซือ้ขายของกองทรัสต์ด้อยลง หรือด้อยกว่าบุคคลอ่ืน 
ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ขายว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตัง้ขึน้โดย
ชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของ
ผู้ขาย 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายรับรองต่อกองทรัสต์ว่า 
1. ผู้ ขายเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบียนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม

กฎหมายไทย 
2. ผู้ขายมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ

ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ ขาย 

3. การท่ีผู้ขายเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ขายได้ท าหรือจะท าความตก
ลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ขาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

4. ผู้ขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการขาย
และโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายแก่กองทรัสต์ 

5. ผู้ขายไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ในระหวา่ง
การด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด หรือผิดสัญญาใดๆท่ีมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ขายตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

6. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระผูกพันใดๆหรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืน
ใด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ าน า การจ านอง สิทธิยึดหน่วง และภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด 
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7. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ 

8. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ 
9. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ขายได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล ใดๆ  

ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัและผู้ขาย
มิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ 

เหตุเลิกสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ขายไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในวันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่า

ภายใต้สัญญาเช่าโครงการ Plearnary 
2. ในกรณีท่ีผู้ขายจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ้หรือผิด

ค า รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้(เ ว้นแต่ ท่ีเป็นกรณีตามข้อ 1 ข้างต้น) และผู้ขายไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจาก
วันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญา
ได้ตกลงกัน 

3. ก่อนการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย ผู้ขายถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย  
หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ขาย  
ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ขายในการช าระหนีห้รือปฏิบตัิตาม
สัญญาฉบบันี ้

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณี
ท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ขาย  
จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี ้

5. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาฉบบันี ้
6. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้คู่สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์

เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
7. ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าโครงการ Plearnary อันเน่ืองมาจาก 

(ก) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านผู้ให้เช่า หรือผู้ให้สัญญาภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ
ฉบบัลงวันท่ีเดียวกับสัญญาฉบบันี ้  

(ข) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านกองทรัสต์ หรือ 
(ค) ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือ 
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(ง) คู่สัญญาตกลงเลิกสญัญา หรือในกรณีท่ีมีการเลิกสญัญากองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้
แจ้งให้ผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ Plearnary ทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น
ลายลักษณ์อักษรแล้ว  หรือในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเ ช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ  
Plearnary ถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาเช่าโครงการ  Plearnary 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 7(
ก) และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  ผู้ขายตกลง
ซือ้คืนจากกองทรัสต์ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้  ใน
ราคาตามท่ีกองทรัสต์ซือ้ครัง้แรกซ่ึงปรับตามสัดส่วนของจ านวนวันท่ีกองทรัสต์ยังคงมีสิทธิ
ตามระยะเวลาการเช่านับจากวันท่ีมีผลเป็นการเลิกสัญญาและกองทรัสต์มิได้ใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไปภายใต้สัญญาเช่าโครงการ Plearnary หรือตามราคาอ่ืนใดตามท่ี
คู่สัญญาได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ /หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 4 หรือข้อ 7(ข) และ
เหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีผู้ขายไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด  
หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที 
โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคืน
ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ใน
ขณะนัน้โดยให้ถือเป็นค่าปรับจากการผิดสัญญาของกองทรัสต์ 

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 7(ค) ให้ถือว่าสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสต์ตกลงคืนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายเฉพาะประเภทงานระบบตามท่ี
ได้รับโอน (เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงเป็นประการอ่ืน) ให้แก่ผู้ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งาน
จริงอยู่ในขณะนัน้และต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน ทัง้นี ้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิ
เ รียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่า ซือ้ขายทรัพย์สิน  เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจาก
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7(ง) ให้
ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย  ค่าใช้จ่าย 
ค่าซือ้ขายทรัพย์สินเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้  โดยใน
กรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคนืทรัพย์สนิท่ีซือ้
ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ในราคาตาม
บัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้วยค่าเสื่อมราคาท่ีคิดตามระยะเวลาห้า  (5) ปีส าหรับ
ทรัพย์สินประเภทเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ และระยะเวลายี่สิบ (20) ปี ส าหรับทรัพย์สิน
ประเภทงานระบบ หรือตามราคาอ่ืนใดท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 
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เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย  เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย 

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.8.3) สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการของโครงการ Plearnary 

ผู้ให้สัญญา บริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จ ากัด ("ผู้ให้สัญญาท่ี 1") และ 
บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) ("ผู้ให้สัญญาท่ี 2")   
ผู้ให้สัญญาท่ี 1 และผู้ให้สัญญาท่ี 2 จะเรียกรวมกันว่า “ผู้ให้สัญญา” 

ผู้รับสัญญา ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์")  

ระยะเวลาของ
สัญญา 

สัญญานีมี้ผลใช้บงัคับตัง้แต่วันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ  และ
สัญญานีจ้ะสิน้สุดลงเม่ือสัญญาเช่าโครงการดังกล่าวครบก าหนดหรือสิน้สุดลงโดยไม่มีการตอ่
ระยะเวลาการเช่าออกไป 

การถือครอง
หน่วยลงทุน 

1. ภายในระยะเวลาถือครองหน่วยลงทุน  ผู้ ให้สัญญา  ตกลงรักษาสัดส่วนการถือครอง
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในความครอบครองของผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ 
โดยมีสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสตร์วมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของมูลค่าเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนภายใต้สัญญาเช่าโครงการและสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ 
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อุปกรณ์และงานระบบ หรือคิดเป็น [] หน่วย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับจากวันท่ี
หน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก   
อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ประสงค์จะเพิ่มเงินทุน
จดทะเบยีนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ผู้ให้
สัญญาและ/หรือบริษัทในเครืออาจไม่จองซือ้หน่วยลงทุนของกองทรัสต์ซ่ึงออกและเส นอ
ขายในครัง้ใหม่นีไ้ด้   

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ จองซือ้หน่วยทรัสต์มากกว่าหน่วยลงทุนท่ีระบุ
ในข้อ 1 ผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือตกลงรักษาสัดสว่นการถือครองหน่วยทรัสตส์ว่น
ท่ีเกินกว่าท่ีระบุในข้อ 1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันท่ีหน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก  

3. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ผู้ให้สัญญาตกลง
จะ (และจะด า เนินการใดๆ  เพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่าบริษัทในเครือจะ ) ไม่ขาย หรือโอน
หน่วยทรัสต์ หรือน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าหรือก่อภาระผูกพันใดๆ จนท าให้ผู้ให้สัญญาและ/
หรือบริษัทในเครือถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันต ่ากว่าสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่
ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ หรือเป็นการท าธุรกรรม
ระหว่างผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ 

การถือครองหุ้น
ของผู้ให้สัญญาท่ี 
2 ในผู้ให้สัญญาท่ี 
1 

1. ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาฉบบันีมี้ผลบังคับใช้ นับจากสัญญาฉบบันีมี้ผลบงัคับใช้ ผู้ให้
สัญญาท่ี 2 ตกลงรักษาสัดส่วนการถือครองหุ้นในผู้ให้สัญญาท่ี 1ให้อยู่ไม่ต ่ากว่าร้อยละห้า
สิบเอ็ด (51) ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดในผู้ให้สัญญาท่ี 1 ให้ถือครองโดยผู้ให้สัญญา
ท่ี 2 และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ให้สัญญา และผู้ให้สัญญาท่ี 2 และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับผู้ให้สัญญา ตกลงไม่ขาย โอน หรือน าหุ้นดังกล่าวทัง้หมดหรือแต่บางส่วน ไป
จ าน าหรือก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทรัสต์ ซ่ึงกองทรัสต์จะต้องไม่ปฏิเสธการให้ความยินยอมดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร 

2. ให้กองทรัสต์พิจารณาให้หรือไม่ให้ความยินยอมตามข้อ 1. ภายในหกสิบ (60) วัน นับแต่
วันท่ีกองทรัสต์ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์จากผู้ให้สัญญาท่ี 2 และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับผู้ให้สัญญา หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกองทรัสต์มิได้มีหนังสือ
แสดงเจตนาใดๆ ตอบกลับไปยังผู้ให้สัญญาท่ี 2 และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ให้
สัญญา ให้ถือว่ากองทรัสต์ได้ให้ความยินยอมตามข้อนีแ้ล้วโดยชอบ 

ข้อตกลงเร่ือง
ทางเข้าออก และ
พืน้ท่ีส่วนกลาง 

ตลอดระยะเวลาของสญัญา ผู้ให้สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้องตกลงให้สิทธิดงัต่อไปนีแ้ก่กองทรัสตโ์ดย
ถือเป็นหน้าท่ีของผู้ให้สัญญาตามท่ีก าหนดไว้ภายใต้สัญญาเช่าโครงการ Plearnary และสัญญา
ฉบบันี ้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและให้ถือว่าค่าตอบแทนการใช้สิทธิในข้อนีร้วมอยู่ในค่า เช่า
ตามสัญญาเช่าโครงการ Plearnary แล้ว แต่การใช้สิทธิของกองทรัสต์จะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระ
เกินสมควรแก่ผู้ให้สัญญาและบริวารของผู้ให้สัญญา  
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1. สิทธิในการใช้ถนน ช่องทางจราจร ทางเข้า-ออก ทางและทางเช่ือมท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยัง
ทางสาธารณะอ่ืนๆ ซ่ึงตั ง้อยู่บนท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 205610 ต าบลท่าแร้ง (จรเข้บวั) 
อ าเภอบางเขน (ลาดพร้าว) กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจดทะเบยีนภาระจ ายอมให้แก่ท่ีดินท่ีเช่า
ช่วง (หากมี)  

2. สิทธิในการใช้พืน้ท่ีและทรัพย์สินส่วนกลางอ่ืนๆ ของโครงการ Plearnary ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงโครงเหล็ก ผ้าใบคลุมหลังคา โครงหลังคาเหล็ก เต็นท์คลุม ทางเช่ือมระหว่าง
อาคาร พืน้ท่ีอาคารจอดรถและพืน้ท่ีลานจอดรถโดยรอบโครงการ (เฉพาะส่วนท่ีกองทรัสต์
ไม่ได้ลงทุน (หากมี)) ในจ านวนท่ีเพียงพอต่อการด าเนินโครงการและเพียงพอตามกฎหมาย  
ห้องน า้ ท่ีเก็บขยะ และพืน้ท่ีส าหรับจัดวางสาธารณูปโภคและงานระบบต่างๆ ของโครงการ 
ฯลฯ 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้า-ออกโครงการ หรือสัญจรภายในโครงการ Plearnary หรือ
เพื่อเช่ือมต่อไปยังทางสาธารณะอ่ืนใด หรือเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย 
ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ และบริวารของบุคคลดังกล่าว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและ
จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์  
ผู้ ให้สัญญาตกลงท่ีจะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ก่อภาระผูกพัน โอน หรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้น หรือด าเนินการใดๆ ท่ีมีผล
หรืออาจมีผลท าให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ และบริวารของบุคคล
ดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ ข้างต้นได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
กองทรัสต์ตกลงท่ีจะบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สนิต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้นด้วยค่าใช้จ่าย
ของกองทรัสต์ (เ ว้นแต่ท่ีได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยเฉพาะในสัญญาฉบับนีแ้ละสัญญาเช่า
โครงการ Plearnary) แต่ผู้ให้สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้องตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมพืน้ท่ีและทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีมีลักษณะ
เป็นการลงทุน (Capital Expenditure) ตามจ านวนท่ีเรียกเก็บโดยกองทรัสต์ 

การไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขัน 

ภายในระยะเวลาสาม (3) ปี นับตัง้แต่วันท่ีท าสัญญาฉบบันี ้ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือ ตก
ลงท่ีจะไม่ท าการพัฒนาโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตี ้
มอลล์ขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลกัษณะดังกล่าวใดตัง้แต่ร้อยละ
ห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการ ในรัศมี 3 กิ โลเมตร นับจากโครงการ 
Plearnary เว้นแต่เป็นโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์
ท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบนัหรืออยู่ระหว่างการพฒันาและได้รับความยินยอมจากกองทรัสตโ์ดยท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือเป็นโครงการท่ีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์แล้ว
ตามท่ีระบุในสัญญาฉบบันีห้รือในภายหลัง 

สิทธิท่ีจะปฏิเสธ
ก่อน (Right of 
First Refusal) 

ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ (รวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป 
(หากมี)) ไม่ว่าจะได้มีการยกเลิกสัญญาเช่าโครงการก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่  
ผู้ให้สัญญาตกลงให้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ดังต่อไปนี ้ เว้น
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แต่จะมีประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎระเบยีบ
อ่ืนใดท่ีมีผลใช้บังคับท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่ได้ 
1. หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาประสงค์ท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธกิาร

เช่า ในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารท่ีระบุในสัญญาเช่าโครงการ ให้แก่บุคคลใดๆ 
ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค าเสนอไปยัง
กองทรัสต์ โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดงักล่าวเพื่อให้กองทรัสต์
พิจารณารับข้อเสนอก่อน ภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันท่ีกองทรัสต์ ได้รับ
ข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้(ก) จะต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์

หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกภายในระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบ (180) วันนับจาก
วันครบก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอ หรือวันท่ีกองทรัสต์ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าว 
และ (ข) ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสทิธิ์หรือให้สทิธิ
การเช่าดังกล่าวบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ) ท่ีได้มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์ 
(รวมเรียก (ก) และ (ข) ว่า "เง่ือนไขการโอน") 

2. หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญามีโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและ
ศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์อยู่แล้วในปัจจุบัน หรือจะท าการพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลกัษณะดังกลา่วใดตัง้แต่
ร้อยละห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการนัน้ในรัศมี 5 กิโลเมตร นับจาก
โครงการ Plearnary และผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาประสงค์จะโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารเก่ียวกับโครงการ
ดังกล่าว ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค า เสนอ
ไปยังกองทรัสต์โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้
กองทรัสต์พิจารณารับข้อเสนอก่อน ภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันท่ีกองทรัสต์
ได้รับข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขการโอน 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์รับข้อเสนอภายใต้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อนตามท่ีระบุข้างต้น การด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคับเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  
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ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอหรือปฏิเสธไม่รับ
ข้อเสนอ ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องไม่โอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการ
เช่าแก่บุคคลภายนอกบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า  (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ)  ท่ีได้มีการเสนอให้แก่
กองทรัสต์ และจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนทุกประการ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้
สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่
บุคคลภายนอกภายในก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ ในเงื่อนไขการโอนข้อ (ก) ผู้ให้สัญญาหรือ
บริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อนีอี้กครัง้หน่ึง 

การใช้ช่ือและ
เคร่ืองหมาย
การค้า 

ผู้ให้สัญญาท่ี 1 ตกลงให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้ช่ือทางการค้าค าว่า  "เพลินนาร่ี มอลล์" หรือ 
"PLEARNARY MALL" เพื่อการด าเนินกิจการของกองทรัสต์ในประเทศไทย โดยให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ช่ือทางการค้าตามท่ีระบุในสัญญาเช่าโครงการ 
Plearnary ทุกประการ 

ค ารับรองของผู้ให้
สัญญา 

1. ผู้ให้สัญญาเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้สัญญามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และ
การด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กับสัญญาฉบับนี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้
สัญญา 

3. การท่ีผู้ให้สัญญาเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่
เป็นการขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้ท าหรือจะ
ท าความตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้สัญญา  

4. ผู้ให้สัญญาไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้สัญญาตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

5. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล
ใดๆ ตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบบันีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
สัญญามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

6. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของโครงการออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบ
ด้วยกฎหมาย 

เหตุผิดสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้ หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และผู้ให้สัญญาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 
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2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย  หรืออยู่ในขัน้ตอน
การเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้สัญญา ซ่ึงกองทรัสต์
เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้สัญญาในการช าระหนี  ้หรือปฏิบตัิตามสัญญา
นี ้

3. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้หรือผดิ
ค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้อง
ตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการ
ผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีการไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ ให้สัญญาฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือสัญญาเช่าโครงการ 

4. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาของผู้ให้สัญญาท่ี 1 ภายใต้สัญญาเช่าโครงการ 
การเลิกสัญญา 1. ในกรณี ท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 4 

กองทรัสต์มีสิทธิ 
(ก) เรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้  

หรือ 
(ข) บอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที  ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง

ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 
2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 3 ผู้ให้สัญญาจะเรียก

ค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลให้ผู้ให้สัญญามีสทิธิบอกเลกิสญัญา
ฉบบันีไ้ด้หรือท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้สัญญาในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

3. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้แจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
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สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆเพือ่ประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคืนสู่
สถานะเดิม 

การโอนสิทธิ 1. ผู้ให้สัญญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหน้าท่ีใดๆ ของตนภายใต้สัญญานีฉ้บบันีไ้ม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ  เ ว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทรัสต์ 

2. ผู้ให้สัญญายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้ สัญญาซือ้
ขายเฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์และงานระบบ และสัญญาเช่าโครงการ Plearnary ไปก่อ
หลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิและหน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้
สินเ ช่ือทางการเงินของกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทางการเงินแต่งตัง้เพื่อเป็น
หลักประกันการให้สินเช่ือดังกล่าวได้ไม่วา่ทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ ให้สัญญา ในกรณีดังกล่าว ผู้ ให้สัญญาตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือแก่
กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือก่อหลักประกัน หรือหนังสือให้
ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะลงนาม
เพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรือการโอนสิทธิ และส่งมอบ
หนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้รับค าบอกกลา่ว
จากกองทรัสต์ 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับ 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.9) โครงการ SPRM 

(8.9.1) สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สินของโครงการ SPRM 

ผู้ให้เช่า บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
ผู้เช่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 
ทรัพย์สินท่ีเช่า ทรัพย์สินท่ีเช่า ได้แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้แต่ไม่รวมทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
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1. พืน้ท่ีในอาคารท่ีเช่า ตั ง้อยู่ เลขท่ี 86 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
ก รุงเทพมหานครโดยมีพืน้ท่ีท่ีจะลงทุนทัง้หมด (Gross Floor Area) ประมาณ 22,050 
ตารางเมตร ประกอบด้วย  
(ก) พืน้ท่ีในอาคารบางส่วนของ อาคารศูนย์การค้า จ านวน 3 อาคาร (อาคาร A/B, C และ 

D) โดยมีพืน้ท่ีท่ีจะลงทุน (Gross Floor Area) ประมาณ 13,620 ตารางเมตร และ 
(ข) อาคารจอดรถยนต์ 1 หลัง โดยมีพืน้ท่ีท่ีจะลงทุน (Gross Floor Area) ประมาณ 8,430 

ตารางเมตร และ 
2. ส่วนควบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทัง้หมดข้างต้น รวมถึงบรรดาอาคารและสิง่ปลูกสร้าง

ท่ีจะก่อสร้างขึน้บนอาคารตามข้อ 1. ในอนาคตทัง้หมด 
ระยะเวลาเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  
การต่อระยะเวลา
การเช่า 

ผู้ให้เช่าและกองทรัสต์อาจตกลงพิจารณาการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปได้  โดยคู่สัญญาจะตก
ลงกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหก (6) เดือนก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่า  

เง่ือนไขก่อนการ
จดทะเบียนการ
เช่า 

เว้นแต่กองทรัสต์จะยินยอมให้มีการยกเว้นเงื่อนไขก่อนการจดทะเบยีนการเช่าทัง้หมดหรือเพยีง
บางส่วนโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร การจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจะเกิดขึน้ต่อเ ม่ือ
เงื่อนไขเหล่านีไ้ด้ส าเร็จลงแล้ว 
1. ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีภายในบริเวณ

ทรัพย์สินท่ีเช่า ในสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละเก้าสิบ (90%) ของพืน้ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าท่ี
มีการปล่อยเช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อย ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือในสัดส่วนท่ีตกลงกับ
ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี 

2. ผู้ให้เช่าได้รับความยินยอมในการให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจากเจ้าของท่ีดินเรียบร้อยแล้ว  
3. คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้องได้ด าเนินการจดทะเบยีนขยายระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่า

ท่ีดินระหว่างผู้ให้เช่าและเจ้าของท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่า (“สัญญาเช่าท่ีดิน”) 
เพื่อให้ครอบคลุมก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันี ้ ณ ส านักงานท่ีดินท่ีมีเขต
อ านาจ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าหรือตามท่ีผู้ให้เช่าจะได้ตกลงกับเจ้าของท่ีดินท่ีเช่าช่วง 

4. มีการเข้าท าและมีการโอนทรัพย์สนิตามสญัญาขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบโดย
คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการ
ด าเนินโครงการ SPRM 

5. มีการเข้าท าสัญญาตกลงกระท าการโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง  
6. มีการเข้าท าสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง  
7. มีการเข้าท าสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง (หากมี) 
8. ทรัพย์สินท่ีเช่าได้มีการปลอดหรือไถ่ถอนจากจ านอง รวมถึงภาระติดพันอ่ืนใดในทรัพย์สนิท่ี

เช่าทัง้หมด 
9. การให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับอนุมัติโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติท่ีประชุม

ใหญ่ผู้ ถือหุ้นของผู้ให้เช่าและ/หรือเจ้าของท่ีดิน ตามระเบยีบข้อบงัคับของผู้ให้เช่าและ/หรือ
เจ้าของท่ีดิน 
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10. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีการท าประกันภัยท่ีเก่ียวข้อง (โดยกองทรัสต์) ดังต่อไปนี ้
(ก) กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความเสี่ยงภัยทรัพย์สินในส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมี

กองทรัสต์และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาประกันภัย
ท่ีเหลือของกรมธรรม์ประกันภัยนับแต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  

(ข) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีกองทรัสต์เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัย 

(ค) กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมี
กองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วม 

11. ผู้ให้เช่าได้ยื่นแบบแสดงรายการและช าระบรรดาค่าภาษีอากร เบีย้ปรับ และเงินเพิ่มทัง้หมด
ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงรวมถึงค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย 
และภาษีประเภทอ่ืนใดท่ีได้มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินท่ีเช่าต่อหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

การจดทะเบียน
สิทธิการเช่า 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะเข้าจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่า  ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องใน
วันท่ีมีการช าระค่าเช่าโดยคู่สญัญาตกลงจะไปจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้จดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือภายในวันและเวลาท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งหรือจะแจ้งต่อผู้ให้เช่าล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน แล้วแต่วันใดจะเกิดขึน้ในภายหลัง 

ค่าเช่าและการ
ช าระค่าเช่า 

1. กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้จ านวนให้แก่ผู้ให้เช่า เม่ือมีการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องแล้ว ทัง้นี ้ค่า
เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี  ้

ทรัพย์สินท่ีเช่า อัตราค่าเช่า 
ค่าเช่ารวม [] 

2. ในการช าระค่าเช่าตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี  ้ กองทรัสต์จะช าระให้กับผู้ให้เ ช่า ใน
จ านวนท่ีได้ด าเนินการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

หน้าท่ีของผู้ให้
เช่า  

1. ในวันท่ีจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า ผู้ให้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าในสภาพ
เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถให้เช่าช่วงพืน้ท่ีแก่ผู้ เช่ารายย่อย และ
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 
ภายใต้ช่ือโครงการ SPRM 

2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ดังนี ้
(ก) อนุญาตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าได้โดยสงบและปรกติสุข  

ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เช่า  
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(ข) ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่า โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากกองทรัสต์ 

(ค) ด าเนินการให้ทรัพย์สินท่ีเช่ามีถนนและทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ  
3. ผู้ให้เช่าจะช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขออนุญาต การติดต่อกับ

หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าอันเอือ้
ประโยชน์ต่อธุรกิจของกองทรัสต์หรือผู้ เช่ารายย่อย รวมถึงการน าส่งภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ
และภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าไปช าระแก่
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

4. ในกรณีท่ีหน่วยงานราชการได้ด าเนินการตรวจสอบหรือมีค าสั่งให้ผู้ให้เช่าแก้ไขหรือรือ้ถอน
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างภายในโครงการ SPRM ท่ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่า ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการปฏิบตัิตาม
ค าสั่งของหน่วยงานราชการดังกล่าวโดย เร็ว และคู่สัญญาจะต้องด า เนินการหรือใช้
มาตรการท่ีส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอ่ืนๆ ภายในโครงการ (รวมถึง
ทรัพย์สินท่ีเช่า) ให้น้อยท่ีสุดและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์มากท่ีสดุ
เท่าท่ีสามารถกระท าได้ตามข้อก าหนดของกฎหมายและภายในกรอบค าสั่งของหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้คู่สัญญาจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดเพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่าการ
รือ้ถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจะเป็นมาตรการสุดท้ายส าหรับการด าเนินการดังกล่าว  
ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าวทัง้หมดด้วยค่าใช้จ่ายของตน เอง  
และผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการตามท่ีคู่สัญญาตกลงกันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน
หกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้ข้อสรุป หรือภายในก าหนดระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาจะ
ได้ตกลงกัน การด าเนินการของผู้ให้เช่าตามข้อนีจ้ะต้องไม่ส่งผลกระทบในเชิงกายภาพต่อ
พืน้ท่ีส่วนอ่ืนๆ ของอาคารภายในโครงการ SPRM รวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า 

5. ผู้ให้เช่ามีหน้าท่ีปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหน้าท่ีท่ีระบุอยู่ในสัญญาเช่า ท่ีดินและกรณีมี
เหตุการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการผิดสัญญาเช่าท่ีดินหรือได้รับแจ้งจากเจ้าของท่ีดิน
เก่ียวกับการผิดสัญญา หรือการเลิกสัญญาเช่าท่ีดิน ให้แจ้งแก่กองทรัสต์ทราบโดยเร็ว ท่ี
สุดแต่ไม่เกินภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน 

6. ก่อนท่ีสัญญาเช่าท่ีดินจะสิน้สุดลง ผู้ให้เช่าจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดเพื่อด าเนินการ
ต่ออายุสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าวระหวา่งผู้ให้เช่าและเจ้าของท่ีดินเพื่อให้
ครอบคลุมก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันีทั้ง้หมด โดยจะต้องน าไปจดทะเบยีน 
ณ ส านักงานท่ีดินท่ีมีเขตอ านาจ 

7. ผู้ให้เช่าตกลงให้สิทธิดังต่อไปนีแ้ก่กองทรัสต์โดยไม่มีค่าตอบแทนและโดยไม่มีเงื่อนไข เว้น
แต่เป็นกรณีเหตุสุดวิสัยหรือไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมาย 
(ก) สิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกทัง้หมดของโครงการ รวมถึงทางเช่ือมท่ีสามารถเช่ือมต่อไป

ยังทางสาธารณะอ่ืนๆ  
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(ข) สิทธิในการใช้ช่องทางการจราจรทัง้ภายในและภายนอกโครงการท่ีสามารถเช่ือมต่อไป
ยังถนนสาธารณะ และเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ SPRM ซ่ึงตัง้อยู่บนท่ีดินตาม
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 7717 ต าบลสะพานสูง อ าเภอสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  

(ค) สิทธิในการใช้ประโยชน์บนท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 8879 (บางส่วน) ต าบลสะพานสงู 
อ าเภอสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  

(ง) สิทธิในการใช้พืน้ท่ีส่วนกลางอ่ืนๆ ของโครงการ SPRM ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพืน้ท่ี
ลานจอดรถโดยรอบโครงการ (เฉพาะส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุน (หากมี)) ห้องน า้ ท่ี
เก็บขยะ และพืน้ท่ีส าหรับจัดวางสาธารณูปโภคและงานระบบต่างๆ ของโครงการ ฯลฯ  

(จ) ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ก่อภาระผูกพัน โอน หรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้น หรือด าเนินการ
ใดๆ ท่ีมีผลหรืออาจมีผลท าให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ 
และบริวารของบุคคลดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ ข้างต้นได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
เพียงบางส่วน เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนด เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมล่วงหน้าจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร  

กองทรัสต์ตกลงท่ีจะบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ท่ีตั ง้อยู่ภายในโครงการและ
เก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้นด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ แต่ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้ รับผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายส าหรับการดูแล บ ารุง และซ่อมแซมพืน้ท่ีและทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์ไ ม่ได้
ลงทุนซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีมีลักษณะเป็นการลงทุน (Capital Expenditure) ตามจ านวนท่ี
คู่สัญญาได้ตกลงกันและเรียกเก็บโดยกองทรัสต์ 

8. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะไม่
แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือน าพืน้ท่ีในอาคารโครงการ SPRM ท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีเช่า ออกให้
เช่าหรือหาประโยชน์ในรูปแบบใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ 
เว้นแต่ท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัหรือได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

9. ผู้ให้เช่าตกลงโอนมิเตอร์ไฟฟ้า น า้ประปา และ/หรือสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินโครงการให้แก่กองทรัสต ์รวมถึงด าเนินการใดๆ และให้ความยินยอมท่ีจ าเป็นเพื่อให้
สามารถด าเนินการโอนมิเตอร์ดังกลา่วให้แก่กองทรัสต์ได้ โดยจะต้องด าเนินการดงักล่าวให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ี
กองทรัสต์จะพิจารณาขยายให้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโอนมิเตอร์ดังกล่าว  

10. ผู้ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี  ้สัญญาซือ้ขาย
เฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า  และ
สัญญาตกลงกระท าการ ไปก่อหลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิและ
หน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเช่ือทางการเงินของกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทางการ
เงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สินเช่ือดังกลา่วได้ไม่วา่ทัง้หมดหรือเพยีงบางสว่น โดย
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ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือ
แก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือก่อหลักประกัน หรือหนังสือให้
ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะลงนามเพือ่
รับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรื อการโอนสิทธิ และส่งมอบ
หนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้รับค าบอกกลา่ว
จากกองทรัสต์ 
ทัง้นี ้กองทรัสต์ตกลงท่ีจะไม่ก่อภาระผกูพนัข้างต้นเกินกว่ามูลค่าทรัพยส์ินท่ีกองทรัสตล์งทุน
ภายใต้สัญญาฉบบันีแ้ละสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์และงานระบบ 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่า และปฏิบตัิตามตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีก าหนดในสัญญา 

ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ให้เช่าว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตั ้งขึน้
โดยชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของผู้ให้
เช่า 

1. ผู้ให้เช่าเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสม บูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้เช่ามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้เช่า  

3. การท่ีผู้ให้เช่าเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้ท าหรือจะท าความ
ตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้เช่า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่ง
มีนัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีเช่า 

4. ผู้ ให้เ ช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีเช่า และเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการน า
ทรัพย์สินท่ีเช่าออกให้เช่าแก่กองทรัสต์  

5. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและ
ชอบด้วยกฎหมาย 

6. สัญญาเช่าท่ีดินสามารถใช้บงัคับได้ระหว่างคู่สญัญา และไม่มีการผิดนัดหรือผิดสัญญาใดๆ 
ภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าว 

7. ผู้ ให้เ ช่าไม่มีข้อพิพาท  หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

8. ผู้ให้เช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงท่ีจะต้องขายทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บุคคลใด  
9. ผู้ ให้เ ช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงให้บุคคลใดมีสิทธิใช้ทรัพย์สินท่ีเ ช่าเพื่อออกสู่ถนน

สาธารณะแต่อย่างใด 
10. ผู้ให้เช่าไม่ได้รับค าบอกกล่าวหรือค าสั่งจากทางราชการเก่ียวกับการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า  
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11. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระผูกพันใดๆ หรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ านอง สิทธิยึดหน่วง ภาระจ ายอม ทางจ าเป็น และภาระ
ติดพันในอสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด เว้นแต่การแบง่พืน้ท่ีออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อย  

12. อาคารภายในโครงการ SPRM ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าได้ด าเนินการก่อสร้าง 
ดัดแปลง และเปิดด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และวิธีปฏิบตัิใดๆ 
อย่างถูกต้อง  

13. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีทางเข้าออกท่ีดีและเหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์ตาม
วัตถุประสงค์ในการเช่า และสามารถใช้เพื่อด าเนินกิจการโครงการ SPRM ได้ 

14. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย 

15. ทรัพย์สินท่ีเช่าไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

16. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคลใดๆ  
ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
เช่ามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

การโอนผู้เช่าราย
ย่อย 

ผู้ให้เช่าตกลงด าเนินการเก่ียวกับการโอนผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินท่ีเช่า  ดังนี ้
1. ด าเนินการเพื่อให้ผู้ เช่ารายยอ่ยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าพืน้ท่ี

ภายในบริเวณทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมดภายในระยะเวลาสาม  (3) เดือนหลังจากการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่า 

2. ผู้ให้เช่าตกลงจะส่งมอบเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ และเงินประกันอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานท่ีผู้ให้เช่าได้รับจากผู้เช่ารายย่อยและผู้ รับบริการตามสญัญาเช่า
และสัญญาบริการซ่ึงได้เข้าท ากับผู้ให้เช่าก่อนหรือในวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทัง้ หมด
ให้แก่กองทรัสต์ ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า นอกจากนี ้หากผู้ให้เช่าได้รับเงินประกันจาก
ผู้ เช่ารายย่อยและผู้รับบริการภายหลังจากวนัจดทะเบยีนสทิธิการเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ส่งมอบเงินประกันดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่
วันท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ  และเงินประกันอ่ืนๆ 
ดังกล่าว 

3. หากมีผลประโยชน์ใดๆ เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ หรือรายได้อ่ืนใด (ถ้ามี) ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ี
กองทรัสต์ควรจะได้รับและผู้ให้เช่าได้รับไว้ล่วงหน้าทัง้ก่อนและในวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่าจากผู้ เ ช่าพืน้ท่ีและผู้ รับบริการ  ผู้ ให้เ ช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบและส่งมอบ
ผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน สิบสี่ (14) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า หรือในกรณีท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า ผู้ให้เช่าจะส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ 
(14) วันนับแต่วันท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว  
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ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าตกลงว่า ในกรณีท่ีสัญญาเช่าพืน้ท่ีท่ีผู้ เช่ารายย่อยมิได้ให้ความยินยอมในการโอน
สิทธิหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีให้แก่กองทรัสต์ถูกบอกเลิกหรือสิน้สุดลง การเข้าท าสัญญาเช่า
พืน้ท่ีใหม่ส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า (หากมี) จะเป็นการเข้าท าสัญญาโดยกองทรัสต์ 

การโอนสิทธิการ
เช่าและการให้เช่า
ช่วง 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ีใดๆ ภายใต้
สัญญาฉบบันีใ้ห้กับบุคคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือ
ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ท่ีท าให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ินท่ีเช่า ทัง้นี ้ไม่วา่
จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

การซ่อมแซมและ
ปรับปรุงทรัพย์สิน
ท่ีเช่า 

1. การซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) กองทรัสต์ตกลงช าระค่าใช้จ่ายท่ีเ ก่ียวข้องกับการซ่อมแซมและการบ า รุงรักษา

ทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออุปกรณ์ ท่ีผู้ให้เ ช่าได้ช าระไปล่วงหน้า  เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนและเกิดขึน้ภายหลังจากวนัท่ีมีการจดทะเบยีนสทิธิการเช่า
ตามสัญญาฉบบันีใ้ห้แก่ผู้ให้เช่าตามสัดส่วนระยะเวลานับตัง้แต่วันท่ีจดทะเบยีนสิทธิ
การเช่าตามสัญญาฉบบันีห้รือตามจ านวนท่ีคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงกัน  ทัง้นี  ้
ผู้ให้เช่าตกลงส่งมอบบรรดาเอกสาร รวมถึงเงินและสิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้รับ
ล่วงหน้าก่อนการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าและเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกลา่วให้แก่กองทรัสต์
ภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือในกรณีท่ีผู้ให้เช่าได้รับ
ผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า  ผู้ ให้เช่าจะส่งมอบ
ผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ (14) วันนับจาก
วันท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว 

(ข) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอ่ืนในสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์จะดูแล บ ารุง รักษา และ
ซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ตลอดจนส่วนควบของทรัพย์สินท่ีเช่าให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งานตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบบันีต้ลอดระยะเวลาการเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์เอง โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่
กองทรัสต์ในการด าเนินการดังกล่าวอย่างรวดเร็วและเต็มท่ี ตามท่ีกองทรัสต์จะได้ร้อง
ขอตามสมควร 

(ค) ในกรณีท่ีกองทรัสต์เห็นว่าการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่านัน้อาจกระทบถึงโครงสร้างหรือ
รากฐานของทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ หรือกรณีจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ให้เช่าในฐานะเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าอย่างมีนัยส าคัญ  ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะ
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่กองทรัสต์ในการด าเนินการ
ดังกล่าวอย่างเต็มท่ีทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับหนังสือบอกกล่าวจากกองทรัสต์ ซ่ึงร่วมถึงแต่
ไม่จ า กัดเพียงการให้ความร่วมมือด้านเอกสาร  การขออนุญาตจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และการให้ค าปรึกษาทางด้านแบบก่อสร้าง/ดัดแปลงและโครงสร้า งทาง
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมของทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยการด าเนินการของกองทรัสต์ตาม
ข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์จะได้พิจารณาเห็นชอบ
ร่วมกัน 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 349 

(ง) หากผู้ให้เช่าปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือแก่กองทรัสต์ตามข้อ (ข) หรือ (ค) ข้างต้น หรือให้
ความร่วมมือแก่กองทรัสต์โดยชักช้าเกินสมควรและกรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่กองทรัสต์ ผู้ เช่ารายยอ่ย หรือผู้ใช้บริการของโครงการ ให้กองทรัสต์มีสิทธดิ าเนินการ
ใดๆ ตามข้อ (ข) หรือ (ค) ได้ตามท่ีกองทรัสต์เห็นสมควร และผู้ให้เช่าจะไม่เรียกร้องคา่
สินไหมทดแทน ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ  จากกองทรัสต์ ส าหรับการใดๆ ท่ี
กองทรัสต์ได้กระท าลงไปโดยใช้ความระมัดระวังตามสมควรและไม่ประมาทเลินเล่อ 

2. การปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) กองทรัสต์มีสิทธิในการตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า รวมถึงก่อสร้างสิ่ง

ปลูกสร้างหรือสาธารณูปโภคใดๆ ("ส่ิงปลูกสร้างเพิ่มเติม") ตลอดระยะเวลาการเช่า 
โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รวมถึงให้ความยินยอม
และช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร การขออนุญาต และการติดตอ่
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี การตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงท่ีอาจกระทบถึง
โครงสร้างหรือรากฐานของทรัพยส์ินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ  กองทรัสต์จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเร่ิมด าเนินการดงักล่าว  โดยผู้ให้เช่า
จะไม่ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม
รายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน 

(ข) ผู้ให้เช่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมและให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมดังกลา่วตลอดระยะเวลาการเช่า  โดยในกรณีท่ีสิง่
ปลูกสร้างเพิ่มเติมมีผลเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในทรัพย์สินท่ีเช่า  ให้ถือว่าพืน้ท่ีให้
เช่าสุทธิท่ีเพิ่มขึน้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาฉบบันี ้

(ค) ไม่ว่าในกรณีใด การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมตามท่ีระบุในข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

การประกันภัย ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรัสต์จะจัดให้มีการท า  
1. ประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภัยส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า  และทรัพย์สินภายในทรัพย์สนิท่ี

เช่า โดยมีกองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและ
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า  ซ่ึงมูลค่าทุนประกันภัย ท่ี
จัดท าจะไม่น้อยกว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement Cost) ไม่รวมมูลค่าท่ีดนิ 
ซ่ึงค านวณโดยผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ทัง้นี  ้
กองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนพืน้ท่ีของทรัพย์สินท่ีเช่า  
รวมถึงพืน้ท่ีส่วนกลางภายในโครงการท่ีผู้ให้เช่าไม่ได้น าออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อย  และ
ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยตามสัดส่วนพืน้ท่ีครอบครองและทรัพย์สนิภายใน
โครงการส่วนอ่ืนๆ ท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุน ตามจ านวนท่ีเรียกเก็บโดยกองทรัสต์ หรือตาม
สัดส่วนท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน 
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2. ประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  รวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า  
โดยกองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยทัง้หมดตามสัดส่วนพืน้ท่ีของทรัพย์สินท่ีเช่า  

3. ประกันภัยธุร กิจหยุดชะงัก  (Business Interruption Insurance) ในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยกองทรัสต์  และ/หรือผู้ ให้กู้ ของกองทรัสต์  (ถ้ามี) จะเข้าเป็นผู้ เอา
ประกันภัยร่วมและผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยธุร กิจหยุดชะงัก โดย
กองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยทัง้หมด  

ทรัพย์สินท่ีเช่า
เสียหายหรือถูก
ท าลาย 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ 
ท าให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) ให้จัดการประชุม
ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายโดยไม่ชักช้า  เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสุจริตว่ากรณีดังกล่าว  ควรจะด าเนินการให้มีการก่อสร้างทรัพยส์นิ
ท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ดังกล่าวภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันท่ีเกิดความเสียหายตามข้อนี ้
(ก) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาไม่อาจหาข้อยุติได้ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น หรือ (2) 

คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ให้ถือว่า
คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเ ช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า โดย
กองทรัสต์จะส่งมอบเงินท่ีได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานหลังจากหักภาระหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องมามอบให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อให้ผู้ ให้เช่าใช้ในการด าเนินการก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมดังกล่าว โดยจะก าหนดจ่ายช าระตามงวดงานท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลง
ร่วมกันโดยยึดถือตามมาตรฐาน และขัน้ตอนการเบกิช าระงวดงานส าหรับการก่อสร้าง
โครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไปในประเทศไทย ทัง้นี ้การก่อสร้างทรัพย์สนิท่ีเช่าขึน้มาใหม่ดังกล่าวจะ
ต้องด า เนินการเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้บังคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการ
ก่อสร้าง โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลนการ
ก่อสร้าง/ดัดแปลงทรัพย์สินท่ีเช่าฉบบัท่ีได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และตามแผนงานและงบประมาณท่ีคู่สญัญาจะได้
ตกลงร่วมกัน  
ผู้ให้เช่าจะต้องท าการก่อสร้าง/ดัดแปลงให้แล้วเสร็จภายในยี่สบิสี่ (24) เดือนนับแต่เกิด
ความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน รวมถึงด าเนินการขอ
ความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้า
มี) เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันี ้และให้ถือว่าสิทธิและ
หน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป โดยให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการ
ก่อสร้างขึน้มาใหม่เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ โดยผู้ให้เช่าจะ
เป็นผู้ มีกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวและให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการก่อสร้างขึน้มาใหม่
เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้
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(ข) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาตกลงจะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ี
เช่า  หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้
เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง  คู่สัญญา
ตกลงให้กองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน โดยกองทรัสต์จะได้รับส่วน
แบง่เท่ากับค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหลังจากการช าระหนีห้รือปลดภาระผูกผันกับเจ้าหนี ้
แล้ว คงเหลือตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และผู้ให้เช่าจะได้รับส่วน
แบ่งส่วนท่ีเหลือจากส่วนของกองทรัสต์  ทัง้นี  ้กองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานในส่วนท่ีเกินกว่าท่ีกองทรัสต์จะได้รับให้แก่ผู้ให้เช่า  

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยยังคง
สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าบางส่วนเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้  (Partial Loss) 
ให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป ซ่ึงผู้ให้เช่ามีหน้าท่ี
ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า โดยกองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี
กองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าดังกล่าว  

ทรัพย์สินท่ีเช่าถูก
เวนคืน 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนในสาระส าคัญจนกองทรัสต์
เห็นว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถปุระสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ให้สัญญา
ฉบบันีเ้ป็นอันยุติและยกเลิกต่อกันโดยทันที โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการ
เวนคืนตามวิธีการค านวณค่าทดแทนตามสูตรการค านวณท่ีระบุด้านล่าง  โดยเงินท่ีได้รับ
จากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า หมายถึง เงินท่ีผู้ให้เช่าได้รับมาจากการเวนคืน รวมถึงเงิน
เวนคืนท่ีดินอันเป็นท่ีตั ง้ของทรัพย์สินท่ีเ ช่าท่ีบริษัท สัมมากร จ ากัด  (มหาชน) ในฐานะ
เจ้าของท่ีดินได้รับจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีท่ีเก่ียวข้อง) ทัง้นี  ้
เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดหลังการจ่ายเงินให้กองทรัสต์ข้างต้นให้เป็นของผู้ให้เช่า  
"ค่าทดแทนการเวนคืน" = เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สนิท่ีเช่าคูณด้วย (มูลค่าสิทธกิาร
เช่า ท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่า  ณ  วันท่ีถูกเวนคืน  (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพยส์ินท่ีเช่า ณ วันท่ีถูกเวนคนื (Income approach 
of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะไม่เกินมูลค่าสทิธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพยส์ินท่ีเช่า  ณ วันท่ี
ถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังสามารถใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบับนี  ้ ผู้ให้เช่าตกลงช าระเงินค่าทดแทนการ
เวนคืนตามวิธีการค านวณดังต่อไปนีใ้ห้แก่กองทรัสต์ 
"ค่าทดแทนการเวนคืนในกรณีท่ีถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังใช้ประโยชน์ได้" 
= เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเ ช่า  คูณด้วย (มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ  วันท่ีถูก เวนคืน  (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน 
(Income approach of freehold)) 
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ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะต้องไม่เกินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่าใน
ส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 
ผู้ให้เช่าจะช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้แก่กองทรัสต์ทันทีท่ีผู้ ให้เ ช่าและ/หรือบริษัท  
สัมมากร  จ า กัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของท่ีดิน  ได้รับเงินค่าเวนคืนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงให้ถือว่าเงินทดแทนดังกล่าวเป็นการเยียวยาความเสียหายทัง้หมดท่ีกองทรัสต์
อาจได้รับในกรณีนี ้และในกรณีดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นเหตุเลิกสัญญาตามสัญญาฉบบันี  ้

3. การค านวณมูลค่าสิทธิการเช่าและมูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าตามข้อ 1. และ 2. ให้ใช้ 
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ประเมินตามวิธีรายได้ (Income Approach) โดยในกรณีมี 
ผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 1 ราย ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าจากผู้ ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน โดยเป็นผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ในกรณีท่ีเงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่าหรือท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเ ช่า
ต ่ากว่าราคาตลาด เม่ือได้รับการบอกกล่าวจากกองทรัสต ์ผู้ให้เช่าตกลงให้ความร่วมมือกับ
กองทรัสต์ในการอุทธรณ์ค่าทดแทนการเวนคืนกับหน่วยงานท่ีมีอ านาจ และ/หรือด าเนินการ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งให้ทราบ 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับ
การเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าและการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาการ
เช่าตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีแ้ละระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่อออกไป 

2. กองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าส่งให้แก่ผู้ให้เช่าตามจ านวนท่ีผู้ให้เช่าจะแ จ้ง ให้
กองทรัสต์ทราบล่วงหน้า เพื่อน าไปช าระแก่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุแห่งการเลิก
สัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบบันี ้และผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่ท าการ
จดทะเบยีนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวันท่ีกองทรัสต์ก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้ให้ถือว่า
เป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบบันีทั้นที 

2. ในกรณีท่ี (1) สัญญาเช่าท่ีดินสิน้สุดลงโดยความผิดของผู้ให้เช่าจนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ หรือ (2) ผู้ให้เช่าปฏิบตัิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยมื
เงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนีส้นิอ่ืนใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซ่ึงอาจน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะ
ล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ หรือ (3) ผู้ ให้เ ช่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้
ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ของผู้ให้เช่า ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้เช่าในการช าระหนี  ้
หรือปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันี ้โดยผู้ให้เช่าไม่สามารถท าการแก้ไขเหตุ (1) หรือ (2) หรือ (3) 
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ดังกล่าวให้เสร็จสิน้ภายในหน่ึงร้อยยี่สบิ (120) วัน นับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบ
ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่ ผู้ให้เช่าสามารถพิสูจน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจน
เป็นท่ีพอใจแก่กองทรัสต์ว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญตอ่ฐานะทาง
การเงินของผู้ให้เช่าซ่ึงจะน าผู้ ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลาย  และการผิดนัดดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทรัสต์ตามสัญญาฉบบันี  ้

3. ในกรณีท่ีสัญญาเช่าท่ีดินสิน้สุดลงโดยเหตุอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ความผิดของผู้ให้เช่าหรือบริษัท สัมมา
กร จ ากัด (มหาชน) จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าได้ 

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ กรณี
ท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ ให้
เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

5. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามก าหนดในสัญญาฉบบันีเ้ว้นแต่จะมี
การต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 

6. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา 
7. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น

ลายลักษณ์อักษรแล้วโดยเร็วนับจากวันท่ีทราบถึงเหตุแห่งการเลิกกองทรัสต์  
8. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  

ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี ้
9. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาโดยผู้ให้เช่าหรือบริษัทในเครือของผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาซือ้ขาย

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาตกลงกระท าการ หรือ สัญญาอนุญาตให้ใช้
เคร่ืองหมายการค้า หรือสัญญาเช่าท่ีดิน 

10. กรณีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ท า
ให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) และ (1) คู่สัญญาตกลง
จะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเ ช่าขึน้ใหม่  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจ
ด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้
บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง ตามท่ีระบุอยู่ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูก
ท าลาย" ข้อ 1 (ข) 

11. กรณีเหตุสุดวิสัย ท่ีไม่ใช้ความผิดของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย และไม่ถือเป็นเหตุแห่งการเลิก
สัญญาตามข้อ 8 หรือข้อ 10 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตัิตามหัวข้อเหตสุดุวสิยั 
ข้อ 2 ได้จนเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 9 
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิ หน้า ท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์จะเรียกค่าเสียหาย
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จากผู้ให้เช่าจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สดุลง เว้นแต่ความเสยีหาย
ดังกล่าวเกิดจากผู้ให้เช่าหรือคู่สัญญาของกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีห้รือในสัญญาใดสญัญาหน่ึงท่ีระบุในหัวข้อ "เหตุแห่งการ
เลิกสัญญา" ข้อ 9 และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาฉบับนี ้
และกระทบสิทธิของกองทรัสต์ภายใต้สัญญาฉบับนีห้รือสัญญาใดสัญญาหน่ึงท่ีระ บุใน
หัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 9 อย่างมีนัยส าคัญ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที และผู้ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชย
ให้แก่กองทรัสต์ ตามราคาประเมินซ่ึงอ้างอิงวิธีรายได้ (Income Approach) ณ วันท่ีสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยให้กองทรัสต์ และผู้ให้เช่าแต่งตัง้บริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฝ่ายละ 
1 (หน่ึง) ราย และตกลงใช้มูลค่า เฉลี่ยท่ีได้จากการประเมินของบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทัง้ 2 (สอง) ราย เป็นค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชยดังกล่าว รวมถึง
เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ ไม่ตัด
สิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมี
เหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 3 กองทรัสต์มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที และในกรณีท่ีกองทรัสต์ใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะต้อง
ช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ี
ผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู่ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด
อันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ เว้นแต่เหตุผิดนัดของผู้ให้เช่าตามข้อ 3 ของเหตุแห่ง
การเลิกสัญญาดังกล่าวเกิดจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ี
ผิดพลาดตามสัญญาฉบบันี ้

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 4 ผู้ให้เช่าจะ
เรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง 
เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง
ท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญา
ฉบบันี ้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่า เช่า
คงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเ รียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้เว้น
แต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
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5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 8 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสตมี์สิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนจากผู้ให้เช่าตาม
วิธีการท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืน" ข้อ 1 

6. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 10 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยคู่สัญญาตกลงแบง่ค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานตามวิธีการท่ีระบุ
ไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกท าลาย" ข้อ 1 (ข) 

7. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 
2 หรือข้อ 9 แล้ว กองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ินท่ีเช่าจนกว่ากองทรัสตจ์ะ
ได้รับช าระค่า เสียหาย เงินช าระคืน ค่า เช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์แล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าคงเหลอืรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ให้
เ ช่าส าหรับระหว่างระยะเวลานี ้ตามท่ีกองทรัสต์จะพิสูจน์ได้ว่ากองทรัสต์ได้ รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกินกวา่ผลประโยชน์ท่ีกองทรัสต์ได้รับส าหรับช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว โดยผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกินดังกล่าว  

8. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสญัญา" ข้อ 11 และคู่สัญญา
ทัง้สองฝ่ายได้ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการด าเนินการตามหัวข้อเหตุสุดวสิัยข้อ 2 นี ้
แล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยผู้ให้เช่าตกลงจะช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่า
คงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนาม
กองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยท่ีคู่สัญญาแตล่ะ
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 

การส่งมอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าคืน 

1. ภายใต้บงัคับของข้อ 7 ในหัวข้อ "ผลของการเลิกสัญญา" เม่ือสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลงไม่ว่า
กรณีใดๆ กองทรัสต์ตกลงขนย้ายทรัพยส์ินและบริวารของกองทรัสต์ออกไปจากสถานท่ีเช่า
แล้วส่งมอบสถานท่ีคืนให้แก่ผู้ ให้เ ช่าในสภาพเรียบร้อยภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันท่ี
สัญญาสิน้สุดลง หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว กองทรัสต์ยังไม่ด าเนินการตามหน้าท่ี ผู้ให้
เช่ามีอ านาจเข้าไปด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร รวมทัง้เข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่า
โดยมีอ านาจท าลายเคร่ืองกีดขวางใดๆ ได้ โดยกองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายท่ี
เกิดขึน้  

2. กองทรัสต์จะท าการส่งมอบทรัพย์สนิท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าตามสภาพการใช้งานในขณะนัน้
แต่ต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ติดตรึงตราและไม่ติดตรึง
ตรากับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงกองทรัสต์ได้ใช้ความระมัดระวงัในการดูแลรักษาทรัพย์สนิดังกลา่ว
ดุจวิญญูชนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณี ท่ีไม่สามารถส่งมอบส่วนควบและ
อุปกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่าได้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย หรือการ
เสื่อมสภาพของทรัพย์สินนัน้ๆ เ น่ืองจากการใช้งานตามปกติหรืออายุการใช้งานของ
ทรัพย์สินนัน้  
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3. เม่ือผู้ให้เช่าได้รับมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนจากกองทรัสต์ ผู้ให้เช่าจะเข้าด าเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันท่ีกองทรัสต์แจ้งความประสงค์ท่ีจะสง่
มอบ และกองทรัสต์ตกลงท่ีจะปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าให้กลับคืนสูส่ภาพตามท่ี
ระบุไว้ในข้อ 2. โดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดและวธิีการท่ีคูส่ญัญา
ทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกัน 

4. กองทรัสต์จะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์ได้รับไว้แทนผู้ให้เช่า (ถ้ามี) ให้แก่
ผู้ให้เช่า รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าท่ีกองทรัสต์ได้รับจากผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สนิท่ี
เช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือผู้ให้เช่า (แล้วแต่กรณี)  

5. ภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันสิน้สุดสัญญาหรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าจะพิจารณา
ขยายให้ตามความเหมาะสม  กองทรัสต์จะโอนมิเตอร์ไฟฟ้า  น า้ประปา  และ/หรือ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการตามท่ีกองทรัสต์ได้รับโอนจากผู้ ให้
เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่า โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโ อน
มิเตอร์ดังกล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการโอนมิเตอร์ดังกล่าวไม่อาจส าเร็จลงได้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดเน่ืองจากความผดิของคู่สัญญาฝ่ายใด กรณีย่อมไม่เป็นการตัดสทิธิคู่สญัญาอีกฝ่าย
หน่ึงในการเรียกร้องค่าเสียหาย  ดอกเบีย้ หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากคู่สัญญาฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด า เนินการกับธนาคารพาณิชย์ ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ให้วันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมดังกล่าวเลือ่นออกไปเป็นวันท า
การถัดไปท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเปิดด าเนินการตามปกติ  หรือตามระยะเวลาอ่ืน
ใดท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน 

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
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คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.9.2) สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบของโครงการ SPRM 

ผู้ขาย บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
ผู้ซือ้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์")  
ทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการด าเนินโครงการ โดยรายละเอียดเป็นไป
ตามรายการแนบสัญญา 

การโอน
กรรมสิทธิ์ 

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายภายใต้สัญญาฉบับนีจ้ะมีผลสมบูรณ์เม่ือมีการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRM ("วันโอนกรรมสิทธิ์ ") 

ราคาซือ้ขาย คู่สัญญาตกลงซือ้ขายทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในราคาสุทธิทัง้สิน้ [] บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
("ราคาซือ้ขาย") ทัง้นี ้กองทรัสต์จะช าระราคาซือ้ขายเม่ือมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้
สัญญาเช่าโครงการ SPRM 

ค่าธรรมเนียม
และภาษีอากร 

ผู้ขายตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนขายทรัพยส์นิ
ท่ีซือ้ขาย และผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดขึน้จากการโอนขายทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 
หากคู่สัญญาฝ่ายใดได้ทดรองจ่ายเงินดังกล่าวแทนคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไปก่อน คู่สัญญาอีก
ฝ่ายนัน้ตกลงช าระเงินคืนให้แก่คู่สัญญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปภายในเจ็ด  (7) วัน นับจากวันท่ี
ได้รับแจ้งจากคู่สัญญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปเป็นลายลักษณ์อักษร 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระราคาซือ้ขายตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้

หน้าท่ีของผู้ขาย 1. ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะส่งมอบ 
(ก) ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในสภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถ

ด า เนินธุร กิจให้เช่าพืน้ท่ีอาคารท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRM แก่
บุคคลภายนอก และเพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(ข) กุญแจ รหัสแม่กุญแจ การใช้สิทธิรับประกัน (warranty) ในตัวผลิตภัณฑ์ และต้นฉบบั
เอกสารทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่กองทรัสต์ (เช่น หนังสือรับรอง 
ใบทะเบียนกรรมสิทธิ์  ใบอนุญาต สัญญา และแบบแปลน) รวมถึงลงนามและ
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมีผลเป็นการโอนโดย
สมบูรณ์มาท่ีกองทรัสต์ 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 358 

2. ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาระหนีส้ินค่าใช้จ่าย ค่าบ ารุงรักษา และภาระผูกพนัใดๆ ท่ีเก่ียวกับ
การบ า รุงรักษาทรัพย์สินท่ีซือ้ขายก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ทัง้นี  ้กองทรัสต์ตกลงชดใช้
ค่าใช้จ่ายหรือค่าบ ารุงรักษาใดๆ ท่ีผู้ขายได้ช าระไปล่วงหน้าส าหรับการบ ารุงรักษาทรัพยส์นิ
ท่ีซือ้ขายตามสัดส่วนระยะเวลานับตัง้แต่วันโอนกรรมสิทธิ์ 

3. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะอนุญาตให้กองทรัสต์ ผู้แทน ผู้ส ารวจทรัพย์สิน หรือท่ีปรึกษา
ของกองทรัสต์ท าการส ารวจทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการ
ตรวจสอบทรัพย์สินท่ีซือ้ขายได้ทุกประการ 

4. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะไม่กระท าการดังต่อไปนี ้
(ก) จ าน า ให้เช่า หรือให้เช่าซือ้ทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย หรือน าทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไปก่อภาระ

ผูกพันหรือเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด รวมถึงการก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใดๆ 
ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

(ข) กระท าการใดๆ ท่ีท าให้ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายต้องเสือ่มค่าลง เว้นแต่เป็นการใช้งานในการ
ด าเนินงานตามธุรกิจปกติของโครงการ SPRM 

(ค) จ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่บุคคลภายนอก 
(ง) กระท าการใดๆ อันมีผลเป็นการรอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือท าให้สิทธิในการได้มา

ซ่ึงทรัพย์สินท่ีซือ้ขายของกองทรัสต์ด้อยลง หรือด้อยกว่าบุคคลอ่ืน 
ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ขายว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตัง้ขึน้โดย
ชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของ
ผู้ขาย 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายรับรองต่อกองทรัสต์ว่า 
1. ผู้ ขายเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบียนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม

กฎหมายไทย 
2. ผู้ขายมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ

ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ขาย  

3. การท่ีผู้ขายเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ขายได้ท าหรือจะท าความตก
ลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ขาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

4. ผู้ขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการขาย
และโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายแก่กองทรัสต์ 

5. ผู้ขายไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ในระหวา่ง
การด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด หรือผิดสัญญาใดๆท่ีมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ขายตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 359 

6. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระผูกพันใดๆหรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืน
ใด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ าน า การจ านอง สิทธิยึดหน่วง และภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด 

7. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ 

8. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ 
9. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ขายได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล ใดๆ  

ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัและผู้ขาย
มิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ 

เหตุเลิกสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ขายไม่ส่งมอบทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในวันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้

สัญญาเช่าโครงการ SPRM 
2. ในกรณีท่ีผู้ขายจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ้หรือผิด

ค า รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้(เ ว้นแต่ ท่ีเป็นกรณีตามข้อ 1 ข้างต้น) และผู้ขายไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจาก
วันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญา
ได้ตกลงกัน 

3. ก่อนการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย ผู้ขายถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย  
หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ขาย  
ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ขายในการช าระหนีห้รือปฏิบตัิตาม
สัญญาฉบบันี ้

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณี
ท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ขาย  
จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

5. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาฉบบันี ้
6. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้คู่สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์

เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
7. ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าโครงการ SPRM อันเน่ืองมาจาก 

(ก) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านผู้ให้เช่า หรือผู้ให้สัญญาภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ
ฉบบัลงวันท่ีเดียวกับสัญญาฉบบันี ้ 
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(ข) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านกองทรัสต์ หรือ 
(ค) ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือ 
(ง) คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญากองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้

แจ้งให้ผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRM ทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้ว หรือในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRM ถูก
เวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของ
การเช่าตามสัญญาเช่าโครงการ SPRM 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 7(
ก) และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว ผู้ขายตกลง
ซือ้คืนจากกองทรัสต์ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะ นัน้ ใน
ราคาตามท่ีกองทรัสต์ซือ้ครัง้แรกซ่ึงปรับตามสัดส่วนของจ านวนวันท่ีกองทรัสต์ยังคงมีสิทธิ
ตามระยะเวลาการเช่านับจากวันท่ีมีผลเป็นการเลิกสัญญาและกองทรัสต์มิได้ใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไปภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRM หรือตามราคาอ่ืนใดตามท่ี
คู่สัญญาได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ /หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 4 หรือข้อ 7(ข) และ
เหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีผู้ขายไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด  
หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที 
โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคืน
ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ใน
ขณะนัน้โดยให้ถือเป็นค่าปรับจากการผิดสัญญาของกองทรัสต์ 

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 7(ค) ให้ถือว่าสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสต์ตกลงคืนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนให้แก่ผู้ขายตาม
สภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้และต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน ทัง้นี ้คู่สัญญาแต่
ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าซือ้ขายทรัพย์สนิ เงิน หรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7(ง) ให้
ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย  ค่าใช้จ่าย 
ค่าซือ้ขายทรัพย์สิน เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ โดยใน
กรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคนืทรัพย์สนิท่ีซือ้
ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ในราคาตาม
บัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้วยค่าเสื่อมราคาท่ีคิดตามระยะเวลาห้า  (5) ปีส าหรับ
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ทรัพย์สินประเภทเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ และระยะเวลายี่สิบ (20) ปี ส าหรับทรัพย์สิน
ประเภทงานระบบ หรือตามราคาอ่ืนใดท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย  เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด า เนินการกับธนาคารพาณิชย์ ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ให้วันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมดังกล่าวเลือ่นออกไปเป็นวันท า
การถัดไปท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเปิดด าเนินการตามปกติ  หรือตามระยะเวลาอ่ืน
ใดท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน 

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.9.3) สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการของโครงการ SPRM 

ผู้ให้สัญญา บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากัด ("ผู้ให้สัญญาท่ี 1") และ 
บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) ("ผู้ให้สัญญาท่ี 2")  
ผู้ให้สัญญาท่ี 1 และผู้ให้สัญญาท่ี 2 จะเรียกรวมกันว่า “ผู้ให้สัญญา”  

ผู้รับสัญญา ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์")  

ระยะเวลาของ
สัญญา 

สัญญานีมี้ผลใช้บงัคับเม่ือมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRM และ
สัญญานีจ้ะสิน้สุดลงเม่ือสัญญาเช่าโครงการ SPRM ดังกล่าวครบก าหนดหรือสิน้สุดลงโดยไม่มี
การต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 
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การถือครอง
หน่วยทรัสต์ 

1. ผู้ ให้สัญญาตกลงรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในความ
ครอบครองของผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ โดยมีสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนภายใต้
สัญญาเช่าโครงการ SPRM และสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ หรือคิด

เป็น [] หน่วย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับจากวันท่ีหน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก 
อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ประสงค์จะเพิ่มเงินทุน
จดทะเบยีนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ผู้ให้
สัญญาและ/หรือบริษัทในเครืออาจไม่จองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซ่ึงออกและเส นอ
ขายในครัง้ใหม่นีไ้ด้ 

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือจองซือ้หน่วยทรัสต์มากกว่าหน่วยทรัสต์ท่ีระบุ
ในข้อ 1 ผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือตกลงรักษาสัดสว่นการถือครองหน่วยทรัสตส์ว่น
ท่ีเกินกว่าท่ีระบุในข้อ 1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันท่ีหน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก  

3. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ผู้ให้สัญญาตกลง
จะ (และจะด า เนินการใดๆ  เพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่าบริษัทในเครือจะ ) ไม่ขาย หรือโอน
หน่วยทรัสต์ หรือน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าหรือก่อภาระผูกพันใดๆ จนท าให้ผู้ให้สัญญาและ/
หรือบริษัทในเครือถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันต ่ากว่าสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่
ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ หรือเป็นการท าธุรกรรม
ระหว่างผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ 

การถือครองหุ้น
ของผู้ให้สัญญาท่ี 
2 ในผู้ให้สัญญาท่ี 
1 

1. ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาฉบบันีมี้ผลบงัคับใช้ ผู้ให้สัญญาท่ี 2 ตกลงรักษาสัดส่วนการถือ
ครองหุ้นในผู้ให้สัญญาท่ี 1ให้อยู่ไม่ต ่ากว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด (51) ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดในผู้ให้สัญญาท่ี 1 ให้ถือครองโดยผู้ให้สัญญาท่ี 2 และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
ผู้ให้สัญญา และผู้ให้สัญญาท่ี 2 และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ให้สัญญาตกลงไม่ขาย 
โอน หรือน าหุ้นดังกล่าวทัง้หมดหรือแต่บางส่วนไปจ าน าหรือก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่
ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ ซ่ึงกองทรัสต์จะต้องไม่
ปฏิเสธการให้ความยินยอมดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร  

2. ให้กองทรัสต์พิจารณาให้หรือไม่ให้ความยินยอมตามข้อ 1. ภายในหกสิบ (60) วัน นับแต่
วันท่ีกองทรัสต์ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์จากผู้ให้สัญญาท่ี 2 และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับผู้ให้สัญญา หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกองทรัสต์มิได้มีหนังสือ
แสดงเจตนาใดๆ ตอบกลับไปยังผู้ให้สัญญาท่ี 2 และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ให้
สัญญา ให้ถือว่ากองทรัสต์ได้ให้ความยินยอมตามข้อนีแ้ล้วโดยชอบ 

การจ านองท่ีดิน 1. ผู้ให้สัญญาท่ี 2 ตกลงว่า ณ วันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ 
SPRM ผู้ให้สัญญาท่ี 2 จะด าเนินการจดทะเบยีนจ านองท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 7717 
ต าบลสะพานสูง อ าเภอสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์ของผู้ให้สัญญา
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ท่ี 2 เพื่อเป็นประกันหนีแ้ละความรับผิดทัง้หมดทุกประเภทซ่ึงผู้ ให้สัญญาแต่ละฝ่ายมีต่อ
กองทรัสต์ตามสัญญาดังต่อไปนี ้โดยมีวงเงินจ านองรวมกันทัง้สิน้ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์เ ข้าลงทุนภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRM และสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ 
อุปกรณ์และงานระบบ 
(ก) หนีแ้ละความรับผิดทุกประเภทซ่ึงผู้ให้สัญญาท่ี 1 มีต่อกองทรัสต์ ตามสัญญาเช่า

โครงการ SPRM และ 
(ข) หนีแ้ละความรับผิดทุกประเภทซ่ึงผู้ให้สัญญาทัง้สองฝ่ายมีต่อกองทรัสต์ภายใต้สญัญา

ฉบับนี  ้เฉพาะส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับข้อตกลงเ ร่ืองท่ีจอดรถ  ทางเข้าออก และพืน้ท่ี
ส่วนกลาง 

ทัง้นี ้สัญญาจ านองฉบบัจดทะเบยีนจะต้องมีเนือ้หาและรูปแบบตามท่ีคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย
เห็นชอบ และผู้ให้สัญญาท่ี 2 ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบยีนจ านองดังกล่าวทัง้หมด 

2. ผู้ให้สัญญาท่ี 2 จะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน
เลขท่ี 7717 โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากกองทรัสต์ 

3. เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจะได้ตกลงร่วมกันเป็นอย่างอ่ืนโดยท าเป็นลายลกัษณ์อักษร  
(ก) เม่ือสัญญาเช่าโครงการ SPRM สิน้สุดลง และผู้ให้สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้ช าระหนี ้

ของตนท่ีมีต่อกองทรัสต์ภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRM และสัญญาฉบบันี ้(เฉพาะ
ส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับข้อตกลงเ ร่ืองท่ีจอดรถ  ทางเข้าออก และพืน้ท่ีส่วนกลาง) จน
ครบถ้วนแล้ว หรือ 

(ข) หากภายหลังจากวันท่ีสัญญาฉบบันีมี้ผลใช้บงัคับ กองทรัสต์และผู้ให้สัญญาฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องตกลงจดทะเบยีนให้กองทรัสต์เช่าหรือเช่าช่วงท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สิน
โครงการ SPRM ตลอดทัง้แปลงในฐานะส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่า
โครงการ SPRM ทัง้นี ้ตามเงื่อนไขและก าหนดระยะเวลาการเช่าท่ีระบุไว้ภายใต้สญัญา
เช่าโครงการ SPRM หรือตามท่ีคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้องจะได้ตกลงกัน 

คู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจะด าเนินการจดทะเบยีนไถ่ถอนจ านองตามข้อนีภ้ายในหกสิบ 
(60) วันนับจากวันสิน้สุดสัญญาเช่าโครงการ SPRM หรือนับจากวันท่ีมีการจดทะเบยีนสทิธิ
การเช่าหรือเช่าช่วง บนท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินโครงการ SPRM ทัง้แปลง (แล้วแต่
กรณี ) โดยผู้ ให้สัญญาตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และ
ค่าใช้จ่ายท่ีเ ก่ียวข้องกับการด าเนินการดังกล่าวทัง้หมด  ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ
ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าหรือเช่าช่วงท่ีดิน
ตามข้อ 3(ข) 

ข้อตกลงเร่ืองท่ี
จอดรถ 
ทางเข้าออก และ
พืน้ท่ีส่วนกลาง 

ตลอดระยะเวลาของสัญญา ผู้ให้สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้องตกลงให้สิทธดิังต่อไปนีแ้ก่กองทรัสตโ์ดย
ถือเป็นหน้าท่ีของผู้ให้สัญญาตามท่ีก าหนดไว้ภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRM และสัญญา
ฉบบันี ้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและให้ถือว่าค่าตอบแทนการใช้สิทธิในข้อนีร้วมอยู่ในค่า เช่า
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ตามสัญญาเช่าโครงการแล้ว การใช้สิทธิของกองทรัสต์จะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่
ผู้ให้สัญญาและบริวารของผู้ให้สัญญา 
1. สิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกทัง้หมดของโครงการ รวมถึงทางเช่ือมท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยัง

ทางสาธารณะอ่ืนๆ 
2. สิทธิในการใช้ช่องทางการจราจรทัง้ภายในและภายนอกโครงการท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยัง

ถนนสาธารณะ และเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ SPRM ซ่ึงตัง้อยู่บนท่ีดินตามโฉนด
ท่ีดินเลขท่ี 7717 ต าบลสะพานสูง อ าเภอสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  

3. สิทธิในการใช้ประโยชน์บนท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 8879 (บางส่วน) ต าบลสะพานสูง 
อ าเภอสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

4. สิทธิในการใช้พืน้ท่ีส่วนกลางอ่ืนๆ ของโครงการ SPRM ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพืน้ท่ีลาน
จอดรถโดยรอบโครงการ ห้องน า้ ท่ีเก็บขยะ และพืน้ท่ีส าหรับจัดวางสาธารณูปโภคและงาน
ระบบต่างๆ ของโครงการ ฯลฯ 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้า-ออกโครงการ หรือสัญจรภายในโครงการ SPRM หรือเพื่อ
เ ช่ือมต่อไปยังทางสาธารณะอ่ืนใด หรือเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เ ช่าพืน้ท่ีรายย่อย 
ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ และบริวารของบุคคลดังกล่าว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและ
จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์  
ผู้ ให้สัญญาตกลงท่ีจะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ก่อภาระผูกพัน โอน หรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้างต้น หรือด าเนินการใดๆ ท่ีมีผล
หรืออาจมีผลท าให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการ และบริวารของบุคคล
ดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ ข้างต้นได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร  
กองทรัสต์ตกลงท่ีจะบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สนิต่างๆ ท่ีตัง้อยู่ภายในโครงการและเก่ียวข้องกับ
สิทธิข้างต้นด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ แต่ผู้ให้สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้องตกลงช าระค่าใช้จ่าย
ส าหรับการดูแล บ า รุง และซ่อมแซมพืน้ท่ีและทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนซ่ึงเป็น
รายจ่ายท่ีมีลักษณะเป็นการลงทุน (Capital Expenditure) ตามจ านวนท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน
และเรียกเก็บโดยกองทรัสต์ 

การไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขัน 

1. ภายในระยะเวลาสาม (3) ปี นับตัง้แต่วันท่ีท าสัญญาฉบบันี ้ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือ  
ตกลงท่ีจะไม่ท าการพัฒนาโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอม
มิวนิตีม้อลล์ขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลักษณะดังกล่าวใด
ตัง้แต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการ ในรัศมีสาม (3) กิโลเมตร 
นับจากโครงการ SPRM เว้นแต่เป็นโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนยก์ารค้าประเภท
คอมมิวนิตีม้อลล์ท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบนัหรืออยู่ระหว่างการพัฒนาและได้รับความยินย อม
จากกองทรัสต์โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรื อเป็นโครงการท่ีได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์แล้วตามท่ีระบุในสัญญาฉบบันีห้รือในภายหลัง  
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2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ ให้สัญญาฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องตกลงท่ีจะแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือไม่น าพืน้ท่ีในอาคารโครงการ SPRM ท่ีไม่ใช่
ทรัพย์สินท่ีเช่า ออกให้เช่าหรือหาประโยชน์ในรูปแบบใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับการด าเนิน
ธุรกิจของกองทรัสต์ เว้นแต่ท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัหรือได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์
โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร 

สิทธิท่ีจะปฏิเสธ
ก่อน (Right of 
First Refusal) 

ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้สญัญาเช่าโครงการ SPRM (รวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการตอ่
ออกไป (หากมี)) ไม่ว่าจะได้มีการยกเลิกสญัญาเช่าโครงการ SPRM ก่อนครบก าหนดระยะเวลา
การเช่าหรือไม่ ผู้ให้สัญญาตกลงให้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์
ดังต่อไปนี ้ เว้นแต่จะมีประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎระเบยีบอ่ืนใดท่ีมีผลใช้บงัคับท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่ได้ 
1. หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาประสงค์ท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธกิาร

เช่า ในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารท่ีระบุในสัญญาเช่าโครงการ SPRM ให้แก่
บุคคลใดๆ ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค าเสนอ
ไปยังกองทรัสต์ โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้
กองทรัสต์พิจารณารับข้อเสนอก่อนภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันท่ีกองทรัสต์
ได้รับข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้(ก) จะต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์

หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกภายในระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบ (180) วนันับจาก
วันครบก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอ หรือวันท่ีกองทรัสต์ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าว 
และ (ข) ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสทิธิ์หรือให้สทิธิ
การเช่าดังกล่าวบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ) ท่ีได้มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์ 
(รวมเรียก (ก) และ (ข) ว่า "เงื่อนไขการโอน") 

2. หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญามีโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและ
ศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์อยู่แล้วในปัจจุบัน หรือจะท าการพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลกัษณะดังกลา่วใดตัง้แต่
ร้อยละห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการนัน้ในรัศมีห้า (5) กิโลเมตร นับ
จากโครงการ SPRM และผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาประสงค์จะโ อน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารเก่ียวกับโครงการ
ดังกล่าว ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค า เสนอ
ไปยังกองทรัสต์โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้
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กองทรัสต์พิจารณารับข้อเสนอก่อนภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันท่ีกองทรัสต์
ได้รับข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขการโอน 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์รับข้อเสนอภายใต้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อนตามท่ีระบุข้างต้น การด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคับเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  
ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอหรือปฏิเสธไม่รับ
ข้อเสนอ ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องไม่โอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการ
เช่าแก่บุคคลภายนอกบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า  (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ)  ท่ีได้มีการเสนอให้แก่
กองทรัสต์ และจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนทุกประการ  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้
สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่
บุคคลภายนอกภายในก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ ในเงื่อนไขการโอนข้อ (ก) ผู้ให้สัญญาหรือ
บริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อนีอี้กครัง้หน่ึง  
ข้อก าหนดตามข้อนีไ้ม่ให้ใช้บังคับกับกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาฉบับนีโ้ดยเป็นความผิดของ
กองทรัสต์  เ ว้นแต่  (1) คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  หรือ (2) เป็นกรณี ท่ีความผิดของ
กองทรัสต์ดังกล่าวเกิดจากการท่ีผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบตัิหน้า ท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสัญญาฉบบันี ้

การใช้ช่ือและ
เคร่ืองหมาย
การค้า 

ผู้ให้สัญญาท่ี 2 ตกลงให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้เคร่ืองหมายการค้าประเภทเคร่ืองหมาย
การค้า/บริการ ค าว่า “SAMMAKORN PLACE” และ “สัมมากร เพลส” เพื่อการด าเนินกิจการ
โครงการของกองทรัสต์ในประเทศไทย โดยให้เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญา
อนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าท่ีกองทรัสต์จะเข้าท ากับผู้ให้สัญญาท่ี 2 ทุกประการ 

ค ารับรองของผู้ให้
สัญญา 

1. ผู้ให้สัญญาเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้สัญญามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และ
การด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กับสัญญาฉบับนี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้
สัญญา 

3. การท่ีผู้ให้สัญญาเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่
เป็นการขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้ท าหรือจะ
ท าความตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้สัญญา  
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4. ผู้ให้สัญญาไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้สัญญาตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

5. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล
ใดๆ ตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบบันีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
สัญญามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

6. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของโครงการออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบ
ด้วยกฎหมาย 

เหตุผิดสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้ หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และผู้ให้สัญญาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย  หรืออยู่ในขัน้ตอน
การเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้สัญญา ซ่ึงกองทรัสต์
เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้สัญญาในการช าระหนี  ้หรือปฏิบตัิตามสัญญา
นี ้

3. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้หรือผดิ
ค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้อง
ตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการ
ผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีการไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ ให้สัญญาฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้
หรือสัญญาเช่าโครงการ SPRM 

4. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาของผู้ให้สัญญาท่ี 1 ภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRM 
5. กรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าโครงการ SPRM 

การเลิกสัญญา 1. ในกรณี ท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 4 
กองทรัสต์มีสิทธิ 
(ก) เรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้  

หรือ 
(ข) บอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที  ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง

ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 
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2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 3 ผู้ให้สัญญาจะเรียก
ค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลให้ผู้ให้สัญญามีสทิธิบอกเลกิสญัญา
ฉบบันีไ้ด้หรือท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้สัญญาในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

3. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้แจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ 

4. ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าโครงการ SPRM ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยให้ผล
ของการเลิกสัญญาเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสัญญาเช่าโครงการ  SPRM ทุกประการ ทัง้นี ้ไม่
ตัดสิทธิคู่สัญญาในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดซ่ึงเกิดจากเหตุผิดนัด
หรือความผิดของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอ่ืนภายใต้สญัญาเช่า
โครงการ SPRM หรือสัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด า เนินการกับธนาคารพาณิชย์ ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ให้วันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมดังกล่าวเลือ่นออกไปเป็นวันท า
การถัดไปท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเปิดด าเนินการตามปกติ หรือตามระยะเวลาอ่ืน
ใดท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน 

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆเพือ่ประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคืนสู่
สถานะเดิม 
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การโอนสิทธิ 1. ผู้ให้สัญญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหน้าท่ีใดๆ ของตนภายใต้สัญญานีฉ้บบันีไ้ม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ  เ ว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทรัสต์ 

2. ผู้ให้สัญญายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี  ้สัญญาซือ้
ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า และ
สัญญาเช่าโครงการ SPRM ไปก่อหลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิ
และหน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเช่ือทางการเงินของกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทาง
การเงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สินเช่ือดังกล่าวได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางสว่น 
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้สัญญา ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะให้
ความร่วมมือแก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือก่อหลักประกัน 
หรือหนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้สัญญาตก
ลงท่ีจะลงนามเพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรือการโอน
สิทธิ และส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้
รับค าบอกกล่าวจากกองทรัสต์ 
ทัง้นี ้กองทรัสต์ตกลงท่ีจะไม่ก่อภาระผกูพนัข้างต้นเกินกว่ามูลค่าทรัพยส์ินท่ีกองทรัสตล์งทุน
ภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRM และสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับ 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.10) โครงการ SPRS 

(8.10.1) สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สินของโครงการ SPRS 

ผู้ให้เช่า บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
ผู้เช่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 
ทรัพย์สินท่ีเช่า ทรัพย์สินท่ีเช่า ได้แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้แต่ไม่รวมทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

1. ท่ีดินท่ีเช่าช่วง ได้แก่ บางส่วนของท่ีดินจ านวน 1 แปลง ท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2083 ตัง้อยู่ท่ี 
ต าบลประชาธิปัตย์ (คลองรังสิตฝ่ังเหนือ) อ าเภอธัญบุรี (กลางเมือง) จังหวัดปทุมธานี 
(ธัญบุรี) รวมถึงส่วนควบของท่ีดินท่ีเช่าช่วง เนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ประมาณ 5-3-48.70 ไร่ 

2. อาคารท่ีเช่า ได้แก่ อาคารศูนย์การค้าจ านวน 3 อาคาร (อาคาร A, B และ C) โดยมีพืน้ท่ีท่ี
จะลงทุนทัง้หมด (Gross Floor Area) ประมาณ 5,112 ตารางเมตร ลานจอดรถ และสิ่ง
ปลูกสร้างอ่ืนๆ ภายในโครงการ SPRS โดยอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตัง้อยู่ เลข ท่ี 
819/1-3 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และ  

3. ส่วนควบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทัง้หมดข้างต้น รวมถึงบรรดาอาคารและสิง่ปลูกสร้าง
ท่ีจะก่อสร้างขึน้บนอาคารตามข้อ 2. ในอนาคตทัง้หมด 

ระยะเวลาเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  
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การต่อระยะเวลา
การเช่า 

ผู้ให้เช่าและกองทรัสต์อาจตกลงพิจารณาการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปได้  โดยคู่สัญญาจะตก
ลงกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหก (6) เดือนก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่า  

เง่ือนไขก่อนการ
จดทะเบียนการ
เช่า 

เว้นแต่กองทรัสต์จะยินยอมให้มีการยกเว้นเงื่อนไขก่อนการจดทะเบยีนการเช่าทัง้หมดหรือเพยีง
บางส่วนโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร การจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจะเกิดขึน้ต่อเ ม่ือ
เงื่อนไขเหล่านีไ้ด้ส าเร็จลงแล้ว 
1. ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีภายในบริเวณ

ทรัพย์สินท่ีเช่า ในสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละเก้าสิบ (90%) ของพืน้ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าท่ี
มีการปล่อยเช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อย ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือในสัดส่วนท่ีตกลงกับ
ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี 

2. ผู้ให้เช่าได้รับความยินยอมในการให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจากเจ้าของท่ีดินเรียบร้อยแล้ว  
3. มีการเข้าท าและมีการโอนทรัพย์สนิตามสญัญาขายเฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์ และงานระบบโดย

คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการ
ด าเนินโครงการ SPRS 

4. มีการเข้าท าสัญญาตกลงกระท าการโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง 
5. มีการเข้าท าสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง  
6. มีการเข้าท าสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง (หากมี) 
7. ทรัพย์สินท่ีเช่าได้มีการปลอดหรือไถ่ถอนจากจ านอง รวมถึงภาระติดพันอ่ืนใดในทรัพย์สนิท่ี

เช่าทัง้หมด 
8. การให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับอนุมัติโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติท่ีประชุม

ใหญ่ผู้ ถือหุ้นของผู้ให้เช่าและ/หรือเจ้าของท่ีดินท่ีเช่าช่วง ตามระเบยีบข้อบงัคับของผู้ให้เช่า
และ/หรือเจ้าของท่ีดินท่ีเช่าช่วง 

9. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีการท าประกันภัยท่ีเก่ียวข้อง (โดยกองทรัสต์) ดังต่อไปนี ้
(ก) กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความเสี่ยงภัยทรัพย์สินในส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมี

กองทรัสต์และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาประกันภัย
ท่ีเหลือของกรมธรรม์ประกันภัยนับแต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  

(ข) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีกองทรัสต์เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัย 

(ค) กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมี
กองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วม 

10. ผู้ให้เช่าได้ยื่นแบบแสดงรายการและช าระบรรดาค่าภาษีอากร  เบีย้ปรับ และเงินเพิ่มทัง้หมด
ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงรวมถึงค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย 
และภาษีประเภทอ่ืนใดท่ีได้มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินท่ีเช่าต่อหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 371 

การจดทะเบียน
สิทธิการเช่า 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะเข้าจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่า  ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องใน
วันท่ีมีการช าระค่าเช่าโดยคู่สญัญาตกลงจะไปจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้จดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือภายในวันและเวลาท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งหรือจะแจ้งต่อผู้ให้เช่าล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน แล้วแต่วันใดจะเกิดขึน้ในภายหลัง 

ค่าเช่าและการ
ช าระค่าเช่า 

1. กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้จ านวนให้แก่ผู้ให้เช่า เม่ือมีการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องแล้ว ทัง้นี ้ค่า
เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี  ้

ทรัพย์สินท่ีเช่า อัตราค่าเช่า 
ค่าเช่ารวม [] 

2. ในการช าระค่าเช่าตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี  ้ กองทรัสต์จะช าระให้กับผู้ให้เ ช่า ใน
จ านวนท่ีได้ด าเนินการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

หน้าท่ีของผู้ให้
เช่า  

1. ในวันท่ีจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า  ผู้ให้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าในสภาพ
เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถให้เช่าช่วงพืน้ท่ีแก่ผู้ เช่ารายย่อย  และ
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์  
ภายใต้ช่ือโครงการ SPRS 

2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ดังนี ้
(ก) อนุญาตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าได้โดยสงบและปรกติสุข  

ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เช่า  
(ข) ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่า โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากกองทรัสต์ 
(ค) ด าเนินการให้ทรัพย์สินท่ีเช่ามีถนนและทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ  

3. ผู้ให้เช่าจะช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขออนุญาต การติดต่อกับ
หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าอันเอือ้
ประโยชน์ต่อธุรกิจของกองทรัสต์หรือผู้ เช่ารายย่อย รวมถึงการน าส่งภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ
และภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าไปช าระแก่
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

4. ในกรณี ท่ีหน่วยงานราชการสั่งให้ผู้ให้เ ช่าแก้ไขหรือรื ้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใน
โครงการ SPRS ท่ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการแก้ไขหรือรือ้
ถอนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบ (60) วัน หรือภายในก าหนดระยะเวลาอ่ืน
ใดตามท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน โดยไม่ให้กระทบส่วนของอาคารอ่ืนในโครงการ SPRS ซ่ึง
รวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า และจะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. ผู้ให้เช่ามีหน้าท่ีปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหน้าท่ีท่ีระบุอยู่ในสัญญาเช่าท่ีดินระหวา่งผู้ให้เช่า
และเจ้าของท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่า (“สัญญาเช่าท่ีดิน”) และกรณีมีเหตุการณ์
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ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการผิดสัญญาเช่าท่ีดินหรือได้รับแจ้งจากเจ้าของท่ีดินเก่ียวกับการผดิ
สัญญา หรือการเลิกสัญญาเช่าท่ีดิน ให้แจ้งแก่กองทรัสต์ทราบโดยเร็วท่ีสดุแต่ไม่เกินภายใน
ระยะเวลาเจ็ด (7) วัน 

6. ก่อนท่ีสัญญาเช่าท่ีดินจะสิน้สุดลง ผู้ให้เช่าจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดเพื่อด าเนินการ
ต่ออายุสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าวระหวา่งผู้ให้เช่าและเจ้าของท่ีดินเพื่อให้
ครอบคลุมก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันีทั้ง้หมด โดยจะต้องน าไปจดทะเบยีน 
ณ ส านักงานท่ีดินท่ีมีเขตอ านาจ 

7. ผู้ให้เช่าตกลงโอนมิเตอร์ไฟฟ้า น า้ประปา และ/หรือสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินโครงการให้แก่กองทรัสต ์รวมถึงด าเนินการใดๆ และให้ความยินยอมท่ีจ าเป็นเพื่อให้
สามารถด าเนินการโอนมิเตอร์ดังกลา่วให้แก่กองทรัสต์ได้ โดยจะต้องด าเนินการดงักล่าวให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ี
กองทรัสต์จะพิจารณาขยายให้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโอนมิเตอร์ดังกล่าว  

8. ผู้ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี  ้สัญญาซือ้ขาย
เฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า  และ
สัญญาตกลงกระท าการ ไปก่อหลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิและ
หน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเช่ือทางการเงินของกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทางการ
เงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สินเช่ือดังกลา่วได้ไม่วา่ทัง้หมดหรือเพยีงบางสว่น โดย
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือ
แก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือก่อหลักประกัน หรือหนังสือให้
ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะลงนามเพือ่
รับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรือการโอนสิทธิ และส่งมอบ
หนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้รับค าบอกกลา่ว
จากกองทรัสต์ 
ทัง้นี ้กองทรัสต์ตกลงท่ีจะไม่ก่อภาระผกูพนัข้างต้นเกินกว่ามูลค่าทรัพยส์ินท่ีกองทรัสตล์งทุน
ภายใต้สัญญาฉบบันีแ้ละสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์และงานระบบ 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่า และปฏิบตัิตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีก าหนดในสัญญา 

ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ให้เช่าว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตั ้งขึน้
โดยชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของผู้ให้
เช่า 

1. ผู้ให้เช่าเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 
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2. ผู้ให้เช่ามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้เช่า  

3. การท่ีผู้ให้เช่าเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้ท าหรือจะท าความ
ตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้เช่า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่ง
มีนัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีเช่า 

4. ผู้ให้เช่าเป็นผู้ มีสิทธิการเช่าในท่ีดินท่ีเช่าช่วง และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีเช่า และ
เป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการน าทรัพย์สินท่ีเช่าออกให้เช่าแก่กองทรัสต์  

5. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินท่ีเช่าช่วงออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบด้วยกฎหมาย  
6. สัญญาเช่าท่ีดินสามารถใช้บงัคับได้ระหว่างคู่สญัญา  และไม่มีการผิดนัดหรือผิดสัญญาใดๆ 

ภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าว 
7. ผู้ ให้เ ช่าไม่มีข้อพิพาท  หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน

ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

8. ผู้ให้เช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงท่ีจะต้องขายทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บุคคลใด 
9. ผู้ ให้เ ช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงให้บุคคลใดมีสิทธิใช้ทรัพย์สินท่ีเ ช่าเพื่อออกสู่ถนน

สาธารณะ เว้นแต่ท่ีได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ 
10. ผู้ให้เช่าไม่ได้รับค าบอกกล่าวหรือค าสั่งจากทางราชการเก่ียวกับการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า  
11. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระผูกพันใดๆ หรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด 

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ านอง สิทธิยึดหน่วง ภารจ ายอม ทางจ าเป็น และภาระ
ติดพันในอสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด เว้นแต่ (ก) การแบง่พืน้ท่ีออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยและ  
(ข) สิทธิการเช่าระยะยาวท่ีได้จดทะเบยีนก่อนหน้าวันลงนามสัญญาฉบบันี  ้

12. อาคารภายในโครงการ SPRSท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าได้ด าเนินการก่อสร้าง 
ดัดแปลง และเปิดด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และวิธีปฏิบัติใดๆ
อย่างถูกต้อง  

13. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีทางเข้าออกท่ีดีและเหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์ตาม
วัตถุประสงค์ในการเช่า และสามารถใช้เพื่อด าเนินกิจการโครงการ SPRS ได้ 

14. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย 

15. ทรัพย์สินท่ีเช่าไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

16. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคลใดๆ 
ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
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เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
เช่ามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ ท่ีเป็นสาระส าคัญ 

การโอนผู้เช่าราย
ย่อย 

ผู้ให้เช่าตกลงด าเนินการเก่ียวกับการโอนผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินท่ีเช่า  ดังนี ้
1. ด าเนินการเพื่อให้ผู้ เช่ารายยอ่ยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าพืน้ท่ี

ภายในบริเวณทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมดภายในระยะเวลาสาม  (3) เดือนหลังจากการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่า 

2. ผู้ให้เช่าตกลงจะส่งมอบเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ และเงินประกันอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานท่ีผู้ให้เช่าได้รับจากผู้เช่ารายย่อยและผู้ รับบริการตามสญัญาเช่า
และสัญญาบริการซ่ึงได้เข้าท ากับผู้ให้เช่าก่อนหรือในวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทัง้ หมด
ให้แก่กองทรัสต์ ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า นอกจากนี ้หากผู้ให้เช่าได้รับเงินประกันจาก
ผู้ เช่ารายย่อยและผู้รับบริการภายหลังจากวนัจดทะเบยีนสทิธิการเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ส่งมอบเงินประกันดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่
วันท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ  และเงินประกันอ่ืนๆ 
ดังกล่าว 

3. หากมีผลประโยชน์ใดๆ เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ หรือรายได้อ่ืนใด (ถ้ามี) ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ี
กองทรัสต์ควรจะได้รับและผู้ให้เช่าได้รับไว้ล่วงหน้าทัง้ก่อนและในวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่าจากผู้ เ ช่าพืน้ท่ีและผู้ รับบริการ  ผู้ ให้เ ช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบและส่งมอบ
ผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน สิบสี่ (14) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า หรือในกรณีท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า ผู้ให้เช่าจะส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ 
(14) วันนับแต่วันท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว  

ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าตกลงว่า ในกรณีท่ีสัญญาเช่าพืน้ท่ีท่ีผู้ เช่ารายย่อยมิได้ให้ความยินยอมในการโอน
สิทธิหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีให้แก่กองทรัสต์ถูกบอกเลิกหรือสิน้สุดลง การเข้าท าสัญญาเช่า
พืน้ท่ีใหม่ส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า (หากมี) จะเป็นการเข้าท าสัญญาโดยกองทรัสต์ 

การโอนสิทธิการ
เช่า 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ีใดๆ ภายใต้
สัญญาฉบบันีใ้ห้กับบุคคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือ
ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ท่ีท าให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ินท่ีเช่า ทัง้นี ้ไม่วา่
จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

การซ่อมแซมและ
ปรับปรุงทรัพย์สิน
ท่ีเช่า 

1. การซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) กองทรัสต์ตกลงช าระค่าใช้จ่ายท่ีเ ก่ียวข้องกับการซ่อมแซมและการบ า รุงรักษา

ทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออุปกรณ์ ท่ีผู้ให้เ ช่าได้ช าระไปล่วงหน้า  เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนและเกิดขึน้ภายหลังจากวนัท่ีมีการจดทะเบยีนสทิธิการเช่า
ตามสัญญาฉบบันีใ้ห้แก่ผู้ให้เช่าตามสัดส่วนระยะเวลานับตัง้แต่วันท่ีจดทะเบยีนสิทธิ
การเช่าตามสัญญาฉบบันีห้รือตามจ านวนท่ีคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงกัน  ทัง้นี  ้
ผู้ให้เช่าตกลงส่งมอบบรรดาเอกสาร รวมถึงเงินและสิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้รับ
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ล่วงหน้าก่อนการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าและเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกลา่วให้แก่กองทรัสต์
ภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือในกรณีท่ีผู้ให้เช่าได้รับ
ผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า  ผู้ ให้เช่าจะส่งมอบ
ผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ (14) วันนับจาก
วันท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว 

(ข) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอ่ืนในสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์จะดูแล บ ารุง รักษา และ
ซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ตลอดจนส่วนควบของทรัพย์สินท่ีเช่าให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งานตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบบันีต้ลอดระยะเวลาการเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์เอง โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่
กองทรัสต์ในการด าเนินการดังกล่าวอย่างรวดเร็วและเต็มท่ี ตามท่ีกองทรัสต์จะได้ร้อง
ขอตามสมควร 

(ค) ในกรณีท่ีกองทรัสต์เห็นว่าการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่านัน้อาจกระทบถึงโครงสร้างหรือ
รากฐานของทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ หรือกรณีจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ให้เช่าในฐานะเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าอย่างมีนัยส าคัญ  ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะ
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่กองทรัสต์ในการด าเนินการ
ดังกล่าวอย่างเต็มท่ีทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับหนังสือบอกกล่าวจากกองทรัสต์ ซ่ึงร่วมถึงแต่
ไม่จ า กัดเพียงการให้ความร่วมมือด้านเอกสาร  การขออนุญาตจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และการให้ค าปรึกษาทางด้านแบบก่อสร้าง/ดัดแปลงและโครงสร้า งทาง
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมของทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยการด าเนินการของกองทรัสต์ตาม
ข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์จะได้พิจารณาเห็นชอบ
ร่วมกัน 

(ง) หากผู้ให้เช่าปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือแก่กองทรัสต์ตามข้อ (ข) หรือ (ค) ข้างต้น หรือให้
ความร่วมมือแก่กองทรัสต์โดยชักช้าเกินสมควรและกรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่กองทรัสต์ ผู้ เช่ารายยอ่ย หรือผู้ใช้บริการของโครงการ ให้กองทรัสต์มีสิทธดิ าเนินการ
ใดๆ ตามข้อ (ข) หรือ (ค) ได้ตามท่ีกองทรัสต์เห็นสมควร และผู้ให้เช่าจะไม่เรียกร้องคา่
สินไหมทดแทน ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ  จากกองทรัสต์ ส าหรับการใดๆ ท่ี
กองทรัสต์ได้กระท าลงไปโดยใช้ความระมัดระวังตามสมควรและไม่ประมาทเลินเล่อ 

2. การปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) กองทรัสต์มีสิทธิในการตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า รวมถึงก่อสร้าง

สิ่งปลูกสร้างหรือสาธารณูปโภคใดๆ ("ส่ิงปลูกสร้างเพิ่มเติม") ตลอดระยะเวลา
การเช่า โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รวมถึงให้
ความยินยอมและช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขอ
อนุญาต และการติดต่อกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี การตกแต่ง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงท่ีอาจกระทบถึงโครงสร้างหรือรากฐานของทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออาคาร
ภายในโครงการ กองทรัสต์จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ให้เ ช่าเป็นลายลักษณ์อักษร
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ก่อนเร่ิมด าเนินการดังกล่าว โดยผู้ให้เช่าจะไม่ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
และการด าเนินการดังกลา่วจะต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์
จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน 

(ข) ผู้ให้เช่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมและให้สิทธิแก่กองทรัสต์ใน
การใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมดังกล่าวตลอดระยะเวลาการเช่า  โดยใน
กรณีท่ีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมมีผลเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในทรัพย์สินท่ีเช่า  ให้
ถือว่าพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิท่ีเพิ่มขึน้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาฉบบั
นี ้

(ค) ไม่ว่าในกรณีใด การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมตามท่ีระบุในข้อนีจ้ะต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

การประกันภัย ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรัสต์จะจัดให้มีการท า  
1. ประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภัยส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า  และทรัพย์สินภายในทรัพย์สนิท่ี

เช่า โดยมีกองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและ
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า  ซ่ึงมูลค่าทุนประกันภัยท่ี
จัดท าจะไม่น้อยกว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement Cost) ไม่รวมมูลค่าท่ีดนิ 
ซ่ึงค านวณโดยผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี  ้
กองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยดังกล่าวทัง้หมด  

2. ประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  รวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า  
โดยกองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยทัง้หมด และ 

3. ประกันภัยธุร กิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่า โดยกองทรัสต์ และ/หรือผู้ ให้กู้ ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) จะเข้าเป็นผู้ เอา
ประกันภัยร่วมและผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยธุร กิจหยุดชะงัก โดย
กองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยทัง้หมด  

ทรัพย์สินท่ีเช่า
เสียหายหรือถูก
ท าลาย 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ  
ท าให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) ให้จัดการประชุม
ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายโดยไม่ชักช้า เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสุจริตว่ากรณีดังกล่าว ควรจะด าเนินการให้มีการก่อสร้างทรัพยส์นิ
ท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ดังกล่าวภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันท่ีเกิดความเสียหายตามข้อนี ้
(ก) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาไม่อาจหาข้อยุติได้ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น หรือ (2) 

คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ให้ถือว่า
คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเ ช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า โดย
กองทรัสต์จะส่งมอบเงินท่ีได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานหลังจากหักภาระหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องมามอบให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อให้ผู้ให้เช่าใช้ในการด าเนินการก่อสร้าง
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หรือซ่อมแซมดังกล่าว โดยจะก าหนดจ่ายช าระตามงวดงานท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลง
ร่วมกันโดยยึดถือตามมาตรฐานและขัน้ตอนการเบกิช าระงวดงานส าหรับการก่อสร้าง
โครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไปในประเทศไทย ทัง้นี ้การก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้มาใหม่ดังกล่าว
จะต้องด าเนินการเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการ
ก่อสร้าง โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลนการ
ก่อสร้าง/ดัดแปลงทรัพย์สินท่ีเช่าฉบบัท่ีได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และตามแผนงานและงบประมาณท่ีคู่สญัญาจะได้
ตกลงร่วมกัน  
ผู้ให้เช่าจะต้องท าการก่อสร้าง/ดัดแปลงให้แล้วเสร็จภายในยี่สบิสี่ (24) เดือนนับแต่เกิด
ความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน รวมถึงด าเนินการขอ
ความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้า
มี) เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันี ้และให้ถือว่าสิทธิและ
หน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป โดยให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการ
ก่อสร้างขึน้มาใหม่เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ โดยผู้ให้เช่าจะ
เป็นผู้ มีกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวและให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการก่อสร้างขึน้มาใหม่
เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้

(ข) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาตกลงจะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ี
เช่า  หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้
เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง  คู่สัญญา
ตกลงให้กองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน โดยกองทรัสต์จะได้รับส่วน
แบง่เท่ากับค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหลังจากการช าระหนีห้รือปลดภาระผูกผันกับเจ้าหนี ้
แล้ว คงเหลือตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และผู้ให้เช่าจะได้รับส่วน
แบ่งส่วนท่ีเหลือจากส่วนของกองทรัสต์  ทัง้นี  ้กองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานในส่วนท่ีเกินกว่าท่ีกองทรัสต์จะได้รับให้แก่ผู้ให้เช่า  

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยยังคง
สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าบางส่วนเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้  (Partial Loss) 
ให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป ซ่ึงผู้ให้เช่ามีหน้าท่ี
ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า โดยกองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี
กองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าดังกล่าว  

ทรัพย์สินท่ีเช่าถูก
เวนคืน 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนในสาระส าคัญจนกองทรัสต์
เห็นว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถปุระสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ให้สัญญา
ฉบบันีเ้ป็นอันยุติและยกเลิกต่อกันโดยทันที โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการ
เวนคืนตามวิธีการค านวณค่าทดแทนตามสูตรการค านวณท่ีระบุด้านล่าง โดยเงินท่ีได้รับ
จากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า หมายถึง เงินท่ีผู้ให้เช่าได้รับมาจากการเวนคืน รวมถึงเงิน
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เวนคืนท่ีดินท่ีเช่าช่วงท่ีบริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของท่ีดินได้รั บจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีท่ีเก่ียวข้อง) ทัง้นี ้เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมด
หลังการจ่ายเงินให้กองทรัสต์ข้างต้นให้เป็นของผู้ให้เช่า 
"ค่าทดแทนการเวนคืน" = เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สนิท่ีเช่าคูณด้วย  (มูลค่าสิทธกิาร
เช่า ท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่า  ณ  วันท่ีถูกเวนคืน (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพยส์ินท่ีเช่า ณ วันท่ีถูกเวนคนื (Income approach 
of freehold) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะไม่เกินมูลค่าสทิธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพยส์ินท่ีเช่า  ณ วันท่ี
ถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold)) 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังสามารถใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบับนี  ้ ผู้ให้เช่าตกลงช าระเงินค่าทดแทนการ
เวนคืนตามวิธีการค านวณดังต่อไปนีใ้ห้แก่กองทรัสต์ 
"ค่าทดแทนการเวนคืนในกรณีท่ีถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังใช้ประโยชน์ได้" 
= เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเ ช่า  คูณด้วย (มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ  วันท่ีถูก เวนคืน  (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน 
(Income approach of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะต้องไม่เกินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่าใน
ส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 
ผู้ให้เช่าจะช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้แก่กองทรัสต์ทันทีท่ีผู้ ให้เ ช่าและ/หรือบริษัท  
สัมมากร  จ า กัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของท่ีดิน  ได้รับเงินค่าเวนคืนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงให้ถือว่าเงินทดแทนดังกล่าวเป็นการเยียวยาความเสียหายทัง้หมดท่ีกองทรัสต์
อาจได้รับในกรณีนี ้และในกรณีดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นเหตุเลิกสัญญาตามสัญญาฉบบันี  ้

3. การค านวณมูลค่าสิทธิการเช่าและมูลคา่ตลาดของทรัพยส์ินท่ีเช่าตามข้อ 1. และ 2. ให้ใช้ผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ประเมินตามวิธีรายได้ (Income Approach) โดยในกรณีมีผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 1 ราย ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าจากผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน โดยเป็นผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ในกรณีท่ีเงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่าต ่ากว่าราคาตลาด  เม่ือได้รับการบอก
กล่าวจากกองทรัสต์ ผู้ให้เช่าตกลงให้ความร่วมมือกับกองทรัสต์ในการอุทธรณ์ค่าทดแทน
การเวนคืนกับหน่วยงานท่ีมีอ านาจ และ/หรือด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกองทรัสตไ์ด้
แจ้งให้ทราบ 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับ
การเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าและการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาการ
เช่าตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีแ้ละระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่อออกไป 
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2. กองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าส่งให้แก่ผู้ให้เช่าตามจ านวนท่ีผู้ให้เช่าจะแ จ้ง ให้
กองทรัสต์ทราบล่วงหน้า เพื่อน าไปช าระแก่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุแห่งการเลิก
สัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบบันี ้และผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่ท าการ
จดทะเบยีนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวันท่ีกองทรัสต์ก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้ให้ถือว่า
เป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบบันีทั้นที 

2. ในกรณีท่ี (1) สัญญาเช่าท่ีดินสิน้สุดลงโดยความผิดของผู้ให้เช่าจนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ หรือ (2) ผู้ให้เช่าปฏิบตัิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยมื
เงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนีส้นิอ่ืนใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซ่ึงอาจน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะ
ล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ หรือ (3) ผู้ ให้เ ช่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้
ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ของผู้ให้เช่า ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้เช่าในการช าระหนี ้ 
หรือปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันี ้โดยผู้ให้เช่าไม่สามารถท าการแก้ไขเหตุ (1) หรือ (2) หรือ (3) 
ดังกล่าวให้เสร็จสิน้ภายในหน่ึงร้อยยี่สบิ (120) วัน นับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบ
ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่ ผู้ให้เช่าสามารถพิสูจน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจน
เป็นท่ีพอใจแก่กองทรัสต์ว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญตอ่ฐานะทาง
การเงินของผู้ให้เช่าซ่ึงจะน าผู้ ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลาย  และการผิดนัดดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทรัสต์ตามสัญญาฉบบันี  ้

3. ในกรณีท่ีสัญญาเช่าท่ีดินสิน้สุดลงโดยเหตุอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ความผิดของผู้ให้เช่าหรือบริษัท สัมมา
กร จ ากัด (มหาชน) จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าได้ 

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ กรณี
ท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจาก ผู้ ให้
เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

5. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามก าหนดในสัญญาฉบบันีเ้ว้นแต่จะมี
การต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 

6. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา 
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7. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น
ลายลักษณ์อักษรแล้วโดยเร็วนับจากวันท่ีทราบถึงเหตุแห่งการเลิกกองทรัสต์  

8. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  
ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้

9. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาโดยผู้ให้เช่าหรือบริษัทในเครือของผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาซือ้ขาย
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาตกลงกระท าการ หรือ สัญญาอนุญาตให้ใช้
เคร่ืองหมายการค้า หรือสัญญาเช่าท่ีดิน 

10. กรณีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ท า
ให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) และ (1) คู่สัญญาตกลง
จะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเ ช่าขึน้ใหม่  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจ
ด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้
บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง ตามท่ีระบุอยู่ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูก
ท าลาย" ข้อ 1 (ข) 

11. กรณีเหตุสุดวิสัย ท่ีไม่ใช้ความผิดของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย และไม่ถือเป็นเหตุแห่งการเลิก
สัญญาตามข้อ 8 หรือข้อ 10 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตัิตามหัวข้อเหตสุดุวสิยั 
ข้อ 2 ได้จนเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 9 
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิ หน้า ท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์จะเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ให้เช่าจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สดุลง เว้นแต่ความเสยีหาย
ดังกล่าวเกิดจากผู้ให้เช่าหรือคู่สัญญาของกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีห้รือในสัญญาใดสญัญาหน่ึงท่ีระบุในหัวข้อ "เหตุแห่งการ
เลิกสัญญา" ข้อ 9 และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเ ช่าภายใต้สัญญาฉบับนี ้
และกระทบสิทธิของกองทรัสต์ภายใต้สัญญาฉบับนีห้รือสัญญาใดสัญญาหน่ึงท่ีระ บุใน
หัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 9 อย่างมีนัยส าคัญ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที และผู้ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชย
ให้แก่กองทรัสต์ ตามราคาประเมินซ่ึงอ้างอิงวิธีรายได้ (Income Approach) ณ วันท่ีสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยให้กองทรัสต์ และผู้ให้เช่าแต่งตัง้บริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฝ่ายละ 
1 (หน่ึง) ราย และตกลงใช้มูลค่า เฉลี่ยท่ีได้จากการประเมินของบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทัง้ 2 (สอง) ราย เป็นค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชยดังกล่าว รวมถึง
เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ ไม่ตัด
สิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมี
เหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 
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2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 3 กองทรัสต์มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที และในกรณีท่ีกองทรัสต์ใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะต้อง
ช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ี
ผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู่ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด
อันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ เว้นแต่เหตุผิดนัดของผู้ให้เช่าตามข้อ 3 ของเหตุแห่ง
การเลิกสัญญาดังกล่าวเกิดจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ี
ผิดพลาดตามสัญญาฉบบันี ้

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 4 ผู้ให้เช่าจะ
เรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง 
เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง
ท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญา
ฉบับนี  ้ผู้ ให้เ ช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที  โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่า
คงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเ รียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้เ ว้น
แต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 8 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสตมี์สิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนจากผู้ให้เช่าตาม
วิธีการท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืน" ข้อ 1 

6. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 10 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยคู่สัญญาตกลงแบง่ค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานตามวิธีการท่ีระบุ
ไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกท าลาย" ข้อ 1 (ข) 

7. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 
2 หรือ ข้อ 9 แล้ว กองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่ากองทรัสต์
จะได้รับช าระค่าเสียหาย เงินช าระคืน ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์แล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าคงเหลอืรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ให้
เ ช่าส าหรับระหว่างระยะเวลานี ้ตามท่ีกองทรัสต์จะพิสูจน์ได้ว่ากองทรัสต์ได้ รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกินกวา่ผลประโยชน์ท่ีกองทรัสต์ได้รับส าหรับช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว โดยผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกินดังกล่าว  
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8. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสญัญา" ข้อ 11 และคู่สัญญา
ทัง้สองฝ่ายได้ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการด าเนินการตามหัวข้อเหตุสุดวสิัยข้อ 2 นี ้
แล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยผู้ให้เช่าตกลงจะช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่า
คงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนาม
กองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยท่ีคู่สัญญาแตล่ะ
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 

การส่งมอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าคืน 

1. ภายใต้บงัคับของข้อ 7 ในหัวข้อ "ผลของการเลิกสัญญา" เม่ือสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลงไม่ว่า
กรณีใดๆ กองทรัสต์ตกลงขนย้ายทรัพยส์ินและบริวารของกองทรัสต์ออกไปจากสถานท่ีเช่า
แล้วส่งมอบสถานท่ีคืนให้แก่ผู้ ให้เ ช่าในสภาพเรียบร้อยภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันท่ี
สัญญาสิน้สุดลง หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว กองทรัสต์ยังไม่ด าเนินการตามหน้าท่ี ผู้ให้
เช่ามีอ านาจเข้าไปด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร รวมทัง้เข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่า
โดยมีอ านาจท าลายเคร่ืองกีดขวางใดๆ ได้ โดยกองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายท่ี
เกิดขึน้  

2. กองทรัสต์จะท าการส่งมอบทรัพย์สนิท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าตามสภาพการใช้งานในขณะนัน้
แต่ต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ติดตรึงตราและไม่ติดตรึง
ตรากับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงกองทรัสต์ได้ใช้ความระมัดระวงัในการดูแลรักษาทรัพย์สนิดังกลา่ว
ดุจวิญญูชนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณี ท่ีไม่สามารถส่งมอบส่วนควบและ
อุปกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่าได้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย หรือการ
เสื่อมสภาพของทรัพย์สินนัน้ๆ เ น่ืองจากการใช้งานตามปกติหรื ออายุการใช้งานของ
ทรัพย์สินนัน้  

3. เม่ือผู้ให้เช่าได้รับมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนจากกองทรัสต์ ผู้ให้เช่าจะเข้าด าเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันท่ีกองทรัสต์แจ้งความประสงค์ท่ีจะสง่
มอบ และกองทรัสต์ตกลงท่ีจะปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าให้กลับคืนสูส่ภาพตามท่ี
ระบุไว้ในข้อ 2. โดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดและวธิีการท่ีคูส่ญัญา
ทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกัน 

4. กองทรัสต์จะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์ได้รับไว้แทนผู้ ให้เช่า  (ถ้ามี) ให้แก่
ผู้ให้เช่า รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าท่ีกองทรัสต์ได้รับจากผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สนิท่ี
เช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือผู้ให้เช่า (แล้วแต่กรณี) 

5. ภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันสิน้สุดสัญญาหรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าจะพิจารณา
ขยายให้ตามความเหมาะสม  กองทรัสต์จะโอนมิเตอร์ไฟ ฟ้า  น า้ประปา  และ/หรือ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการตามท่ีกองทรัสต์ได้รับโอนจากผู้ ให้
เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่า โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโ อน
มิเตอร์ดังกล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการโอนมิเตอร์ดังกล่าวไม่อาจส าเร็จลงได้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดเน่ืองจากความผดิของคู่สัญญาฝ่ายใด กรณีย่อมไม่เป็นการตัดสทิธิคู่สญัญาอีกฝ่าย
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หน่ึงในการเรียกร้องค่าเสียหาย  ดอกเบีย้ หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากคู่สัญญาฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด า เนินการกับธนาคารพาณิชย์ ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ให้วันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมดังกล่าวเลือ่นออกไปเป็นวันท า
การถัดไปท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเปิดด าเนินการตามปกติ หรือตามระยะเวลาอ่ืน
ใดท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน 

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.10.2) สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบของโครงการ SPRS 

ผู้ขาย บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
ผู้ซือ้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 
ทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการด าเนินโครงการ โดยรายละเอียดเป็นไป
ตามรายการแนบสัญญา 

การโอน
กรรมสิทธิ์ 

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายภายใต้สัญญาฉบับนีจ้ะมีผลสมบูรณ์เม่ือมีการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRS ("วันโอนกรรมสิทธิ์ ") 
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ราคาซือ้ขาย คู่สัญญาตกลงซือ้ขายทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในราคาสุทธิทัง้สิน้ [] บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
("ราคาซือ้ขาย") ทัง้นี ้กองทรัสต์จะช าระราคาซือ้ขายเม่ือมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้
สัญญาเช่าโครงการ SPRS 

ค่าธรรมเนียม
และภาษีอากร 

ผู้ขายตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนขายทรัพยส์นิ
ท่ีซือ้ขาย และผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดขึน้จากการโอนขายทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 
หากคู่สัญญาฝ่ายใดได้ทดรองจ่ายเงินดังกล่าวแทนคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไปก่อน คู่สัญญาอีก
ฝ่ายนัน้ตกลงช าระเงินคืนให้แก่คู่สัญญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปภายในเจ็ด  (7) วัน นับจากวันท่ี
ได้รับแจ้งจากคู่สัญญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปเป็นลายลักษณ์อักษร 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระราคาซือ้ขายตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้

หน้าท่ีของผู้ขาย 1. ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะส่งมอบ 
(ก) ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในสภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถ

ด า เนินธุร กิจให้เช่าพืน้ท่ีอาคารท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRS แก่
บุคคลภายนอก และเพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(ข) กุญแจ รหัสแม่กุญแจ การใช้สิทธิรับประกัน (warranty) ในตัวผลิตภัณฑ์ และต้นฉบบั
เอกสารทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่กองทรัสต์ (เช่น หนังสือรับรอง 
ใบทะเบียนกรรมสิทธิ์  ใบอนุญาต สัญญา และแบบแปลน) รวมถึงลงนามและ
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมีผลเป็นการโอนโดย
สมบูรณ์มาท่ีกองทรัสต์ 

2. ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาระหนีส้ินค่าใช้จ่าย ค่าบ ารุงรักษา และภาระผูกพนัใดๆ ท่ีเก่ียวกับ
การบ า รุงรักษาทรัพย์สินท่ีซือ้ขายก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ทัง้นี  ้กองทรัสต์ตกลงชดใช้
ค่าใช้จ่ายหรือค่าบ ารุงรักษาใดๆ ท่ีผู้ขายได้ช าระไปล่วงหน้าส าหรับการบ ารุงรักษาทรัพยส์นิ
ท่ีซือ้ขายตามสัดส่วนระยะเวลานับตัง้แต่วันโอนกรรมสิทธิ์ 

3. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะอนุญาตให้กองทรัสต์ ผู้แทน ผู้ส ารวจทรัพย์สิน หรือท่ีปรึกษา
ของกองทรัสต์ท าการส ารวจทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการ
ตรวจสอบทรัพย์สินท่ีซือ้ขายได้ทุกประการ 

4. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะไม่กระท าการดังต่อไปนี ้
(ก) จ าน า ให้เช่า หรือให้เช่าซือ้ทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย หรือน าทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไปก่อภาระ

ผูกพันหรือเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด รวมถึงการก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใดๆ 
ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

(ข) กระท าการใดๆ ท่ีท าให้ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายต้องเสือ่มค่าลง เว้นแต่เป็นการใช้งานในการ
ด าเนินงานตามธุรกิจปกติของโครงการ SPRS 

(ค) จ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่บุคคลภายนอก 
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(ง) กระท าการใดๆ อันมีผลเป็นการรอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือท าให้สิทธิในการได้มา
ซ่ึงทรัพย์สินท่ีซือ้ขายของกองทรัสต์ด้อยลง หรือด้อยกว่าบุคคลอ่ืน 

ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ขายว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตัง้ขึน้โดย
ชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของ
ผู้ขาย 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายรับรองต่อกองทรัสต์ว่า 
1. ผู้ ขายเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบียนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม

กฎหมายไทย 
2. ผู้ขายมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ

ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ขาย  

3. การท่ีผู้ขายเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ขายได้ท าหรือจะท าความตก
ลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ขาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

4. ผู้ขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการขาย
และโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายแก่กองทรัสต์ 

5. ผู้ขายไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ในระหวา่ง
การด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด หรือผิดสัญญาใดๆท่ีมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ขายตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

6. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระผูกพันใดๆหรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืน
ใด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ าน า การจ านอง สิทธิยึดหน่วง และภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด 

7. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ 

8. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ 
9. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ขายได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล ใดๆ  

ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัและผู้ขาย
มิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ 

เหตุเลิกสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ขายไม่ส่งมอบทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในวันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้

สัญญาเช่าโครงการ SPRS 
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2. ในกรณีท่ีผู้ขายจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ้หรือผิด
ค า รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้(เ ว้นแต่ ท่ีเป็นกรณีตามข้อ 1 ข้างต้น) และผู้ขายไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจาก
วันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญา
ได้ตกลงกัน 

3. ก่อนการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย ผู้ขายถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย  
หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ขาย  
ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ขายในการช าระหนีห้รือปฏิบตัิตาม
สัญญาฉบบันี ้

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณี
ท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ขาย  
จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

5. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาฉบบันี ้
6. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้คู่สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์

เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
7. ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าโครงการ SPRS อันเน่ืองมาจาก 

(ก) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านผู้ให้เช่า หรือผู้ให้สัญญาภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ
ฉบบัลงวันท่ีเดียวกับสัญญาฉบบันี ้ 

(ข) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านกองทรัสต์ หรือ 
(ค) ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือ 
(ง) คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญากองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้

แจ้งให้ผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRS ทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้ว หรือในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRS ถกู
เวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของ
การเช่าตามสัญญาเช่าโครงการ SPRS 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 7(
ก) และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว ผู้ขายตกลง
ซือ้คืนจากกองทรัสต์ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะ นัน้ ใน
ราคาตามท่ีกองทรัสต์ซือ้ครัง้แรกซ่ึงปรับตามสัดส่วนของจ านวนวันท่ีกองทรัสต์ยังคงมีสิทธิ
ตามระยะเวลาการเช่านับจากวันท่ีมีผลเป็นการเลิกสัญญาและกองทรัสต์มิได้ใช้ประโยชน์
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ในทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไปภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRS หรือตามราคาอ่ืนใดตามท่ี
คู่สัญญาได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ /หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 4 หรือข้อ 7(ข) และ
เหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีผู้ขายไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด  
หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที 
โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคืน
ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ใน
ขณะนัน้โดยให้ถือเป็นค่าปรับจากการผิดสัญญาของกองทรัสต์ 

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 7(ค) ให้ถือว่าสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสต์ตกลงคืนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนให้แก่ผู้ขายตาม
สภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้และต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน ทัง้นี ้คู่สัญญาแต่
ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าซือ้ขายทรัพย์สนิ เงิน หรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7(ง) ให้
ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย  ค่าใช้จ่าย 
ค่าซือ้ขายทรัพย์สินเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้  โดยใน
กรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคนืทรัพย์สนิท่ีซือ้
ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ในราคาตาม
บัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้วยค่าเสื่อมราคาท่ีคิดตามระยะเวลาห้า  (5) ปีส าหรับ
ทรัพย์สินประเภทเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ และระยะเวลายี่สิบ (20) ปี ส าหรับทรัพย์สิน
ประเภทงานระบบ หรือตามราคาอ่ืนใดท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย  เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด า เนินการกับธนาคารพาณิชย์ ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ให้วันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมดังกล่าวเลือ่นออกไปเป็นวันท า
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การถัดไปท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเปิดด าเนินการตามปกติ หรือตามระยะเวลาอ่ืน
ใดท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน 

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.10.3) สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการของโครงการ SPRS 

ผู้ให้สัญญา บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากัด ("ผู้ให้สัญญาท่ี 1") และ 
บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) ("ผู้ให้สัญญาท่ี 2")   
ผู้ให้สัญญาท่ี 1 และผู้ให้สัญญาท่ี 2 จะเรียกรวมกันว่า “ผู้ให้สัญญา” 

ผู้รับสัญญา ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 

ระยะเวลาของ
สัญญา 

สัญญานีมี้ผลใช้บงัคับเม่ือมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRS และ
สัญญานีจ้ะสิน้สุดลงเม่ือสัญญาเช่าโครงการ SPRS ดังกล่าวครบก าหนดหรือสิน้สุดลงโดยไม่มี
การต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 

การถือครอง
หน่วยทรัสต์ 

1. ผู้ ให้สัญญาตกลงรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในความ
ครอบครองของผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ โดยมีสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนภายใต้
สัญญาเช่าโครงการ SPRS และสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ หรือคิด

เป็น [] หน่วย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับจากวันท่ีหน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก 
อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ประสงค์จะเพิ่มเงินทุน
จดทะเบยีนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ผู้ให้
สัญญาและ/หรือบริษัทในเครืออาจไม่จองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซ่ึงออกและเส นอ
ขายในครัง้ใหม่นีไ้ด้ 

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือจองซือ้หน่วยทรัสต์มากกว่าหน่วยทรัสต์ท่ีระบุ
ในข้อ 1 ผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือตกลงรักษาสัดสว่นการถือครองหน่วยทรัสตส์ว่น
ท่ีเกินกว่าท่ีระบุในข้อ 1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันท่ีหน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก  

3. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ผู้ให้สัญญาตกลง
จะ (และจะด า เนินการใดๆ  เพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่าบริษัทในเครือจะ ) ไม่ขาย หรือโอน
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หน่วยทรัสต์ หรือน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าหรือก่อภาระผูกพันใดๆ จนท าให้ผู้ให้สัญญาและ/
หรือบริษัทในเครือถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันต ่ากว่าสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่
ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ หรือเป็นการท าธุรกรรม
ระหว่างผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ 

การถือครองหุ้น
ของผู้ให้สัญญาท่ี 
2 ในผู้ให้สัญญาท่ี 
1 

1. ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาฉบบันีมี้ผลบงัคับใช้ ผู้ให้สัญญาท่ี 2 ตกลงรักษาสัดส่วนการถือ
ครองหุ้นในผู้ให้สัญญาท่ี 1ให้อยู่ไม่ต ่ากว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด (51) ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดในผู้ให้สัญญาท่ี 1 ให้ถือครองโดยผู้ให้สัญญาท่ี 2 และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
ผู้ให้สัญญา และผู้ให้สัญญาท่ี 2 และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ให้สัญญา ตกลงไม่ขาย 
โอน หรือน าหุ้นดังกล่าวทัง้หมดหรือแต่บางส่วนไปจ าน าหรือก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่
ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ ซ่ึงกองทรัสต์จะต้องไม่
ปฏิเสธการให้ความยินยอมดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร  

2. ให้กองทรัสต์พิจารณาให้หรือไม่ให้ความยินยอมตามข้อ 1. ภายในหกสิบ (60) วัน นับแต่
วันท่ีกองทรัสต์ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์จากผู้ให้สัญญาท่ี 2 และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับผู้ให้สัญญา หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกองทรัสต์มิได้มีหนังสือ
แสดงเจตนาใดๆ ตอบกลับไปยังผู้ให้สัญญาท่ี 2 และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ให้
สัญญา ให้ถือว่ากองทรัสต์ได้ให้ความยินยอมตามข้อนีแ้ล้วโดยชอบ 

การไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขัน 

ภายในระยะเวลาสาม (3) ปี นับตัง้แต่วันท่ีท าสัญญาฉบบันี ้ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือ ตก
ลงท่ีจะไม่ท าการพัฒนาโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตี ้
มอลล์ขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลกัษณะดังกล่าวใดตัง้แต่ร้อยละ
ห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการ ในรัศมีสาม (3) กิโลเมตร นับจากโครงการ 
SPRS เว้นแต่เป็นโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์ท่ีมี
อยู่แล้วในปัจจุบนัหรืออยู่ระหว่างการพัฒนาและได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์โดยท า เป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือเป็นโครงการท่ีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์แล้ว
ตามท่ีระบุในสัญญาฉบบันีห้รือในภายหลัง 

สิทธิท่ีจะปฏิเสธ
ก่อน (Right of 
First Refusal) 

ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRS (รวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการตอ่
ออกไป (หากมี)) ไม่ว่าจะได้มีการยกเลิกสัญญาเช่าโครงการ SPRS ก่อนครบก าหนดระยะเวลา
การเช่าหรือไม่ ผู้ให้สัญญาตกลงให้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์
ดังต่อไปนี ้ เว้นแต่จะมีประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎระเบยีบอ่ืนใดท่ีมีผลใช้บงัคับท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่ได้ 
1. หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาประสงค์ท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธกิาร

เช่า ในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารท่ีระบุในสัญญาเช่าโครงการ SPRS ให้แก่
บุคคลใดๆ ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค าเสนอ
ไปยังกองทรัสต์ โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้
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กองทรัสต์พิจารณารับข้อเสนอก่อนภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันท่ีกองทรัสต์
ได้รับข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้(ก) จะต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์

หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกภายในระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบ (180) วันนับจาก
วันครบก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอ หรือวันท่ีกองทรัสต์ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าว 
และ (ข) ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสทิธิ์หรือให้สทิธิ
การเช่าดังกล่าวบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ) ท่ีได้มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์ 
(รวมเรียก (ก) และ (ข) ว่า "เงื่อนไขการโอน") 

2. หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญามีโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและ
ศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์อยู่แล้วในปัจจุบัน หรือจะท าการพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลกัษณะดังกลา่วใดตัง้แต่
ร้อยละห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการนัน้ในรัศมีห้า (5) กิโลเมตร นับ
จากโครงการ SPRS และผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาประสงค์จะโ อน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารเก่ียวกับโครงการ
ดังกล่าว ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค า เสนอ
ไปยังกองทรัสต์โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้
กองทรัสต์พิจารณารับข้อเสนอก่อนภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันท่ีกองทรัสต์
ได้รับข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขการโอน 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์รับข้อเสนอภายใต้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อนตามท่ีระบุข้างต้น การด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคับเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  
ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอหรือปฏิเสธไม่รับ
ข้อเสนอ ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องไม่โอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการ
เช่าแก่บุคคลภายนอกบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า  (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ)  ท่ีได้มีการเสนอให้แก่
กองทรัสต์ และจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนทุกประการ  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้
สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่
บุคคลภายนอกภายในก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ ในเงื่อนไขการโอนข้อ (ก) ผู้ให้สัญญาหรือ
บริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อนีอี้กครัง้หน่ึง  
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ข้อก าหนดตามข้อนีไ้ม่ให้ใช้บังคับกับกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาฉบับนีโ้ดยเป็นความผิดของ
กองทรัสต์  เ ว้นแต่  (1) คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  หรือ (2) เป็นกรณี ท่ีความผิดของ
กองทรัสต์ดังกล่าวเกิดจากการท่ีผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบตัิหน้า ท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสัญญาฉบบันี ้

การใช้ช่ือและ
เคร่ืองหมาย
การค้า 

ผู้ให้สัญญาท่ี 2 ตกลงให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้เคร่ืองหมายการค้าประเภทเคร่ืองหมาย
การค้า/บริการ ค าว่า “SAMMAKORN PLACE” และ “สัมมากร เพลส” เพื่อการด าเนินกิจการ
โครงการของกองทรัสต์ในประเทศไทย โดยให้เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญา
อนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าท่ีกองทรัสต์จะเข้าท ากับผู้ให้สัญญาท่ี 2 ทุกประการ 

ค ารับรองของผู้ให้
สัญญา 

1. ผู้ให้สัญญาเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้สัญญามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และ
การด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กับสัญญาฉบับนี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้
สัญญา 

3. การท่ีผู้ให้สัญญาเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่
เป็นการขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้ท าหรือจะ
ท าความตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้สัญญา  

4. ผู้ให้สัญญาไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้สัญญาตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ 

5. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล
ใดๆ ตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบบันีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ ให้
สัญญามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

6. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของโครงการออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบ
ด้วยกฎหมาย 

เหตุผิดสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้ หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และผู้ให้สัญญาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย  หรืออยู่ในขัน้ตอน
การเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้สัญญา ซ่ึงกองทรัสต์
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เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้สัญญาในการช าระหนี ้หรือปฏิบตัิตามสัญญา
นี ้

3. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้หรือผดิ
ค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้อง
ตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการ
ผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีการไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ ให้สัญญาฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้
หรือสัญญาเช่าโครงการ SPRS 

4. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาของผู้ให้สัญญาท่ี 1 ภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRS 
5. กรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าโครงการ SPRS 

การเลิกสัญญา 1. ในกรณี ท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 4 
กองทรัสต์มีสิทธิ 
(ก) เรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้  

หรือ 
(ข) บอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที  ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง

ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 
2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 3 ผู้ให้สัญญาจะเรียก

ค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลให้ผู้ให้สัญญามีสทิธิบอกเลกิสญัญา
ฉบบันีไ้ด้หรือท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้สัญญาในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

3. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้แจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ 

4. ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าโครงการ SPRS ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยให้ผล
ของการเลิกสัญญาเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสัญญาเช่าโครงการ  SPRS ทุกประการ ทัง้นี ้ ไม่
ตัดสิทธิคู่สัญญาในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดซ่ึงเกิดจากเหตุผิดนัด
หรือความผิดของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอ่ืนภายใต้สญัญาเช่า
โครงการ SPRS หรือสัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
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บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด า เนินการกับธนาคารพาณิชย์ ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ให้วันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมดังกล่าวเลือ่นออกไปเป็นวันท า
การถัดไปท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเปิดด าเนินการตามปกติ หรือตามระยะเวลาอ่ืน
ใดท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน 

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆเพือ่ประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคืนสู่
สถานะเดิม 

การโอนสิทธิ 1. ผู้ให้สัญญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหน้าท่ีใดๆ ของตนภายใต้สัญญานีฉ้บบันีไ้ม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ  เ ว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทรัสต์ 

2. ผู้ให้สัญญายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี  ้สัญญาซือ้
ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า และ
สัญญาเช่าโครงการ SPRS ไปก่อหลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิ
และหน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเช่ือทางการเงินของกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทาง
การเงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สินเช่ือดังกล่าวได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางสว่น 
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้สัญญา ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะให้
ความร่วมมือแก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือก่อหลักประกัน 
หรือหนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้สัญญาตก
ลงท่ีจะลงนามเพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรือการโอน
สิทธิ และส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้
รับค าบอกกล่าวจากกองทรัสต์ 
ทัง้นี ้กองทรัสต์ตกลงท่ีจะไม่ก่อภาระผกูพนัข้างต้นเกินกว่ามูลค่าทรัพยส์ินท่ีกองทรัสตล์งทุน
ภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRS และสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับ 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  
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(8.11) โครงการ SPRP 

(8.11.1) สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สินของโครงการ SPRP 

ผู้ให้เช่า บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
ผู้เช่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 
ทรัพย์สินท่ีเช่า ทรัพย์สินท่ีเช่า ได้แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้แต่ไม่รวมทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

1. ท่ีดินท่ีเช่าช่วง ได้แก่ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 29083 และ 46243 ตัง้อยู่ต าบลอ้อมเกร็ด 
อ า เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  รวมถึงส่วนควบของท่ีดินท่ีเช่า ช่วง  เนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้
ประมาณ 10-0-7.20 ไร่ 

2. อาคารท่ีเช่า ได้แก่ อาคารศูนย์การค้าจ านวน 8 อาคาร (อาคาร A, B, C1, C2, C3, D, E 
และ EX) โดยมีพืน้ท่ีท่ีจะลงทุนทัง้หมด (Gross Floor Area) ประมาณ 7,037 ตารางเมตร 
ลานจอดรถ และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ภายในโครงการ SPRP โดยอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าวตัง้อยู่ เลขท่ี 62/26-32 หมู่ท่ี 1 ถนนราชพฤกษ์ ต าบลอ้อมเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี และ 

3. ส่วนควบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทัง้หมดข้างต้น รวมถึงบรรดาอาคารและสิง่ปลูกสร้าง
ท่ีจะก่อสร้างขึน้บนอาคารตามข้อ 2. ในอนาคตทัง้หมด 

ระยะเวลาเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  
การต่อระยะเวลา
การเช่า 

ผู้ให้เช่าและกองทรัสต์อาจตกลงพิจารณาการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปได้  โดยคู่สัญญาจะตก
ลงกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหก (6) เดือนก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่า  

เง่ือนไขก่อนการ
จดทะเบียนการ
เช่า 

เว้นแต่กองทรัสต์จะยินยอมให้มีการยกเว้นเงื่อนไขก่อนการจดทะเบยีนการเช่าทัง้หมดหรือเพยีง
บางส่วนโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร การจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจะเกิดขึน้ต่อเ ม่ือ
เงื่อนไขเหล่านีไ้ด้ส าเร็จลงแล้ว 
1. ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีภายในบริเวณ

ทรัพย์สินท่ีเช่า ในสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละเก้าสิบ (90%) ของพืน้ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าท่ี
มีการปล่อยเช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อย ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือในสัดส่วนท่ีตกลงกับ
ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี 

2. ผู้ให้เช่าได้รับความยินยอมในการให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจากเจ้าของท่ีดินเรียบร้อยแล้ว  
3. มีการเข้าท าและมีการโอนทรัพย์สนิตามสญัญาขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบโดย

คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการ
ด าเนินโครงการ SPRP 

4. มีการเข้าท าสัญญาตกลงกระท าการโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง  
5. มีการเข้าท าสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง  
6. มีการเข้าท าสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง (หากมี) 
7. ทรัพย์สินท่ีเช่าได้มีการปลอดหรือไถ่ถอนจากจ านอง รวมถึงภาระติดพันอ่ืนใดในทรัพย์สนิท่ี

เช่าทัง้หมด 
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8. การให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับอนุมัติโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติท่ีประชุม
ใหญ่ผู้ ถือหุ้นของผู้ให้เช่าและ/หรือเจ้าของท่ีดินท่ีเช่าช่วง ตามระเบยีบข้อบงัคับของผู้ให้เช่า
และ/หรือเจ้าของท่ีดินท่ีเช่าช่วง 

9. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีการท าประกันภัยท่ีเก่ียวข้อง (โดยกองทรัสต์) ดังต่อไปนี ้
(ก) กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความเสี่ยงภัยทรัพย์สินในส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมี

กองทรัสต์และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาประกันภัย
ท่ีเหลือของกรมธรรม์ประกันภัยนับแต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  

(ข) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีกองทรัสต์เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัย 

(ค) กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า โดยมี
กองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วม 

10. ผู้ให้เช่าได้ยื่นแบบแสดงรายการและช าระบรรดาค่าภาษีอากร  เบีย้ปรับ และเงินเพิ่มทัง้หมด
ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงรวมถึงค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย 
และภาษีประเภทอ่ืนใดท่ีได้มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินท่ีเช่าต่อหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  

การจดทะเบียน
สิทธิการเช่า 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะเข้าจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่า  ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องใน
วันท่ีมีการช าระค่าเช่าโดยคู่สญัญาตกลงจะไปจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้จดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือภายในวันและเวลาท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งหรือจะแจ้งต่อผู้ให้เช่าล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน แล้วแต่วันใดจะเกิดขึน้ในภายหลัง 

ค่าเช่าและการ
ช าระค่าเช่า 

1. กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้จ านวนให้แก่ผู้ให้เช่า  เม่ือมีการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องแล้ว ทัง้นี ้ค่า
เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี  ้

ทรัพย์สินท่ีเช่า อัตราค่าเช่า 
ค่าเช่ารวม [] 

2. ในการช าระค่าเช่าตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี  ้ กองทรัสต์จะช าระให้กับผู้ให้เ ช่า ใน
จ านวนท่ีได้ด าเนินการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

หน้าท่ีของผู้ให้
เช่า  

1. ในวันท่ีจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า  ผู้ให้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าในสภาพ
เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถให้เช่าช่วงพืน้ท่ีแก่ผู้ เช่ารายย่อย  และ
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์  
ภายใต้ช่ือโครงการ SPRP 

2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ดังนี ้
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(ก) อนุญาตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าได้โดยสงบและปรกติสุข  
ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เช่า  

(ข) ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่า โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากกองทรัสต์ 

(ค) ด าเนินการให้ทรัพย์สินท่ีเช่ามีถนนและทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ  
3. ผู้ให้เช่าจะช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขออนุญาต การติดต่อกับ

หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าอันเอือ้
ประโยชน์ต่อธุรกิจของกองทรัสต์หรือผู้ เช่ารายย่อย รวมถึงการน าส่งภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ
และภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าไปช าระแก่
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

4. ในกรณี ท่ีหน่วยงานราชการสั่งให้ผู้ให้เ ช่าแก้ไขหรือรื ้อถอนอาคารหรือสิ่ งปลูกสร้างใน
โครงการ SPRP ท่ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการแก้ไขหรือรือ้
ถอนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบ (60) วัน หรือภายในก าหนดระยะเวลาอ่ืน
ใดตามท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน โดยไม่ให้กระทบส่วนของอาคารอ่ืนในโครงการ SPRP ซ่ึง
รวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า และจะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. ผู้ให้เช่ามีหน้าท่ีปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหน้าท่ีท่ีระบุอยู่ในสัญญาเช่าท่ีดินระหวา่งผู้ให้เช่า
และเจ้าของท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่า (“สัญญาเช่าท่ีดิน”) และกรณีมีเหตุการณ์
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการผิดสัญญาเช่าท่ีดินหรือได้รับแจ้งจากเจ้าของท่ีดินเก่ียวกับการผดิ
สัญญา หรือการเลิกสัญญาเช่าท่ีดิน ให้แจ้งแก่กองทรัสต์ทราบโดยเร็วท่ีสดุแต่ไม่เกินภายใน
ระยะเวลาเจ็ด (7) วัน 

6. ก่อนท่ีสัญญาเช่าท่ีดินจะสิน้สุดลง ผู้ให้เช่าจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดเพื่อด าเนินการ
ต่ออายุสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าวระหวา่งผู้ให้เช่าและเจ้าของท่ีดินเพื่อให้
ครอบคลุมก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันีทั้ง้หมด โดยจะต้องน าไปจดทะเบยีน 
ณ ส านักงานท่ีดินท่ีมีเขตอ านาจ 

7. ผู้ให้เช่าตกลงโอนมิเตอร์ไฟฟ้า น า้ประปา และ/หรือสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินโครงการให้แก่กองทรัสต ์รวมถึงด าเนินการใดๆ และให้ความยินยอมท่ีจ าเป็นเพื่อให้
สามารถด าเนินการโอนมิเตอร์ดังกลา่วให้แก่กองทรัสต์ได้ โดยจะต้องด าเนินการดงักล่าวให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ี
กองทรัสต์จะพิจารณาขยายให้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโอนมิเตอร์ดังกล่าว  

8. ผู้ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี  ้สัญญาซือ้ขาย
เฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า  และ
สัญญาตกลงกระท าการ ไปก่อหลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิและ
หน้า ท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเช่ือทางการเงินของกองทรัสต์  หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทาง
การเงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สินเช่ือดังกล่าวได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางสว่น 
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โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะให้ความ
ร่วมมือแก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือก่อหลักประกัน หรือ
หนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะ
ลงนามเพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรือการโอนสิทธิ และ
ส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้รับค าบอก
กล่าวจากกองทรัสต์ 
ทัง้นี ้กองทรัสต์ตกลงท่ีจะไม่ก่อภาระผกูพนัข้างต้นเกินกว่ามูลค่าทรัพยส์ินท่ีกองทรัสตล์งทุน
ภายใต้สัญญาฉบบันีแ้ละสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์และงานระบบ 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่า และปฏิบตัิตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีก าหนดในสัญญา 

ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ให้เช่าว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตั ้งขึน้
โดยชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของผู้ให้
เช่า 

1. ผู้ให้เช่าเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้เช่ามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้เช่า  

3. การท่ีผู้ให้เช่าเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้ท าหรือจะท าความ
ตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้เช่า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่ง
มีนัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีเช่า 

4. ผู้ให้เช่าเป็นผู้ มีสิทธิการเช่าในท่ีดินท่ีเช่าช่วง และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีเช่า และ
เป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการน าทรัพย์สินท่ีเช่าออกให้เช่าแก่กองทรัสต์  

5. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินท่ีเช่าช่วงออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบด้วยกฎหมาย  
6. สัญญาเช่าท่ีดินสามารถใช้บงัคับได้ระหว่างคู่สญัญา และไม่มีการผิดนัดหรือผิดสัญญาใดๆ 

ภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าว 
7. ผู้ ให้เ ช่าไม่มีข้อพิพาท  หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน

ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

8. ผู้ให้เช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงท่ีจะต้องขายทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บุคคลใด 
9. ผู้ ให้เ ช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงให้บุคคลใดมีสิทธิใช้ทรัพย์สินท่ีเ ช่าเพื่อออกสู่ถนน

สาธารณะ เว้นแต่ท่ีได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ 
10. ผู้ให้เช่าไม่ได้รับค าบอกกล่าวหรือค าสั่งจากทางราชการเก่ียวกับการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า  
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11. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระผูกพันใดๆ หรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ านอง สิทธิยึดหน่วง ภารจ ายอม ทางจ าเป็น และภาระ
ติดพันในอสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด เว้นแต่ (ก) การแบง่พืน้ท่ีออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยและ  
(ข) สิทธิการเช่าระยะยาวท่ีได้จดทะเบยีนก่อนหน้าวันลงนามสัญญาฉบบันี  ้

12. อาคารภายในโครงการ SPRP ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าได้ด าเนินการก่อสร้าง 
ดัดแปลง และเปิดด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และวิธีปฏิบตัิใดๆ
อย่างถูกต้อง  

13. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีทางเข้าออกท่ีดีและเหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์ตาม
วัตถุประสงค์ในการเช่า และสามารถใช้เพื่อด าเนินกิจการโครงการ SPRP  ได้ 

14. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย 

15. ทรัพย์สินท่ีเช่าไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

16. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคลใดๆ  
ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
เช่ามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ ท่ีเป็นสาระส าคัญ 

การโอนผู้เช่าราย
ย่อย 

ผู้ให้เช่าตกลงด าเนินการเก่ียวกับการโอนผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินท่ีเช่า  ดังนี ้
1. ด าเนินการเพื่อให้ผู้ เช่ารายยอ่ยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าพืน้ท่ี

ภายในบริเวณทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมดภายในระยะเวลาสาม  (3) เดือนหลังจากการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่า 

2. ผู้ให้เช่าตกลงจะส่งมอบเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ และเงินประกันอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานท่ีผู้ให้เช่าได้รับจากผู้เช่ารายย่อยและผู้ รับบริการตามสญัญาเช่า
และสัญญาบริการซ่ึงได้เข้าท ากับผู้ให้เช่าก่อนหรือในวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทัง้ หมด
ให้แก่กองทรัสต์ ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า นอกจากนี ้หากผู้ให้เช่าได้รับเงินประกันจาก
ผู้ เช่ารายย่อยและผู้รับบริการภายหลังจากวนัจดทะเบยีนสทิธิการเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ส่งมอบเงินประกันดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่
วันท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ  และเงินประกันอ่ืนๆ 
ดังกล่าว 

3. หากมีผลประโยชน์ใดๆ เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ หรือรายได้อ่ืนใด (ถ้ามี) ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ี
กองทรัสต์ควรจะได้รับและผู้ให้เช่าได้รับไว้ล่วงหน้าทัง้ก่อนและในวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่าจากผู้ เ ช่าพืน้ท่ีและผู้ รับบริการ  ผู้ ให้เ ช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบและส่งมอบ
ผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน สิบสี่ (14) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า หรือในกรณีท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
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เช่า ผู้ให้เช่าจะส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ 
(14) วันนับแต่วันท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว  

ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าตกลงว่า ในกรณีท่ีสัญญาเช่าพืน้ท่ีท่ีผู้ เช่ารายย่อยมิได้ให้ความยินยอมในการโอน
สิทธิหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีให้แก่กองทรัสต์ถูกบอกเลิกหรือสิน้สุดลง  การเข้าท าสัญญาเช่า
พืน้ท่ีใหม่ส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า (หากมี) จะเป็นการเข้าท าสัญญาโดยกองทรัสต์ 

การโอนสิทธิการ
เช่า 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ีใดๆ ภายใต้
สัญญาฉบบันีใ้ห้กับบุคคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือ
ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ท่ีท าให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ินท่ีเช่า ทัง้นี ้ไม่วา่
จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

การซ่อมแซมและ
ปรับปรุงทรัพย์สิน
ท่ีเช่า 

1. การซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) กองทรัสต์ตกลงช าระค่าใช้จ่ายท่ีเ ก่ียวข้องกับการซ่อมแซมและการบ า รุงรักษา

ทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออุปกรณ์ ท่ีผู้ให้เ ช่าได้ช าระไปล่วงหน้า  เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนและเกิดขึน้ภายหลังจากวนัท่ีมีการจดทะเบยีนสทิธิการเช่า
ตามสัญญาฉบบันีใ้ห้แก่ผู้ให้เช่าตามสัดส่วนระยะเวลานับตัง้แต่วันท่ีจดทะเบยีนสิทธิ
การเช่าตามสัญญาฉบบันีห้รือตามจ านวนท่ีคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงกัน  ทัง้นี  ้
ผู้ให้เช่าตกลงส่งมอบบรรดาเอกสาร รวมถึงเงินและสิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้รับ
ล่วงหน้าก่อนการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าและเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกลา่วให้แก่กองทรัสต์
ภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือในกรณีท่ีผู้ให้เช่าได้รับ
ผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า  ผู้ ให้เช่าจะส่งมอบ
ผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ (14) วันนับจาก
วันท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว 

(ข) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอ่ืนในสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์จะดูแล บ ารุง รักษา และ
ซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ตลอดจนส่วนควบของทรัพย์สินท่ีเช่าให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งานตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบบันีต้ลอดระยะเวลาการเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์เอง โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่
กองทรัสต์ในการด าเนินการดังกล่าวอย่างรวดเร็วและเต็มท่ี ตามท่ีกองทรัสต์จะได้ร้อง
ขอตามสมควร 

(ค) ในกรณีท่ีกองทรัสต์เห็นว่าการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่านัน้อาจกระทบถึงโครงสร้างหรือ
รากฐานของทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ หรือกรณีจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ให้เช่าในฐานะเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะ
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่กองทรัสต์ในการด าเนินการ
ดังกล่าวอย่างเต็มท่ีทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับหนังสือบอกกล่าวจากกองทรัสต์ ซ่ึงร่วมถึงแต่
ไม่จ า กัดเพียงการให้ความร่วมมือด้านเอกสาร  การขออนุญาตจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และการให้ค าปรึกษาทางด้านแบบก่อสร้าง/ดัดแปลงและโครงสร้า งทาง
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมของทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยการด าเนินการของกองทรัสต์ตาม
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ข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์จะได้พิจารณาเห็นชอบ
ร่วมกัน 

(ง) หากผู้ให้เช่าปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือแก่กองทรัสต์ตามข้อ (ข) หรือ (ค) ข้างต้น หรือให้
ความร่วมมือแก่กองทรัสต์โดยชักช้าเกินสมควรและกรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่กองทรัสต์ ผู้ เช่ารายยอ่ย หรือผู้ใช้บริการของโครงการ ให้กองทรัสต์มีสิทธดิ าเนินการ
ใดๆ ตามข้อ (ข) หรือ (ค) ได้ตามท่ีกองทรัสต์เห็นสมควร และผู้ให้เช่าจะไม่เรียกร้องคา่
สินไหมทดแทน ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ  จากกองทรัสต์ ส าหรับการใดๆ ท่ี
กองทรัสต์ได้กระท าลงไปโดยใช้ความระมัดระวังตามสมควรและไม่ประมาทเลินเล่อ 

2. การปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) กองทรัสต์มีสิทธิในการตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า รวมถึงก่อสร้างสิ่ง

ปลูกสร้างหรือสาธารณูปโภคใดๆ ("ส่ิงปลูกสร้างเพิ่มเติม") ตลอดระยะเวลาการเช่า 
โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รวมถึงให้ความยินยอม
และช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขออนุญาต และการติดตอ่
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี การตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงท่ีอาจกระทบถึง
โครงสร้างหรือรากฐานของทรัพยส์ินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ  กองทรัสต์จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเร่ิมด าเนินการดงักล่าว  โดยผู้ให้เช่า
จะไม่ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม
รายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน 

(ข) ผู้ให้เช่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมและให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมดังกลา่วตลอดระยะเวลาการเช่า โดยในกรณีท่ีสิง่
ปลูกสร้างเพิ่มเติมมีผลเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในทรัพย์สินท่ีเช่า  ให้ถือว่าพืน้ท่ีให้
เช่าสุทธิท่ีเพิ่มขึน้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาฉบบันี  ้

(ค) ไม่ว่าในกรณีใด การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมตามท่ีระบุในข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

การประกันภัย ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรัสต์จะจัดให้มีการท า  
1. ประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภัยส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า  และทรัพย์สินภายในทรัพย์สนิท่ี

เช่า โดยมีกองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและ
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า  ซ่ึงมูลค่าทุนประกันภัยท่ี
จัดท าจะไม่น้อยกว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement Cost) ไม่รวมมูลค่าท่ีดนิ 
ซ่ึงค านวณโดยผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี  ้
กองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยดังกล่าวทัง้หมด  

2. ประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  รวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า  
โดยกองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยทัง้หมด และ 
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3. ประกันภัยธุร กิจหยุดชะงัก  (Business Interruption Insurance) ในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยกองทรัสต์  และ/หรือผู้ ให้กู้ ของกองทรัสต์  (ถ้ามี) จะเข้าเป็นผู้ เอา
ประกันภัยร่วมและผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  โดย
กองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยทัง้หมด 

ทรัพย์สินท่ีเช่า
เสียหายหรือถูก
ท าลาย 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ 
ท าให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) ให้จัดการประชุม
ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายโดยไม่ชักช้า เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสุจริตว่ากรณีดังกล่าว ควรจะด าเนินการให้มีการก่อสร้างทรัพยส์นิ
ท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ดังกล่าวภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันท่ีเกิดความเสียหายตามข้อนี ้
(ก) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาไม่อาจหาข้อยุติได้ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น หรือ (2) 

คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ให้ถือว่า
คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเ ช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า โดย
กองทรัสต์จะส่งมอบเงินท่ีได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานหลังจากหักภาระหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องมามอบให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อให้ผู้ให้เช่าใช้ในการด าเนินการก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมดังกล่าว โดยจะก าหนดจ่ายช าระตามงวดงานท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลง
ร่วมกันโดยยึดถือตามมาตรฐานและขัน้ตอนการเบกิช าระงวดงานส าหรับการก่อสร้าง
โครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไปในประเทศไทย ทัง้นี ้การก่อสร้างทรัพย์สนิท่ีเช่าขึน้มาใหม่ดังกล่าวจะ
ต้องด า เนินการเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้บังคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการ
ก่อสร้าง โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลนการ
ก่อสร้าง/ดัดแปลงทรัพย์สินท่ีเช่าฉบบัท่ีได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และตามแผนงานและงบประมาณท่ีคู่สญัญาจะได้
ตกลงร่วมกัน  
ผู้ให้เช่าจะต้องท าการก่อสร้าง/ดัดแปลงให้แล้วเสร็จภายในยี่สบิสี่ (24) เดือนนับแต่เกิด
ความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน รวมถึงด าเนินการขอ
ความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้า
มี) เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันี ้และให้ถือว่าสิทธิและ
หน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป โดยให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการ
ก่อสร้างขึน้มาใหม่เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ โดยผู้ให้เช่าจะ
เป็นผู้ มีกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวและให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการก่อสร้างขึน้มาใหม่
เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้

(ข) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาตกลงจะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ี
เช่า  หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้
เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง  คู่สัญญา
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ตกลงให้กองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน โดยกองทรัสต์จะได้รับส่วน
แบง่เท่ากับค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหลังจากการช าระหนีห้รือปลดภาระผูกผันกับเจ้าหนี ้
แล้ว คงเหลือตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และผู้ให้เช่าจะได้รับส่วน
แบ่งส่วนท่ีเหลือจากส่วนของกองทรัสต์  ทัง้นี  ้กองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานในส่วนท่ีเกินกว่าท่ีกองทรัสต์จะได้รับให้แก่ผู้ให้เช่า 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยยังคง
สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าบางส่วนเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้  (Partial Loss) 
ให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป ซ่ึงผู้ให้เช่ามีหน้าท่ี
ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า โดยกองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี
กองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าดังกล่าว  

ทรัพย์สินท่ีเช่าถูก
เวนคืน 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนในสาระส าคัญจนกองทรัสต์
เห็นว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถปุระสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ให้สัญญา
ฉบบันีเ้ป็นอันยุติและยกเลิกต่อกันโดยทันที โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการ
เวนคืนตามวิธีการค านวณค่าทดแทนตามสูตรการค านวณท่ีระบุด้านล่าง  โดยเงินท่ีได้รับ
จากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า หมายถึง เงินท่ีผู้ให้เช่าได้รับมาจากการเวนคืน รวมถึงเงิน
เวนคืนท่ีดินท่ีเช่าช่วงท่ีบริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของท่ีดินได้รั บจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีท่ีเก่ียวข้อง) ทัง้นี ้เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมด
หลังการจ่ายเงินให้กองทรัสต์ข้างต้นให้เป็นของผู้ให้เช่า 
"ค่าทดแทนการเวนคืน" = เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สนิท่ีเช่าคูณด้วย  (มูลค่าสิทธกิาร
เช่า ท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่า  ณ  วันท่ีถูกเวนคืน  (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพยส์ินท่ีเช่า ณ วันท่ีถูกเวนคนื (Income approach 
of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะไม่เกินมูลค่าสทิธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพยส์ินท่ีเช่า  ณ วันท่ี
ถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังสามารถใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบับนี  ้ ผู้ให้เช่าตกลงช าระเงินค่าทดแทนการ
เวนคืนตามวิธีการค านวณดังต่อไปนีใ้ห้แก่กองทรัสต์ 
"ค่าทดแทนการเวนคืนในกรณีท่ีถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังใช้ประโยชน์ได้" 
= เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเ ช่า  คูณด้วย (มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ  วันท่ีถูก เวนคืน  (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน 
(Income approach of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะต้องไม่เกินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่าใน
ส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 
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ผู้ให้เช่าจะช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้แก่กองทรัสต์ทันทีท่ีผู้ ให้เ ช่าและ/หรือบริษัท  
สัมมากร  จ า กัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของท่ีดิน  ได้รับเงินค่าเวนคืนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงให้ถือว่าเงินทดแทนดังกล่าวเป็นการเยียวยาความเสียหายทัง้หมดท่ีกองทรัสต์
อาจได้รับในกรณีนี ้และในกรณีดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นเหตุเลิกสัญญาตามสัญญาฉบบันี  ้

3. การค านวณมูลค่าสิทธิการเช่าและมูลคา่ตลาดของทรัพยส์ินท่ีเช่าตามข้อ 1. และ 2. ให้ใช้ผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ประเมินตามวิธีรายได้ (Income Approach) โดยในกรณีมีผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 1 ราย ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าจากผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน โดยเป็นผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ในกรณีท่ีเงินท่ีได้รับจากการเวนคนืทรัพยส์ินท่ีเช่าต า่กว่าราคาตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่า  เม่ือ
ได้รับการบอกกล่าวจากกองทรัสต์  ผู้ ให้เช่าตกลงให้ความร่วมมือกับกองทรัสต์ในการ
อุทธรณ์ค่าทดแทนการเวนคืนกับหน่วยงานท่ีมีอ านาจ และ/หรือด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งให้ทราบ 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับ
การเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าและการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาการ
เช่าตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีแ้ละระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่อออกไป 

2. กองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าส่งให้แก่ผู้ให้เช่าตามจ านวนท่ีผู้ให้เช่าจะแ จ้ง ให้
กองทรัสต์ทราบล่วงหน้า เพื่อน าไปช าระแก่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุแห่งการเลิก
สัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบบันี ้และผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่ท าการ
จดทะเบยีนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวันท่ีกองทรัสต์ก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้ให้ถือว่า
เป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบบันีทั้นที 

2. ในกรณีท่ี (1) สัญญาเช่าท่ีดินสิน้สุดลงโดยความผิดของผู้ให้เช่าจนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ หรือ (2) ผู้ให้เช่าปฏิบตัิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยมื
เงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนีส้นิอ่ืนใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซ่ึงอาจน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะ
ล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ หรือ (3) ผู้ ให้เ ช่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้
ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ของผู้ให้เช่า ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้เช่าในการช าระหนี ้ 
หรือปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันี ้โดยผู้ให้เช่าไม่สามารถท าการแก้ไขเหตุ (1) หรือ (2) หรือ (3) 
ดังกล่าวให้เสร็จสิน้ภายในหน่ึงร้อยยี่สบิ (120) วัน นับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบ
ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่ ผู้ให้เช่าสามารถพิสูจน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจน
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เป็นท่ีพอใจแก่กองทรัสต์ว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญตอ่ฐานะทาง
การเงินของผู้ให้เช่าซ่ึงจะน าผู้ ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลาย  และการผิดนัดดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทรัสต์ตามสัญญาฉบบันี  ้

3. ในกรณีท่ีสัญญาเช่าท่ีดินสิน้สุดลงโดยเหตุอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ความผิดของผู้ให้เช่าหรือบริษัท สัมมา
กร จ ากัด (มหาชน) จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าได้ 

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ กรณี
ท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ ให้
เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

5. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามก าหนดในสัญญาฉบบันีเ้ว้นแต่จะมี
การต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 

6. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา 
7. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น

ลายลักษณ์อักษรแล้วโดยเร็วนับจากวันท่ีทราบถึงเหตุแห่งการเลิกกองทรัสต์  
8. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  

ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้
9. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาโดยผู้ให้เช่าหรือบริษัทในเครือของผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาซือ้ขาย

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาตกลงกระท าการ หรือ สัญญาอนุญาตให้ใช้
เคร่ืองหมายการค้า หรือสัญญาเช่าท่ีดิน 

10. กรณีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ท า
ให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) และ (1) คู่สัญญาตกลง
จะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเ ช่าขึน้ใหม่  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจ
ด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้
บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง ตามท่ีระบุอยู่ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูก
ท าลาย" ข้อ 1 (ข) 

11. กรณีเหตุสุดวิสัย ท่ีไม่ใช้ความผิดของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย และไม่ถือเป็นเหตุแห่งการเลิก
สัญญาตามข้อ 8 หรือข้อ 10 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตัิตามหัวข้อเหตสุดุวสิยั 
ข้อ 2 ได้จนเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 9 
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิ หน้า ท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์จะเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ให้เช่าจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สดุลง เว้นแต่ความเสยีหาย
ดังกล่าวเกิดจากผู้ให้เช่าหรือคู่สัญญาของกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 405 

ข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีห้รือในสัญญาใดสญัญาหน่ึงท่ีระบุในหัวข้อ "เหตุแห่งการ
เลิกสัญญา" ข้อ 9 และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเ ช่าภายใต้สัญญาฉบับนี ้
และกระทบสิทธิของกองทรัสต์ภายใต้สัญญาฉบับนีห้รือสัญญาใดสัญญาหน่ึงท่ีระ บุใน
หัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 9 อย่างมีนัยส าคัญ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที และผู้ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชย
ให้แก่กองทรัสต์ ตามราคาประเมินซ่ึงอ้างอิงวิธีรายได้ (Income Approach) ณ วันท่ีสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยให้กองทรัสต์ และผู้ให้เช่าแต่งตัง้บริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฝ่ายละ 
1 (หน่ึง) ราย และตกลงใช้มูลค่า เฉลี่ยท่ีได้จากการประเมินของบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทัง้ 2 (สอง) ราย เป็นค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือและเงินชดเชยดังกล่าว รวมถึง
เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ ไม่ตัด
สิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมี
เหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 3 กองทรัสต์มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที และในกรณีท่ีกองทรัสต์ใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะต้อง
ช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ี
ผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู่ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด
อันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ เว้นแต่เหตุผิดนัดของผู้ให้เช่าตามข้อ 3 ของเหตุแห่ง
การเลิกสัญญาดังกล่าวเกิดจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ี
ผิดพลาดตามสัญญาฉบบันี ้

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 4 ผู้ให้เช่าจะ
เรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง 
เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง
ท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญา
ฉบบันี ้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่า เช่า
คงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเ รียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้เว้น
แต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
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5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 8 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสตมี์สิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนจากผู้ให้เช่าตาม
วิธีการท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืน" ข้อ 1 

6. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 10 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยคู่สัญญาตกลงแบง่ค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานตามวิธีการท่ีระบุ
ไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกท าลาย" ข้อ 1 (ข) 

7. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 
2 หรือ ข้อ 9 แล้ว กองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่ากองทรัสต์
จะได้รับช าระค่าเสียหาย เงินช าระคืน ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์แล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าคงเหลอืรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ให้
เ ช่าส าหรับระหว่างระยะเวลานี  ้ตามท่ีกองทรัสต์จะพิสูจน์ได้ว่ากองทรัสต์ได้ รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกินกวา่ผลประโยชน์ท่ีกองทรัสต์ได้รับส าหรับช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว โดยผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกินดังกล่าว  

8. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสญัญา" ข้อ 11 และคู่สัญญา
ทัง้สองฝ่ายได้ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการด าเนินการตามหัวข้อเหตุสุดวสิัยข้อ 2 นี ้
แล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยผู้ให้เช่าตกลงจะช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่า
คงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนาม
กองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยท่ีคู่สัญญาแตล่ะ
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 

การส่งมอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าคืน 

1. ภายใต้บงัคับของข้อ 7 ในหัวข้อ "ผลของการเลิกสัญญา" เม่ือสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลงไม่ว่า
กรณีใดๆ กองทรัสต์ตกลงขนย้ายทรัพยส์ินและบริวารของกองทรัสต์ออกไปจากสถานท่ีเช่า
แล้วส่งมอบสถานท่ีคืนให้แก่ผู้ ให้เ ช่าในสภาพเรียบร้อยภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันท่ี
สัญญาสิน้สุดลง หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว กองทรัสต์ยังไม่ด าเนินการตามหน้าท่ี ผู้ให้
เช่ามีอ านาจเข้าไปด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร รวมทัง้เข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่า
โดยมีอ านาจท าลายเคร่ืองกีดขวางใดๆ ได้ โดยกองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายท่ี
เกิดขึน้  

2. กองทรัสต์จะท าการส่งมอบทรัพย์สนิท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าตามสภาพการใช้งานในขณะนัน้
แต่ต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ติดตรึงตราและไม่ติดตรึง
ตรากับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงกองทรัสต์ได้ใช้ความระมัดระวงัในการดูแลรักษาทรัพย์สนิดังกลา่ว
ดุจวิญญูชนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณี ท่ีไม่สามารถส่งมอบส่วนควบและ
อุปกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่าได้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย หรือการ
เสื่อมสภาพของทรัพย์สินนัน้ๆ เ น่ืองจากการใช้งานตามปกติหรืออายุการใช้งานของ
ทรัพย์สินนัน้  
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3. เม่ือผู้ให้เช่าได้รับมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนจากกองทรัสต์ ผู้ให้เช่าจะเข้าด าเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันท่ีกองทรัสต์แจ้งความประสงค์ท่ีจะสง่
มอบ และกองทรัสต์ตกลงท่ีจะปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าให้กลับคืนสูส่ภาพตามท่ี
ระบุไว้ในข้อ 2. โดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดและวธิีการท่ีคูส่ญัญา
ทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกัน 

4. กองทรัสต์จะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์ได้รับไว้แทนผู้ ให้เช่า  (ถ้ามี) ให้แก่
ผู้ให้เช่า รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าท่ีกองทรัสต์ได้รับจากผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สนิท่ี
เช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือผู้ให้เช่า (แล้วแต่กรณี) 

5. ภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันสิน้สุดสัญญาหรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าจะพิจารณา
ขยายให้ตามความเหมาะสม  กองทรัสต์จะโอนมิเตอร์ไฟฟ้า  น า้ประปา  และ/หรือ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการตามท่ีกองทรัสต์ได้รับโอนจากผู้ ให้
เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่า โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโ อน
มิเตอร์ดังกล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการโอนมิเตอร์ดังกล่าวไม่อาจส าเร็จลงได้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดเน่ืองจากความผดิของคู่สัญญาฝ่ายใด กรณีย่อมไม่เป็นการตัดสทิธิคู่สญัญาอีกฝ่าย
หน่ึงในการเรียกร้องค่าเสียหาย  ดอกเบีย้ หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากคู่สัญญาฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด า เนินการกับธนาคารพาณิชย์ ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ให้วันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมดังกล่าวเลือ่นออกไปเป็นวันท า
การถัดไปท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเปิดด าเนินการตามปกติ  หรือตามระยะเวลาอ่ืน
ใดท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน 

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 408 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.11.2) สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบของโครงการ SPRP 

ผู้ขาย บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
ผู้ซือ้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 
ทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการด าเนินโครงการ โดยรายละเอียดเป็นไป
ตามรายการแนบสัญญา 

การโอน
กรรมสิทธิ์ 

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายภายใต้สัญญาฉบับนีจ้ะมีผลสมบูรณ์เม่ือมีการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRP ("วันโอนกรรมสิทธิ์ ") 

ราคาซือ้ขาย คู่สัญญาตกลงซือ้ขายทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในราคาสุทธิทัง้สิน้ [] บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
("ราคาซือ้ขาย") ทัง้นี ้กองทรัสต์จะช าระราคาซือ้ขายเม่ือมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้
สัญญาเช่าโครงการ SPRP 

ค่าธรรมเนียม
และภาษีอากร 

ผู้ขายตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนขายทรัพยส์นิ
ท่ีซือ้ขาย และผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดขึน้จากการโอนขายทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 
หากคู่สัญญาฝ่ายใดได้ทดรองจ่ายเงินดังกล่าวแทนคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไปก่อน คู่สัญญาอีก
ฝ่ายนัน้ตกลงช าระเงินคืนให้แก่คู่สัญญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปภายในเจ็ด  (7) วัน นับจากวันท่ี
ได้รับแจ้งจากคู่สัญญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปเป็นลายลักษณ์อักษร  

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระราคาซือ้ขายตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้

หน้าท่ีของผู้ขาย 1. ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะส่งมอบ 
(ก) ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในสภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถ

ด า เนินธุร กิจให้เช่าพืน้ท่ีอาคารท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRP แก่
บุคคลภายนอก และเพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(ข) กุญแจ รหัสแม่กุญแจ การใช้สิทธิรับประกัน (warranty) ในตัวผลิตภัณฑ์ และต้นฉบบั
เอกสารทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่กองทรัสต์ (เช่น หนังสือรับรอง 
ใบทะเบียนกรรมสิทธิ์  ใบอนุญาต สัญญา และแบบแปลน) รวมถึงลงนามและ
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมีผลเป็นการโอนโดย
สมบูรณ์มาท่ีกองทรัสต์ 
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2. ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาระหนีส้ินค่าใช้จ่าย ค่าบ ารุงรักษา และภาระผูกพนัใดๆ ท่ีเก่ียวกับ
การบ า รุงรักษาทรัพย์สินท่ีซือ้ขายก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ทัง้นี  ้กองทรัสต์ตกลงชดใช้
ค่าใช้จ่ายหรือค่าบ ารุงรักษาใดๆ ท่ีผู้ขายได้ช าระไปล่วงหน้าส าหรับการบ ารุงรักษาทรัพยส์นิ
ท่ีซือ้ขายตามสัดส่วนระยะเวลานับตัง้แต่วันโอนกรรมสิทธิ์ 

3. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะอนุญาตให้กองทรัสต์ ผู้แทน ผู้ส ารวจทรัพย์สิน หรือท่ีปรึกษา
ของกองทรัสต์ท าการส ารวจทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการ
ตรวจสอบทรัพย์สินท่ีซือ้ขายได้ทุกประการ 

4. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะไม่กระท าการดังต่อไปนี ้
(ก) จ าน า ให้เช่า หรือให้เช่าซือ้ทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย หรือน าทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไปก่อภาระ

ผูกพันหรือเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด รวมถึงการก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใดๆ 
ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

(ข) กระท าการใดๆ ท่ีท าให้ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายต้องเสือ่มค่าลง เว้นแต่เป็นการใช้งานในการ
ด าเนินงานตามธุรกิจปกติของโครงการ SPRP 

(ค) จ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่บุคคลภายนอก 
(ง) กระท าการใดๆ อันมีผลเป็นการรอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือท าให้สิทธิในการได้มา

ซ่ึงทรัพย์สินท่ีซือ้ขายของกองทรัสต์ด้อยลง หรือด้อยกว่าบุคคลอ่ืน 
ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ขายว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตัง้ขึน้โดย
ชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของ
ผู้ขาย 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายรับรองต่อกองทรัสต์ว่า 
1. ผู้ ขายเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบียนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม

กฎหมายไทย 
2. ผู้ขายมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ

ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ขาย  

3. การท่ีผู้ขายเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ขายได้ท าหรือจะท าความตก
ลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ขาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

4. ผู้ขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการขาย
และโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายแก่กองทรัสต์ 

5. ผู้ขายไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ในระหวา่ง
การด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด หรือผิดสัญญาใดๆท่ีมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ขายตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  
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6. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระผูกพันใดๆหรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืน
ใด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ าน า การจ านอง สิทธิยึดหน่วง และภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด 

7. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ 

8. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ 
9. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ขายได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล ใดๆ  

ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัและผู้ขาย
มิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ 

เหตุเลิกสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ขายไม่ส่งมอบทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในวันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้

สัญญาเช่าโครงการ SPRP 
2. ในกรณีท่ีผู้ขายจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ้หรือผิด

ค า รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้(เ ว้นแต่ ท่ีเป็นกรณีตามข้อ 1 ข้างต้น) และผู้ขายไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจาก
วันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญา
ได้ตกลงกัน 

3. ก่อนการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย ผู้ขายถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย 
หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ขาย  
ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ขายในการช าระหนีห้รือปฏิบตัิตาม
สัญญาฉบบันี ้

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี  ้
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณี
ท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ขาย  
จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

5. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาฉบบันี ้
6. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้คู่สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์

เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
7. ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าโครงการ SPRP อันเน่ืองมาจาก 

(ก) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านผู้ให้เช่า หรือผู้ให้สัญญาภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ
ฉบบัลงวันท่ีเดียวกับสัญญาฉบบันี ้ 
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(ข) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านกองทรัสต์ หรือ 
(ค) ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือ 
(ง) คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญากองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้

แจ้งให้ผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRP ทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้ว หรือในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRP ถกู
เวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของ
การเช่าตามสัญญาเช่าโครงการ SPRP 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 7(
ก) และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  ผู้ขายตกลง
ซือ้คืนจากกองทรัสต์ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะ นัน้ ใน
ราคาตามท่ีกองทรัสต์ซือ้ครัง้แรกซ่ึงปรับตามสัดส่วนของจ านวนวันท่ีกองทรัสต์ยังคงมีสิทธิ
ตามระยะเวลาการเช่านับจากวันท่ีมีผลเป็นการเลิกสัญญาและกองทรัสต์มิได้ใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไปภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRP หรือตามราคาอ่ืนใดตามท่ี
คู่สัญญาได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ /หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 4 หรือข้อ 7(ข) และ
เหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีผู้ขายไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด  
หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที 
โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคืน
ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ใน
ขณะนัน้โดยให้ถือเป็นค่าปรับจากการผิดสัญญาของกองทรัสต์ 

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 7(ค) ให้ถือว่าสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสต์ตกลงคืนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนให้แก่ผู้ขายตาม
สภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้และต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน ทัง้นี ้คู่สัญญาแต่
ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าซือ้ขายทรัพย์สนิ เงิน หรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7(ง) ให้
ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย  ค่าใช้จ่าย 
ค่าซือ้ขายทรัพย์สินเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ โดยใน
กรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคนืทรัพย์สนิท่ีซือ้
ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ในราคาตาม
บัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้วยค่าเสื่อมราคาท่ีคิดตามระยะเวลาห้า (5) ปีส าหรับ
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ทรัพย์สินประเภทเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ และระยะเวลายี่สิบ (20) ปี ส าหรับทรัพย์สิน
ประเภทงานระบบ หรือตามราคาอ่ืนใดท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย  เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด า เนินการกับธนาคารพาณิชย์ ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ให้วันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมดังกล่าวเลือ่นออกไปเป็นวันท า
การถัดไปท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเปิดด าเนินการตามปกติ  หรือตามระยะเวลาอ่ืน
ใดท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน 

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  
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(8.11.3) สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการของโครงการ SPRP 

ผู้ให้สัญญา บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากัด ("ผู้ให้สัญญาท่ี 1") และ 
บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) ("ผู้ให้สัญญาท่ี 2")   
ผู้ให้สัญญาท่ี 1 และผู้ให้สัญญาท่ี 2 จะเรียกรวมกันว่า “ผู้ให้สัญญา” 

ผู้รับสัญญา ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 

ระยะเวลาของ
สัญญา 

สัญญานีมี้ผลใช้บงัคับเม่ือมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRP และ
สัญญานีจ้ะสิน้สุดลงเม่ือสัญญาเช่าโครงการ SPRP ดังกล่าวครบก าหนดหรือสิน้สุดลงโดยไม่มี
การต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 

การถือครอง
หน่วยทรัสต์ 

1. ผู้ ให้สัญญาตกลงรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในความ
ครอบครองของผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ โดยมีสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนภายใต้
สัญญาเช่าโครงการ SPRP และสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ หรือคิด

เป็น [] หน่วย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับจากวันท่ีหน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก 
อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ประสงค์จะเพิ่มเงินทุน
จดทะเบยีนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ผู้ให้
สัญญาและ/หรือบริษัทในเครืออาจไม่จองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซ่ึงออกและเส นอ
ขายในครัง้ใหม่นีไ้ด้ 

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือจองซือ้หน่วยทรัสต์มากกว่าหน่วยทรัสต์ท่ีระบุ
ในข้อ 1 ผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือตกลงรักษาสัดสว่นการถือครองหน่วยทรัสตส์ว่น
ท่ีเกินกว่าท่ีระบุในข้อ 1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันท่ีหน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก  

3. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ผู้ให้สัญญาตกลง
จะ (และจะด า เนินการใดๆ  เพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่าบริษัทในเครือจะ ) ไม่ขาย หรือโอน
หน่วยทรัสต์ หรือน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าหรือก่อภาระผูกพันใดๆ จนท าให้ผู้ให้สัญญาและ/
หรือบริษัทในเครือถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันต ่ากว่าสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่
ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ หรือเป็นการท าธุรกรรม
ระหว่างผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ 

การถือครองหุ้น
ของผู้ให้สัญญาท่ี 
2 ในผู้ให้สัญญาท่ี 
1 

1. ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาฉบบันีมี้ผลบงัคับใช้ ผู้ให้สัญญาท่ี 2 ตกลงรักษาสัดส่วนการถือ
ครองหุ้นในผู้ให้สัญญาท่ี 1ให้อยู่ไม่ต ่ากว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด (51) ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดในผู้ให้สัญญาท่ี 1 ให้ถือครองโดยผู้ให้สัญญาท่ี 2 และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
ผู้ให้สัญญา และผู้ให้สัญญาท่ี 2 และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ให้สัญญา ตกลงไม่ขาย 
หรือ โอน หรือน าหุ้นดังกล่าวทัง้หมดหรือแต่บางส่วนไปจ าน าหรือก่อภาระผกูพนัใดๆ เว้นแต่
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ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ ซ่ึงกองทรัสต์จะต้องไม่
ปฏิเสธการให้ความยินยอมดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร  

2. ให้กองทรัสต์พิจารณาให้หรือไม่ให้ความยินยอมตามข้อ 1. ภายในหกสิบ (60) วัน นับแต่
วันท่ีกองทรัสต์ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์จากผู้ให้สัญญาท่ี 2 และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับผู้ให้สัญญา หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกองทรัสต์มิได้มีหนังสือ
แสดงเจตนาใดๆ ตอบกลับไปยังผู้ให้สัญญาท่ี 2 และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ให้
สัญญา ให้ถือว่ากองทรัสต์ได้ให้ความยินยอมตามข้อนีแ้ล้วโดยชอบ 

การไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขัน 

ภายในระยะเวลาสาม (3) ปี นับตัง้แต่วันท่ีท าสัญญาฉบบันี ้ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือ ตก
ลงท่ีจะไม่ท าการพัฒนาโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตี ้
มอลล์ขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลกัษณะดังกล่าวใดตัง้แต่ร้อยละ
ห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการ ในรัศมีสาม (3) กิโลเมตร นับจากโครงการ 
SPRP เว้นแต่เป็นโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์ท่ีมี
อยู่แล้วในปัจจุบนั หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาและได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์โดยท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือเป็นโครงการท่ีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์แล้ว
ตามท่ีระบุในสัญญาฉบบันีห้รือในภายหลัง 

สิทธิท่ีจะปฏิเสธ
ก่อน (Right of 
First Refusal) 

ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRP (รวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการตอ่
ออกไป (หากมี)) ไม่ว่าจะได้มีการยกเลิกสัญญาเช่าโครงการ SPRP ก่อนครบก าหนดระยะเวลา
การเช่าหรือไม่ ผู้ให้สัญญาตกลงให้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์
ดังต่อไปนี ้ เว้นแต่จะมีประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎระเบยีบอ่ืนใดท่ีมีผลใช้บงัคับท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่ได้ 
1. หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาประสงค์ท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธกิาร

เช่า ในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารท่ีระบุในสัญญาเช่าโครงการ SPRP ให้แก่
บุคคลใดๆ ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค าเสนอ
ไปยังกองทรัสต์ โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้
กองทรัสต์พิจารณารับข้อเสนอก่อนภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันท่ีกองทรัสต์
ได้รับข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้(ก) จะต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์

หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกภายในระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบ (180) วันนับจาก
วันครบก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอ หรือวันท่ีกองทรัสต์ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าว 
และ (ข) ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสทิธิ์หรือให้สทิธิ
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การเช่าดังกล่าวบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ) ท่ีได้มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์ 
(รวมเรียก (ก) และ (ข) ว่า "เงื่อนไขการโอน") 

2. หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญามีโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและ
ศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์อยู่แล้วในปัจจุบัน หรือจะท าการพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลกัษณะดังกลา่วใดตัง้แต่
ร้อยละห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการนัน้ในรัศมีห้า (5) กิโลเมตร นับ
จากโครงการ SPRP และผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาประสงค์จะโ อน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารเก่ียวกับโครงการ
ดังกล่าว ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค า เสนอ
ไปยังกองทรัสต์โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้
กองทรัสต์พิจารณารับข้อเสนอก่อนภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันท่ีกองทรัสต์
ได้รับข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขการโอน 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์รับข้อเสนอภายใต้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อนตามท่ีระบุข้างต้น การด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคับเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  
ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอหรือปฏิเสธไม่รับ
ข้อเสนอ ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องไม่โอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการ
เช่าแก่บุคคลภายนอกบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า  (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ)  ท่ีได้มีการเสนอให้แก่
กองทรัสต์ และจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนทุกประการ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้
สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่
บุคคลภายนอกภายในก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ ในเงื่อนไขการโอนข้อ (ก) ผู้ให้สัญญาหรือ
บริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อนีอี้กครัง้หน่ึง 
ข้อก าหนดตามข้อนีไ้ม่ให้ใช้บังคับกับกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาฉบับนีโ้ดยเป็นความผิดของ
กองทรัสต์  เ ว้นแต่  (1) คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  หรือ (2) เป็นกรณี ท่ีความผิดของ
กองทรัสต์ดังกล่าวเกิดจากการท่ีผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบตัิหน้า ท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสัญญาฉบบันี ้

การใช้ช่ือและ
เคร่ืองหมาย
การค้า 

ผู้ให้สัญญาท่ี 2 ตกลงให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้เคร่ืองหมายการค้าประเภทเคร่ืองหมาย
การค้า/บริการ ค าว่า “SAMMAKORN PLACE” และ “สัมมากร เพลส” เพื่อการด าเนินกิจการ
โครงการของกองทรัสต์ในประเทศไทย โดยให้เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญา
อนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าท่ีกองทรัสต์จะเข้าท ากับผู้ให้สัญญาท่ี 2 ทุกประการ 
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ค ารับรองของผู้ให้
สัญญา 

1. ผู้ให้สัญญาเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้สัญญามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และ
การด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กับสัญญาฉบับนี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้
สัญญา 

3. การท่ีผู้ให้สัญญาเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่
เป็นการขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้ท าหรือจะ
ท าความตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้สัญญา  

4. ผู้ให้สัญญาไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้สัญญาตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ 

5. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล
ใดๆ ตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบบันีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
สัญญามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

6. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของโครงการออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบ
ด้วยกฎหมาย 

เหตุผิดสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้ หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และผู้ให้สัญญาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย  หรืออยู่ในขัน้ตอน
การเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้สัญญา ซ่ึงกองทรัสต์
เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้สัญญาในการช าระหนี  ้หรือปฏิบตัิตามสัญญา
นี ้

3. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้หรือผดิ
ค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้อง
ตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการ
ผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีการไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ ให้สัญญาฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้
หรือสัญญาเช่าโครงการ SPRP 
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4. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาของผู้ให้สัญญาท่ี 1 ภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRP 
5. กรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าโครงการ SPRP 

การเลิกสัญญา 1. ในกรณี ท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 4 
กองทรัสต์มีสิทธิ 
(ก) เรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้  

หรือ 
(ข) บอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที  ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง

ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 
2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 3 ผู้ให้สัญญาจะเรียก

ค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลให้ผู้ให้สัญญามีสทิธิบอกเลกิสญัญา
ฉบบันีไ้ด้หรือท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้สัญญาในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

3. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้แจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ 

4. ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าโครงการ SPRP ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยให้ผล
ของการเลิกสัญญาเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสัญญาเช่าโครงการ  SPRP ทุกประการ ทัง้นี ้ ไม่
ตัดสิทธิคู่สัญญาในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดซ่ึงเกิดจากเหตุผิดนัด
หรือความผิดของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอ่ืนภายใต้สญัญาเช่า
โครงการ SPRP หรือสัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมใดๆ ภายใต้สัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด า เนินการกับธนาคารพาณิชย์ ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ให้วันครบก าหนดช าระเงินหรือการท าธุรกรรมดังกล่าวเลือ่นออกไปเป็นวันท า
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การถัดไปท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเปิดด าเนินการตามปกติ  หรือตามระยะเวลาอ่ืน
ใดท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน 

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆเพือ่ประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคืนสู่
สถานะเดิม 

การโอนสิทธิ 1. ผู้ให้สัญญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหน้าท่ีใดๆ ของตนภายใต้สัญญานีฉ้บบันีไ้ม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ  เ ว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทรัสต์ 

2. ผู้ให้สัญญายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้สัญญาซือ้
ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า และ
สัญญาเช่าโครงการ SPRP ไปก่อหลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิ
และหน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเช่ือทางการเงินของกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทาง
การเงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สินเช่ือดังกล่าวได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางสว่น 
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้สัญญา ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะให้
ความร่วมมือแก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือก่ อหลักประกัน 
หรือหนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้สัญญาตก
ลงท่ีจะลงนามเพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรือการโอน
สิทธิ และส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้
รับค าบอกกล่าวจากกองทรัสต์ 
ทัง้นี ้กองทรัสต์ตกลงท่ีจะไม่ก่อภาระผกูพนัข้างต้นเกินกว่ามูลค่าทรัพยส์ินท่ีกองทรัสตล์งทุน
ภายใต้สัญญาเช่าโครงการ SPRP และสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับ 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.12) โครงการ The Scene  

(8.12.1) สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วงท่ีดินของโครงการ The Scene 

ผู้ให้เช่า บริษัท ฟ้าบนัดาลทรัพย์ จ ากัด 
ผู้เช่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 
ท่ีดินท่ีเช่าช่วง ท่ีดินท่ีเ ช่า ช่วง ได้แก่  ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 9616, 9617, 9618, 9628, 10836, 10837, 

10838, 10839, 10840, 10841, 10842, 10843 และบางส่วนของท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 
9615 และ 9632 ตัง้อยู่ต าบลพลับพลา อ าเภอวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้
ประมาณ 8-3-33.63 ไร่  แต่ไม่รวมทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
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ระยะเวลาเช่า 25 ปี 3 เดือน นับตัง้แต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่าไปจนถึง 31 มกราคม 2588 
การต่อระยะเวลา
การเช่า 

ผู้ให้เช่าและกองทรัสต์อาจตกลงพิจารณาการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปได้ โดยคู่สัญญาจะตก
ลงกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหก (6) เดือนก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่า  

เง่ือนไขก่อนการ
จดทะเบียนการ
เช่า 

เว้นแต่คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรในการยกเว้นเงื่อนไขก่อนการจด
ทะเบยีนการเช่าทัง้หมด หรือบางส่วน การจดทะเบยีนการเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงจะเกิดขึน้ต่ อเ ม่ือ
เงื่อนไขเหล่านีไ้ด้ส าเร็จลงแล้ว 
1. ผู้ให้เช่าได้รับความยินยอมในการให้เช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงจากเจ้าของท่ีดินเรียบร้อยแล้ว  
2. คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้องได้เข้าท าและท าการส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาเช่าอาคารโครงการ  

The Scene 
3. มีการเข้าท าและมีการโอนทรัพย์สนิตามสญัญาขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบโดย

คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการ
ด าเนินโครงการ The Scene 

4. มีการเข้าท าสัญญาตกลงกระท าการโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง  
5. มีการเข้าท าสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง  
6. ท่ีดินท่ีเช่าช่วงได้มีการปลอดหรือไถ่ถอนจากจ านอง รวมถึงภาระติดพันอ่ืนใดในท่ีดินท่ีเช่า

ช่วงทัง้หมด 
7. ผู้ให้เช่าได้ยื่นแบบแสดงรายการและช าระบรรดาค่าภาษีอากร เบีย้ปรับ และเงินเพิ่มทัง้หมด

ท่ีเก่ียวข้องกับท่ีดินท่ีเช่าช่วง ซ่ึงรวมถึงค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย 
และภาษีประเภทอ่ืนใดท่ีเรียกเก็บจากท่ีดินท่ีเช่าช่วงต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องตามท่ี
กฎหมายก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

การจดทะเบียน
สิทธิการเช่า 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะเข้าจดทะเบยีนการเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วง ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องใน
วันท่ีมีการช าระค่าเช่าโดยคู่สัญญาตกลงจะไปจดทะเบยีนสทิธิการเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้จดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือภายในวันและเวลาท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งหรือจะแจ้งต่อผู้ให้เช่าล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน แล้วแต่วันใดจะเกิดขึน้ในภายหลัง โดยทัง้นีจ้ะเข้าจด
ทะเบยีนการเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงไม่เกินวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ค่าเช่าและการ
ช าระค่าเช่า 

1. กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แก่ผู้ให้เช่า  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(ก) กองทรัสต์จะช าระค่าเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงบางส่วน ในวันท่ีจดทะเบยีนสิทธิการเช่าท่ีดนิ

ท่ีเช่าช่วงตามสัญญาฉบบันี ้ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องแล้ว ทัง้นี ้ค่าเช่าท่ีดินท่ี
เช่าช่วงดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ท่ีดินท่ีเช่าช่วง อัตราค่าเช่า 
ค่าเช่า [•] บาท 

(ข) กองทรัสต์ตกลงแบง่ช าระค่าเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงส่วนท่ีเหลือเป็นค่าเช่ารายปีให้แก่ผู้ให้
เช่า โดยแบง่ช าระเป็นรายเดือนภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการเช่า 
โดยมีค่าเช่ารายปีดังต่อไปนี ้
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ระยะเวลา ค่าเช่ารายเดือน 
(บาท) 

ค่าเช่ารายปี 
(บาท) 

วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า - 31 มกราคม 2565 865,800.00 10,389,600.00  
1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2570 1,058,200.00 12,698,400.00  
1 กุมภาพันธ์ 2570 - 31 มกราคม 2575 1,250,600.00 15,007,200.00  
1 กุมภาพันธ์ 2575 - 31 มกราคม 2580 1,375,660.00 16,507,920.00  
1 กุมภาพันธ์ 2580 - 31 มกราคม 2585 1,513,226.00 18,158,712.00  
1 กุมภาพันธ์ 2585 - 31 มกราคม 2588 1,664,548.60 19,974,583.20  

ทัง้นี ้ในช่วงแรกและช่วงสุดท้ายของระยะเวลาการเช่า ค่าเช่ารายปีจะค านวณตาม
จ านวนวันท่ีแท้จริงของระยะเวลาท่ีกองทรัสต์เช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงในช่วงระยะเวลาการ
เช่าดังกล่าว  
ผู้ให้เช่าตกลงน าค่าเช่ารายปีท่ีได้รับช าระจากกองทรัสต์ไปช าระค่าเช่าท่ีดินอันเ ป็น
ท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าตามข้อก าหนดของสัญญาเช่าท่ีดินภายในก าหนดระยะเวลา
ช าระ และน าส่งหลักฐานการช าระค่าเช่าดังกลา่วแก่กองทรัสต์ภายในสิบห้า  (15) วนั 
นับจากวันครบก าหนดช าระค่าเช่าตามข้อก าหนดของสัญญาเช่าท่ีดิน กองทรัสต์อาจ
พิจารณา และมีสิทธิ  (แต่มิใช่หน้าท่ี)  ในการน าส่งค่าเช่ารายปีให้แก่เจ้าของท่ีดิน
โดยตรง เพื่อเป็นการช าระค่าเช่าท่ีดินท่ีผู้ให้เช่าต้องช าระให้แก่เจ้าของท่ีดินภายใต้
สัญญาเช่าท่ีดิน ทัง้นีใ้ห้ถือว่ากองทรัสต์ได้ช าระค่าเช่ารายปีให้แก่ผู้ให้เช่าตามข้อนี ้
แล้ว เม่ือกองทรัสต์ได้น าส่งค่าเช่ารายปีให้แก่เจ้าของท่ีดินโดยตรง 

2. ในการช าระค่าเช่าตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี  ้ กองทรัสต์จะช าระให้กับผู้ให้เ ช่า ใน
จ านวนท่ีได้ด าเนินการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

หน้าท่ีของผู้ให้
เช่า  

1. ในวันท่ีจดทะเบยีนสิทธิการเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วง ผู้ให้เช่าจะส่งมอบท่ีดินท่ีเช่า ช่วงในสภาพ
เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ การประกอบกิจการ หรือการด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพือ่
ประโยชน์ของกองทรัสต์ ภายใต้ช่ือโครงการ The Scene 

2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ดังนี ้
(ก) อนุญาตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ท่ีดินท่ีเช่าช่วงได้โดยสงบและปรกติสุข  

ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เช่า  
(ข) ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนท่ีดินท่ีเช่าช่วง โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากกองทรัสต์ 
(ค) ด าเนินการให้ท่ีดินท่ีเช่าช่วงมีถนนและทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ  

3. ผู้ให้เช่าจะช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขออนุญาต การติดต่อกับ
หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าอันเอือ้
ประโยชน์ต่อธุรกิจของกองทรัสต์หรือผู้ เช่ารายย่อย รวมถึงการน าส่งภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ
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และภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าไปช าระแก่
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้ให้เช่ามีหน้าท่ีปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหน้าท่ีท่ีระบุอยู่ในสัญญาเช่าท่ีดินระหวา่งผู้ให้เช่า
และเจ้าของท่ีดิน (“สัญญาเช่าท่ีดิน”) และกรณีมีเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการผิด
สัญญาเช่าท่ีดินหรือได้รับแจ้งจากเจ้าของท่ีดินเก่ียวกับการผิดสัญญา หรือการเลิกสญัญา
เช่าท่ีดิน ให้แจ้งแก่กองทรัสต์ทราบโดยเร็วท่ีสุดแต่ไม่เกินภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน 

4. ก่อนท่ีสัญญาเช่าท่ีดินจะสิน้สุดลง ผู้ให้เช่าจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดเพื่อด าเนินการ
ต่ออายุสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าวระหวา่งผู้ให้เช่าและเจ้าของท่ีดินเพื่อให้
ครอบคลุมก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันีทั้ง้หมด โดยจะต้องน าไปจดทะเบยีน 
ณ ส านักงานท่ีดินท่ีมีเขตอ านาจ 

5. ผู้ ให้เ ช่ายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี ้สัญญาเช่า
อาคารโครงการ The Scene สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญา
อนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า และสัญญาตกลงกระท าการ  ไปก่อหลักประกัน 
(รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิและหน้าท่ีดังกลา่วไปยังผู้ให้สนิเช่ือทางการเงนิ
ของกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทางการเงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สินเช่ือ
ดังกล่าวได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า ใน
กรณีดังกล่าว ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือแก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการ
เจรจาแบบหนังสือก่อหลักประกัน หรือหนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและ
หน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะลงนามเพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมใน
การก่อหลักประกันหรือการโอนสิทธิ และส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคล
ท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้รับค าบอกกล่าวจากกองทรัสต์ 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่า และปฏิบตัิตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีก าหนดในสัญญา 

ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ให้เช่าว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตั ้งขึน้
โดยชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของผู้ให้
เช่า 

1. ผู้ให้เช่าเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้เช่ามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้เช่า  

3. การท่ีผู้ให้เช่าเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้ท าหรือจะท าความ
ตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้เช่า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่ง
มีนัยส าคัญต่อท่ีดินท่ีเช่าช่วง 
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4. ผู้ให้เช่าเป็นผู้ มีสิทธิการเช่าในท่ีดินท่ีเช่าช่วง และเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการน าท่ีดินท่ี
เช่าช่วงออกให้เช่าช่วงแก่กองทรัสต์ 

5. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินท่ีเช่าช่วงออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบด้วยกฎหมาย  
6. สัญญาเช่าท่ีดินสามารถใช้บงัคับได้ระหว่างคู่สญัญา  และไม่มีการผิดนัดหรือผิดสัญญาใดๆ 

ภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าว 
7. ผู้ ให้เ ช่าไม่มีข้อพิพาท  หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน

ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

8. ผู้ให้เช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงท่ีจะต้องขายท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แก่บุคคลใด 
9. ผู้ให้เช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงให้บุคคลใดมีสทิธิใช้ท่ีดินท่ีเช่าช่วงเพือ่ออกสู่ถนนสาธารณะ

แต่อย่างใด 
10. ผู้ให้เช่าไม่ได้รับค าบอกกล่าวหรือค าสั่งจากทางราชการเก่ียวกับการเวนคืนท่ีดินท่ีเช่าช่วง  
11. ท่ีดินท่ีเช่าช่วงปราศจากภาระผูกพันใดๆหรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด ซ่ึง

รวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ านอง สิทธิยึดหน่วง ภาระจ ายอม ทางจ าเป็น และภาระตดิ
พันในอสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด เว้นแต่การแบง่พืน้ท่ีออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อย  

12. อาคารภายในโครงการ The Scene ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าได้ด าเนินการก่อสร้าง 
ดัดแปลง และเปิดด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และวิธีปฏิบตัิใดๆ 
อย่างถูกต้อง  

13. ท่ีดินท่ีเช่าช่วงมีทางเข้าออกท่ีดีและเหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์ตาม
วัตถุประสงค์ในการเช่า และสามารถใช้เพื่อด าเนินกิจการโครงการ The Scene ได้ 

14. ท่ีดินท่ีเ ช่า ช่วงปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ  ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย 

15. ท่ีดินท่ีเช่าช่วงไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

16. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคลใดๆ  
ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
เช่ามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ ท่ีเป็นสาระส าคัญ 

การโอนสิทธิการ
เช่าและการให้เช่า
ช่วง 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ีใดๆ ภายใต้
สัญญาฉบบันีใ้ห้กับบุคคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือ
ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ท่ีท าให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีเช่าช่วง ทัง้นี ้ไม่ว่า
จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับ
การเช่าช่วงท่ีดินท่ีเช่าช่วงและการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงส าหรับระยะเวลา
การเช่าตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีแ้ละระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่อออกไป 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 3 - 423 

2. กองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับท่ีดนิ
ท่ีเช่าช่วงจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าสง่ให้แก่ผู้ให้เช่าตามจ านวนท่ีผู้ให้เช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์
ทราบล่วงหน้า เพื่อน าไปช าระแก่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุแห่งการเลิก
สัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบบันี ้และผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่ท าการ
จดทะเบยีนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวันท่ีกองทรัสต์ก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้ให้ถือว่า
เป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบบันีทั้นที 

2. ในกรณีท่ี (1) สัญญาเช่าท่ีดินสิน้สุดลงโดยความผิดของผู้ให้เช่าจนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีเช่าช่วงได้ หรือ (2) ผู้ให้เช่าปฏิบตัิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ ยมื
เงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนีส้นิอ่ืนใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซ่ึงอาจน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะ
ล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ หรือ (3) ผู้ ให้เ ช่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้
ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ของผู้ให้เช่า ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้เช่าในการช าระหนี ้ 
หรือปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันี ้โดยผู้ให้เช่าไม่สามารถท าการแก้ไขเหตุ (1) หรือ (2) หรือ (3) 
ดังกล่าวให้เสร็จสิน้ภายในหน่ึงร้อยยี่สบิ (120) วัน นับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบ
ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่ ผู้ให้เช่าสามารถพิสูจน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจน
เป็นท่ีพอใจแก่กองทรัสต์ว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญตอ่ฐานะทาง
การเงินของผู้ให้เช่าซ่ึงจะน าผู้ ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลาย  และการผิดนัดดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทรัสต์ตามสัญญาฉบบันี ้

3. ในกรณีท่ีสัญญาเช่าท่ีดินสิน้สุดลงโดยเหตุอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ความผิดของผู้ให้เช่าจนเป็นเหตุ ให้
กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีเช่าช่วงได้ 

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ กรณี
ท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ ให้
เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

5. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงตามก าหนดในสัญญาฉบบันีเ้ว้นแต่จะมี
การต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 

6. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา 
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7. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น
ลายลักษณ์อักษรแล้ว 

8. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาโดยผู้ให้เช่าหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้เ ช่าภายใต้สัญญาเช่า
อาคารโครงการ The Scene ระหว่างผู้ให้เช่าและกองทรัสต์ สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ 
อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาตกลงกระท าการ หรือ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมาย
การค้า หรือสัญญาเช่าท่ีดิน 

9. กรณีเหตุสุดวิสัย ท่ีไม่ใช้ความผิดของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย และไม่ถือเป็นเหตุแห่งการเลิก
สัญญาตามข้อ 8 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตัิตามหัวข้อเหตุสุดวิสัย ข้อ 2 ได้
จนเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 8 
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิ หน้า ท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์จะเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ให้เช่าจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สดุลง เว้นแต่ความเสยีหาย
ดังกล่าวเกิดจากผู้ให้เช่าหรือคู่สัญญาของกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีห้รือในสัญญาใดสญัญาหน่ึงท่ีระบุในหัวข้อ "เหตุแห่งการ
เลิกสัญญา" ข้อ 8 และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อท่ีดินท่ีเช่าช่วงภายใต้สัญญาฉบบันี ้และ
กระทบสิทธิของกองทรัสต์ภายใต้สัญญาฉบบันีห้รือสัญญาใดสัญญาหน่ึงท่ีระบุในหัว ข้อ 
"เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 8 อย่างมีนัยส าคัญ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้
ทันที และผู้ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ตามราคา
ประเมินซ่ึงอ้างอิงวิธีรายได้ ( Income Approach) ณ วันท่ีสัญญาฉบับนีส้ิ น้สุดลงตาม
ระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยให้กองทรัสต์ และผู้ให้เช่าแต่งตัง้บริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฝ่ายละ 1 (หน่ึง) ราย 
และตกลงใช้มูลค่าเฉลี่ยท่ีได้จากการประเมินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินทัง้ 2 (สอง) 
ราย เป็นค่าเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือดังกล่าว รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่า
ได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 3 กองทรัสต์มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที และในกรณีท่ีกองทรัสต์ใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะต้อง
ช าระคืนค่าเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ี
ผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู่ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด
อันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ เว้นแต่เหตุผิดนัดของผู้ให้เช่าตามข้อ 3 ของเหตุแห่ง
การเลิกสัญญาดังกล่าวเกิดจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ี
ผิดพลาดตามสัญญาฉบบันี ้
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3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 4 ผู้ให้เช่าจะ
เรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง 
เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง
ท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อท่ีดินท่ีเช่า ช่วงภายใต้สัญญา
ฉบบันี ้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่า เช่า
คงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเ รียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้เว้น
แต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

5. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 
2 หรือข้อ 8 แล้ว กองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีเช่าช่วงจนกวา่กองทรัสตจ์ะ
ได้รับช าระค่า เสียหาย เงินช าระคืน ค่า เช่า ท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์แล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลอืรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ให้
เ ช่าส าหรับระหว่างระยะเวลานี  ้ตามท่ีกองทรัสต์จะพิสูจน์ได้ว่ากองทรัสต์ได้ รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกินกวา่ผลประโยชน์ท่ีกองทรัสต์ได้รับส าหรับช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว โดยผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกินดังกล่าว  

6. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 9 และคู่สัญญา
ทัง้สองฝ่ายได้ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการด าเนินการตามหัวข้อเหตุสุดวสิัยข้อ 2 นี ้
แล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยผู้ให้เช่าตกลงจะช าระคืนค่าเช่าท่ีดินท่ีเช่า ช่วง
คงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนาม
กองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยท่ีคู่สัญญาแตล่ะ
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 

การส่งมอบท่ีดินท่ี
เช่าช่วงคืน 

1. ภายใต้บงัคับของข้อ 5. ในหัวข้อ "ผลของการเลิกสัญญา" เม่ือสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลงไม่วา่
กรณีใดๆ กองทรัสต์ตกลงขนย้ายทรัพยส์ินและบริวารของกองทรัสต์ออกไปจากสถานท่ีเช่า
แล้วส่งมอบสถานท่ีคืนให้แก่ผู้ ให้เ ช่าในสภาพเรียบร้อยภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันท่ี
สัญญาสิน้สุดลง หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว กองทรัสต์ยังไม่ด าเนินการตามหน้าท่ี ผู้ให้
เช่ามีอ านาจเข้าไปด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร รวมทัง้เข้ายึดถือครอบครองท่ีดินท่ีเช่าช่วง
โดยมีอ านาจท าลายเคร่ืองกีดขวางใดๆ ได้ โดยกองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายท่ี
เกิดขึน้  

2. กองทรัสต์จะท าการส่งมอบท่ีดินท่ีเช่าช่วงคืนให้แก่ผู้ให้เช่าตามสภาพการใช้งานในขณะนัน้ 
พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับท่ีดินท่ีเช่าช่วง  ซ่ึงกองทรัสต์
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ได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพยส์ินดังกล่าวดจุวิญญชูนรักษาทรัพย์ของตนเอง  
เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่สามารถส่งมอบส่วนควบและอุปกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับ
ท่ีดินท่ีเช่าช่วงได้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย หรือการเสื่อมสภาพของทรัพย์สินนัน้ๆ เน่ืองจากการ
ใช้งานตามปกติหรืออายุการใช้งานของทรัพย์สินนัน้ 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.12.2) สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าอาคารของโครงการ The Scene 

ผู้ให้เช่า บริษัท ฟ้าบนัดาลทรัพย์ จ ากัด 
ผู้เช่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 
ทรัพย์สินท่ีเช่า ทรัพย์สินท่ีเช่า ได้แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้แต่ไม่รวมทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

1. อาคารศูนย์การค้าจ านวน 5 อาคาร ประกอบไปด้วย อาคาร Main Shop อาคาร Food 
Zone อาคาร A อาคาร B และอาคาร D พืน้ท่ีใช้สอยรวม ประมาณ 10,797 ตารางเมตร ซ่ึง
ตั ง้อยู่  เลขท่ี 1323 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  โดยมีพืน้ท่ีท่ีจะลงทุนทัง้หมด (Gross Floor Area) ประมาณ 10,797 
ตารางเมตร และ 
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2. ส่วนควบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทัง้หมดข้างต้น รวมถึงบรรดาอาคารและสิง่ปลูกสร้าง
ท่ีจะก่อสร้างขึน้บนอาคารตามข้อ 1. ในอนาคตทัง้หมด 

ระยะเวลาเช่า 25 ปี 3 เดือน นับตัง้แต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่าไปจนถึง 31 มกราคม 2588 
การต่อระยะเวลา
การเช่า 

ผู้ให้เช่าและกองทรัสต์อาจตกลงพิจารณาการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปได้  โดยคู่สัญญาจะตก
ลงกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหก (6) เดือนก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่า  

เง่ือนไขก่อนการ
จดทะเบียนการ
เช่า 

เว้นแต่กองทรัสต์จะยินยอมให้มีการยกเว้นเงื่อนไขก่อนการจดทะเบยีนการเช่าทัง้หมดหรือเพยีง
บางส่วนโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร การจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจะเกิดขึน้ต่อเ ม่ือ
เงื่อนไขเหล่านีไ้ด้ส าเร็จลงแล้ว 
1. ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีภายในบริเวณ

ทรัพย์สินท่ีเช่า ในสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละเก้าสิบ (90%) ของพืน้ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าท่ี
มีการปล่อยเช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อย ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือในสัดส่วนท่ีตกลงกับ
ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี 

2. ผู้ให้เช่าได้รับความยินยอมในการให้เช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่าจากเจ้าของท่ีดินอันเป็นท่ีตั ง้ของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าเรียบร้อยแล้ว 

3. มีการเข้าท าและมีการโอนทรัพย์สนิตามสญัญาขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบโดย
คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการ
ด าเนินโครงการ The Scene 

4. มีการเข้าท าสัญญาตกลงกระท าการโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง  
5. มีการเข้าท าสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง 
6. ทรัพย์สินท่ีเช่าได้มีการปลอดหรือไถ่ถอนจากจ านอง รวมถึงภาระติดพันอ่ืนใดในทรัพย์สนิท่ี

เช่าทัง้หมด 
7. ไม่มีข้อคัดค้านหรือข้อโต้แย้งเ ก่ียวกับการจดทะเบียนการเช่าตามสัญญาฉบับนีจ้าก

บุคคลภายนอก เม่ือครบก าหนดระยะเวลาส าหรับการประกาศการขอจดทะเบยีนสิทธิและ
นิติกรรมตามระเบยีบของกรมท่ีดิน 

8. ผู้ให้เช่าได้ด าเนินการแก้ไข ขออนุญาต หรือรือ้ถอนส่วนต่อเติม แก้ไข หรือดัดแปลงท่ีไม่ได้
รับอนุญาตในบริเวณโครงการให้ถูกต้องตามกฎหมาย  และได้ส่งมอบส าเนาหลักฐาน
ใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้องให้กองทรัสต์ตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

9. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีการท าประกันภัยท่ีเก่ียวข้อง (โดยกองทรัสต์) ดังต่อไปนี ้
(ก) กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความเสี่ยงภัยทรัพย์สินในส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมี

กองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาประกันภัย
ท่ีเหลือของกรมธรรม์ประกันภัยนับแต่วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า  

(ข) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีกองทรัสต์เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัย 
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(ค) กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมี
กองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วม 

10. ผู้ให้เช่าได้ยื่นแบบแสดงรายการและช าระบรรดาค่าภาษีอากร  เบีย้ปรับ และเงินเพิ่มทัง้หมด
ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงรวมถึงค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย 
และภาษีประเภทอ่ืนใดท่ีเรียกเก็บจากทรัพย์สนิท่ีเช่าต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องตามท่ี
กฎหมายก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

การจดทะเบียน
สิทธิการเช่า 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะเข้าจดทะเบยีนการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่า  ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องใน
วันท่ีมีการช าระค่าเช่าโดยคู่สญัญาตกลงจะไปจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้จดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือภายในวันและเวลาท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งหรือจะแจ้งต่อผู้ให้เช่าล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน แล้วแต่วันใดจะเกิดขึน้ในภายหลัง โดยทัง้นีจ้ะเข้าจด
ทะเบยีนการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าไม่เกินวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ค่าเช่าและการ
ช าระค่าเช่า 

1. กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้จ านวนให้แก่ผู้ให้เช่า  ในวันท่ีจดทะเบยีนสิทธิ
การเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบบันี ้ณ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องแล้ว ทัง้นี ้ค่าเช่า
ทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี  ้

ทรัพย์สินท่ีเช่า อัตราค่าเช่า 
ค่าเช่ารวม [•] บาท 

2. ในการช าระค่าเช่าตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี  ้ กองทรัสต์จะช าระให้กับผู้ให้เ ช่า ใน
จ านวนท่ีได้ด าเนินการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

หน้าท่ีของผู้ให้
เช่า  

1. ในวันท่ีจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า ผู้ให้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าในสภาพ
เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถให้เช่าช่วงพืน้ท่ีแก่ผู้ เช่ารายย่อย และ
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 
ภายใต้ช่ือโครงการ The Scene 

2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ดังนี ้
(ก) อนุญาตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าได้โดยสงบและปรกติสุข  

ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เช่า  
(ข) ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินท่ีเช่า โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากกองทรัสต์ 
(ค) ด าเนินการให้ทรัพย์สินท่ีเช่ามีถนนและทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ  

3. ผู้ให้เช่าจะช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขออนุญาต การติดต่อกับ
หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าอันเอือ้
ประโยชน์ต่อธุรกิจของกองทรัสต์หรือผู้ เช่ารายย่อย รวมถึงการน าส่งภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ
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และภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าไปช าระแก่
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

4. ในกรณี ท่ีหน่วยงานราชการสั่งให้ผู้ให้เ ช่าแก้ไขหรือรื ้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใน
โครงการ The Scene ท่ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการแก้ไข
หรือรื ้อถอนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวัน (60) วัน หรือภายในก าหนด
ระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน โดยไม่ให้กระทบส่วนของอาคารอ่ืนใน
โครงการ The Scene ซ่ึงรวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า และจะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. ผู้ให้เช่ามีหน้าท่ีปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหน้าท่ีท่ีระบุอยู่ในสัญญาเช่าท่ีดินระหวา่งผู้ให้เช่า
และเจ้าของท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่า (“สัญญาเช่าท่ีดิน”) และกรณีมีเหตุการณ์
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการผิดสัญญาเช่าท่ีดินหรือได้รับแจ้งจากเจ้าของท่ีดินเก่ียวกับการผดิ
สัญญา หรือการเลิกสัญญาเช่าท่ีดิน ให้แจ้งแก่กองทรัสต์ทราบโดยเร็ว ท่ีสดุแต่ไม่เกินภายใน
ระยะเวลาเจ็ด (7) วัน 

6. ก่อนท่ีสัญญาเช่าท่ีดินจะสิน้สุดลง ผู้ให้เช่าจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดเพื่อด าเนินการ
ต่ออายุสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าวระหวา่งผู้ให้เช่าและเจ้าของท่ีดินเพื่อให้
ครอบคลุมก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันีทั้ง้หมด โดยจะต้องน าไปจดทะเบยีน 
ณ ส านักงานท่ีดินท่ีมีเขตอ านาจ  

7. ผู้ให้เช่าตกลงโอนมิเตอร์ไฟฟ้า น า้ประปา และ/หรือสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินโครงการให้แก่กองทรัสต ์รวมถึงด าเนินการใดๆ และให้ความยินยอมท่ีจ าเป็นเพื่อให้
สามารถด าเนินการโอนมิเตอร์ดังกลา่วให้แก่กองทรัสต์ได้ โดยจะต้องด าเนินการดงักล่าวให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า หรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ี
กองทรัสต์จะพิจารณาขยายให้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโอนมิเตอร์ดังกล่าว  

8. ผู้ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี  ้สัญญาเช่าช่วง
ท่ีดิน สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมาย
ทางการค้า และสัญญาตกลงกระท าการ ไปก่อหลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) 
หรือโอนสิทธิและหน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ให้สนิเช่ือทางการเงินของกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้
สินเช่ือทางการเงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สินเช่ือดังกล่าวได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
เพียงบางส่วน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้เช่าตกลงท่ี
จะให้ความร่วมมือแก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเ ก่ียวข้องในการเจรจาแบบหนังสือก่อ
หลักประกัน หรือหนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และ
ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะลงนามเพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรือ
การโอนสิทธิ และส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็ว
หลังจากท่ีได้รับค าบอกกล่าวจากกองทรัสต์ 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่า และปฏิบตัิตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีก าหนดในสัญญา 
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ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ให้เช่าว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตั ้งขึน้
โดยชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของผู้ให้
เช่า 

1. ผู้ให้เช่าเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้เช่ามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้เช่า  

3. การท่ีผู้ให้เช่าเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้ท าหรือจะท าความ
ตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้เช่า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่ง
มีนัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีเช่า 

4. ผู้ ให้เ ช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีเช่า และเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการน า
ทรัพย์สินท่ีเช่าออกให้เช่าแก่กองทรัสต์  

5. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและ
ชอบด้วยกฎหมาย 

6. สัญญาเช่าท่ีดินสามารถใช้บงัคับได้ระหว่างคู่สญัญา  และไม่มีการผิดนัดหรือผิดสัญญาใดๆ 
ภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าว 

7. ผู้ ให้เ ช่าไม่มีข้อพิพาท  หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

8. ผู้ให้เช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงท่ีจะต้องขายทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บุคคลใด  
9. ผู้ ให้เ ช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงให้บุคคลใดมีสิทธิใช้ทรัพย์สินท่ีเ ช่าเพื่อออกสู่ถนน

สาธารณะแต่อย่างใด 
10. ผู้ให้เช่าไม่ได้รับค าบอกกล่าวหรือค าสั่งจากทางราชการเก่ียวกับการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า  
11. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระผูกพันใดๆหรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด  

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ านอง สิทธิยึดหน่วง ภาระจ ายอม ทางจ าเป็น และภาระ
ติดพันในอสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด เว้นแต่การแบง่พืน้ท่ีออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อย  

12. อาคารภายในโครงการ The Scene ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าได้ด าเนินการก่อสร้าง 
ดัดแปลง และเปิดด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และวิธีปฏิบตัิใดๆ 
อย่างถูกต้อง  

13. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีทางเข้าออกท่ีดีและเหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์ตาม
วัตถุประสงค์ในการเช่า และสามารถใช้เพื่อด าเนินกิจการโครงการ The Scene ได้ 
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14. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย 

15. ทรัพย์สินท่ีเช่าไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

16. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคลใดๆ  
ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
เช่ามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

การโอนผู้เช่าราย
ย่อย 

ผู้ให้เช่าตกลงด าเนินการเก่ียวกับการโอนผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินท่ีเช่า  ดังนี ้
1. ด าเนินการเพื่อให้ผู้ เช่ารายยอ่ยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าพืน้ท่ี

ภายในบริเวณทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมดภายในระยะเวลาสาม  (3) เดือนหลังจากการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่า 

2. ผู้ให้เช่าตกลงจะส่งมอบเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ และเงินประกันอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานท่ีผู้ให้เช่าได้รับจากผู้เช่ารายย่อยและผู้ รับบริการตามสญัญาเช่า
และสัญญาบริการซ่ึงได้เข้าท ากับผู้ให้เช่าก่อนหรือในวันจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทัง้ หมด
ให้แก่กองทรัสต์ ณ วันจดทะเบยีนสิทธิการเช่า นอกจากนี ้หากผู้ให้เช่าได้รับเงินประกันจาก
ผู้ เช่ารายย่อยและผู้รับบริการภายหลังจากวนัจดทะเบยีนสทิธิการเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการ
ส่งมอบเงินประกันดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่
วันท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ  และเงินประกันอ่ืนๆ 
ดงักล่าว 

3. หากมีผลประโยชน์ใดๆ เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ หรือรายได้อ่ืนใด (ถ้ามี) ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ี
กองทรัสต์ควรจะได้รับและผู้ให้เช่าได้รับไว้ล่วงหน้าทัง้ก่อนและในวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่าจากผู้ เ ช่าพืน้ท่ีและผู้ รับบริการ  ผู้ ให้เ ช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบและส่งมอบ
ผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน สิบสี่ (14) วันนับจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า หรือในกรณีท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากวันจดทะเบยีนสิทธิการ
เช่า ผู้ให้เช่าจะส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า  ทัง้นี ้ภายในสิบสี่ 
(14) วันนับแต่วันท่ีผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว  

ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าตกลงว่า ในกรณีท่ีสัญญาเช่าพืน้ท่ีท่ีผู้ เช่ารายย่อยมิได้ให้ความยินยอมในการโอน
สิทธิหน้าท่ีตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีให้แก่กองทรัสต์ถูกบอกเลิกหรือสิน้สุดลง  การเข้าท าสัญญาเช่า
พืน้ท่ีใหม่ส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า (หากมี) จะเป็นการเข้าท าสัญญาโดยกองทรัสต์ 

การโอนสิทธิการ
เช่าและการให้เช่า
ช่วง 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ีใดๆ ภายใต้
สัญญาฉบบันีใ้ห้กับบุคคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือ
ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ท่ีท าให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ินท่ีเช่า ทัง้นี ้ไม่วา่
จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
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การซ่อมแซมและ
ปรับปรุงทรัพย์สิน
ท่ีเช่า 

1. การซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอ่ืนในสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์จะดูแล บ ารุง รักษา และ

ซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ตลอดจนส่วนควบและอุปกรณ์ของทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีอยู่ภายใต้
การครอบครองของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันีต้ลอดระยะเวลาการเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์เอง  โดยผู้ให้เช่าจะ
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่กองทรัสต์ในการด าเนินการ
ดังกล่าวอย่างรวดเร็วและเต็มท่ี ตามท่ีกองทรัสต์จะได้ร้องขอตามสมควร 

(ข) ในกรณีท่ีกองทรัสต์เห็นว่าการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่านัน้อาจกระทบถึงโครงสร้างหรือ
รากฐานของทรัพย์สินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ หรือกรณีจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ให้เช่าในฐานะเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าอย่างมีนัยส าคัญ  ผู้ให้เช่าตกลงท่ีจะ
เข้ามาเป็นผู้ด าเนินการดูแล บ ารุง รักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าแทนกองทรัสต์
ทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับหนังสือบอกกล่าวจากกองทรัสต์ โดยการด าเนินการของผู้ให้เช่า
ตามข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์จะได้พิจารณา
เห็นชอบร่วมกัน  และกองทรัสต์จะต้องส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี
กองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน ท่ีเช่า
ดังกล่าว (หากมี) 

(ค) ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น และ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้แจ้งให้ทราบแล้วแต่ไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้า  
(45) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือหรือภายในระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาได้ตกลง
กัน ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงสามารถด าเนินการต่างๆ  ตามข้อ (ก) หรือ (ข) แทน
คู่สัญญาฝ่ายนัน้ได้ทุกประการ และคู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงจะต้องชดใช้
บรรดาค่าใช้จ่ายท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ช าระไปเพื่อการดังกล่าวอย่างเต็มจ านวน  
ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเสียหาย  

2. การปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า 
(ก) กองทรัสต์มีสิทธิในการตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่า รวมถึงก่อสร้างสิ่ง

ปลูกสร้างหรือสาธารณูปโภคใดๆ ("ส่ิงปลูกสร้างเพิ่มเติม") ตลอดระยะเวลาการเช่า 
โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รวมถึงให้ความยินยอม
และช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขออนุญาต และการติดตอ่
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี การตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงท่ีอาจกระทบถึง
โครงสร้างหรือรากฐานของทรัพยส์ินท่ีเช่าหรืออาคารภายในโครงการ กองทรัสต์จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเร่ิมด าเนินการดงักล่าว  โดยผู้ให้เช่า
จะไม่ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม
รายละเอียดท่ีผู้ให้เช่าและกองทรัสต์จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน 

(ข) ผู้ให้เช่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมและให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมดังกลา่วตลอดระยะเวลาการเช่า  โดยในกรณีท่ีสิง่
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ปลูกสร้างเพิ่มเติมมีผลเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในทรัพย์สินท่ีเช่า  ให้ถือว่าพืน้ท่ีให้
เช่าสุทธิท่ีเพิ่มขึน้เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาฉบบันี  ้

(ค) ไม่ว่าในกรณีใด การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมตามท่ีระบุในข้อนีจ้ะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

การประกันภัย ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรัสต์จะจัดให้มีการท า  
1. ประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภัยส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่า  และทรัพย์สินภายในทรัพย์สนิท่ี

เช่า โดยมีกองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและ
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่า  ซ่ึงมูลค่าทุนประกันภัย ท่ี
จัดท าจะไม่น้อยกว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement Cost) ไม่รวมมูลค่าท่ีดนิ 
ซ่ึงค านวณโดยผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ทัง้นี  ้
กองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยดังกล่าวทัง้หมด 

2. ประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บร่า งกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  รวมถึงทรัพย์สินท่ีเช่า  
โดยกองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยตามสัดส่วนพืน้ท่ีของทรัพย์สินท่ีเช่า  

3. ประกันภัยธุร กิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยมีกองทรัสต์และ/หรือผู้ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เ ข้า เป็นผู้ เอา
ประกันภัยร่วมและ/หรือเป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วม โดยกองทรัสต์จะเป็ นผู้ รับผิดชอบค่าเบีย้
ประกันภัยดังกล่าวทัง้หมด 

ทรัพย์สินท่ีเช่า
เสียหายหรือถูก
ท าลาย 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ  
ท าให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) ให้จัดการประชุม
ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายโดยไม่ชักช้า เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสุจริตว่ากรณีดังกล่าว ควรจะด าเนินการให้มีการก่อสร้างทรัพยส์นิ
ท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ดังกล่าวภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีเกิดความเสียหายตามข้อนี ้
(ก) ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่อาจหาข้อยุติได้ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น หรือคู่สัญญาตก

ลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า  ให้ถือว่าคู่สัญญาตก
ลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยท่ี 
(1) คู่สัญญาจะตกลงร่วมกันโดยเร็วเพื่อวางข้อก าหนดเก่ียวกับแผนงาน แบบแปลน

การก่อสร้าง/ซ่อมแซม  งบประมาณ แหล่งเงินทุน  การเบิกช าระงวดงาน  และ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า  โดยยึดถือ
ตามมาตรฐาน แบบแผน และขัน้ตอนส าหรับการก่อสร้างโครงการในลักษณะ
ศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปใน
ประเทศไทย โดยมีผู้ให้เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินท่ีเช่า 
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(2) ในการเบกิช าระงวดงาน กองทรัสต์จะส่งมอบเงินท่ีได้รับจากค่าสินไหมทดแทน
พืน้ฐานหลังหักภาระหรือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องมามอบให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อให้ผู้ให้เช่า
ใช้ในการด าเนินการตามข้อ (1) ข้างต้น โดยจะก าหนดจ่ายช าระตามงวดงานท่ี
คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน หากเงินดังกล่าวไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินการ
ตามข้อ (1) กองทรัสต์จะพิจารณาจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ เพื่อน ามาใช้
ส าหรับการด าเนินการดังกล่าวตามความเหมาะสม 

(3) การก่อสร้างทรัพย์สนิท่ีเช่าขึน้มาใหม่โดยผู้ให้เช่านัน้จะต้องด าเนินการเท่าท่ีไม่ขัด
ต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง ภายใต้แบบแปลน
การก่อสร้าง/ดัดแปลงทรัพย์สินท่ีเช่าฉบบัท่ีได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานท้อ งถ่ินท่ี
เก่ียวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และตามแผนงานและงบประมาณ
ท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน  

(4) ผู้ให้เช่าจะต้องท าการก่อสร้าง/ดัดแปลง หรือซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบสี่  
(24) เดือนนับแต่เกิดความเสียหายดังกล่าวเว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอยา่ง
อ่ืน รวมถึงด า เนินการขอความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขออนุญาตต่อ
หน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ ใดๆ 
ภายใต้สัญญาฉบบันี ้และให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันี ้
ยังคงมีผลต่อไป  

(5) ให้ถือว่าอาคารท่ีได้มีการก่อสร้างขึน้มาใหม่เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่าตาม
สัญญาฉบบันี ้โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ มีกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าว 

(ข) ในกรณีท่ี (1) คู่สัญญาตกลงจะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ี
เช่า  หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้
เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง  คู่สัญญา
ตกลงให้กองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน โดยกองทรัสต์จะได้รับส่วน
แบง่เท่ากับค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหลังจากการช าระหนีห้รือปลดภาระผูกผันกับเจ้าหนี ้
แล้ว คงเหลือตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และผู้ให้เช่าจะได้รับส่วน
แบ่งส่วนท่ีเหลือจากส่วนของกองทรัสต์  ทัง้นี  ้กองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานในส่วนท่ีเกินกว่าท่ีกองทรัสต์จะได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าตามจ านวนท่ี
คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน  

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยยังคง
สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าบางส่วนเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้  (Partial Loss) 
ให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบบันีย้ังคงมีผลต่อไป และกองทรัสต์ตก
ลงท่ีจะเป็นผู้ รับผิดชอบซ่อมแซมทรัพย์สิ นท่ีเช่า โดยใช้เงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี
กองทรัสต์ได้ รับ และผู้ ให้เช่าจะต้องให้ความร่วมมือในการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าแก่
กองทรัสต์ตามสมควร 
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อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทรัสต์เห็นว่าการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าจะต้องได้รับความร่วมมือ
จากผู้ให้เช่าในฐานะเจ้าของทรัพย์สินท่ีเช่าอย่างมีนัยยะส าคัญ ผู้ให้เช่าตกลงวา่ผู้ให้เช่าจะ
เข้ามาเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าแทนกองทรัสต์ทันทีท่ีผู้ให้เ ช่าได้รับห นังสือ
บอกกล่าวจากกองทรัสต์ ซ่ึงในกรณีดังกล่าว กองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทน
พืน้ฐานท่ีกองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ี
เช่า และเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานดังกล่าวจะต้องเพียงพอส าหรับมูลค่าการซ่อมแซม
ตามข้อนีด้้วย 

ทรัพย์สินท่ีเช่าถูก
เวนคืน 

1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าหรือท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วนจนกองทรัสต์เห็นว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตาม
สัญญาฉบบันี ้ให้สัญญาฉบบันีเ้ป็นอันยุติและยกเลิกต่อกันโดยทันที โดยกองทรัสต์มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนตามวิธีการค านวณค่าทดแทนตามสูตรการค านวณท่ีระบุ
ด้านล่าง โดยเงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดหลังการจ่ายเงินให้กองทรัสต์ข้างต้นให้เป็นของผู้ให้เช่า  
ทัง้นี:้ 
(ก) เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเ ช่า  หมายถึง  เงินท่ีผู้ให้เช่าได้รับมาจากการ

เวนคืน รวมถึงเงินเวนคืนท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สนิท่ีเช่าท่ีเจ้าของท่ีดินทุกรายได้รับ
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีท่ีเก่ียวข้อง) และ 

(ข) ทรัพย์สินท่ีเช่า (เฉพาะส าหรับหัวข้อนี)้ หมายถึง ทรัพย์สินท่ีเช่าและท่ีดินอันเป็นท่ีตั ง้
ของทรัพย์สินท่ีเช่า (ภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน) 

"ค่าทดแทนการเวนคืน" = เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพยส์ินท่ีเช่า คูณด้วย (มูลค่าสิทธกิาร
เช่า ท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่า  ณ  วันท่ีถูกเวนคืน  (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพยส์ินท่ีเช่า ณ วันท่ีถูกเวนคนื (Income approach 
of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะไม่เกินมูลค่าสทิธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพยส์ินท่ีเช่า  ณ วันท่ี
ถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังสามารถใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้เช่าตกลงช าระเงินค่าทดแทนการ
เวนคืนดังต่อไปนีใ้ห้แก่กองทรัสต์  
"ค่าทดแทนการเวนคืนในกรณีท่ีถูกเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายังใช้ประโยชน์ได้" 
= เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเ ช่า  คูณด้วย (มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของ
ทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ  วันท่ีถูก เวนคืน  (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน 
(Income approach of freehold)) 
ทัง้นี ้ค่าทดแทนการเวนคืนจะต้องไม่เกินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ของทรัพย์สินท่ีเช่าใน
ส่วนท่ีถูกเวนคืน ณ วันท่ีถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 
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ผู้ให้เช่าจะช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้แก่กองทรัสต์ทันทีท่ีผู้ให้เ ช่าและ/หรือเจ้าของ
ท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับเงินค่าเวนคืนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ซ่ึงให้ถือวา่
เงินทดแทนดังกล่าวเป็นการเยียวยาความเสียหายทัง้หมดท่ีกองทรัสต์อาจได้รับในกรณีนี ้ 
และในกรณีดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นเหตุเลิกสัญญาตามสัญญาฉบบันี  ้

3. การค านวณมูลค่าสิทธิการเช่าและมูลคา่ตลาดของทรัพยส์ินท่ีเช่าตามข้อ 1. และ 2. ให้ใช้ผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ประเมินตามวิธีรายได้ (Income Approach) โดยในกรณีมีผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 1 ราย ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าจากผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน โดยเป็นผู้ประเมินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ในกรณีท่ีเงินท่ีได้รับจากการเวนคนืทรัพยส์ินท่ีเช่าต า่กว่าราคาตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่า  เม่ือ
ได้รับการบอกกล่าวจากกองทรัสต์  ผู้ ให้เช่าตกลงให้ความร่วมมือกับกองทรัสต์ในการ
อุทธรณ์ค่าทดแทนการเวนคืนกับหน่วยงานท่ีมีอ านาจ และ/หรือด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีกองทรัสต์ได้แจ้งให้ทราบ 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับ
การเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าและการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาการ
เช่าตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีแ้ละระยะเวลาการเช่าท่ีได้มีการต่อออกไป 

2. กองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื่อน าส่งให้แก่ผู้ให้เช่าตามจ านวนท่ีผู้ให้เช่าจะแ จ้ง ให้
กองทรัสต์ทราบล่วงหน้า เพื่อน าไปช าระแก่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

เหตุแห่งการเลิก
สัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบบันี ้และผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่ท าการ
จดทะเบยีนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวันท่ีกองทรัสต์ก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้ให้ถือว่า
เป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบบันีทั้นที 

2. ในกรณีท่ี (1) สัญญาเช่าท่ีดินสิน้สุดลงโดยความผิดของผู้ให้เช่าจนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ หรือ (2) ผู้ให้เช่าปฏิบตัิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยมื
เงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนีส้นิอ่ืนใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซ่ึงอาจน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะ
ล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ หรือ (3) ผู้ ให้เ ช่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้
ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ของผู้ให้เช่า ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้เช่าในการช าระหนี ้ 
หรือปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันี ้โดยผู้ให้เช่าไม่สามารถท าการแก้ไขเหตุ (1) หรือ (2) หรือ (3) 
ดังกล่าวให้เสร็จสิน้ภายในหน่ึงร้อยยี่สบิ (120) วัน นับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบ
ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่ ผู้ให้เช่าสามารถพิสูจน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจน
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เป็นท่ีพอใจแก่กองทรัสต์ว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญตอ่ฐานะทาง
การเงินของผู้ให้เช่าซ่ึงจะน าผู้ ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลาย  และการผิดนัดดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทรัสต์ตามสัญญาฉบบันี  ้

3. ในกรณีท่ีสัญญาเช่าท่ีดินสิน้สุดลงโดยเหตุอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ความผิดของผู้ให้เช่า จนเป็นเหตุให้
กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าได้ 

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ กรณี
ท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ ให้
เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

5. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามก าหนดในสัญญาฉบบันีเ้ว้นแต่จะมี
การต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 

6. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา 
7. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น

ลายลักษณ์อักษรแล้ว 
8. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าหรือท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือ

บางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบบันี  ้
9. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาโดยผู้ให้เช่าหรือบริษัทในเครือของผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วง

ท่ีดินโครงการระหว่างผู้ให้เช่าและกองทรัสต์ สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงาน
ระบบ สัญญาตกลงกระท าการ หรือ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า หรือสัญญา
เช่าท่ีดิน 

10. กรณีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ท า
ให้ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) และ (1) คู่สัญญาตกลง
จะไม่สร้างทรัพย์สินท่ีเ ช่าขึน้ใหม่  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า หรือ (2) ผู้ ให้เ ช่าไม่อาจ
ด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าใหม่ได้เน่ืองจากติดข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีใช้
บงัคับอยู่ในเวลาท่ีจะมีการก่อสร้าง ตามท่ีระบุอยู่ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูก
ท าลาย" ข้อ 1 (ข) 

11. กรณีเหตุสุดวิสัย ท่ีไม่ใช้ความผิดของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย และไม่ถือเป็นเหตุแห่งการเลิก
สัญญาตามข้อ 8 หรือข้อ 10 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตัิตามหัวข้อเหตสุดุวสิยั 
ข้อ 2 ได้จนเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 9 
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิ หน้า ท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์จะเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ให้เช่าจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สดุลง เว้นแต่ความเสยีหาย
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ดังกล่าวเกิดจากผู้ให้เช่าหรือคู่สัญญาของกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีห้รือในสัญญาใดสญัญาหน่ึงท่ีระบุในหัวข้อ "เหตุแห่งการ
เลิกสัญญา" ข้อ 9 และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเ ช่าภายใต้สัญญาฉบับนี ้
และกระทบสิทธิของกองทรัสต์ภายใต้สัญญาฉบับนีห้รือสัญญาใดสัญญาหน่ึงท่ีระ บุใน
หัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 9 อย่างมีนัยส าคัญ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที และผู้ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ 
ตามราคาประเมินซ่ึงอ้างอิงวิธีรายได้ (Income Approach) ณ วันท่ีสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง
ตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลอือยู่ โดยให้กองทรัสต์ และผู้ให้เช่าแต่งตัง้บริษัทประเมินมูลคา่
ทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฝ่ายละ 1 (หน่ึง) ราย 
และตกลงใช้มูลค่าเฉลี่ยท่ีได้จากการประเมินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินทัง้ 2 (สอง) 
ราย เป็นค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือดังกล่าว รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่า
ได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 3 กองทรัสต์มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที และในกรณีท่ีกองทรัสต์ใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะต้อง
ช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ี
ผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู่ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด
อันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ เว้นแต่เหตุผิดนัดของผู้ ให้เช่าตามข้อ 3 ของเหตุแห่ง
การเลิกสัญญาดังกล่าวเกิดจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ี
ผิดพลาดตามสัญญาฉบบันี ้

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 4 ผู้ให้เช่าจะ
เรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง 
เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง
ท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญา
ฉบบันี ้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที โดยผู้ ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่า เช่า
คงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเ รียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์  ทัง้นี ้เว้น
แต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
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5. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 8 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสตมี์สิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนจากผู้ให้เช่าตาม
วิธีการท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืน" ข้อ 1 

6. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 10 ให้ถือว่า
สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยคู่สัญญาตกลงแบง่ค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานตามวิธีการท่ีระบุ
ไว้ในหัวข้อ "ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกท าลาย" ข้อ 1(ข) 

7. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 
2 หรือ ข้อ 9 แล้ว กองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่ากองทรัสต์
จะได้รับช าระค่าเสียหาย เงินช าระคืน ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์แล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพยส์ินท่ีเช่าคงเหลอืรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ให้
เ ช่าส าหรับระหว่างระยะเวลานี ้ตามท่ีกองทรัสต์จะพิสูจน์ได้ว่ากองทรัสต์ได้ รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกินกวา่ผลประโยชน์ท่ีกองทรัสต์ได้รับส าหรับช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว โดยผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกินดังกล่าว  

8. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสญัญา" ข้อ 11 และคู่สัญญา
ทัง้สองฝ่ายได้ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการด าเนินการตามหัวข้อเหตุสุดวสิัยข้อ 2 นี ้
แล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยผู้ให้เช่าตกลงจะช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเ ช่า
คงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เ ช่าได้รับไว้ในนาม
กองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยท่ีคู่สัญญาแตล่ะ
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 

การส่งมอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าคืน 

1. ภายใต้บงัคับของข้อ 7 ในหัวข้อ "ผลของการเลิกสัญญา" เม่ือสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลงไม่ว่า
กรณีใดๆ กองทรัสต์ตกลงขนย้ายทรัพยส์ินและบริวารของกองทรัสต์ออกไปจากสถานท่ีเช่า
แล้วส่งมอบสถานท่ีคืนให้แก่ผู้ ให้เ ช่าในสภาพเรียบร้อยภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันท่ี
สัญญาสิน้สุดลง หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว กองทรัสต์ยังไม่ด าเนินการตามหน้าท่ี ผู้ให้
เช่ามีอ านาจเข้าไปด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร รวมทัง้เข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่า
โดยมีอ านาจท าลายเคร่ืองกีดขวางใดๆ ได้ โดยกองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายท่ี
เกิดขึน้ และผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริงจากกองทรัสต์  

2. กองทรัสต์จะท าการส่งมอบทรัพย์สนิท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าตามสภาพการใช้งานในขณะนัน้
แต่ต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ติดตรึงตราและไม่ติดตรึง
ตรากับทรัพย์สินท่ีเช่า ซ่ึงกองทรัสต์ได้ใช้ความระมัดระวงัในการดูแลรักษาทรัพย์สนิดังกลา่ว
ดุจวิญญูชนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณี ท่ีไม่สามารถส่งมอบส่วนควบและ
อุปกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่าได้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย หรือการ
เสื่อมสภาพของทรัพย์สินนัน้ๆ เ น่ืองจากการใช้งานตามปกติหรืออายุการใช้งานของ
ทรัพย์สินนัน้  
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3. เม่ือผู้ให้เช่าได้รับมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนจากกองทรัสต์ ผู้ให้เช่าจะเข้าด าเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันท่ีกองทรัสต์แจ้งความประสงค์ท่ีจะสง่
มอบ และกองทรัสต์ตกลงท่ีจะปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีเช่าให้กลับคืนสูส่ภาพตามท่ี
ระบุไว้ในข้อ 2. โดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดและวธิีการท่ีคูส่ญัญา
ทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกัน 

4. กองทรัสต์จะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์ได้รับไว้แทนผู้ ให้เช่า  (ถ้ามี) ให้แก่
ผู้ให้เช่า รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าท่ีกองทรัสต์ได้รับจากผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สนิท่ี
เช่าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือผู้ให้เช่า (แล้วแต่กรณี) ภายในหน่ึง (1) เดือน นับจากวันท่ีมีผล
เป็นการเลิกสัญญาฉบบันี ้ 

5. ภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันสิน้สุดสัญญาหรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าจะพิจารณา
ขยายให้ตามความเหมาะสม  กองทรัสต์จะโอนมิเตอร์ไฟฟ้า  น า้ประปา  และ/หรือ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการตามท่ีกองทรัสต์ได้รับโอนจากผู้ ให้
เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่า โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโ อน
มิเตอร์ดังกล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการโอนมิเตอร์ดังกล่าวไม่อาจส าเร็จลงได้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดเน่ืองจากความผดิของคู่สัญญาฝ่ายใด กรณีย่อมไม่เป็นการตัดสทิธิคู่สญัญาอีกฝ่าย
หน่ึงในการเรียกร้องค่าเสียหาย  ดอกเบีย้ หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากคู่สัญญาฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง 

6. กองทรัสต์จะด าเนินการเพื่อให้ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ี ตาม
สัญญาเช่าพืน้ท่ีภายในบริเวณทรัพยส์ินท่ีเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าทัง้หมดภายในสาม (3) เดือน 
นับจากวันท่ีมีผลเป็นการเลิกสัญญาฉบบันี  ้

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
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ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.12.3) สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบของโครงการ The Scene 

ผู้ขาย บริษัท ฟ้าบนัดาลทรัพย์ จ ากัด 
ผู้ซือ้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์")  
ทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซ่ึงใช้ในการด าเนินโครงการ โดยรายละเอียดเป็นไป
ตามรายการแนบสัญญา 

การโอน
กรรมสิทธิ์ 

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายภายใต้สัญญาฉบับนีจ้ะมีผลสมบูรณ์ในวันท่ีมีการจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดินและสัญญาเช่าอาคารโครงการ The Scene  
("วันโอนกรรมสิทธิ์ ") 

ราคาซือ้ขาย คู่สัญญาตกลงซือ้ขายทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในราคาสุทธิทัง้สิน้ [•] บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
("ราคาซือ้ขาย") ทัง้นี ้กองทรัสต์จะช าระราคาซือ้ขายเม่ือมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้
สัญญาเช่าช่วงท่ีดินและสัญญาเช่าอาคารโครงการ The Scene 

ค่าธรรมเนียม
และภาษีอากร 

ผู้ขายตกลงรับผิดชอบส าหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนขายทรัพยส์นิ
ท่ีซือ้ขาย และผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดขึน้จากการโอนขายทรัพย์สินท่ีซือ้
ขาย 
หากคู่สัญญาฝ่ายใดได้ทดรองจ่ายเงินดังกล่าวแทนคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไปก่อน คู่สัญญาอีก
ฝ่ายนัน้ตกลงช าระเงินคืนให้แก่คู่สญัญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปภายในเจ็ด  (7) วัน นับแต่ได้รู้หรือ
ควรรู้ถึงการจ่ายเงินนัน้ หรือนับจากได้รับแจ้งจากคู่สัญญาท่ีได้ทดรองจ่ายเงินไปเป็นลายลกัษณ์
อักษร 

หน้าท่ีของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงช าระราคาซือ้ขายตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาฉบบันี  ้

หน้าท่ีของผู้ขาย 1. ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะส่งมอบ 
(ก) ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในสภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซ่ึงท าให้กองทรัสต์สามารถ

ด าเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีอาคารโครงการ The Scene แก่บุคคลภายนอก และเพื่อใช้ใน
การประกอบกิจการหรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์  

(ข) กุญแจ รหัสแม่กุญแจ การใช้สิทธิรับประกัน (warranty) ในตัวผลิตภัณฑ์ และต้นฉบบั
เอกสารทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่กองทรัสต์ (เช่น หนังสือรับรอง 
ใบทะเบียนกรรมสิทธิ์  ใบอนุญาต สัญญา และแบบแปลน) รวมถึงลงนามและ
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ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมีผลเป็นการโอนโดย
สมบูรณ์มาท่ีกองทรัสต์ 

2. ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาระหนีส้ินค่าใช้จ่าย ค่าบ ารุงรักษา และภาระผูกพนัใดๆ ท่ีเก่ียวกับ
การบ ารุงรักษาทรัพยส์ินท่ีซือ้ขายท่ีตนเป็นผู้ขายท่ีเกิดขึน้และยงัคงค้างช าระอยู่ก่อนวันโอน
กรรมสิทธิ์ 

3. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะอนุญาตให้กองทรัสต์ ผู้แทน ผู้ส ารวจทรัพย์สิน หรือท่ีปรึกษา
ของกองทรัสต์ท าการส ารวจทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการ
ตรวจสอบทรัพย์สินท่ีซือ้ขายได้ทุกประการ 

4. ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะไม่กระท าการดังต่อไปนี ้
(ก) จ าน า ให้เช่า หรือให้เช่าซือ้ทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย หรือน าทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไปก่อภาระ

ผูกพันหรือเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืนใด รวมถึงการก่อให้เกิดสิทธเิรียกร้องใดๆ ท่ี
จะมีผลเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

(ข) กระท าการใดๆ ท่ีท าให้ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายต้องเสื่อมค่าลง เว้นแต่เป็นการใช้งานในการ
ด าเนินงานตามธุรกิจปกติของโครงการ The Scene 

(ค) จ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายให้แก่บุคคลภายนอก 
(ง) กระท าการใดๆ อันมีผลเป็นการรอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือท าให้สิทธิในการได้มา

ซ่ึงทรัพย์สินท่ีซือ้ขายของกองทรัสต์ด้อยลง หรือด้อยกว่าบุคคลอ่ืน 
ค ารับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ขายว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตัง้ขึน้โดย
ชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การ
จัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบบันี ้

ค ารับรองของ
ผู้ขาย 

ณ วันลงนามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายรับรองต่อกองทรัสต์ว่า 
1. ผู้ ขายเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบียนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม

กฎหมายไทย 
2. ผู้ขายมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการ

ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สัญญาฉบบันี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ขาย  

3. การท่ีผู้ขายเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่เป็น
การขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ขายได้ท าหรือจะท าความตก
ลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ขาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย 

4. ผู้ขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการขาย
และโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายแก่กองทรัสต์ 
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5. ผู้ขายไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ในระหวา่ง
การด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด หรือผิดสัญญาใดๆท่ีมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ขายตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ  

6. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระผูกพันใดๆหรือการน าไปเป็นหลักประกันโดยประการอ่ืน
ใด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง การจ าน า การจ านอง สิทธิยึดหน่วง และภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์อ่ืนใด 

7. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซ่ึงคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ 

8. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกับบุคคลใดๆ 
9. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ขายได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล ใดๆ  

ตามหน้า ท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัและผู้ขาย
มิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ 

เหตุเลิกสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ขายไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในวันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่า

ภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดินและสัญญาเช่าอาคารโครงการ The Scene 
2. ในกรณีท่ีผู้ขายจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ้หรือผิด

ค า รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้(เ ว้นแต่ ท่ีเป็นกรณีตามข้อ 1 ข้างต้น) และผู้ขายไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจาก
วันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญา
ได้ตกลงกัน 

3. ก่อนการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย ผู้ขายถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย  
หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ขาย  
ซ่ึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ขายในการช าระหนีห้รือปฏิบตัิตาม
สัญญาฉบบันี ้

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ 
หรือผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบ (120) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณี
ท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ขาย  
จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันี  ้

5. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาฉบบันี ้
6. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้คู่สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์

เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
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7. ในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและสัญญาเช่าอาคารโครงการ The Scene อัน
เน่ืองมาจาก 
(ก) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านผู้ให้เช่า หรือผู้ให้สัญญาภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ

ฉบบัลงวันท่ีเดียวกับสัญญาฉบบันี ้ 
(ข) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านกองทรัสต์ หรือ 
(ค) ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือ 
(ง) คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญากองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้

แจ้งให้ผู้ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดินและสญัญาเช่าอาคารโครงการ The Scene 
ทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว หรือในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเ ช่า
ภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดินและสัญญาเช่าอาคารโครงการ The Scene ถูกเวนคืนไม่
ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของการเช่า
ตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและสัญญาเช่าอาคารโครงการ The Scene 

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 7(
ก) และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ี
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบบันีไ้ด้ทันที โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว ผู้ขายตกลง
ซือ้คืนจากกองทรัสต์ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะ นัน้ ใน
ราคาตามท่ีกองทรัสต์ซือ้ครัง้แรกซ่ึงปรับตามสัดส่วนของจ านวนวันท่ีกองทรัสต์ยังคงมีสิทธิ
ตามระยะเวลาการเช่านับจากวันท่ีมีผลเป็นการเลิกสัญญาและกองทรัสต์มิได้ใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไปภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดินและสัญญาเช่าอาคารโครงการ The 
Scene หรือตามราคาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการ
เรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้  

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 4 หรือข้อ 7(ข) และ
เหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีผู้ขายไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด  
หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี ้ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที 
โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคืน
ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ใน
ขณะนัน้โดยให้ถือเป็นค่าปรับจากการผิดสัญญาของกองทรัสต์ 

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 7(ค) ให้ถือว่าสัญญา
ฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยกองทรัสต์ตกลงคืนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนให้แก่ผู้ขายตาม
สภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้และต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน ทัง้นี ้คู่สัญญาแต่
ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าซือ้ขายทรัพย์สนิ เงิน หรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุเลิกสัญญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7(ง) ให้
ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย  ค่าใช้จ่าย 
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ค่าซือ้ขายทรัพย์สินเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ โดยใน
กรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์แล้ว  กองทรัสต์ตกลงคนืทรัพย์สนิท่ีซือ้
ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ขายตามสภาพท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ในราคาตาม
บัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้วยค่าเสื่อมราคาท่ีคิดตามระยะเวลาห้า  (5) ปีส าหรับ
ทรัพย์สินประเภทเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ และระยะเวลายี่สิบ (20) ปี ส าหรับทรัพย์สิน
ประเภทงานระบบ หรือตามราคาอ่ืนใดท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย  เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ  อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคนืสู่
สถานะเดิม 

กฎหมายท่ีใช้
บังคับและการ
ระงับข้อพิพาท 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  

(8.12.4) สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการของโครงการ The Scene 

ผู้ให้สัญญา บริษัท ฟ้าบนัดาลทรัพย์ จ ากัด ("ผู้ให้สัญญา") 
ผู้รับสัญญา ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์")  
ระยะเวลาของ
สัญญา 

สัญญานีมี้ผลใช้บงัคับตัง้แต่วันท่ีมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดินและ
สัญญาเช่าอาคารโครงการ The Scene และสัญญานีจ้ะสิน้สุดลงเม่ือสัญญาดังกล่าวครบ
ก าหนดหรือสิน้สุดลงโดยไม่มีการต่อระยะเวลาการเช่าออกไป 
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การถือครอง
หน่วยทรัสต์ 

1. ภายในระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์  ผู้ ให้สัญญาตกลงรักษาสัดส่วนการถือครอง
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในความครอบครองของผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ 
โดยมีสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสตร์วมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของมูลค่าเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน สัญญาเช่าอาคารโครงการ The 

Scene และสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ หรือคิดเป็น [] หน่วย เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับจากวันท่ีหน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นวันแรก 
อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ประสงค์จะเพิ่มเงินทุน
จดทะเบยีนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ผู้ให้
สัญญาและ/หรือบริษัทในเครืออาจไม่จองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซ่ึงออกและเส นอ
ขายในครัง้ใหม่นีไ้ด้ 

2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือจองซือ้หน่วยทรัสต์มากกว่าหน่วยทรัสต์ท่ีระบุ
ในข้อ 1 ผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือตกลงรักษาสัดสว่นการถือครองหน่วยทรัสตส์ว่น
ท่ีเกินกว่าท่ีระบุในข้อ 1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันท่ีหน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก 

3. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ผู้ให้สัญญาตกลง
จะ (และจะด า เนินการใดๆ  เพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่าบริษัทในเครือจะ ) ไม่ขาย หรือโอน
หน่วยทรัสต์ หรือน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าหรือก่อภาระผูกพันใดๆ จนท าให้ผู้ให้สัญญาและ/
หรือบริษัทในเครือถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันต ่ากว่าสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่
ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ หรือเป็นการท าธุรกรรม
ระหว่างผู้ให้สัญญาและ/หรือบริษัทในเครือ 

การไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขัน 

1. ภายในระยะเวลาสาม (3) ปี นับตัง้แต่วันท่ีท าสัญญาฉบบันี ้ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือ 
ตกลงท่ีจะไม่ท าการพัฒนาโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอม
มิวนิตีม้อลล์ขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลักษณะดังกล่าวใด
ตัง้แต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการ ในรัศมีห้าร้อย (500) เมตร 
นับจากโครงการ The Scene เว้นแต่เป็นโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและศูนย์การค้า
ประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์ท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบนัหรืออยู่ระหว่างการพัฒนาและได้รับความ
ยินยอมจากกองทรัสต์โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นโครงการท่ีได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์แล้วตามท่ีระบุในสัญญาฉบบันีห้รือในภายหลัง  

2. ข้อจ ากัดตามข้อนีไ้ม่ให้ใช้บงัคับกับโครงการท่ีได้รับยกเว้นไว้โดยเฉพาะในสัญญาฉบบันี  ้ซ่ึง
เป็นของหรือด าเนินการโดยผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือ  

สิทธิท่ีจะปฏิเสธ
ก่อน (Right of 
First Refusal) 

ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ (รวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป 
(หากมี)) ไม่ว่าจะได้มีการยกเลิกสัญญาเช่าโครงการก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่  
ผู้ให้สัญญาตกลงให้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ดังต่อไปนี ้ เว้น
แต่จะมีประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎระเบยีบ
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อ่ืนใดท่ีมีผลใช้บังคับท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่ได้ 
1. หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาประสงค์ท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธกิาร

เช่า ในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารท่ีระบุในสัญญาเช่าโครงการ ให้แก่บุคคลใดๆ 
ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค าเสนอไปยัง
กองทรัสต์ โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดงักล่าวเพื่อให้กองทรัสต์
พิจารณารับข้อเสนอก่อนภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้ รับ
ข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้(ก) จะต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์

หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกภายในระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบ (180) วันนับจาก
วันครบก าหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอ หรือวันท่ีกองทรัสต์ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าว 
(หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน) และ (ข) ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือ
ของผู้ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าดังกล่าวบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า (ใน
มุมมองของผู้ รับสิทธิ) ท่ีได้มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์ (รวมเรียก (ก) และ (ข) ว่า "เงื่อนไข
การโอน") 

2. หากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญามีโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและ
ศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์อยู่แล้วในปัจจุบัน หรือจะท าการพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลกัษณะดังกลา่วใดตัง้แต่
ร้อยละห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการนัน้ในรัศมีห้า (5) กิโลเมตร นับ
จากโครงการ The Scene และผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาประส งค์จะ
โอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารเก่ียวกับ
โครงการดังกล่าว ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องท าหนังสือแจ้งเป็น
ค าเสนอไปยังกองทรัสต์โดยระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าว
เพื่อให้กองทรัสต์พิจารณาตอบรับข้อเสนอก่อนภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจาก
วันท่ีกองทรัสต์ได้รับข้อเสนอดังกล่าว 
ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผู้ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขการโอน 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์รับข้อเสนอภายใต้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อนตามท่ีระบุข้างต้น การด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคับเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  
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ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในเก้าสิบ (90) วันนับจากวันท่ีกองทรัสต์ได้รับ
ข้อเสนอ หรือกองทรัสต์ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอ ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญา
จะต้องไม่โอนกรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกบนเงื่อนไขท่ีดีกว่า (ในมุมมองของ
ผู้ รับสิทธิ) ท่ีได้มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์ และจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอน
ทุกประการ ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาไม่สามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกภายในก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในเงื่อนไขการ
โอนข้อ (ก) ผู้ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนและเงื่อนไข
ท่ีระบุไว้ในข้อนีอี้กครัง้หน่ึง 

การใช้ช่ือและ
เคร่ืองหมาย
การค้า 

ผู้ให้สัญญาตกลงให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้เคร่ืองหมายการค้า ค าว่า “The Scene” เพื่อการ
ด าเนินกิจการของกองทรัสต์ในประเทศไทย โดยให้เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสญัญา
อนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าท่ีกองทรัสต์จะเข้าท าทุกประการ  

ค ารับรองของผู้ให้
สัญญา 

1. ผู้ให้สัญญาเป็นบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ให้สัญญามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบตัิตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และ
การด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันี  ้ตลอดจนกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กับสัญญาฉบับนี ้และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบงัคับของผู้ให้
สัญญา 

3. การท่ีผู้ให้สัญญาเข้าท าสัญญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญาฉบบันี ้ไม่
เป็นการขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เงื่อนไข หรือค ารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้ท าหรือจะ
ท าความตกลงกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้สัญญา  

4. ผู้ให้สัญญาไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับค าบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด  หรือผิดสัญญาใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ให้สัญญาตามสัญญาฉบบันีอ้ย่างมีนัยส าคัญ 

5. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้สัญญาได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล
ใดๆ ตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาฉบบันีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญและผู้ให้
สญัญามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆท่ีเป็นสาระส าคัญ  

6. เอกสารสิทธิส าหรับท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของโครงการออกมาโดยถูกต้องตามขัน้ตอนและชอบ
ด้วยกฎหมาย 

เหตุผิดสัญญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบบันี ้
1. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้ หรือ

ผิดค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และผู้ให้สัญญาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิ
สัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน 
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2. ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย  หรืออยู่ในขัน้ตอน
การเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้สัญญา ซ่ึงกองทรัสต์
เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้สัญญาในการช าระหนี  ้หรือปฏิบตัิตามสัญญา
นี ้

3. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้หรือผดิ
ค ารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้อง
ตามสัญญาภายในหน่ึงร้อยยี่สิบ (120) วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการ
ผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีท่ีการไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ให้สัญญาจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาฉบบันีห้รือสัญญาเช่าช่วง
ท่ีดินและสัญญาเช่าอาคารโครงการ The Scene 

4. กรณีการปฏิบตัิผิดสัญญาของผู้ให้สัญญาภายใต้สญัญาเช่าช่วงท่ีดินและสญัญาเช่าอาคาร
โครงการ The Scene 

การเลิกสัญญา 1. ในกรณี ท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 4 
กองทรัสต์มีสิทธิ 
(ก) เรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้  

หรือ 
(ข) บอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที  ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง

ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ 
2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุผิดสัญญา" ข้อ 3 ผู้ให้สัญญาจะเรียก

ค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลให้ผู้ให้สัญญามีสทิธิบอกเลกิสญัญา
ฉบบันีไ้ด้หรือท าให้สัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้สัญญาในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ 

3. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสตไ์ด้แจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงได้ 

เหตุสุดวิสัย 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ้ป็นประการอ่ืน คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีไ้ด้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบบันี ้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบตัิซ่ึงไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ีประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรดังเช่นบุคคลท่ัวไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอ่ืนใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสัญญา
ฉบบันี ้ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตัิท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ
ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิด
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สถานท่ีท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลท านองเดียวกันซ่ึง
คู่สัญญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันีอั้น
จะต้องด าเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสุดวิสัยตามวรรคข้างต้นย่อมหมายความรวมถึง
การท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดท าการด้วย  

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในข้อ 1 เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบบันีไ้ด้ หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา
ฉบบันี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะทบทวนข้อก าหนดของสัญญาฉบบันีโ้ดยสจุริตเพือ่ให้
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆเพือ่ประโยชน์ของคู่สัญญา และ/หรือกลับคืนสู่
สถานะเดิม 

การโอนสิทธิ 1. ผู้ให้สัญญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหน้าท่ีใดๆ ของตนภายใต้สัญญานีฉ้บบันีไ้ม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ  เ ว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทรัสต์ 

2. ผู้ให้สัญญายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาฉบบันี  ้สัญญาซือ้
ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า  
สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคารโครงการ The Scene ไปก่อหลักประกัน (รวมถึง
หลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิและหน้าท่ีดังกล่าวไปยังผู้ ให้สินเช่ือทางการเงินของ
กองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีผู้ให้สินเช่ือทางการเงินแต่งตัง้เพื่อเป็นหลักประกันการให้สิ นเ ช่ือ
ดังกล่าวได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้สัญญา 
ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือแก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ในการเจรจาแบบหนังสือก่อหลักประกัน หรือหนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิ
และหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะลงนามเพื่อรับทราบ และ/หรือให้ความ
ยินยอมในการก่อหลักประกันหรือการโอนสิทธิ และส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์
หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วหลังจากท่ีได้รับค าบอกกล่าวจากกองทรัสต์  

กฎหมายท่ีใช้
บังคับ 

สัญญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย  
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3.3.2 ข้อพิพาท หรือข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ 

ข้อพิพาท 

-ไม่มี- 

ข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ 

(1) โครงการ CDC 

(ก) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้กฎหมายผังเมืองท่ีใช้บงัคับอยู่ในบริเวณโครงการ  CDC ตัง้อยู่
คือ กฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ทัง้นี ้ภายใต้กฎหมายผังเมืองดังกลา่ว 
โครงการ CDC ตั ง้อยู่ในพืน้ท่ี "สีเหลือง" (บริเวณหมายเลข ย. 4-24) ซ่ึงถูกก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อด ารงรักษาการอยู่อาศัยท่ีมีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณ
ชานเมืองซ่ึงอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน และพืน้ท่ี "สีแดง" (บริเวณหมายเลข พ. 1-12 และ 
พ. 1-13) ซ่ึงถูกก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมท่ีมีวัตถปุระสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศนูย์
พาณิชยกรรมของชุมชน เพื่อกระจายกิจกรรมการค้าและการบริการท่ีอ านวยความสะดวกต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวันของประชาชนท่ีอยู่อาศัยในบริเวณชานเมือง 

ทัง้นี ้หากภายหลังได้มีการบงัคับใช้กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายผังเมืองท่ีบงัคับใช้อยู่ในปัจจุบนั ข้อจ ากัดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบตอ่
อาคารท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างแล้วอันเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน อย่างไรก็ดี หากมีการ
แก้ไขหรือดัดแปลงอาคารนอกเหนือไปจากท่ีได้รับอนุญาตนัน้ การแก้ไขดัดแปลงอาคารดังกล่าวจะต้ อง
เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองท่ีใช้บงัคับอยู่ในขณะนัน้ 

(ข) โครงการ CDC ตัง้อยู่ในเขตควบคุมอาคารภายใต้พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยปัจจุบัน
โครงการ CDC ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างและใบรับรองการก่อสร้างแล้ว  

(ค) ตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภท ริมถนนคู่ขนานระบบทางด่วนสายรามอินทรา-ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) ทัง้สอง
ฟากในท้องท่ีแขวงจระเข้บวั แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม แขวงคลองจ่ัน แขวงวัง
ทองหลาง เขตบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง และแขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2540 ออกตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างห้องแถว ตึกแถว 
อาคารพาณิชย์ โรงมหรสพ โรงแรม ศูนย์การค้า คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม อาคารท่ีมีความสงูจากระดบั
ถนนถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุดของอาคารเกิน 15 เมตร อาคารท่ีมีพืน้ท่ีรวมกันทุกชัน้ในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง
เมตร หรือดัดแปลงอาคารใดให้เป็นอาคารดังกล่าว ภายในระยะ 15 เมตรจากเขตถนนทัง้สองฟากของถนน
คู่ขนานระบบทางด่วนสายรามอินทรา-ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) เร่ิมตัง้แต่จุดบรรจบกับถนนรามอินทรา
ลงมาทางทิศใต้จนสุดเขตถนนคู่ขนานระบบทางด่วนสายรามอินทรา-ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) ดังนัน้ 
พืน้ท่ีบางส่วนของโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ท่ีตัง้อยู่บริเวณท่ีข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครฉบบัดังกลา่ว
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ก าหนด ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารในข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร
ฉบบัดังกล่าว 

(ง) ตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางส่วนในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โครงการ CDC ตัง้อยู่บริเวณท่ี 2.1 ซ่ึงห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภท
ค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่งท่ีมีพืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขาย
ปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันตัง้แต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 
2,000 ตารางเมตร แต่ทัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครฉบบัดังกล่าว  

(จ) ตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งท่ีสร้าง
ขึน้ส าหรับติดหรือตัง้ป้ายในพืน้ท่ีบางส่วน ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ออกตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พืน้ท่ีบางส่วนของโครงการ CDC ท่ีตัง้อยู่บริเวณท่ีข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร
ฉบบัดังกล่าวก าหนด ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารประเภทป้ายหรือสิง่
ท่ีสร้างขึน้ส าหรับติดหรือตัง้ป้ายในข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครฉบบัดังกล่าว  

(ฉ) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้ยังไม่พบว่ามีประกาศเวนคืนท่ีดินในโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็น
เตอร์ 

(ช) ท่ีดินบางส่วนในโครงการ CDC (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 206174 ซ่ึงตัง้อยู่ติดกับบริเวณทางเข้าออกหลักของตัว
โครงการท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยังถนนประดิษฐ์มนูธรรม) ตกอยู่ภายใต้ภาระจ ายอมเร่ืองทางเดิน ทางรถยนต์ 
ทางระบายน า้ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  ของท่ีดินข้างเคียงท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคล
อ่ืน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์บนพืน้ท่ีดังกล่าวของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี เน่ืองจากปัจจุบัน 
ท่ีดินในส่วนดังกล่าวมีสภาพเป็นถนนส าหรับเดินทางสัญจรภายในโครงการ CDC และข้อเท็จจริงไม่ปรากฏ
ว่า ท่ีดินภาระจ ายอมถูกใช้เป็นท่ีตัง้ของอาคารศูนย์การค้าหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ของโครงการ CDC ท่ี
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนแต่อย่างใด ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงมีความเห็นว่าภาระจ ายอมดังกลา่วไม่ได้ขัดขวางหรืออาจ
ส่งผลกระทบต่อการจัดหาประโยชน์และการด าเนินงานของโครงการ CDC อย่างมีนัยส าคัญ  

(ซ) โครงการ CDC ไม่มีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพยใ์นเร่ืองถนนเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ โดย
โครงการ CDC มีทางเข้า-ออกสู่ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และทางเข้า-ออกสู่ซอยจันทราสุขณ วันท่ีจัดท าแบบ
แสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้ยังไม่พบว่ามีประกาศเวนคืนท่ีดินในโครงการ  CDC 

(2) โครงการ TC 

(ก) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้กฎหมายผังเมืองท่ีใช้บงัคับอยู่ในบริเวณโครงการ TC ตัง้อยู่คอื 
กฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ทัง้นี ้ภายใต้กฎหมายผังเมืองดังกล่าว 
โครงการ TC ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี "สีเหลือง" (บริเวณหมายเลข ย. 4-22) ซ่ึงถูกก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทท่ี
อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อด ารงรักษาการอยู่อาศัยท่ีมีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง
ซ่ึงอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน 
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ทัง้นี ้หากภายหลังได้มีการบงัคับใช้กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายผังเมืองท่ีบงัคับใช้อยู่ในปัจจุบนั ข้อจ ากัดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบตอ่
อาคารท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างแล้วอันเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน อย่างไรก็ดี หากมีการ
แก้ไขหรือดัดแปลงอาคารนอกเหนือไปจากท่ีได้รับอนุญาตนัน้ การแก้ไขดัดแปลงอาคารดังกล่าวจะต้ อง
เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองท่ีใช้บงัคับอยู่ในขณะนัน้ 

(ข) โครงการ TC ตัง้อยู่ในเขตควบคุมอาคารภายใต้พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยปัจจุบัน
โครงการ TC ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างและใบรับรองการก่อสร้างแล้ว  

(ค) ตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภท ริมถนนคู่ขนานระบบทางด่วนสายรามอินทรา-ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) ทัง้สอง
ฟากในท้องท่ีแขวงจระเข้บวั แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม แขวงคลองจ่ัน แขวงวัง
ทองหลาง เขตบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง และแขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2540 ออกตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างห้องแถว ตึกแถว 
อาคารพาณิชย์ โรงมหรสพ โรงแรม ศูนย์การค้า คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม อาคารท่ีมีความสงูจากระดบั
ถนนถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุดของอาคารเกิน 15 เมตร อาคารท่ีมีพืน้ท่ีรวมกันทุกชัน้ในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง
เมตร หรือดัดแปลงอาคารใดให้เป็นอาคารดังกล่าว ภายในระยะ 15 เมตรจากเขตถนนทัง้สองฟากของถนน
คู่ขนานระบบทางด่วนสายรามอินทรา-ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) เร่ิมตัง้แต่จุดบรรจบกับถนนรามอินทรา
ลงมาทางทิศใต้จนสุดเขตถนนคู่ขนานระบบทางด่วนสายรามอินทรา-ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) ดังนัน้ 
พืน้ท่ีบางส่วนของโครงการ TC ท่ีตั ง้อยู่บริ เวณท่ีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับดังกล่าวก าหนด ต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารในข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครฉบบัดังกล่าว  

(ง) ตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางส่วนในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โครงการ TC ตัง้อยู่บริเวณท่ี 2.1 ซ่ึงห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้า
ปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่งท่ีมีพืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขาย
ปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ตัง้แต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 
2,000 ตารางเมตร แต่ทัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครฉบบัดังกล่าว  

(จ) ตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งท่ีสร้าง
ขึน้ส าหรับติดหรือตัง้ป้ายในพืน้ท่ีบางส่วน ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ออกตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พืน้ท่ีบางส่วนของโครงการ TC ท่ีตัง้อยู่บริเวณท่ีข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครฉบบั
ดังกล่าวก าหนด ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารประเภทป้าย หรือสิ่งท่ี
สร้างขึน้ส าหรับติดหรือตัง้ป้ายในข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครฉบบัดังกล่าว  

(ฉ) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้ยังไม่พบว่ามีประกาศเวนคืนท่ีดินในบริ เวณโครงการ TC 

(ช) ท่ีดินบางส่วนในโครงการ TCR (บางส่วนของท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 26508 และ 62662 (5303 เดิม)) ตก
อยู่ภายใต้บังคับภาระจ ายอมเร่ืองทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน า้ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และ
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สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  เพื่อประโยชน์ของท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 40319 และ 40320 ซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ของบุล
อ่ืน โดยอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์บนพืน้ท่ีดังกลา่วของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี ท่ีดินตามโฉนดท่ีดนิ
เลขท่ี 40320 เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 และกองทรัสต์จะได้สิทธใิน
การใช้ประโยชน์บนท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 40319 จากเจ้าของโครงการซ่ึงเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าท่ีดินจาก
เจ้าของท่ีดินอีกทอดหน่ึง เพื่อประโยชน์เร่ืองทางเข้าออก การสัญจร และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ เช่า
พืน้ท่ีรายย่อยและผู้มาใช้บริการภายในโครงการ TCR ตลอดระยะเวลาสิทธิการเช่าของกองทรัสต์โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ของท่ีดินดังกล่าวในปัจจุบนั ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงมี
ความเห็นว่าภาระจ ายอมดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางหรืออาจส่งผลกระทบต่อการด า เนินธุรกิจหรือการ จัดหา
ประโยชน์และการด าเนินงานของโครงการ TCR อย่างมีนัยส าคัญ 

(ซ) โครงการ TC ไม่มีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ในเร่ืองถนนเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ โดย
โครงการ TC มีทางเข้า-ออกสู่ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 

(3) โครงการ TCR 

(ก) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้ไม่มีกฎหมายผังเมืองใช้บงัคับในบริเวณท่ีโครงการ TCR ตัง้อยู่ 
เน่ืองจากกฎหมายฉบบัล่าสุดได้แก่กฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2548 ได้มีการ
ขยายระยะเวลาครบสองครัง้ และการขยายระยะเวลาครัง้ท่ีสองได้หมดอายุเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 
ทัง้นี ้ร่างผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีฉบบัใหม่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างขัน้ตอนการจัดท า  

ทัง้นี ้เม่ือร่างผังเมืองรวมใหม่ได้มีการประกาศใช้แล้ว หากปรากฏว่าร่างผังเมืองใหม่ดังกล่าวมีข้อจ ากัดใน
การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ข้อจ ากัดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่ออาคารท่ีได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว
อันเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน อย่างไรก็ดี หากมีการแก้ไขหรือดัดแปลงอาคารนอกเหนือ
ไปจากท่ีได้รับการอนุญาตนัน้ การแก้ไขดัดแปลงอาคารดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายผังเมืองท่ี ใช้
บงัคับอยู่ในขณะนัน้ 

(ข) โครงการ TCR ตัง้อยู่ในเขตควบคุมอาคารภายใต้พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยปัจจุบัน
โครงการ TCR ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างและใบรับรองการก่อสร้างแล้ว  

(ค) ตามกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
พืน้ท่ีบางส่วนในท้องท่ีต าบลคลองข่อย ต าบลบางพลับ ต าบลคลองพระอุดม ต าบลบางตะไนย์ ต าบลอ้อม
เกร็ด ต าบลปากเกร็ด ต าบลท่าอิฐ อ าเภอปากเกร็ด ต าบลบางรักพัฒนา ต าบลบางรักใหญ่ อ าเภอบางบัว
ทอง ต าบลบางรักน้อย ต าบลบางกร่าง ต าบลตลาดขวญั ต าบลบางเขน ต าบลสวนใหญ่ ต าบลบางไผ่ ต าบล
บางศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี และต าบลบางขนุน ต าบลบางสีทอง ต าบลบางขุนกอง ต าบลบางคูเวียง 
ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549 ออกตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารชนิดและประเภทตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวในพืน้ท่ีใน
บริเวณท่ีวัดจากเขตทางทัง้สองข้างของถนนราชพฤกษ์ออกไปข้างละ 15 เมตร ตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงดังกล่าว ดังนัน้ พืน้ท่ีบางส่วนของโครงการ TCR ท่ีตัง้อยู่บริเวณท่ีกฎกระทรวงฉบบัดังกล่าว
ก าหนด ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารในกฎกระทรวงฉบบัดังกล่าว  
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(ง) ตามกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ใน
พืน้ท่ีจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2547 ออกตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โครงการ TCR ตัง้อยู่
บริเวณท่ี 2 ซ่ึงห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งท่ีมีพืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมกันเ พื่อ
ประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 1,000 ตารางเมตร และห้ามก่อสร้างอาคารพาณิช
ยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งท่ีมีพืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังตัง้แต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลกี
ค้าส่งนัน้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัดังกล่าว  

(จ) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้ยังไม่พบว่ามีประกาศเวนคืนท่ีดินในบริเวณโครงการ TCR 

(ฉ) โครงการ TCR ไม่มีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ในเร่ืองถนนเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ โดย
โครงการ TCR มีทางเข้า-ออกสู่ถนนราชพฤกษ์ 

(4) โครงการ Amorini 

(ก) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้ กฎหมายผังเมืองท่ีใช้บงัคับอยู่ในบริเวณโครงการ  Amorini 
ตัง้อยู่คือ กฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ทัง้นี ้ภายใต้กฎหมายผังเมือง
ดังกล่าว โครงการ Amorini ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี "สีส้ม" (บริเวณหมายเลข ย. 6-10) ซ่ึงถูกก าหนดให้ใช้ประโยชน์
ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพืน้ท่ีต่อเ น่ือง
กับเขตเมืองชัน้ใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

ทัง้นี ้หากภายหลังได้มีการบงัคับใช้กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายผังเมืองท่ีบงัคับใช้อยู่ในปัจจุบนั ข้อจ ากัดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบตอ่
อาคารท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างแล้วอันเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน อย่างไรก็ดี หากมีการ
แก้ไขหรือดัดแปลงอาคารนอกเหนือไปจากท่ีได้รับอนุญาตนัน้ การแก้ไขดัดแปลงอาคารดังกล่าวจะต้ อง
เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองท่ีใช้บงัคับอยู่ในขณะนัน้ 

(ข) โครงการ Amorini ตัง้อยู่ในเขตควบคุมอาคารภายใต้พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยปัจจุบนั
โครงการ Amorini ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างและใบรับรองการก่อสร้างแล้ว  

(ค) ตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภท ริมถนนรามอินทราและถนนสุวินทวงศ์ ทัง้สองฟาก ในท้องท่ีแขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่า
แร้ง เขตบางเขน และแขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว แขวงคลองกุ่ม แขวงคันนายาว เขตบงึกุ่ม และแขวงบางชัน 
แขวงมีนบุรี แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 ออกตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงมหรสพ โรงแรม ศูนย์การค้า 
คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม หรือดัดแปลงอาคารใดให้เป็นอาคารดังกล่าว ภายในระยะ 15 เมตรจากเขต
ถนนทัง้สองฟากของถนนรามอินทรา และถนนสุวินทวงศ์ ตั ง้แต่อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้จนจดกับถนนรามค าแหง ดังนัน้ พืน้ท่ีบางส่วนของโครงการอมอรินี รามอินทรา ท่ีตัง้อยู่
บริเวณท่ีข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครฉบบัดังกล่าวก าหนด ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกับ
การก่อสร้างอาคารในข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครฉบบัดังกล่าว  
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(ง) ตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางส่วนในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โครงการ Amorini ตัง้อยู่บริเวณท่ี 4.3 ซ่ึงห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่งท่ีมีพืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและ
บริโภคหลายประเภทท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันเกิน 4,000 ตารางเมตรขึน้ไป เว้นแต่จะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครฉบบัดังกล่าว  

(จ) ตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งท่ีสร้าง
ขึน้ส าหรับติดหรือตัง้ป้ายในพืน้ท่ีบางส่วน ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ออกตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พืน้ท่ีบางส่วนของโครงการ Amorini ท่ีตัง้อยู่บริเวณท่ีข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร
ฉบบัดังกล่าวก าหนด ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารประเภทป้าย หรือ
สิ่งท่ีสร้างขึน้ส าหรับติดหรือตัง้ป้ายในข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครฉบบัดังกล่าว  

(ฉ) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี ้ มีความเป็นไปได้ว่าพืน้ท่ีบางส่วนของโครงการ  Amorini อยู่
ภายใต้พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีอ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบงึกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2562 โดยท่ีดินท่ีจะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานีมี้วัตถปุระสงคเ์พื่อด าเนินกิจการรถไฟฟ้าในส่วนท่ีเก่ียวกับ
การจัดสร้างโครงการขนส่งด้วยระบบรถไฟฟ้า สถานท่ีจอดรถส าหรับผู้ โดยสาร และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
กิจการรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 

(ช) โครงการ Amorini ไม่มีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ในเร่ืองถนนเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ 
โดยโครงการ Amorini มีทางเข้า-ออกสู่ถนนรามอินทรา และทางเข้า-ออกสู่ถนนสวนสยาม 

(5) โครงการ I’m Park 

(ก) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี ้ กฎหมายผังเมืองท่ีใช้บงัคับอยู่ในบริเวณโครงการ  I’m Park 
ตัง้อยู่คือ กฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ทัง้นี ้ภายใต้กฎหมายผังเมือง
ดังกล่าว โครงการ I’m Park ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี "สีแดง" (บริเวณหมายเลข พ. 3-21) ซ่ึงถูกก าหนดให้ใช้ประโยชน์
ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมือง เพื่อรองรับ
การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการท่ีให้บริการแก่ประชาชนโดยท่ัวไป  

ทัง้นี ้หากภายหลังได้มีการบงัคับใช้กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายผังเมืองท่ีบงัคับใช้อยู่ในปัจจุบนั ข้อจ ากัดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบตอ่
อาคารท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างแล้วอันเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน อย่างไรก็ดี หากมีการ
แก้ไขหรือดัดแปลงอาคารนอกเหนือไปจากท่ีได้รับอนุญาตนัน้ การแก้ไขดัดแปลงอาคารดังกล่าวจะต้ อง
เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองท่ีใช้บงัคับอยู่ในขณะนัน้ 

(ข) โครงการ I’m Park ตัง้อยู่ในเขตควบคุมอาคารภายใต้พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยปัจจุบนั
โครงการ I’m Park ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างและใบรับรองการก่อสร้างแล้ว  
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(ค) ตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางส่วนในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โครงการ I’m Park ตัง้อยู่บริเวณท่ี 3 ซ่ึงห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภท
ค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่งท่ีมีพืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขาย
ปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ตัง้แต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 
1,000 ตารางเมตร แต่ทัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครฉบบัดังกล่าว  

(ง) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้ยังไม่พบว่ามีประกาศเวนคืนท่ีดินในโครงการ  I’m Park 

(จ) โครงการ I’m Park ไม่มีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ในเร่ืองถนนเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ 
โดยโครงการ I’m Park มีทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะผ่านถนนภายในท่ีดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

(6) โครงการ Plearnary 

(ก) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้ กฎหมายผังเมืองท่ีใช้บงัคับอยู่ในบริเวณโครงการ  Plearnary 
ตัง้อยู่คือ กฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ทัง้นี ้ภายใต้กฎหมายผังเมือง
ดังกล่าว โครงการ Plearnary ตั ง้อยู่ในพืน้ท่ี "สีเหลือง" (บริเวณหมายเลข ย. 4-12) ซ่ึงถูกก าหนดให้ใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อด ารงรักษาการอยู่อาศัยท่ีมี
สภาพแวดล้อมดี 

ทัง้นี ้หากภายหลังได้มีการบงัคับใช้กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายผังเมืองท่ีบงัคับใช้อยู่ในปัจจุบนั ข้อจ ากัดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบตอ่
อาคารท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างแล้วอันเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน อย่างไรก็ดี หากมีการ
แก้ไขหรือดัดแปลงอาคารนอกเหนือไปจากท่ีได้รับอนุญาตนัน้ การแก้ไขดัดแปลงอาคารดังกล่าวจะต้ อง
เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองท่ีใช้บงัคับอยู่ในขณะนัน้ 

(ข) โครงการ Plearnary ตั ง้อยู่ในเขตควบคุมอาคารภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดย
ปัจจุบนัโครงการ Plearnary ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างและใบรับรองการก่อสร้างแล้ว  

(ค) ตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางส่วนในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โครงการ Plearnary ตัง้อยู่บริเวณท่ี 2.1 ซ่ึงห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่งท่ีมีพืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ
กิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ตัง้แต่ 300 ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ทัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบบั
ดังกล่าว 

(ง) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้ยังไม่พบว่ามีประกาศเวนคืนท่ีดินในโครงการ  Plearnary 

(จ) โครงการ Plearnary ไม่มีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพยใ์นเร่ืองถนนเข้า-ออกสูถ่นนสาธารณะ 
โดยโครงการ Plearnary มีทางเข้า-ออกสู่ถนนวัชรพล 
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(7) โครงการ SPRM 

(ก) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้กฎหมายผังเมืองท่ีใช้บงัคับอยู่ในบริเวณโครงการ SPRM ตัง้อยู่
คือ กฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ทัง้นี ้ภายใต้กฎหมายผังเมืองดังกลา่ว 
โครงการ SPRM ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี "สีเหลือง" (บริเวณหมายเลข ย. 3-38) ซ่ึงถูกก าหนดให้ใช้ประโยชน์ ท่ีดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อด ารงรักษาการอยู่อาศัยท่ีมีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณ
ชานเมือง 

ทัง้นี ้หากภายหลังได้มีการบงัคับใช้กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายผังเมืองท่ีบงัคับใช้อยู่ในปัจจุบนั ข้อจ ากัดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบตอ่
อาคารท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างแล้วอันเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน อย่างไรก็ดี หากมีการ
แก้ไขหรือดัดแปลงอาคารนอกเหนือไปจากท่ีได้รับอนุญาตนัน้ การแก้ไขดัดแปลงอาคารดังกล่าวจะต้ อง
เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองท่ีใช้บงัคับอยู่ในขณะนัน้ 

(ข) โครงการ SPRM ตัง้อยู่ในเขตควบคุมอาคารภายใต้พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยปัจจุบนั
โครงการ SPRM ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างและใบรับรองการก่อสร้างแล้ว  

(ค) ตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ชนิด หรือบางประเภท ริมถนนรามค าแหงทัง้สองฟากในท้องท่ีแขวงหัวหมาก แขวงสะพานสูง เขตบางกะปิ 
และแขวงมีนบุรี แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531 ออกตามพระราชบญัญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ โรงมหรสพ 
โรงแรม ศูนย์การค้า คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม หรือดัดแปลงอาคารใดให้เป็นอาคารดังกล่าวภายใน
ระยะ 15 เมตรจากเขตถนนทัง้สองฟากของถนนรามค าแหงตัง้แต่ทางแยกตัดกับถนนศรีนครินทร์ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงถนนสุวินทวงศ์ ดังนัน้ พืน้ท่ีบางส่วนของโครงการสัมมากรเพลส รามค าแหง 
(เวสต์) ท่ีตัง้อยู่บริเวณท่ีข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครฉบบัดังกล่าวก าหนด ต้องด าเนินการให้เป็ นไปตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารในข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครฉบบัดังกล่าว  

(ง) ตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางส่วนในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โครงการ SPRM ตัง้อยู่บริเวณท่ี 2.1 ซ่ึงห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภท
ค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่งท่ีมีพืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขาย
ปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ตั ง้แต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 
2,000 ตารางเมตร แต่ทัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครฉบบัดังกล่าว  

(จ) ตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งท่ีสร้าง
ขึน้ส าหรับติดหรือตัง้ป้ายในพืน้ท่ีบางส่วน ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ออกตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พืน้ท่ีบางส่วนของโครงการ SPRM ท่ีตัง้อยู่บริเวณท่ีข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร
ฉบบัดังกล่าวก าหนด ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารประเภทป้าย หรือ
สิ่งท่ีสร้างขึน้ส าหรับติดหรือตัง้ป้ายในข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครฉบบัดังกล่าว  
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(ฉ) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้มีความเป็นไปได้ว่าพืน้ท่ีบางส่วนของโครงการ SPRM ภายใต้
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีเขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง 
เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 โดยท่ีดินท่ีจะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานีมี้
วัตถุประสงค์เพื่อด าเนินกิจการรถไฟฟ้าในส่วนท่ีเก่ียวกับการจัดสร้างโครงการขนส่งด้วยระบบรถไฟฟ้า 
สถานท่ีจอดรถส าหรับผู้ โดยสาร และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้า สายสส้ีม 
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 

(ช) โครงการ SPRM ไม่มีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ในเร่ืองถนนเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ 
โดยโครงการ SPRM มีทางเข้า-ออกสู่ถนนรามค าแหง (ถนนสุขาภิบาล 3) 

(8) โครงการ SPRS 

(ก) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้กฎหมายผังเมืองท่ีใช้บงัคับอยู่ในบริเวณโครงการ  SPRS ตัง้อยู่
คือ กฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผังเมืองจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 ทัง้นี ้ภายใต้กฎหมายผังเมืองดังกล่าว 
โครงการ SPRS ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี "สีชมพู" (บริเวณหมายเลข 1-11) ซ่ึงถูกก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท
ชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา 
สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

ทัง้นี ้หากภายหลังได้มีการบงัคับใช้กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายผังเมืองท่ีบงัคับใช้อยู่ในปัจจุบนั ข้อจ ากัดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบตอ่
อาคารท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างแล้วอันเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน อย่างไรก็ดี หากมีการ
แก้ไขหรือดัดแปลงอาคารนอกเหนือไปจากท่ีได้รับอนุญาตนัน้ การแก้ไขดัดแปลงอาคารดังกล่าวจะต้ อง
เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองท่ีใช้บงัคับอยู่ในขณะนัน้ 

(ข) โครงการ SPRS ตัง้อยู่ในเขตควบคุมอาคารภายใต้พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยปัจจุบัน
โครงการ SPRS ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างและใบรับรองการก่อสร้างแล้ว  

(ค) ตามกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ใน
พืน้ท่ีบางส่วนในท้องท่ีต าบลคลองสอง ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง และต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2547 ออกตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โครงการ SPRS 
ตัง้อยู่บริเวณท่ี 2.6 ซ่ึงห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งท่ีมีพืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมกัน
เพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 1,000 ตารางเมตร และห้ามก่อสร้างอาคาร
พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งท่ีมีพืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมกันเพือ่ประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังตัง้แต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้า
ปลีกค้าส่งนัน้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัดังกล่าว  

(ง) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้ ยังไม่พบว่ามีประกาศเวนคืนท่ีดินในโครงการสัมมากรเพลส 
รังสิต 
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(จ) โครงการ SPRS ไม่มีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ในเร่ืองถนนเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ 
โดยโครงการ SPRS มีทางเข้า-ออกสู่ถนนรังสิต-นครนายก 

(9) โครงการ SPRP  

(ก) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี ้ ไม่มีกฎหมายผังเมืองใช้บงัคับในบริเวณท่ีโครงการ  SPRP 
ตัง้อยู่เน่ืองจากกฎหมายฉบบัล่าสุดได้แก่กฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2548 ได้มี
การขยายระยะเวลาครบสองครัง้ และการขยายระยะเวลาครัง้ท่ีสองได้หมดอายุเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 
2555 ทัง้นี ้ร่างผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีฉบบัใหม่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างขัน้ตอนการจัดท า 

ทัง้นี ้เม่ือร่างผังเมืองรวมใหม่ได้มีการประกาศใช้แล้ว หากปรากฏว่าร่างผังเมืองใหม่ดังกล่าวมีข้อจ ากัดใน
การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ข้อจ ากัดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่ออาคารท่ีได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว
อันเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน อย่างไรก็ดี หากมีการแก้ไขหรือดัดแปลงอาคารนอกเหนือ
ไปจากท่ีได้รับการอนุญาตนัน้ การแก้ไขดัดแปลงอาคารดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายผังเมืองท่ี ใช้
บงัคับอยู่ในขณะนัน้ 

(ข) โครงการ SPRP ตัง้อยู่ในเขตควบคุมอาคารภายใต้พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยปัจจุบัน
โครงการสัมมากรเพลส ราชพฤกษ์ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างและใบรับรองการก่อสร้างแล้ว  

(ค) ตามกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
พืน้ท่ีบางส่วนในท้องท่ีต าบลคลองข่อย ต าบลบางพลับ ต าบลคลองพระอุดม ต าบลบางตะไนย์ ต าบลอ้อม
เกร็ด ต าบลปากเกร็ด ต าบลท่าอิฐ อ าเภอปากเกร็ด ต าบลบางรักพัฒนา ต าบลบางรักใหญ่ อ าเภอบางบัว
ทอง ต าบลบางรักน้อย ต าบลบางกร่าง ต าบลตลาดขวญั ต าบลบางเขน ต าบลสวนใหญ่ ต าบลบางไผ่ ต าบล
บางศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี และต าบลบางขนุน ต าบลบางสีทอง ต าบลบางขุนกอง ต าบลบางคูเวีย ง 
ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549 ออกตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารชนิดและประเภทตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวในพืน้ท่ีใน
บริเวณท่ีวัดจากเขตทางทัง้สองข้างของถนนราชพฤกษ์ออกไปข้างละ 15 เมตร ตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงดังกล่าว ดังนัน้ พืน้ท่ีบางส่วนของโครงการ  SPRP ท่ีตัง้อยู่บริเวณท่ีกฎกระทรวงฉบบัดังกล่าว
ก าหนด ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารในกฎกระทรวงฉบบัดังกล่าว  

(ง) ตามกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ใน
พืน้ท่ีจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2547 ออกตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โครงการ SPRP ตัง้อยู่
บริเวณท่ี 2 ซ่ึงห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งท่ีมีพืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมกันเ พื่อ
ประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 1,000 ตารางเมตร และห้ามก่อสร้างอาคารพาณิช
ยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งท่ีมีพืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังตัง้แต่ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลกี
ค้าส่งนัน้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัดังกล่าว  

(จ) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้ยังไม่พบว่ามีประกาศเวนคืนท่ีดินในโครงการ  SPRP 
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(ฉ) โครงการ SPRP ไม่มีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ในเร่ืองถนนเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ 
โดยโครงการสัมมากรเพลส ราชพฤกษ์ มีทางเข้า-ออกสู่ถนนราชพฤกษ์ 

(10) โครงการ The Scene 

(ก) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้กฎหมายผังเมืองท่ีใช้บงัคับอยู่ในบริเวณโครงการ  The Scene 
ตัง้อยู่คือ กฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ทัง้นี ้ภายใต้กฎหมายผังเมือง
ดังกล่าว โครงการเดอะซีน ทาวน์อินทาวน์ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี "สีเหลือง" (บริเวณหมายเลข ย. 4-31) ซ่ึงถูก
ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อด ารงรักษาการอยู่อาศัยท่ีมี
สภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมืองซ่ึงอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน 

ทัง้นี ้หากภายหลังได้มีการบงัคับใช้กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายผังเมืองท่ีบงัคับใช้อยู่ในปัจจุบนั ข้อจ ากัดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบตอ่
อาคารท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างแล้วอันเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน อย่างไรก็ดี หากมีการ
แก้ไขหรือดัดแปลงอาคารนอกเหนือไปจากท่ีได้รับอนุญาตนัน้ การแก้ไขดัดแปลงอาคารดังกล่าวจะต้ อง
เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองท่ีใช้บงัคับอยู่ในขณะนัน้ 

(ข) โครงการ The Scene ตัง้อยู่ในเขตควบคุมอาคารภายใต้พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดย
ปัจจุบนัโครงการเดอะซีน ทาวน์อินทาวน์ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างและใบรับรองการก่อสร้างแล้ว  

(ค) ตามข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางส่วนในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โครงการ The Scene ตัง้อยู่บริ เวณท่ี 3 ซ่ึงห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่งท่ีมีพืน้ท่ีใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ
กิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ตัง้แต่ 300 ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ทัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบบั
ดังกล่าว 

(ง) ณ วันท่ีจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้ยังไม่พบว่ามีประกาศเวนคืนท่ีดินในโครงการ The Scene 

(จ) โครงการ The Scene ไม่มีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ในเ ร่ืองถนนเข้า -ออกสู่ถนน
สาธารณะ โดยโครงการ The Scene มีทางเข้า-ออกสู่ถนนศรีวรา 
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3.3.3 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

(1) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์จะเป็นผู้ให้เช่าพืน้ท่ีและให้บริการพืน้ท่ีซ่ึงรวมถึงการให้บริการสาธารณูปโภคและบริการส่วนกลางท่ี
เ ก่ียวเน่ืองกับการให้เช่าพืน้ท่ีแก่ผู้ เ ช่ารายย่อยในโครงการ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการส่วนกลางและบริกา รอ่ืนใดท่ีเก่ียว
เน่ืองมาจากการด าเนินโครงการแก่ลูกค้าของโครงการ เช่น บริการท่ีจอดรถ การให้เช่าป้ายโฆษณาในพืน้ท่ีโครงการ       
เป็นต้น ส่งผลให้กองทรัสต์จะได้รับผลประโยชน์ในรูปของค่าเช่าและค่าบริการจากผู้ เช่าและ/หรือผู้ใช้บริการรายย่ อย
โดยตรง รวมถึงรับภาระต้นทุนค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการวา่จ้าง Outsource ท่ีให้บริการเก่ียวกับ
การด าเนินงานของโครงการ (ถ้ามี) ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนในการด าเนินงานท่ีเก่ียว ข้อง โดยกองทรัสต์จะมีบริษัท เค.อี. รีท 
แมเนจเมนท์ จ ากัด (“KERM”) ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ ท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ ซ่ึง KERM จะก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้
กองทรัสต์สามารถจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างรายได้และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ทัง้นี ้ส าหรับทรัพย์สินหลักบางโครงการ KERM ในฐานะผู้ จัดการ
กองทรัสต์และท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ อาจพิจารณาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรืออาจพิจารณาว่าจ้าง
บุคคลอ่ืนเฉพาะงานบางส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ โดย KERM จะพิจารณาก าหนดขอบเขต
งานท่ีว่าจ้าง (Scope of Work) ในแต่ละทรัพย์สิน โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านประสบการณ์ ความเช่ียวชาญของ
ผู้ รับมอบงาน และต้นทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีได้รับมอบหมายนัน้ โดย KERM ในฐานะผู้ จัดการ
กองทรัสต์และท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ จะช าระค่าตอบแทนหรือค่าว่าจ้างการบริหารอสังหาริมทรัพย์ตามขอบเขต
ของงานท่ีว่าจ้าง และ/หรือ ในอัตราท่ีอ้างอิงตามผลประกอบการของโครงการท่ีบริหารจัดการ 

ส าหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 KERM อาจพิจารณาว่าจ้างเฉพาะงานบางส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการท า
หน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น งาน Day to Day Operation แต่ทัง้นีข้อบเขตงานดังกล่าวจะไม่รวมถึงหน้าท่ีในการท า
การตลาด จัดหาผู้ เช่า (ยกเว้นกรณีนายหน้าเป็นครัง้คราว) และดูแลการจัดหาประโยชน์ของโครงการ  แก่บริษัท แกรนด์ ยูนิ
แลนด์ จ ากัด (ส าหรับโครงการ I’m Park) และบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (ส าหรับโครงการ SPRM 
โครงการ SPRS และโครงการ SPRP) โดย KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์และท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์จะ
พิจารณาก าหนดขอบเขตการว่าจ้างงานบริหารอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละโครงการตามความเหมาะสมในด้าน
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยส์ินท่ีได้ รับมอบหมาย และพิจารณาถึงการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากขอบเขตการว่าจ้าง  อน่ึง โครงสร้างการจัดหา
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์สามารถสรุปตามแผนภาพดังนี ้
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จากแผนภาพโครงสร้างการจัดหาประโยชน์ข้างต้น รายได้หลักของกองทรัสต์จะมาจากรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี และ
ค่าบริการพืน้ท่ีโดยเกิดจากการท าสัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการพืน้ท่ีระหว่างกองทรัสต์และผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย โดย 
กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ หรือต้นทุนในการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากการจัดหาผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ เช่น ค่าเบีย้ประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน ค่าท าความสะอาด เป็นต้น โดยกองทรัสต์อาจ
พิจารณาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านีเ้พิ่มเติมจากค่าบริการพืน้ท่ีจากผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อยตามความเหมาะสม ทัง้นี ้
ลักษณะของสัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการพืน้ท่ี โครงสร้างรายได้ค่าเช่า มีรายละเอียดท่ีส าคัญ ดังนี  ้

(1.1) ลักษณะของสัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการพืน้ท่ี 

ภายหลังจากวันจดทะเบยีนสทิธิการเช่าในส่วนทรัพย์สินหลกัท่ีกองทรัสตล์งทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 และท่ีกองทรัสต์ จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 แล้วเสร็จ กองทรัสต์จะน าพืน้ท่ีของโครงการท่ีกองทรัสต์ลงทุนออกให้เช่าและให้บริการท่ีเก่ียวเน่ือง
กับการให้เช่าพืน้ท่ี แก่ผู้ เช่ารายย่อยของโครงการ กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อยภายใต้
สัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการพืน้ท่ี ดังนัน้รายได้และกระแสเงินสดท่ีกองทรัสต์จะได้รับจากการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ได้แก่ รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี และ/หรือ ค่าบริการพืน้ท่ี ซ่ึงกองทรัสต์จะคิดค่าเช่าและค่าบริการท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการให้เช่าพืน้ท่ี ตามขนาด ท่ีตัง้ของพืน้ท่ีเช่า รูปแบบการเช่า ระยะเวลาท่ีเช่า และประเภทธุรกิจของผู้เช่า โดย
สัญญาเช่าพืน้ท่ีและบริการพืน้ท่ีของแต่ละโครงการท่ีกองทรัสต์ลงทุนอาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะพืน้ท่ีและการ
ให้บริการ อย่างไรก็ดี สัญญาเช่าพืน้ท่ีและบริการพืน้ท่ีดังกลา่วส่วนใหญ่เป็นสัญญามาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของสัญญาท่ีคล้ายคลึงกัน เช่น 
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- รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีรายเดือน จะมาจากการให้เช่าพืน้ท่ีเพื่อการประกอบธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อยท่ี เป็น
ผู้ ประกอบการธุรกิจค้าปลีก ( ซูเปอร์มาร์เก็ต) และธุร กิจบริการอ่ืน ๆ เช่น การขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน และลูกค้าท่ีเป็นองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ สถาบนัการเงิน (สาขาของ
ธนาคารพาณิชย์และห้องค้าหลักทรัพย์) สถาบนัการศึกษา (เช่น โรงเรียนกวดวิชา สถาบนั) ฯลฯ  

- รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีรายเดือน จะมาจากการให้บริการส่วนกลางหรือบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกับการให้เช่า
พืน้ท่ี เช่น การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด การระบายน า้และบ าบดัน า้เสยี การซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาบริเวณสาธารณูปโภคส่วนกลาง 

- การก าหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการเบือ้งต้น ส่วนใหญ่ก าหนดเป็นระยะเวลาระหวา่ง 1 ถึง 3 ปี ทัง้นี ้
ขึน้กับการเจราจาระหว่าง KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ และผู้
เช่ารายย่อย โดยจะพิจารณาถึงลักษณะของพืน้ท่ีให้เช่าและอัตราค่าเช่าและค่าบริการท่ีเหมาะสมเป็นส าคัญ  

- รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี และรายได้ค่าบริการพืน้ท่ี จะอยู่ในรูปแบบค่าเช่าและ/หรือค่าบริการคงท่ีตลอดระยะเวลา
การเช่าพืน้ท่ี (“ค่าเช่าคงท่ี” หรือ “Fixed Rate”) และ/หรือ ในรูปแบบค่าเช่าและ/หรือค่าบริการท่ีอัตราค่า เช่า
และ/หรือค่าบริการปรับขึน้แบบขัน้บนัได (“ค่าเช่าแบบขัน้บนัได” หรือ “Step-up Rate”) และ/หรือ ในรูปแบบค่า
เช่าและ/หรือค่าบริการท่ีอัตราค่าเช่าและ/หรือค่าบริการแปรผันตามผลประกอบการของผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย  
(“ค่า เช่าแปรผัน” หรือ “GP Rate”) ทัง้นีขึ้น้กับการเจราจาระหว่าง KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์หรือ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ และผู้ เช่ารายย่อย และรูปแบบค่าเช่าและ/หรือค่าบริการในสัญญาเดิม 
(กรณีต่ออายุสัญญา) โดยส่วนใหญ่จะก าหนดให้อยู่ในรูปแบบค่าเช่าคงท่ี (Fixed Rate)  

- สัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาค่าบริการพืน้ท่ีส่วนใหญ่ อาจให้สิทธิแก่ผู้ เช่ารายย่อยในการต่อสัญญาเช่าภายใต้
ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม (Option to Renew) ยกเว้นในเร่ืองของอัตราค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบริการพืน้ท่ีท่ีจะปรับ
ขึน้ โดยผู้ เช่ารายย่อยจะต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิล่วงหน้าตามระยะเวลาท่ีก าหนด และลงนามใน
สัญญาใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนครบก าหนดระยะเวลาเช่าเดิม นอกจากนี ้ในกรณีไม่ต่อสัญญา สัญญาเช่าพืน้ท่ี
และสัญญาบริการพืน้ท่ี ยังก าหนดให้ผู้ เช่ามีหน้าท่ีต้องจ่ายค่าเช่า โดยให้รวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายและเงนิ
จ านวนอ่ืน ๆ ท่ีผู้ เช่ารายย่อยต้องรับผิดชอบด้วยตลอดระยะเวลาการเช่าหรือจนถึงวันท่ีมีการบอกเลิกสญัญา
โดยชอบด้วยกฎหมาย  

- สัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาค่าบริการพืน้ท่ีส่วนใหญ่ก าหนดให้ผู้เช่าต้องวางเงินประกันหรือหลักประกันการเช่า
และบริการพืน้ท่ีกับผู้ให้เช่า โดยสว่นใหญ่จะก าหนดเป็นจ านวน 2 ถึง 4 เดือนของค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบริการพืน้ท่ี 

(1.2) โครงสร้างรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบริการพืน้ท่ี 

รายได้ของกองทรัสต์ในส่วนท่ีเกิดจากการให้เช่าพืน้ท่ีและให้บริการพืน้ท่ีในโครงการท่ีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพยส์นิ 
จะเป็นไปตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ และหนังสือแจ้งความจ านงการใช้พืน้ท่ีของแต่ละโครงการ ซ่ึงส่งผลให้
โครงสร้างรายได้ในส่วนดังกล่าวขึน้อยู่กับอัตราค่าเช่า ตลอดจนขนาดพืน้ท่ีให้เช่าของแต่ละโครงการ โดยพืน้ท่ีให้เช่าของ
ศูนย์การค้า สามารถแบง่เป็น ส่วนห้องร้านค้าภายในอาคารหรือส่วนพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (Net Leaseable Area: NLA) ของ
โครงการ และส่วนพืน้ท่ีใช้สอยอ่ืน ๆ ทัง้ในและนอกอาคารท่ีผู้ท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์อาจพิจารณาจัดสรรหรือ
ดัดแปลงเพื่อให้ผู้ เช่ารายย่อยท่ัวไปเช่าพืน้ท่ีตามความเหมาะสม ทัง้นีโ้ดยส่วนใหญ่โครงสร้างรายได้ในส่วนดังกล่าวของ
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กองทรัสต์จะมาจากในส่วนพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ ซ่ึงภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิทัง้หมด
ของกองทรัสต์จะเท่ากับประมาณ 139,557 ตารางเมตร ทัง้นี ้รายละเอียดสัดส่วนพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิของแต่ละโครงการเป็น
ตามแผนภาพดังต่อไปนี ้

 

หมายเหตุ: ข้อมลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

อย่างไรก็ดี แผนภาพดังกล่าวอาจมิได้สะท้อนรายได้ของกองทรัสต์ในส่วนท่ีเป็นรายได้หลักตลอดระยะเวลาการ
ลงทุนในทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสตล์งทุนครัง้แรกและท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ทัง้นี ้เน่ืองจากรายได้ดังกลา่วยงั
ขึน้อยู่กับอัตราการเช่าพืน้ท่ี และอัตราค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบริการพืน้ท่ีซ่ึงเป็นไปตามสัญญาเช่าพืน้ท่ีและบริการพืน้ท่ีส่วน
ใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี การเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบริการพืน้ท่ีของโครงการอันเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย หรือกรณีต่อสัญญาท่ีจะมีการปรับขึน้ค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบริการพืน้ท่ี รวมถึงการพิจารณา
ให้ส่วนลดค่าเช่าในบางช่วงเวลาแก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีบางรายอาจส่งผลกระทบต่อรายได้หลักดังกล่าวในอนาคตได้ นอกจากนี ้
การสิน้สุดลงของสัญญาอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างรายได้ในส่วนดังกลา่วจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเช่าพืน้ท่ี
ของโครงการตามจ านวนและสัดส่วนการเช่าพืน้ท่ีของผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย โดยแต่ละโครงการยังมีความแตกต่างของการ
กระจายตัวของปีท่ีครบก าหนดของสัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการพืน้ท่ีซ่ึงส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการเร่ิมต้นการ
ด าเนินโครงการท่ีแตกต่างกัน  
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อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในภาพรวมโดยอ้างอิงจากสัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการพืน้ท่ี โครงสร้างรายได้
หลักของกองทรัสต์มีการกระจายความเสี่ยงจากการกระจายตัวของปีท่ีครบก าหนดของสัญญา และประเภทธุรกิ จของผู้เช่า
รายย่อยและสัดส่วนการเช่าพืน้ท่ีของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท ดังนัน้ความเสี่ยงท่ีกองทรัสต์จะตกอยู่ภายใต้ปัจจัย
ความเสี่ยงท่ัวไปท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อยจึงอยู่ในระดับต ่า นอกจากนี ้ กองทรัสต์ยังได้มีการก าหนด
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านลบต่อสถานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ ในกรณีท่ีผู้
เช่าพืน้ท่ีรายย่อยไม่ช าระค่าเช่าพืน้ท่ีและ/หรือค่าบริการพืน้ท่ีหรือช าระไม่เต็มจ านวน หรือยกเลิกสัญญาเช่าก่อนก าหนด
ระยะเวลาอายุสัญญา ดังนี ้

- สัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์จะเข้าท ากับผู้ เช่ารายย่อยจะมีการเรียกเก็บเงินประกันคา่
เช่าและค่าบริการเป็นมูลค่าเท่ากับประมาณอัตราค่าเช่าและค่าบริการ จ านวน 2 ถึง 4 เดือน เป็นส่วนใหญ่  
ส่งผลให้ในกรณีท่ีผู้ เช่ารายย่อยผิดนัดช าระหนี ้หรือท าผิดข้อตกลงในสัญญาเช่า รวมถึงในกรณีท่ีผู้ เช่าพืน้ท่ี
ยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด โดยท่ีไม่ได้มีสาเหตุมาจากการท่ีกองทรัสต์ปฏิบตัิผิดสัญญา กองทรัสต์สามารถยดึ
เงินประกันดังกล่าว ซ่ึงจะช่วยชดเชยรายได้ท่ีขาดหายไปของกองทรัสต์ 

- สัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์จะเข้าท ากับผู้ เช่ารายย่อยจะมีการก าหนดให้ผู้ เช่ารายยอ่ย
ต้องด า เนินการแจ้ง KERM หรือผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ( ถ้ามี) ล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุของสัญญาว่า
ประสงค์จะต่ออายุสัญญาหรือไม่ โดยในกรณีไม่ต่อสัญญา ผู้ เช่ารายย่อยยังต้องช าระค่าเช่ารายเดือนต่อไป
จนถึงวันท่ีมีการบอกเลิกสญัญาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยให้รวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายและเงินจ านวนอ่ืน  ๆ  
ท่ีผู้ เช่ารายย่อยต้องรับผิดชอบด้วย ซ่ึงมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ KERM หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) 
มีระยะเวลาในการหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ในกรณีท่ีผู้ เช่ารายย่อยไม่ต่อสัญญา 
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(2) ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (KERM) ในฐานะผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะเป็นผู้ท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ โดย KERM อาจพิจารณาแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพฒันา
และบริหารจัดการทรัพยส์ินท่ีได้รับมอบหมายนัน้ ส าหรับการด าเนินการติดต่อ ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อยและลูกค้าผู้ใช้บริการต่าง  ๆ  ภายในโครงการ และการด าเนินการหาผู้สนใจเช่าพืน้ท่ีรายย่อยหรือลูกค้าท่ี
มีความประสงค์ใช้บริการส่วนกลางหรือใช้บริการต่าง  ๆ  อ่ืนใดภายในโครงการ ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการส่งเสริมการตลาด 
การเจรจาและการให้ผู้สนใจเข้าชมทรัพย์สิน การท าสัญญาและการต่อสัญญาต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง และการเก็บค่าเช่าและ
ค่าบริการและติดตามลูกหนี ้ตลอดจนด าเนินการให้มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมโครงการท่ีบริหารจัดการให้อยู่ในสภาพ
ท่ีดีและพร้อมส าหรับการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์  โดย KERM จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าตอบแทนการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้หากมีการแต่งตัง้
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่นอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแจ้งการ
แต่งตัง้ดังกล่าวให้ทรัสตีทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ โดย KERM จะพิจารณา
ต่อสัญญาเป็นครัง้ ๆ เม่ือสัญญาเดิมสิน้สุดลง อย่างไรก็ดี ระหว่างท่ีสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังมีผลบงัคบั
ใช้ KERM ยังมีสิทธิและอาจแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนผู้บริหารอสังหาริมทรัพยไ์ด้ หรือพิจารณา
ก าหนดเงื่อนไขในการถอดถอนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพือ่การรักษาผลการด าเนินงาน เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ใด
หน่ึงดังต่อไปนี ้

- ผลก าไรจากการด าเนินงานประจ า ปีท่ีเกิดขึน้จริงจากการจัดการและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้ บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์ต ่ากว่าร้อยละเก้าสิบ (90%) ของจ านวนก าไรจากการด าเนินงานตามท่ีระบุไว้ ในแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีของกองทรัสต์เป็นระยะเวลาสอง (2) ปีติดต่อกัน 

- อัตราการเช่าพืน้ท่ีลดลงต ่ากว่าร้อยละเจ็ดสิบ (70%) ของอัตราการเช่าพืน้ท่ีทัง้หมดภายในเดือนใดเดือนหน่ึง
เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เกิดขึน้  

นอกจากนี ้KERM อาจพิจารณาว่าจ้างบุคคลอ่ืนเฉพาะงานบางส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการท าหน้าท่ีบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ข้างต้น โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพย์สินท่ีได้รับมอบหมาย โดย KERM จะด า เนินการว่าจ้างและเป็นผู้ รับผิดชอบช าระค่าจ้างการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ รับมอบงาน  

ส าหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 KERM อาจพิจารณาว่าจ้างเฉพาะงานบางส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการท า
หน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ (เช่น งาน Day to Day Operation) แก่บริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ จ ากัด (ส าหรับโครงการ I’m 
Park) และบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (ส าหรับโครงการ SPRM โครงการ SPRS และโครงการ SPRP) โดย 
KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์และท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาก าหนดขอบเขตการว่าจ้างงานบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของแต่ละโครงการตามความเหมาะสมในด้านประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหาร
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จัดการทรัพย์สินท่ีได้รับมอบหมาย และพิจารณาถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ี
อาจเกิดขึน้จากขอบเขตการว่าจ้าง 

(2.1) ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนท่ี 2.2 หัวข้อ 10.4.2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ จัดการกองทรัสต์ ข้อ 1) บริษัท เค.อี. รีท 
แมนเมนท์ จ ากัด 

(2.2) ค่าธรรมเนียมท่ีได้รับจากการท าหน้าท่ีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าท่ีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
โดยเรียกเก็บจากกองทรัสต์ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ ซ่ึงประกอบไปด้วย 

- ส่วนท่ี 1: ค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของรายได้จากการด าเนินงานส าหรับแต่ละโครงการ   

- ส่วนท่ี 2: ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร ไม่เกินร้อยละ 10.00 ของก าไรขัน้ต้นจาก
อสังหาริมทรัพย์หลังปรับปรุง ส าหรับแต่ละโครงการ และ  

- ส่วนท่ี 3: ค่าธรรมเนียมการบริการการท าสัญญา ไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี และ/หรือ ค่าบริการ
พืน้ท่ี ส าหรับการเข้าท าสัญญาใหม่หรือการต่ออายุสัญญาเดิมเพื่อการเช่าหรือการให้บริการพืน้ท่ี ส าหรับ
ก าหนดระยะเวลาตามสัญญา 3 (สาม) ปี และแปรผันตามระยะเวลาของสัญญา  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ี KERM มีการว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายอ่ืน ๆ หรือว่าจ้างบุคคลอ่ืนเฉพาะงานบางส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ KERM จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าตอบแทนการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้ รับผู้ รับผิดชอบช าระค่าจ้างการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ รับมอบงาน 

(3) อสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การบริหารจัดการของผู้ท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีอาจแข่งขันในทาง
ธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

(3.1) ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การบริหารจัดการของผู้ท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์หรือผู้เก่ียวข้อง
กับผู้ท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีอาจแข่งขันในทางธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  

อสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ 

อสังหาริมทรัพย์อื่นท่ีอาจแข่งขันในทางธุรกิจ 
โครงการ ท่ีตัง้ ประเภทการครอบครองในพืน้ท่ี

ของผู้เช่ารายย่อย 
โครงการ CDC / TC / TCR โครงการ TCP ถ. ชัยพฤกษ์ สิทธิการเช่าระยะยาวไม่เกิน 3 ปี 

ท่ีมา:  KERM 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 บริษัท เดอะ คริสตัล รีเทล จ ากัด (“บจ. เดอะ คริสตัล รีเทล”) ซ่ึงมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ทางอ้อมร่วมกันกับ KERM ซ่ึงจะเข้าเป็นผู้ท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ เป็นผู้ท าหน้า ท่ี
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บริหารจัดการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ (“โครงการ TCP”) โดยโครงการดังกล่าวมีท่ีตัง้อยู่ห่างจากโครงการ 
SPRP เป็นระยะทางประมาณ 4.0 กิโลเมตร โดย บจ. เดอะ คริสตัล รีเทล ท าหน้าท่ีเป็นผู้ จัดหาพืน้ท่ีเช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อย
ของโครงการ TCP  

(3.2) แนวทางการก ากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกันปัญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

เน่ืองจาก KERM ซ่ึงจะเข้าเป็นผู้ท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ทางอ้อมร่วมกันกับ บจ. เดอะ คริสตัล รีเทล ซ่ึงเป็นผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันและมีท าเลท่ีตั ง้อยู่
บริเวณใกล้เคียงกับทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั ้งท่ี 1 ดังนัน้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรัสต์กับผู้ท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์จึงอาจเกิดขึน้ได้ 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สัญญาก่อตัง้ทรัสต์และสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ กองทรัสต์โดยทรัสตีจะก าหนด
บทบาทและขอบเขตการปฏิบตัิหน้าท่ีของ KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ ในการดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนท่ีเป็น
การด าเนินงานทางธุรกิจ ตลอดจนในการท าหน้าท่ีบริหารจัดการทรัพย์สนิหลักท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุน ซ่ึงรวมไปถึงการก ากับ
และตรวจสอบการบริหารจัดการและการด าเนินงานของโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์บริหารโดยบุคคลอ่ืนท่ี KERM ในฐานะ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ว่าจ้างให้เป็นผู้ท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์หรือว่าจ้างเฉพาะงานบางส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการท า
หน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์อีกทอดหน่ึง โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เกิดขึน้ ต้องด าเนินการให้ม่ันใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับการปฏิบตัิท่ีเ ป็นธรรมและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม ทัง้นี  ้ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ท่ี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลอ่ืน KERM ในฐานะผู้แต่งตัง้
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการก ากับดูแลการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยจะเป็นไปตามมาตรการดังต่อไปนี ้

- ในกรณีท่ีมีผู้สนใจเช่าพืน้ท่ีรายใหม่ด าเนินการติดต่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์เพื่อขอเช่าพืน้ท่ีซ่ึงอยู่ภายใต้การ
บริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงจะเสนอข้อมูลพืน้ท่ีเช่าในทรัพย์สิน
หลักท่ีกองทรัสต์ลงทุนให้แก่บุคคลนัน้ก่อนการเสนอพืน้ท่ีเช่าในโครงการอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ 

- ในกรณีท่ีสัญญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อยท่ีเช่าพืน้ท่ีในโครงการอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์สิน้สุดลง และผู้ เช่ารายย่อยนัน้มีความประสงค์จะเช่าพืน้ท่ีจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตอ่ไป 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงจะเสนอข้อมูลพืน้ท่ีเช่าในทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ลงทุนประกอบกับพืน้ท่ีสว่น
อ่ืนให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยนัน้เพื่อพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องก าหนดอัตราคา่
เช่าพืน้ท่ีและค่าบริการพืน้ท่ีในทรัพย์สินหลัก ท่ีกองทรัสต์ลงทุนและในโครงการอ่ืนซ่ึงอยู่ภายใต้การบริ หาร
จัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ท่ีสามารถเทียบเคียงกันได้ โดยจะต้องพิจารณาจากขนาดของพืน้ท่ีเช่า  
ระดับของโครงการ การบริการต่าง  ๆ  ของโครงการ และท าเลท่ีตัง้ของโครงการ โดยก าหนดค่าเช่าพืน้ท่ีให้อยูใ่น
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ระดับท่ีใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อให้ผู้ เช่ารายย่อยแต่ละรายมีข้อมูลพืน้ท่ีท่ีสามารถเช่าได้
ในช่วงเวลานัน้อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน 

นอกจากนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
โดยผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถเปลี่ยนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ในกรณีดังต่อไปนี  ้

- กรณีท่ีผลก าไรจากการด าเนินงานประจ าปีท่ีเกิดขึน้จริงจากการจัดการและบริหารอสังหาริมทรัพยข์องผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ต ่ากว่าร้อยละเก้าสิบ (90%) ของจ านวนก าไรจากการด าเนินงานตามท่ีระบุไว้ ในแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีของกองทรัสต์เป็นระยะเวลาสอง (2) ปีติดต่อกัน ยกเว้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

- กรณีท่ีอัตราการเช่าพืน้ท่ีลดลงต ่ากวา่ร้อยละเจ็ดสิบ (70%) ของอัตราการเช่าพืน้ท่ีทัง้หมดภายในเดือนใดเดอืน
หน่ึง ยกเว้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

นอกจากแนวทางการก ากับดูแลข้างต้นแล้ว กลไกในการแบง่ปันผลประโยชน์ตามโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน
การบริหารอสังหาริมทรัพย์ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์และในสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์จะท าให้ผู้ท า
หน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีขึน้อยู่กับความสามารถในการสร้างรายได้ท่ีเกิดขึน้จริงจากการ
ด าเนินงานของทรัพย์สินท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการ ผู้ท าหน้าท่ีบริหารสังหาริมทรัพย์จึงมีแรงจูงใจในการบริหารพืน้ท่ีเช่า
และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการเพื่อให้สามารถสร้างผลก าไรในระดับท่ีดีอย่างต่อเน่ือง รวมถึงยัง
ส่งผลให้ผู้ท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์มีผลประโยชน์ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจะช่วยลดความ
เสี่ยงจากการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ 
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(4) งบประมาณทางการเงินของกองทรัสต์ 

(4.1) งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานของกองทรัสต์ ส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวันท่ี 1 
ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

ส าหรับการจัดท างบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานของกองทรัสต์ ส าหรับงวด 12 เดือนนัน้ เน่ืองจาก
ผู้ จัดการกองทรัสต์คาดว่ากองทรัสต์จะสามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ประมาณไตร
มาสท่ี 4 ปี 2562 ภายหลังจากท่ีส านักงาน ก.ล.ต. พิจารณาอนุมัติ ซ่ึงหากจัดท าประมาณการส าหรับรอบบญัชีปัจจุบนัจะ
เป็นการจัดท ารอบปีบญัชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงจะจัดท าประมาณการเพียง 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
เท่านัน้ ดังนัน้ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเห็นผลตอบแทนของกองทรัสต์ได้เต็มปี (12 เดือน) ผู้ จัดการกองทรัสต์และท่ีปรึกษา
ทางการเงินจึงจัดท าประมาณการส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถพิจารณาถึงประมาณการและผลตอบแทนของกองทรัสต์ได้ชัดเจนยิ่งขึน้  

ข้อมูลท่ีระบุในหัวข้อนีไ้ม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แต่เป็นข้อมูลในลักษณะท่ีเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
(Forward-Looking Statement) โดยข้อมูลดังกล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการท่ีระบุอยู่ในเอกสารแนบ 6 และอยู่
ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซ่ึงอาจท าให้ผลท่ีเกิดขึน้จริงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากท่ีประมาณ
การไว้ ทัง้นี ้ข้อมูลในส่วนนีไ้ม่ควรถูกพิจารณาเป็นค ารับรอง ค ารับประกันหรือการคาดการณ์ภายใต้สมมติฐานท่ีถูกต้อง
ของผู้ จัดการกองทรัสต์ และท่ีปรึกษาทางการเงิน และไม่ควรพิจารณาว่าประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรือน่าจะ
บรรลุผล เน่ืองจากข้อมูลดังกล่าวจัดท าบนสมมติฐานในช่วงท่ีจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
เท่านัน้  

รายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีแท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้หรือผลประโยชน์
ตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีปรากฏในประมาณการ นอกจากนีป้ระมาณการก าไรและผลประโยชน์ตอบแทนท่ี
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะไม่ได้รับการปรับปรุงส าหรับเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายหลังวันท่ีของเอกสารฉบบันี ้

ข้อมูลในส่วนนีอ้ยู่ภายใต้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงแม้จะมีการระบุตัวเลข ซ่ึงผู้ จัดการกองทรัสต์ และท่ีปรึกษา
ทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วันท่ีจัดท างบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน แต่สมมติฐานและการ
ประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสีย่งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันท่ีส าคัญจ านวนมาก 
ซ่ึงผู้ จัดการกองทรัสต์ และท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทัง้ยังตัง้อยู่บนสมมติฐานเก่ียวกับการตัดสินใจ
ทางธุรกิจในอนาคตท่ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้ ผู้ จัดการกองทรัสต์ และท่ีปรึกษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ว่า
ประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึน้จริง ดังนัน้ข้อมูลทางการเงินท่ีคาดการณ์ในเอกสารฉบบันีอ้าจแตกต่างจากผลท่ีเกิดขึน้
อย่างมีนัยส าคัญ ผู้ลงทุนควรศึกษาสมมติฐานการประมาณการ และระมัดระวังในการใช้ข้อมูลประมาณการในส่วนนี  ้

งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน เป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลทางการเงินท่ีเก่ียวกับอนาคตท่ีจัดเตรียมโดย
ผู้ จัดการกองทรัสต์ และท่ีปรึกษาทางการเงิน และได้รับการตรวจสอบโดยคุณกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาต เลขทะเบยีน 6549 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด โดยงบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานนีไ้ด้ถกูจัดท า
ขึน้เพื่อน าไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL และในแบบแสดงรายการ
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ข้อมูลและหนังสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ซ่ึงจะเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะถูก
จัดตัง้ขึน้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของกองทุนรวม CRYSTAL และการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ซ่ึงผู้
ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ 6 “งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน” 

ทัง้นี ้งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน ประกอบด้วย  

กรณีท่ี 1: กองทุนรวม CRYSTAL ไม่มีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ 
(“ทรัพย์สินท่ีมีอยู่เดิมภายใต้กองทุนรวม CRYSTAL”) 
กองทุนรวม CRYSTAL จะไม่แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ และไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่ม ดังนัน้งบ
ก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานจะเป็นผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทุนรวม CRYSTAL 
ซ่ึงเกิดจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีมีอยู่เดิมภายใต้กองทุนรวม CRYSTAL 

กรณีท่ี 2: กองทุนรวม CRYSTAL มีการแปลงสภาพจากกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ และ
ลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 
(“ทรัพย์สินทัง้หมดหลังการลงทุนเพิ่มเติมภายใต้กองทรัสต์”) 
ภายในเดือนตุลาคม 2562 กองทุนรวม CRYSTAL จะมีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์ 
จะถูกก่อตัง้ขึน้ภายใต้สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ซ่ึงในวันท่ีท ารายการดังกล่าว กองทรัสต์จะแลกหน่วยทรัสต์
กับทรัพย์สินและภาระหนีส้ินของกองทุนรวม CRYSTAL มูลค่าสุทธิ 4,054.65 ล้านบาท ซ่ึงอ้างอิงจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามบญัชีของกองทุนรวม CRYSTAL ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 ปรับปรุงด้วย
ค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากการแปลงสภาพในส่วนท่ีกองทุนรวม CRYSTAL จะเป็นผู้ รับผิดชอบ 
ด้วยอัตราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ทัง้หมดจ านวน 390.00 ล้านหน่วย กับ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ (Swap Ratio) ท่ีอัตรา 1 หน่วยลงทุนต่อ 1 หน่วยทรัสต์ โดยภายหลังการโอน
ทรัพย์สินและภาระหนีส้ินของกองทุนรวม CRYSTAL เสร็จแล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการจดทะเบยีน
เลิกและช าระบัญชีกองทุนรวม CRYSTAL ภายใต้กระบวนการช าระบัญชีนี ้ผู้ ช าระบัญชีจะน าส่ง
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ได้รับจากการโอนทรัพย์สินและภาระหนีส้นิให้แก่ผู้
ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีช่ือปรากฏในทะเบยีนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีก าหนดสิทธิในการ
แลกหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และจะลงทุนในทรัพย์สินท่ี
จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 จ านวนเงินไม่เกิน 7,285.00 ล้านบาท ซ่ึงจัดหาแหล่งเงินทุนจากการระดมทุน
ด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ จ านวนไม่เกิน 478.50 ล้านหน่วยท่ีราคา 9.50 บาทต่อหน่วย 
ซ่ึงจะท าให้จ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดภายหลังการแปลงสภาพและการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 เท่ากับ
จ านวนไม่เกิน 868.50 ล้านหน่วย และกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเป็นมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25.00 ของ
มูลค่ารวมทรัพย์สินทั ง้หมดหลังการลงทุนเพิ่มเติมภายใต้กองทรัสต์  หรือเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
2,865.00 ล้านบาท ดังนัน้งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานจะเป็นผลการด าเนินงานใน
อนาคตของกองทรัสต์ ซ่ึงเกิดจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทัง้หมดหลังการลงทุนเพิ่มเติม
ภายใต้กองทรัสต์ 

ทัง้นี ้งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน รายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม CRYSTAL 
และกองทรัสต์ และสมมติฐานหลักส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
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2563 (“ช่วงเวลาประมาณการ”) ท่ีใช้ในการจัดท าประมาณการในงบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานได้แสดงไว้ใน
หน้าถัดไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน 
ส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ทรัพย์สินท่ีมี 
อยู่เดิมภายใต้ 
กองทุนรวม 
CRYSTAL 

 ทรัพย์สินทัง้หมด
หลังการลงทุน
เพิ่มเติมภายใต้

กองทรัสต์ 

รายได้จากการลงทุน    
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ  321.1    1,073.0  
รายได้ค่าสาธารณูปโภค  -      344.8  
รายได้อ่ืน  74.0    198.2  
รายได้รวม  395.1    1,616.0  
    

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ (59.5)  (631.7) 
    

ก าไรสุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ 335.6  984.3 
    

ดอกเบีย้รับ 1.9  4.5 
    

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม/กองทรัสต์    
ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์  (31.1)   (135.7) 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน/กองทรัสต ์และค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (21.8)   (72.0) 
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดัจ าหน่าย1/  -      (22.3) 
ต้นทุนทางการเงิน  -      (121.9) 
รวมค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม/กองทรัสต์ (52.9)  (351.9) 
    

ก าไรสุทธิจากการลงทุน 284.6  636.9 
    
บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินท่ีเกิดจากการตัดจ าหน่ายคา่ใช้จ่ายในการออกและ

เสนอขายหน่วยทรัสต์ 
 -      22.3  

บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินท่ีเกิดจากการตัดจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมในการหา
เงินกู้ ยืม 

-   0.6  

บวกกลับ ค่าเช่าท่ีดินท่ีมิได้ช าระเป็นเงินสดจริง -   4.4  
หักออก รายได้ค่าเช่าท่ีมิได้รับช าระเป็นเงินสดจริง  (0.1)   (8.4) 
หักออก ส ารองรายจ่ายฝ่ายทุน  (5.3)   (16.1) 
ประมาณการเงินสดสุทธิท่ีสามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรและแบ่งส่วนทุน 279.2  639.7 
    

ประมาณการอัตราการปันส่วนแบง่ก าไรและแบง่ส่วนทุน (ร้อยละ)  99  99 
จ านวนหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ (ล้านหน่วย)  390.00  868.50 
    

ส่วนแบ่งก าไร/ประโยชน์ตอบแทน (บาทต่อหน่วย) 0.7088  0.7291 
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หมายเหตุ: 1/ ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ถูกตัง้ขึน้เป็นสินทรัพย์และตัดจ าหน่ายในงบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเน
ตามสมมติฐานโดยวิ ธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นแนวปฏบิัติทางบัญชี ท่ีประกาศใช้ ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ ดี 
สมมติฐานดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองจากการเปลี่ย นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือดุลพินิจของ
ผู้สอบบัญชี เป็นต้น และอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในช่วงเวลาประมาณการได้  

รายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม CRYSTAL และกองทรัสต์ 

รายได้และค่าใช้จ่าย ทรัพย์สินท่ีมีอยู่เดิมภายใต้ 
กองทุนรวม CRYSTAL 

ทรัพย์สินทัง้หมดหลังการลงทุน
เพิ่มเติมภายใต้กองทรัสต์ 

รายได้จากการลงทุน   
- รายได้ค่าเช่าและคา่บริการ รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีแก่ผู้ เช่ารายยอ่ย รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีแก่ผู้

เช่ารายย่อย 
- รายได้ค่าสาธารณูปโภค ไม่มี รายได้ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และ

ค่าบริการไอเย็น 
- รายได้อ่ืน รายได้ค่าเช่าหมางานระบบ รายได้ค่า

เช่าพืน้ท่ีส่วนกลาง 
รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง รายได้
ค่าเบีย้ประกันภัยและภาษีโรงเรือน และ
รายได้อ่ืนท่ีเก่ียวกับทรัพยส์ิน 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

ค่าภาษีโรงเรือน ค่าเบีย้ประกันภัย หนี ้
สงสัยจะสูญ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายการตลาด และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

ค่าภาษีโรงเรือน ค่าเบีย้ประกันภัย หนี ้
สงสัยจะสูญ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า
ท่ีดิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
ค่าใช้จ่ายการตลาดและโฆษณา และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม/กองทรัสต์    
- ค่าธรรมเนียมการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

ค่าธรรมเนียมการดูแลอสังหาริมทรัพย ์
ค่าธรรมเนียมการประสานงานผู้ เช่าราย
ย่อย ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่านายหน้า 

ค่าธรรมเนียมการประสานงานผู้ เช่าราย
ย่อย ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่านายหน้า 
 

- ค่าธรรมเนียมการจัดการและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต ์
ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน ค่าธรรมเนียมพิเศษผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร 

- ค่าใช้จ่ายอ่ืน/เงินส ารอง ส ารองรายจ่ายฝ่ายทุน ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ต้นทุนทางการเงิน และ
ส ารองรายจ่ายฝ่ายทุน 
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สมมติฐานหลักส าหรับช่วงเวลาประมาณการ 

สมมติฐานหลัก หน่วย ทรัพย์สินท่ีมีอยู่เดิม
ภายใต้ 

กองทุนรวม CRYSTAL 

ทรัพย์สินทัง้หมดหลังการ
ลงทุนเพิ่มเติมภายใต้

กองทรัสต์ 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 
- อัตราค่าเช่าและค่าบริการ (รายเดือน) 
- อัตราการเติบโตของอัตราคา่เช่าและ
ค่าบริการ 

- อัตราการเช่าพืน้ท่ี 

 
บาท 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
อ้างอิงตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการปัจจุบนั 

3.00 – 5.00  ต่อปี (ขึน้อยู่กับโครงการ) 
 

92.2 – 98.1 (ขึน้อยู่กับโครงการ) 
รายได้ค่าสาธารณูปโภค 
- รายได้ค่าสาธารณูปโภค 
- อัตราการเติบโตของรายได้ 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
สัดส่วนของรายได้ค่าเช่า
ค่าบริการ 3.00 ต่อปี 

รายได้อ่ืน 
- รายได้อ่ืน 

 
- อัตราการเติบโตของรายได้ 

 
ล้านบาท 

 
ร้อยละ 

 
ค่าเฉลี่ยรายได้ย้อนหลัง (รายโครงการ) หรือตามท่ีระบุใน

สัญญาท่ีเก่ียวข้อง 
3.00  ต่อปี (ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาท่ี

เก่ียวข้อง) 
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 
- ค่าภาษีโรงเรือน 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

- อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่าย 

 
 

ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
ร้อยละ 

 
 

สัดส่วนของรายได้ค่าเช่า 
ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายย้อนหลังรายโครงการหรือตามท่ีระบุใน

สัญญาท่ีเก่ียวข้อง 
2.50  ต่อปี (ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาท่ีเก่ียวข้อง) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์
- ค่าธรรมเนียมการดูแลอสังหาริมทรัพย ์
- ค่าธรรมเนียมการประสานงานผู้ เช่าราย
ย่อย 

- ค่าธรรมเนียมพิเศษ 
 

- ค่านายหน้าจากการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
0.3 ต่อปี ของ NAV 

2.0 ต่อปี ของ รายได้ค่าเช่า 
 

2.0 ต่อปี ของ ก าไรสุทธิจาก
อสังหาริมทรัพย์ 

50.0 ถึง 100.0 ของรายได้
ค่าเช่าเดือนแรก 

 
ไม่มี 

ไม่เกิน 5.0 ต่อปี ของรายได้
จากการด าเนินการ 

ไม่เกิน 0.05 ต่อปี ของ NAV 
 

ไม่เกิน 3 เดือน ของรายได้
ค่าเช่าค่าบริการ 

ส ารองรายจ่ายฝ่านทุน (Reserve for 
CAPEX) 

ร้อยละ 1.5 ของประมาณการก าไรขัน้ต้นของอสังหาริมทรัพย์ 
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สมมติฐานหลัก หน่วย ทรัพย์สินท่ีมีอยู่เดิม
ภายใต้ 

กองทุนรวม CRYSTAL 

ทรัพย์สินทัง้หมดหลังการ
ลงทุนเพิ่มเติมภายใต้

กองทรัสต์ 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
- ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม/
กองทรัสต์ 

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์/ทรัสตี 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
- ค่าธรรมเนียมพิเศษผู้จัดการกองทรัสต ์

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
ไม่เกิน 1.0 ต่อปี ของ NAV 

 
ไม่เกิน 0.05 ต่อปี ของ NAV 
ไม่เกิน 0.05 ต่อปี ของ NAV 

ไม่มี 

 
ไม่เกิน 0.5 ต่อปี ของ TAV  

(แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท) 
ไม่เกิน 1.0 ต่อปี ของ TAV 
ไม่เกิน 0.05 ต่อปี ของ NAV 
ไม่เรียกเก็บในช่วงประมาณ

การ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ล้านบาท 10.5 11.4 

ต้นทุนทางการเงิน (อัตราดอกเบีย้เงินกู้ ) 
ร้อยละ ไม่มี ไม่เกิน MLR – 1% ของ

เงินกู้ ยืม 2,865 ลบ. 
เงินทุนจากการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ 
- จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีออกเพื่อการระดม
ทุน 

- ราคาเสนอขาย 
- ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ตัดจ าหน่าย 

 
 

ล้านหน่วย 
 

บาท/หน่วย 
ล้านบาท 

 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
 

ไม่เกิน 478.5 
 

9.5 
22.3 

ตามข้อมูลจากงบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานข้างต้น กองทรัสต์จะระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ
ลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ผ่านการเพิ่มทุนด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จ านวนประมาณ
ไม่เกิน 478.5 ล้านหน่วย และจะกู้ ยืมเงินประมาณไม่เกิน 2,865 ล้านบาท ซ่ึงจะส่งผลให้ กองทรัสต์มีอัตราการกู้ ยืม
ประมาณ ร้อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม และท่ีราคาเสนอขาย 9.50 บาท/หน่วย ประมาณการส่วนแบง่ก าไร/ประโยชน์
ตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution Per Unit หรือ DPU) ท่ีคาดว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับหลังจากกองทรัสต์ลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 (0.7291 บาทต่อหน่วย) จะเพิ่มขึน้ 0.2030 บาทต่อหน่วย เม่ือเทียบกับประมาณการ
จ่ายส่วนแบง่ก าไรของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีคาดว่าจะได้รับหากกองทุนรวม CRYSTAL ไม่ได้ท า
การแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 (0.7088 บาทต่อหน่วย)  
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(4.2) ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสมมติฐาน ส าหรับงวด 12 เดือน ตามช่วงประมาณการ 

จากงบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงก าหนดสมมติฐาน
จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL เพื่อให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินท่ีรับโอนมา
จากกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีอัตรา Swap Ratio ท่ี 1:1 จ านวน 390 ล้านหน่วย และสมมติฐานในการระดมทุนส าหรับการ
ลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ จ านวนไม่เกิน 478.5 ล้าน
หน่วยท่ีราคา 9.50 บาทต่อหน่วย ถึงไม่เกิน 560.6 ล้านหน่วยท่ีราคา 10.00 บาทต่อหน่วย และการกู้ ยืมเงินส าหรับการ
ลงทุนไม่เกิน 2,865 ล้านบาทและไม่เกิน 2,350 ล้านบาท ตามล าดับ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ซ่ึงจะเข้าเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์และท่ี
ปรึกษาทางการเงินสามารถสรุปประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและลดทุนจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ได้ดังนี ้

สมมติฐานในการระดมทุน ประมาณการอัตราเงินจ่าย
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เงินทุนจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

ท่ีราคาเสนอขาย 10.00 บาทต่อหน่วย 
ไม่เกิน 5,606 ล้านบาท 

ไม่เกิน 2,350 ล้านบาท 
(ประมาณ 20% ของมูลค่าทรัพย์สินรวม) 

7.29%  
(10.00 บาทต่อหน่วย) 

ท่ีราคาเสนอขาย 9.50 บาทต่อหน่วย 
ไม่เกิน 4,546 ล้านบาท  

ไม่เกิน 2,865 ล้านบาท 
(ไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินรวม) 

7.67%  
(9.50 บาทต่อหน่วย) 

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ข้างต้น ประกอบด้วย  
1) ประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

2) ประมาณการอัตราเงินลดทุน 

7.29% ถึง 7.67% 

0.00% 

หมายเหตุ: 1/ ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ค านวณโดยใช้ประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยช น์ตอบแทนและ
เงินลดทุน หารด้วยผลรวมของมลูค่าของหน่วยทรัสต์จ านวน 390 ล้านหน่วยท่ีเกิดจากการแปลงสภาพกองทุนรว ม 
CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ท่ีราคาเสนอขายและเงินทุนจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ดังนัน้ประมาณการเงินจ่ายให้แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะขึน้อยู่กับมลูค่าเงินทุนจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และมลูค่าเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น เป็น
ส าคัญ 

อน่ึง อัตราผลตอบแทนดังกล่าว ซ่ึงค านวณจากราคาประมาณการเสนอขายท่ี 9.50 บาทถึง 10.00 บาทต่อหน่วย 
เป็นเพียงการแสดงประมาณการส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนตามช่วงประมาณการตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2563 และไม่อาจรับรองผลได้ 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนทัง้หมด ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 คือ การลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรือ 
สิทธิการเช่าช่วง ในท่ีดินและ/หรืออาคาร ซ่ึงมูลค่าทรัพย์สินในส่วนนี ้จะลดลงตามระยะเวลาของการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยผู้
ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทน และเงินลดทุน และหากไม่มีการลงทุน
เพิ่มเติมในทรัพย์สินอ่ืนใดในอนาคต มูลค่าทรัพย์สินท่ีลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้เม่ือสิน้สุดระยะเวลาของการเช่า 
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(5) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน ( “Sensitivity 
Analysis”) ในช่วงเวลาประมาณการ 

เพื่อช่วยให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ ท่ีจะสนใจลงทุนสามารถประเมินผลกระทบต่อประมาณการเงินจ่ายประโยชน์
ตอบแทนและเงินลดทุนจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในช่วงเวลาประมาณการจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญ ท่ี
สมมติฐานการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ จ านวนไม่เกิน 478.5 ล้านหน่วยท่ีราคา 9.50 บาทต่อหน่วย และการกู้ ยมืเงนิ
ส าหรับการลงทุนไม่เกิน 2,865 ล้านบาท ท่ีปรึกษาทางการเงินได้จัดท าการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง (“Sensitivity 
Analysis”) ของประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับกรณีท่ี 2: 
ทรัพย์สินทัง้หมดหลังการลงทุนเพิ่มเติมภายใต้กองทรัสต์ โดยพิจารณาปัจจัยหลักท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญตอ่
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีสามารถน ามาจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ ซ่ึงได้แก่  

(5.1) รายได้จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

กรณีดีท่ีสุด (Best Case) เพิ่มขึน้จากกรณีพืน้ฐานร้อยละ 5.0 
กรณีพืน้ฐาน (Base Case) ตามรายละเอียดในหมายเหตงุบประกอบงบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน  

กรณีแย่ท่ีสุด (Worst Case) รายได้จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยล์ดลงจากกรณีพืน้ฐานร้อยละ 5.0 

(5.2) ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

กรณีดีท่ีสุด (Best Case) ลดลงจากกรณีพืน้ฐาน ร้อยละ 5.0 
กรณีพืน้ฐาน (Base Case) ตามรายละเอียดในหมายเหตงุบประกอบงบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน  

กรณีแย่ท่ีสุด (Worst Case) เพิ่มขึน้จากกรณีพืน้ฐาน ร้อยละ 5.0 

การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์
แบง่ออกเป็น 3 กรณีตามตารางด้านบน โดยเป็นวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงเฉพาะกรณีท่ี 2: ทรัพย์สินทัง้หมดหลังการ
ลงทุนเพิ่มเติมภายใต้กองทรัสต์ และก าหนดให้สมมติฐานท่ีใช้ในงบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานท่ีได้มีการ
เปิดเผยตามเอกสารแนบ 6 ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายฉบบันี ้เป็นกรณีพืน้ฐาน (Base Case) โดยก าหนดให้
รายได้จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพยส์ าหรับช่วงเวลาประมาณการ
ดังกล่าวปรับตัวสูงขึน้ร้อยละ 5.00 ในกรณีดีท่ีสุด (Best Case) ในทางกลับกันการวิเคราะห์ความผันผวนครัง้นีก้ าหนดให้
รายได้จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพยส์ าหรับช่วงเวลาประมาณการ
ดังกล่าวปรับตัวลดลงร้อยละ 5.00 ในกรณีแย่ท่ีสุด (Worst Case) 

ผลจากการวิเคราะห์ความผันผวนของงบก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ
ส าหรับปีตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของกองทรัสต์ หลังการซือ้ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ตามสมมติฐานสามารถสรุปได้ดังนี ้
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ประมาณการการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามสมมติฐานการวิเคราะห์ความผันผวนส าหรับ 
กรณีท่ี 2: ทรัพย์สินทัง้หมดหลังการลงทุนเพิ่มเติมภายใต้กองทรัสต์ 

ผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่ออัตราเ งิน
จ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน
จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (“Sensitivity 
Analysis”) ส าหรับงวด 12 เดือน ช่วง
ประมาณการวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2563 

ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ประมาณการ 
อัตราเงินจ่าย

ประโยชน์ตอบแทน 

ประมาณการอัตรา 
เงินลดทุน 

รวมประมาณการ 
อัตราเงินจ่ายให้แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของรายได้จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
กรณีดีท่ีสุด (Best Case)  ไม่ต ่ากว่า 8.64% 0.00% ไม่ต ่ากว่า 8.64% 
กรณีพืน้ฐาน (Base Case) ไม่ต ่ากว่า 7.67% 0.00% ไม่ต ่ากว่า 7.67% 
กรณีแย่ท่ีสุด (Worst Case) ไม่ต ่ากว่า 6.71% 0.00% ไม่ต ่ากว่า 6.71% 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
กรณีดีท่ีสุด (Best Case)  ไม่ต ่ากว่า 8.13% 0.00% ไม่ต ่ากว่า 8.13% 
กรณีพืน้ฐาน (Base Case) ไม่ต ่ากว่า 7.67% 0.00% ไม่ต ่ากว่า 7.67% 
กรณีแย่ท่ีสุด (Worst Case) ไม่ต ่ากว่า 7.22% 0.00% ไม่ต ่ากว่า 7.22% 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานข้างต้นในคราวเดยีวกัน 
กรณีดีท่ีสุด (Best Case)  ไม่ต ่ากว่า 9.10% 0.0% ไม่ต ่ากว่า 9.10% 
กรณีพืน้ฐาน (Base Case) ไม่ต ่ากว่า 7.67% 0.0% ไม่ต ่ากว่า 7.67% 
กรณีแย่ท่ีสุด (Worst Case) ไม่ต ่ากว่า 6.25% 0.0% ไม่ต ่ากว่า 6.25% 

ทัง้นี ้การวิเคราะห์ความผันผวนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยหลักท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน และรายงานของผู้สอบบญั ชีรับอนุญาต
เท่านัน้ โดยการวิเคราะห์ความผันผวนมีวัตถุประสงค์เพือ่ให้เป็นแนวทางเท่านัน้ ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการท่ี
เกิดขึน้จริงและผลประกอบการท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ อาจ
มากกว่าช่วงความผันผวนของปัจจัยหลักท่ีก าหนด นอกจากนี ้ผลกระทบจากปัจจัยอ่ืน ๆ อาจเพิ่มหรือลดส่งผลให้ผล
ประกอบการจริง และผลประกอบการตามสมมติฐานมีความแตกต่างกันได้  

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนทัง้หมด ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 คือ การลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรือ 
สิทธิการเช่าช่วง ในท่ีดินและ/หรืออาคาร ซ่ึงมูลค่าทรัพย์สินในส่วนนี ้จะลดลงตามระยะเวลาของการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยผู้
ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน และหากไม่มีการลงทุนเพิ่มเตมิ
ในทรัพย์สินอ่ืนใดในอนาคต มูลค่าทรัพย์สินท่ีลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้เม่ือสิน้สุดระยะเวลาของการเช่า 
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(6) การรับประกันรายได้ 

กองทรัสต์ไม่มีการรับประกันรายได้ 
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4. ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ต่อกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

การแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ จะมีผลกระทบด้านภาระภาษีต่อกองทรัสต์และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี ้

4.1 ภาระภาษีต่อกองทุนรวม CRYSTAL จากการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ 

การแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ จะท าให้กองทุนรวม CRYSTAL ซ่ึงแปลงสภาพเป็น 
กองทรัสต์มีภาระทางภาษีท่ีเปลี่ยนแปลงไปดังต่อไปนี ้

ภาระภาษี /ประเภทภาษี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่เสีย เพราะไม่ใช่หน่วยภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร 

ไม่เสีย เพราะไม่ใช่หน่วยภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสียภาษี1/ เสียภาษี 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ เสียภาษี1/ เสียภาษี 
อากรแสตมป์ เสียภาษี1/ เสียภาษี 

หมายเหตุ: 1/ ตามพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 608) ว่าด้วยการ
ก าหนดกิจการท่ีได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจ เฉพาะ (ฉบับท่ี 609) และว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 610) พ.ศ. 
2559 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 และค าชี แ้จงของกรมสรรพากร ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2560 กองทุนรว ม
อสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตัง้แต่วันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 

4.2 ภาระภาษีต่อผู้ถือหน่วยของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีจะเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

4.2.1 ภาระภาษีจากเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราภาษีของส่วนแบ่งของก าไร อัตราภาษีของประโยชน์ตอบแทน 

บุคคลธรรมดา 
 มีภูมิล าเนาในไทย1/ 

:  ผู้ จ่ายมีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อย
ละ 10 และผู้ รับมีสิทธิเลือกจะไม่น ามารวมค านวณ
เสียภาษีเงินได้ 

บุคคลธรรมดา 
 มีภูมิล าเนาในไทย 

:  ผู้ จ่ายมีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อย
ละ 10 และผู้ รับมีสิทธิเลือกจะไม่น ามารวมค านวณ
เสียภาษีเงินได้ 

 มีภูมิล าเนาในต่างประเทศ1/ 
:  ผู้ จ่ายมีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อย
ละ 10 หรือตามอัตราท่ีระบุในอนุสัญญาภาษีซ้ อน 
และผู้ รับมีสิทธิเลือกจะไม่น ามารวมค านวณเสีย
ภาษีเงินได้ 

 มีภูมิล าเนาในต่างประเทศ 
:  ผู้ จ่ายมีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อย
ละ 10 หรือตามอัตราท่ีระบุในอนุสัญญาภาษีซ้ อน 
และผู้ รับมีสิทธิเลือกจะไม่น ามารวมค านวณเสีย
ภาษีเงินได้ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราภาษีของส่วนแบ่งของก าไร อัตราภาษีของประโยชน์ตอบแทน 

นิติบุคคล 
 ไทย (บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)1/ 

:  ผู้ จ่ายมีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อย
ละ 10 และผู้ รับต้องน าไปรวมค านวณก าไรสุทธเิพือ่
เสียภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล 
 ไทย (บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

:  ผู้ จ่ายมีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อย
ละ 10 และผู้ รับต้องน าไปรวมค านวณก าไรสุทธเิพือ่
เสียภาษีเงินได้ 

 ไทย (บริษัทจ ากัด)1/ 
:  ผู้ จ่ายมีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อย
ละ 10 และผู้ รับต้องน าไปรวมค านวณก าไรสุทธเิพือ่
เสียภาษีเงินได้ 

 ไทย (บริษัทจ ากัด) 
:  ผู้ จ่ายมีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อย
ละ 10 และผู้ รับต้องน าไปรวมค านวณก าไรสุทธเิพือ่
เสียภาษีเงินได้ 

 ต่างประเทศท่ีมิได้ประกอบกิจการในไทย1/ 
:  ผู้ จ่ายมีหน้าท่ีหักภาษีน าส่งในอัตราร้อยละ 10 หรือ
ตามท่ีระบุในอนุสัญญาภาษีซ้อน 

 ต่างประเทศท่ีมิได้ประกอบกิจการในไทย 
:  ผู้ จ่ายมีหน้าท่ีหักภาษีน าส่งในอัตราร้อยละ 10 หรือ
ตามท่ีระบุในอนุสัญญาภาษีซ้อน 

หมายเหตุ: 1/ หลักเกณฑ์การเสียภาษีดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง อันเน่ืองมาจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับท่ี 52) ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการประกาศเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2562 และบังคับใช้เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 

4.2.2 ภาระภาษีจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ (Capital Gain) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราภาษีจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน อัตราภาษีจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยทรัสต์ 

บุคคลธรรมดา 

 มีภูมิล าเนาในไทย 
:  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
หากขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

บุคคลธรรมดา 

 มีภูมิล าเนาในไทย 
:  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 
หากขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 มีภูมิล าเนาในต่างประเทศ 
:  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
หากขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 มีภูมิล าเนาในต่างประเทศ 
:  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 
หากขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นิติบุคคล นิติบุคคล 
 ไทย  

:  ต้องน าไปรวมค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ 
 ไทย  

:  ต้องน าไปรวมค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ 

 ต่างประเทศ (ประกอบกิจการในไทย) 
:  ต้องน าไปรวมค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ 

 ต่างประเทศ (ประกอบกิจการในไทย) 
:  ต้องน าไปรวมค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ 

 ต่างประเทศ (มิได้ประกอบกิจการในไทย) 
:  ผู้ จ่ายไม่มีหน้าท่ีหักภาษีน าส่ง 
 

 ต่างประเทศ (มิได้ประกอบกิจการในไทย) 
:  ผู้ จ่ายมีหน้าท่ีต้องหักภาษีน าส่งในอัตราร้อยละ 15 
หรือตามอัตราท่ีระบุในอนุสัญญาภาษีซ้อน 
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4.2.3 ภาระภาษีกรณีการเฉล่ียคืนหน่วยลงทุนคืนเมื่อเลิกกองทุนรวม CRYSTAL 

ภายหลังจากท่ีกองทุนรวม CRYSTAL โอนทรัพย์สินทัง้หมดให้แก่กองทรัสต์ เพื่อแลกกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
และจ่ายเงินปันผล/ส่วนแบง่ก าไรคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL แล้ว กองทุนรวม CRYSTAL จะ
ด าเนินการเลิกและช าระบญัชีของกองทุนรวม โดยผู้ช าระบญัชีจะแบง่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (“Swap ratio”) ซ่ึงการคืนหน่วยทรัสต์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดภาระ
ภาษีขึน้แก่ผู้ ถือหน่วยท่ีได้รับการคืนหน่วยทรัสต์ในกรณีท่ีมีส่วนเกินของราคาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
CRYSTAL ของผู้ ถือหน่วยเทียบกับมูลค่าของหน่วยลงทุนท่ีใช้ในการแปลงสภาพ และกรมสรรพากรพิจารณาวา่ส่วนเกิน
ดังกล่าวเป็นก าไรจากการเลิกกอง อน่ึง กรมสรรพากรได้เคยมีแนววินิจฉัยไว้ในหนังสือตอบข้อหารือ กค 0811/11339 ลง
วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2542 ว่า เงินได้ท่ีผู้ ถือหน่วยได้รับ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างอายุของกองทุนรวมหรือเลิกกองทุนรวม ต่างก็
ถือเป็นส่วนแบง่ก าไร ดังนัน้ ผู้ ถือหน่วยย่อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี 262) พ.ศ. 2536 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี 263) พ.ศ. 2536 ซ่ึงกรณีไม่ควรจะมีความแตกต่างไม่ว่า ผู้ ถือหน่วย
จะได้รับเป็นเงินสดหรือทรัพย์สิน (ได้แก่ ใบรีทส์) อย่างไรก็ตาม จากการหารือในเบือ้งต้น เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากรมี
ความเห็นท่ีต่างไปจากข้อหารือดังกล่าว โดยเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากรมองว่า มูลค่าของหน่วยทรัสต์ท่ีคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยใน
ส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าท่ีลงทุนไปไม่ถือเป็นส่วนแบง่ก าไร แต่ถือเป็นก าไรจากการเลกิกองทุนรวม (โดยเทียบเคียงกับการโอน
กิจการทัง้หมดและเลิกกิจการของบริษัทโดยท่ัวไป) เข้าลักษณะเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่
อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีผู้ ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี 262) พ.ศ. 2536 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี 263) พ.ศ. 2536 ทัง้นี ้ กองทุนรวม CRYSTAL และผู้ ก่อตัง้ทรัสต์อยู่ระหว่างการหารือ
กรมสรรพากรเพิ่มเติม 

4.3 สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเ ก่ียวข้องกับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อ การ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

เน่ืองจากการด าเนินการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์จะ
เกิดขึน้หลังวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดังนัน้ กองทุนรวม CRYSTAL และกองทรัสต์จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อัน
ได้แก่ 

- การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี 635) 

- การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม1/ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับ
มูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระท าตราสารท่ีเกิดขึน้เน่ืองมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี 635) 

- การลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรม ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยส์ าหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์เพื่อการ
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ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2559 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 57 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ให้ใช้ประมวลท่ีดิน พ.ศ.2497 และกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารชุดส าหรับ
การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2559 

 
หมายเหตุ: 1/ กองทุนรวม CRYSTAL และผู้ก่อตัง้ทรัสต์อยู่ระหว่างการหารือกรมสรรพากรถึงกรณีการโอนกิจการของกองทุนรว ม 

CRYSTAL ให้แก่กองทรัสต์ว่าถือเป็นการโอนกิจการทัง้หมดท่ีสามารถได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร 
อย่างไรก็ดี ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ได้ประเมินสถานการณ์แบบระมัดระวังในการจัดเตรียมวงเงินเพื่อรองรับการช าระภาษี
ดังกล่าวแล้ว (ถ้ามี) รวมถึงมิได้นับรวมภาษีมลูค่าเพิ่มท่ีสามารถขอคืนได้เป็นรายได้ตามประมาณการของกองทรัสต์  
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5. ภาวะอุตสาหกรรมของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

5.1 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 

ประมาณการเศรษฐกิจปี 2561 – 2562 

 
ท่ีมา:  รายงานประเมินมลูค่าทรัพย์สินบริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอน คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

หมายเหตุ: 1/ การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบือ้งต้น 
 2/ ฐานข้อมลูดุลการช าระงานเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.7 เร่งขึน้จากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อน
หน้า และเม่ือปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ของปี 2561 ขยายตัวจากไตรมาส 3 ของปี 2561 
ร้อยละ 0.8 ด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึน้ของการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และ
การปรับตัวดีขึน้ของการส่งออกสินค้าและบริการ ในขณะท่ีการใช้จ่ายของรัฐบาลชะลอตัว ในด้านการผลิต การผลติสาขา
อุตสาหกรรม สาขาการขายส่ง การขายปลีกและการซ่อมแซม สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาการขนส่งและการ
คมนาคมขยายตัวเร่งขึน้ ส่วนการผลิตภาคเกษตรและสาขาก่อสร้างชะลอตัว  ส าหรับปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อย
ละ 4.1 เร่งขึน้จากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2560 และเป็นการขยายตัวสงูสุดในรอบ 6 ปี โดยมูลค่าการสง่ออกเพิ่มขึน้
ร้อยละ 7.7 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.6 และร้อยละ 3.8 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป
เฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 1.1 และบญัชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 7.4 ของ GDP ทัง้นี ้ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 
2562 ควรให้ความส าคัญกับ 

(1) การขับเคลื่อนการส่งออกทัง้ปีให้สามารถขยายตัวได้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5.0 โดยให้ความส าคัญกับ (i) การ
ขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าท่ีมีโอกาสได้รับประโยชน์จากมาตรการกีดกันทางการค้า และให้ความช่วยเหลอืผู้
ส่งออกสินค้าท่ีได้รับผลกระทบรวมทัง้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ (ii) การปฏิบตัิตาม
กรอบกติกาการค้าโลก ข้อก าหนดและแนวทางการปฏิบตัิในประเทศคู่ค้า ( iii) การขยายความร่วมมือทาง
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การค้าโดยเฉพาะในภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง และ (iv) การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการส่งออกบริหารความเสีย่ง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการลดต้นทุนและอ านวยความสะดวกด้านการส่งออก 

(2) การสนับสนุนการฟื้นตัว และการขยายตัวของภาคการท่องเท่ียวโดยให้ความส าคัญกับการดแูลรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ การรักษาความปลอดภัย การอ านวยความสะดวกและลดความแออัดของ
นักท่องเท่ียว การส่งเสริมการขายในตลาดนักท่องเท่ียวระยะไกลและกลุ่มนักท่องเท่ียวรายได้สูง การกระจาย
รายได้ลงสู่เมืองรองและชุมชน การสร้างความเช่ือมโยงการท่องเท่ียวไทยกับประเทศในภูมิภาค และการ
รณรงค์ให้นักท่องเท่ียวชาวไทยกลับมานิยมท่องเท่ียวในประเทศมากขึน้ 

(3) การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ โดยให้
ความส าคัญกับ (i) การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้มีอัตราการเบกิจ่าย
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70.0 และการเบกิจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในปี 2562 ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80.0 งบประมาณ
กันไว้เบกิเหลื่อมปีให้มีอัตราการเบกิจ่ายไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75.0 และการเบกิจ่ายเงินกู้ นอกงบประมาณท่ียัง
ไม่ได้เบกิจ่ายจ านวน 12,858.1 ล้านบาท 

(4) การสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนโดย (i) การขับเคลื่อนการส่งออกเพื่อเพิ่มอัตราการใช้
ก าลังการผลิตและกระตุ้น การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม (ii) การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบ
จากมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มการใช้ก าลังการผลิตในประเทศไทย รวมทัง้ชักจูงนักลงทุนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าให้ย้ายฐานการผลิตเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึน้และ ( iii) 
การขับเคลื่อนโครงการลงทุนของภาครัฐอย่างต่อเน่ือง 

(5) การดูแลเกษตรกรและผู้ มีรายได้น้อยและการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และเศรษฐกิจฐานราก 

(6) การเตรียมความพร้อมด้านก าลังแรงงานและคุณภาพแรงงานให้มีเพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของ
ภาคการผลิตและการลงทุน รวมทัง้กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีโอกาสในการขยายตัวจากการย้ายฐานการผลิต
ระหว่างประเทศ 

ท่ีมา:  แถลงข่าว วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักงานยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค จากรายงานประเมิน

มลูค่าทรัพย์สิน บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอน คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

5.2 ภาพรวมตลาดพืน้ท่ีค้าปลีกกรุงเทพมหานคร 

พืน้ท่ีค้าปลีก (Retail Space) ในประเทศไทยส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดหลกั
ของภูมิภาค โดยมีค าจ ากัดความพืน้ท่ีดังนี ้
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5.2.1 ค าจ ากัดความพืน้ท่ีและชนิดของศูนย์การค้า 

ค าจ ากัดความพืน้ท่ี 

ใจกลางเมือง 
(Downtown) 

เป็นพืน้ท่ีในเขตธุรกิจของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สีลม สาทร พระราม 4 ปทุมวัน ราชด าริ 
และสุขุมวิทตอนต้น (สุขุมวิทซอย 1 ถึง สุขุมวิทซอย 63 และสุขุมวิทซอย 2 ถึงสุขุมวิทซอย 
42) 

บริเวณรอบเมือง 
(Midtown) 

เป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่รอบใจกลางเมือง (Downtown) ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความหนาแน่นสูง เช่น ใน
เขตพืน้ท่ีช่วงถนนสุขุมวิทตอนปลาย ลาดพร้าว เพชรบุรี จตุจักร พหลโยธิน รัชดาภิเษก 
พระราม 9 ป่ินเกล้า นราธิวาสราชนครินทร์ พระราม 3 วงเวียนใหญ่ และถนนตากสิน 

ชานเมือง 
(Suburban) 

เป็นพืน้ท่ีบริเวณรอบนอกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีการเข้าถึงใจกลางเมืองได้
ง่าย เช่น รัตนาธิเบศร์ แจ้งวัฒนะ รามอินทรา สุขาภิบาล ศรีนครินทร์ บางนา ดอนเมือง รังสติ 
ราชพฤกษ์ พระราม 2 บางแค และบางใหญ่ 

จังหวัดหลักของภูมิภาค 
(Tourism/Major 
Province) 

จังหวัดหลักของภูมิภาค (Tourism/Major Province) เป็นพืน้ท่ีต่างจังหวัด (ไม่รวมปริมณฑล) 
ท่ีเป็นแหล่งท่องเ ท่ียวหลัก และศูนย์กลางความเจริญในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ 
นครสวรรค์ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา 
สุราษฎร์ธานี กระบี ่พังงา และภูเก็ต 

ท่ีมา:  แผนกวิจัยและท่ีป รึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด จากรายงานประเมินมูล ค่า
ทรัพย์สิน บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอน คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ค าจ ากัดความชนิดของศูนย์การค้า 

ศูนย์การค้า 
(Shopping Mall) 

ได้แก่ ศูนย์การค้าท่ีมีสินค้าชนิดถาวรจ าหน่ายอยู่ โดยจะมีห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต
เป็นผู้ เช่าหลัก (Anchor Tenant) เพื่อดึงดูดลูกค้าและต้องมีสินค้าชนิดซ า้กันเพื่อให้เกิดการ
เปรียบเทียบ ซ่ึงจะมีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 35,000 ตารางเมตร ส าหรับศูนย์การค้าใน
สมัยก่อน แต่ในปัจจุบันศูนย์การค้าแบบ Shopping Mall นิยมพัฒนาให้มีพืน้ท่ีใช้สอย 
50,000 ตารางเมตรขึน้ไป 

ห้างสรรพสินค้า 
(Department Store) 

ได้แก่ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ีมีการจ าหน่ายสินค้าไว้หลายประเภท โดยแยกเป็นแผนกและ
หมวดหมู่อย่างชัดเจน เช่น แผนกเสือ้ผ้า แผนกเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยทุกแผนกอยู่ใน
ความควบคุมของเจ้าของเพียงคนเดียว 

คอมมูนิตีม้อลล์ 
(Community Mall) 

ได้แก่ ศูนย์การค้าระดับชุมชนท่ีมีสินค้าท่ัวไปท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน หาซือ้สะดวก โดย
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จะประกอบด้วย ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ซ่ึงจะมีพืน้ท่ีอยู่ประมาณ 
3,000 ตารางเมตรขึน้ไปแล้วแต่ท าเลและขนาดชุมชน 

พืน้ท่ีค้าปลีกสนับสนุน 
(Retail Podium) 

ได้แก่ ลักษณะพืน้ท่ีร้านค้าท่ีเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาคารส านักงาน ท่ีพักอาศัย โรงแรม 
โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ชัน้ล่างของอาคารเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าท างาน 

ท่ีมา:  แผนกวิจัยและท่ีป รึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด จากรายงานประเมินมูล ค่า
ทรัพย์สิน บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอน คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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5.2.2 อุปทานพืน้ท่ีค้าปลีก 

แผนภูมิท่ี 1 : อุปทานพืน้ท่ีค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร 

 
ท่ีมา:  แผนกวิจัยและท่ีป รึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด จากรายงานประเมินมูล ค่า

ทรัพย์สิน บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอน คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
หมายเหตุ: 1/ f = ประมาณการพืน้ท่ีค้าปลีกสร้างเสร็จ 
 
แผนภาพท่ี 1 : อุปทานพืน้ท่ีค้าปลีกจ าแนกตามพืน้ท่ี (ZONE) แผนภาพท่ี 2 : อุปทานพืน้ท่ีค้าปลีกจ าแนกตามประเภท 

 
 

ชานเมือง 
(Suburban)

57%
ใจกลางเมือง 
(Downtown)

23%

รอบเมือง 
(Midtown)

20%
ศูนยก์ารค้า

4,271,326 ตร.ม.
63%

ห้างสรรพสนิค้า

1,319,330 
19%

คอมมูนิตีม้อลล์

890,262 
13%

พืน้ที่ค้าปลกีสนับสนุน

328,241 ตร.ม.
5%
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ท่ีมา:  แผนกวิจัยและท่ีป รึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด จากรายงานประเมินมูล ค่า

ทรัพย์สินบริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอน คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ในช่วงตัง้แต่ปี 2551 - 2561 พืน้ท่ีค้าปลีกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเติบโตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ประเภทศูนย์การค้าแบบปิดและคอมมูนิตีม้อลล์ท่ีมีการพัฒนากระจายไปตามโซนต่าง ๆ ของพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการท่ีอยู่อาศัย โดยเฉพาะในย่านชานเมืองตามแนวรถไฟฟ้า โดยโครงการพืน้ท่ี
ค้าปลีกใหม่โดยเฉพาะศูนย์การค้าแบบปิดส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีแถบชานเมือง เน่ืองจากแต่ละโครงการมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่
ประมาณ 70,000 - 200,000 ตารางเมตรขึน้ไป เพื่อตอบโจทย์ความต้องการท่ีหลากหลายของผู้บริโภค รวมถึงเพิม่ช่องทาง
รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีค้าปลีกให้มากขึน้ ประกอบกับข้อจ ากัดจากกฎหมายผงัเมืองและขนาดพืน้ท่ีในกรุงเทพมหานคร 
จึงท าให้การลงทุนโครงการใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีชานเมืองท่ีมีชุมชนหรือแหล่งธุรกิจรองรับ เช่น เมกะบางนา เซ็นทรัล
พลาซ่า แจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9  และเซ็นทรัล เวสเกต เป็นต้น 

จากข้อมูลสถิติของพืน้ท่ีค้าปลีกในกรุงเทพมหนาคร ณ ปี 2561 พบว่ามีพืน้ท่ีค้าปลีกทัง้สิน้ประมาณ 6,809,159 
ตารางเมตร แบง่เป็นพืน้ท่ีค้าปลีกท่ีมีอยู่จ านวน 6,559,639 ตารางเมตร และพืน้ท่ีค้าปลีกสร้างใหม่จ านวน 249,520 ตาราง
เมตร (แผนภูมิท่ี 1) โดยโครงการพืน้ท่ีค้าปลีกเปิดใหม่ เป็นโครงการศูนยก์ารขนาดใหญ่ เช่น โครงการไอคอนสยาม บริเวณ
ถนนเจริญนคร มีพืน้ท่ีค้าปลีกประมาณ 87,500 ตารางเมตร โครงการเกตเวย์ บางซ่ือ มีพืน้ท่ีค้าปลีกประมาณ 40,000 
ตารางเมตร โครงการอิเกีย แอท เซ็นทรัลเวสเกต มีพืน้ท่ีค้าปลีกประมาณ 40,000 ตารางเมตร ในขณะท่ีโครงการใหม่ซ่ึงอยู่
ระหว่างรอการพัฒนาในปี 2562 – 2563 มีพืน้ท่ีค้าปลีกรวมอยู่ประมาณ 565,514 ตารางเมตร ส่งผลให้พืน้ท่ีค้าปลีก
เพิ่มขึน้เป็น 7,374,673 ตารางเมตร อุปทานใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาดในอนาคตในปี 2563 โดยส่วนใหญ่ยังเป็นโครงการ
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นมา พบว่ามีการพัฒนาโครงการพืน้ท่ีค้าปลีกในลักษณะของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed use) มากขึน้ ทัง้นี ้เพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ นอกจากนี ้พืน้ท่ีค้าปลกี
สนับสนุนมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวเพิ่มขึน้จากการท่ีมีอาคารส านักงานแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครสร้างแล้วเสร็จหลาย
อาคาร 

นอกจากนี ้ เม่ือวิเคราะห์อุปทานพืน้ท่ีค้าปลีกจ าแนกตามพืน้ท่ี (ZONE) (แผนภาพท่ี 1) พบว่าพืน้ท่ีค้าปลีกใน
บริเวณชานเมือง (Suburban) มีอัตราส่วนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 57 ของพืน้ท่ีค้าปลีกทัง้หมดท่ีมีอยู่ รองลงมาได้แก่ พืน้ท่ีใจ
กลางเมือง (Downtown) มีอัตราส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 23 ของพืน้ท่ีค้าปลีกทัง้หมด ส่วนพืน้ท่ีบริเวณรอบเมือง (Midtown) มี
อัตราส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 20 ของพืน้ท่ีค้าปลีกทัง้หมด โดยโครงการศูนย์การค้ายังคงครองสัดส่วนมากท่ีสุดในพืน้ท่ีค้าปลกีท่ี
เปิดให้บริการ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมา คือ ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 19 และคอมมูนิตีม้อลล์ คิดเป็น
ร้อยละ 13 และพืน้ท่ีค้าปลีกสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ (แผนภาพท่ี 2) 

ทัง้นี ้คาดการณ์ว่าตลาดพืน้ท่ีค้าปลีกในกรุงเทพมหานครยังคงสามารถเติบโตได้อีกตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
และเป็นพืน้ท่ีน่าสนใจส าหรับนักลงทุนไทยและต่างชาติ รวมถึงร้านค้าแบรนด์ใหม่ ๆ ท่ียังมีความต้องการเช่าพืน้ท่ีเพื่อ
จ าหน่ายสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม ตลาดพืน้ท่ีค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าขนาดใหญ่ย่อมจะ
ได้รับผลกระทบจากธุรกิจการซือ้ขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตหรือสินค้าออนไลน์ (E-commerce Disruption) ซ่ึงปรากฎให้
เห็นชัดในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการปิดตัวของสาขาของห้างประเภทศูนย์การค้าขนาดใหญ่จ านวนมาก เน่ืองจากสนิค้า
ดังกล่าวสามารถซือ้ในช่องทางออนไลน์ได้ในราคาท่ีต ่ากว่า พร้อมการจัดส่ง ตลาดพืน้ท่ีค้าปลีกจะยังคงได้รับผลกระทบ
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การธุรกิจการซือ้ขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตหรือสินค้าออนไลน์และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้พัฒนา
โครงการต่างต้องพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงจะเห็นได้จากหลายโครงการมีการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคช่ัน หรือรูปแบบการขายสินค้า
ออนไลน์ใหม่ ๆ เพื่อเป็นการดึงดูดผู้บริโภคมากยิง่ขึน้ นอกจากนี ้แนวโน้มการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม 
(Mixed use) ขนาดใหญ่ท่ีมีแผนจะเปิดขึน้หลายโครงการนัน้ จะเพิ่มการแข่งขันในตลาดพืน้ท่ีค้าปลีกมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะ
ในบริเวณใจกลางเมือง ท่ีมีการเปิดตัวของโครงการส านักงานท่ีมีพืน้ท่ีค้าปลีก ซ่ึงผู้พัฒนาโครงการจ าเป็นต้องปรับตัวและ
ศึกษาข้อมูลอย่างสม ่าเสมอเพื่อรองรับการแข่งขันท่ีเกิดขึน้ 

5.2.3 อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ีย (Average Occupancy Rate) ของพืน้ท่ีค้าปลีก 

แผนภูมิท่ี 2 : อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) 

 
ท่ีมา:  แผนกวิจัยและท่ีป รึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด จากรายงานประเมินมูล ค่า

ทรัพย์สิน บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอน คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

จากข้อมูลสถิติของแผนภูมิท่ี 2 ได้แสดงอัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) ของตลาดพืน้ท่ีค้า
ปลีกตัง้แต่ปี 2551 – 2561 ซ่ึงโดยรวมแล้วอยู่ในอัตราร้อยละ 93.0 – 95.5 ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ เน่ืองจากโดยท่ัวไป
แล้วอัตราการเช่าพืน้ท่ีส าหรับโครงการพืน้ท่ีค้าปลีกส่วนใหญ่จะอยู่ในอัตราเกือบร้อยละ 100.0 ก่อนท่ีโครงการจะเปิด
ให้บริการ ส าหรับอัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) ในปี 2561 อยู่ท่ีอัตราร้อยละ 93.0 ลดลงจาก
อัตราร้อยละ 95.0 ในปี 2560 ซ่ึงสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากก าลังซือ้ภายในประเทศลดลง สะท้อนมาจากภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ซ่ึงคนส่วนใหญ่ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว  
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5.2.4 อัตราค่าเช่าพืน้ท่ีค้าปลีก 

แผนภูมิท่ี 3: อัตราค่าเช่าพืน้ท่ีค้าปลีกจ าแนกตามพืน้ท่ี (ZONE) 

 
ท่ีมา:  แผนกวิจัยและท่ีป รึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด จากรายงานประเมินมูล ค่า

ทรัพย์สิน บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอน คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

จากข้อมูลสถิติอัตราค่าเช่าพืน้ท่ีค้าปลีกจาแนกตามพืน้ท่ี (ZONE) ของกรุงเทพมหานคร พบว่าเม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างปี 2561 และ 2560 อัตราค่าเช่าพืน้ท่ีใจกลางเมือง (Downtown) มีอัตราค่าเช่าอยู่ท่ี 2,595 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน ลดลงจาก 2,605 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน รองลงมา ได้แก่ พืน้ท่ีบริเวณรอบเมือง (Midtown) ซ่ึงมีอัตราค่าเช่าอยู่
ท่ี 1,610 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ลดลงจาก 1,615 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนบริเวณพืน้ ท่ีชานเมือง 
(Suburban) มีอัตราค่าเช่าพืน้ท่ีอยู่ท่ี 1,260 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพิ่มขึน้จาก 1,250 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
โดยรวมแล้ว อัตราค่าเช่าพืน้ท่ีเฉลีย่ตามพืน้ท่ี (ZONE) ของกรุงเทพมหานครในปี 2561 ไม่ได้แตกต่างจากปี 2560 มากนัก 
ทัง้นี ้อัตราค่าเช่าพืน้ท่ีในโครงการพืน้ท่ีค้าปลีกในท าเลใจกลางเมืองหรือท าเลท่ีเช่ือมต่อกับระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ 
จะมีอัตราค่าเช่าพืน้ท่ีท่ีสูงกว่า 3,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเช่าพืน้ท่ีข้างต้น ไม่ได้หมาย
รวมถึง อัตราค่า เช่าของธุร กิจประเภทท่ีเป็นแม่เหล็กของโครงการ (Anchor Tenant) ท่ีใช้พืน้ท่ีขนาดใหญ่ อาทิ 
ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงภาพยนตร์ และฟิตเนส เป็นต้น หรืออัตราค่าเช่าของธุรกิจประเภทเสริมทักษะด้านการศึกษาท่ีมีรายได้
ต่อตารางเมตรท่ีไม่สูงซ่ึงแตกต่างจากหมวดธุรกิจประเภทอ่ืน 

5.3 ภาพรวมตลาดศูนย์การค้าชุมชนหรือคอมมูนิตีม้อลล์ 

ศูนย์การค้าชุมชนหรือคอมมูนิตีม้อลล์ เป็นศูนย์การค้าขนาดเล็กพัฒนาขึน้มาเพื่อรองรับชุมชนท่ีอยู่อาศัยท่ี
ขยายตัวเพิ่มขึน้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงชอบความสะดวกรวดเร็วความ
คล่องตัว จึงนิยมซือ้สินค้าและบริการใกล้ท่ีอยู่อาศัย เน่ืองจากใช้ระยะเวลาในการเข้ามาใช้บริการไม่นาน โดยโครงการ
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คอมมูนิตีม้อลล์จะมีสถานท่ีจอดรถสะดวก สามารถเข้าถึงร้านจ าหน่ายสินค้าและบริการได้ทันที ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้วจะมี
ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นผู้ เช่าหลัก ส่วนผู้ เช่ารายย่อยนัน้จะจ าหน่ายสินค้าและบริการท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ร้านอาหารและ
เคร่ืองดื่ม ร้านขายยา หรือสิ่งให้ความบนัเทิง เป็นต้น นอกจากนี ้โครงการคอมมูนิตีม้อลล์มักเป็นโครงการรูปแบบอาคาร
โดดเด่น และออกแบบให้ดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคให้มายังโครงการของตนเองมากยิ่งขึน้ 

แผนภูมิท่ี 4 : อุปทานคอมมูนิตีม้อลล์ในกรุงเทพมหานคร 

 
ท่ีมา:  แผนกวิจัยและท่ีป รึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด จากรายงานประเมินมูล ค่า

ทรัพย์สิน บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอน คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

จากข้อมูลสถิติในช่วงเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา ตัง้แต่ปี 2551 – 2561 (แผนภูมิท่ี 4) พบว่า โครงการพืน้ท่ีค้าปลีกประเภท
คอมมูนิตีม้อลล์นัน้มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยจะเห็นได้ว่าตั ง้แต่ปี 2554 - 2559 มีโครงการคอมมูนิตีม้อลล์เปิดใหม่
เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วจากความนิยมของผู้บริโภคประกอบกับเป็นโครงการขนาดเลก็ซ่ึงเงินลงทุนพฒันาไม่สูงเท่าศูนยก์ารค้า
ขนาดใหญ่ รวมถึงข้อก าหนดห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีใจกลางเมืองของ
กรุงเทพมหานคร ท าให้การพัฒนาโครงการคอมมูนิตีม้อลล์นัน้สามารถพัฒนาขึน้ได้ง่ายกว่าโครงการค้าปลีกประเภทอ่ืน ๆ  
จึงท าให้เป็นท่ีสนใจของนักลงทุนและผู้ประกอบรายใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาโครงการคอมมูนิตีม้อลล์เป็นอย่างมาก อย่างไรก็
ตาม การเป็นผู้พัฒนาโครงการคอมมูนิตีม้อลล์ท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญย่อมเป็นข้อได้เปรียบ ในขณะท่ี
โครงการคอมมูนิตีม้อลล์หลายโครงการท่ีไม่มีประสบการณ์อาจไม่ประสบความส าเ ร็จ เน่ืองจากการพัฒนาโครงการ
ประเภทคอมมิวนิตี ้มอลล์ท่ีดี ต้องมีความเข้าใจในลักษณะโครงการพืน้ท่ีค้าปลีก การจัดวางแบบผังโครงการ การจอดรถ 
การวางต าแหน่งร้านค้า การจัดกิจกรรมดึงดูดลูกค้า ปัจจุบนั โครงการพืน้ท่ีค้าปลีกประเภทคอมมูนิตีม้อลล์ มีอัตราการ
เติบโตของการขยายพืน้ท่ีค้าปลีกลดลงจากช่วงปี 2554-2559 ท าให้การแข่งขันของโครงการประเภทคอมมูนิตีม้อลลล์ดลง 
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และผู้พัฒนาโครงการคอมมิวนีต้ีม้อลล์ มีการปรับแผนกลยุทธ์ในการท ากิจกรรมดึงดูดลูกค้ามากขึน้ ส่วนหน่ึงเกิดจาก
ปัจจัย เร่ืองการจราจรท่ีติดขัด ท าให้โครงการประเภทคอมมูนิตีม้อลล์มีศักยภาพในการดงึดูดลกูค้า ในการมาใช้บริการเป็น
ประจ า เน่ืองจากตัง้อยู่ใกล้แหล่งท่ีอยู่อาศัย ท่ีลูกค้าสะดวกในการเดินทางเป็นส าคัญ  

แผนภูมิท่ี 5 : อุปทานคอมมูนิตีม้อลล์จ าแนกตามพืน้ท่ี (ZONE) ของกรุงเทพมหานคร 

 
ท่ีมา:  แผนกวิจัยและท่ีป รึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด จากรายงานประเมินมูล ค่า

ทรัพย์สิน บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอน คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

เม่ือพิจารณาอุปทานของคอมมูนิตีมอลล์โดยจ าแนกตามพืน้ท่ี (ZONE) ของกรุงเทพมหานครตัง้แต่ปี 2551 - 2561 
พบว่าท าเลพืน้ท่ีชานเมือง (Suburban) เป็นพืน้ท่ีมีอุปทานพืน้ท่ีเ ช่าสูงสุด โดยในปี 2561 มีพืน้ท่ีเช่าทัง้สิน้ประมาณ 
533,916 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60.0 ของพืน้ท่ีเช่าคอมมูนิตีม้อลล์ทัง้หมดในกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือพืน้ท่ี
บริเวณรอบเมือง (Midtown) มีพืน้ท่ีเช่าทัง้สิน้ 224,891 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 25.3 ของพืน้ท่ีเช่าคอมมูนิตีม้อลล์
ทัง้หมด ในขณะท่ีพืน้ท่ีใจกลางเมือง (Downtown) มีพืน้ท่ีเช่าทัง้สิน้ 131,455 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 14.8 ของ
พืน้ท่ีเช่าคอมมูนิตีม้อลล์ทัง้หมด ส าหรับการเติบโตของอุปทานคอมมูนิตีม้อลล์แต่ละพืน้ท่ีนัน้ พบว่าบริเวณรอบเมือง 
(Midtown) มีอัตราการเติบโตสูงสุด คือ อุปทานพืน้ท่ีเช่าเม่ือปี 2551 อยู่ท่ี 25,227 ตารางเมตร และเพิ่มขึน้เป็น 224,891 
ตารางเมตร ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เท่ากับร้อย
ละ 24.5 อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ช่วง 2 – 3 ปีหลังการขยายตัวของพืน้ท่ีเช่าคอมมูนิตีม้อลล์ลดลงทุกพืน้ท่ีตามท่ีกลา่ว
ข้างต้น จึงเป็นผลให้ผู้พัฒนาโครงการต่างมีความระมัดระวังมากขึน้หรือบางรายปรับเปลี่ยนไปลงทุนพัฒนาโครงการ
รูปแบบอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า 

ส าหรับอัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลีย่ (Average Occupancy Rate) ของคอมมูนิตีม้อลล์ในกรุงเทพมหานครนัน้ถือว่ายงั
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยในช่วงปี 2558 – 2561 อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก 
โดยอยู่ระหว่างอัตราร้อยละ 90.4 – 92.3 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 5 - 10 

แผนภูมิท่ี 6 : อัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) ของคอมมูนิตีม้อลล์ในกรุงเทพมหานคร 

 
ท่ีมา:  แผนกวิจัยและท่ีป รึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด จากรายงานประเมินมูล ค่า

ทรัพย์สิน บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอน คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

โดยรวมแล้ว ตลาดคอมมูนิตีม้อลล์ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง โดยคาดว่าจะมีโครงการใหม่ท่ีพัฒนาขึน้มาเพื่อ
รองรับการขยายตัวของโครงการท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงผู้พัฒนาโครงการรายใหญ่ท่ีมีประสบการณ์ทางด้านพืน้ท่ีค้าปลีกจะมีความ
ได้เปรียบและยังคงสามารถพัฒนาโครงการในลักษณะนีต้่อไปได้อีก โดยเฉพาะโครงการท่ีมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน เช่น 
โครงการคอมมูนิตีม้อลล์ท่ีมีโครงการท่ีอยู่อาศัยรองรับ โครงการท่ีมีท าเลการเดินทางท่ีสะดวก อยู่ในพืน้ท่ีประชากร
หนาแน่นและมีรายได้สูง หรือโครงการท่ีมีการศึกษาทางการตลาดให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และมีการบริหารงานแบบมืออาชีพ ซ่ึงสิ่งเหล่านีจ้ะช่วยสนับสนุนให้โครงการประสบความส าเร็จได้เป็น
อย่างดี ทัง้นี ้คาดว่าจะมีพืน้ท่ีค้าปลีกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทยอยเข้าสู่ตลาดโดยรวมกว่า 560,000 ตาราง
เมตร ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ท าให้มีอุปทานใหม่สูงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับพืน้ท่ีค้าปลีกใหม่ท่ีเ ข้าสู่ตลาดโดยเฉลี่ย 270,000 
ตารางเมตรต่อปีในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา โดยอุปทานท่ีเพิ่มขึน้อาจส่งผลให้อัตราการเช่าพืน้ท่ีปรับลดลงเล็กน้อย แต่คาดว่าจะ
ยังคงเกินกว่าร้อยละ 90 เน่ืองจากอุปสงค์ในการเช่าพืน้ท่ียังคงเติบโตต่อเน่ืองทัง้จากผู้ ประกอบการร้านค้าและจากผู้
จ าหน่ายสินค้าแบรนด์ต่างชาติท่ีมาเปิดร้านในศูนย์การค้าในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในท าเลศูนยก์ลางธุรกิจท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกและมีประชากรหนาแน่นยังคงเป็นแหล่งท่ีมีความได้เปรียบและมีโอกาสรับรู้รายได้สูงกวา่ อย่างไรก็ตาม 
อุปทานพืน้ท่ีสะสมท่ีเพิ่มขึน้ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ ๆ  ของลูกค้า ท าให้ผู้ประกอบการแข่งขันกันปรับปรุง
พืน้ท่ีให้ทันสมัยมากขึน้ จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ค่าเช่าจะยังเพิ่มขึน้เช่นกัน 

นอกจากนี ้ ในระยะยาวการแข่งขันในธุรกิจพืน้ท่ีค้าปลีกมีแนวโน้มรุนแรงขึน้ ในรูปแบบผสมผสาน (Mixed use) 
มากขึน้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะตัง้อยู่บริเวณใจกลางเมือง เพื่อรองรับอุปสงค์ของคนชัน้กลางท่ีมีวิถีชีวิตหลากหลายซ่ึงปัจจุบันมี
การประกาศเปิดตัวหลายโครงการ โดยโครงการรูปแบบผสมผสาน (Mixed use) ขนาดใหญ่ท่ีประกอบด้วยอาคาร
ส านักงาน โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม และพืน้ท่ีค้าปลีกจะทยอยแล้วเสร็จภายในปี 2568 โดยพืน้ท่ีค้า
ปลีกจะเพิ่มขึน้ถึงกว่า 1 ล้านตารางเมตร สะท้อนถึงอุปทานพืน้ท่ีค้าปลีกประเภทศูนยก์ารค้าใหม่ท่ีจะเข้าสูต่ลาดเพิม่ขึน้อีก 
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6. ปัจจัยความเส่ียง 

การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดท่ีระบุไว้ในหนังสือชีช้วนหรือ
แบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันีอ้ย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยความเสี่ยงดังรายละเอียดข้างท้ายนีก่้อนตัดสินใจ
ลงทุนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

ข้อความดังต่อไปนีแ้สดงถึงปัจจัยความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคญับางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต ์หรือมูลคา่
หน่วยทรัสต์ และนอกจากปัจจัยความเสี่ยงท่ีปรากฏในหนังสือชี ช้วนหรือแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนีแ้ล้ว ยังอาจมี
ปัจจัยความเสี่ยงอ่ืน ๆ  ซ่ึงผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ไม่อาจทราบได้ในขณะนีห้รือเป็นความเสี่ยงท่ีผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้พิจารณาในขณะนีว้า่
ไม่เป็นสาระส าคัญ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญต่อไปในอนาคต ความเสี่ยงทัง้หลายท่ี
ปรากฎในหนังสือชีช้วนหรือแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนีแ้ละความเสี่ยงท่ีอาจมีขึน้ในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงานและสถานะการเงินของกองทรัสต์ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ 

ข้อความในลักษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีปรากฎในหนังสือชีช้วน
หรือแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้ เช่น การใช้ถ้อยค าว่า “เช่ือว่า” ”คาดว่า” ”คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ใจ” “อาจ” 
“ประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยาย
ธุรกิจ แผนการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจของ
กองทรัสต์ นโยบายของรัฐ เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต  อันเป็นความเห็นของผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ ท่ีปรึกษาทางการ
เงิน หรือบุคคลใด ๆ มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือ
เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว อีกทัง้มิได้เป็นการรับประกัน และ/หรือ รับรองว่าผลการด าเนินงานจริงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต
จะเป็นไปตามประมาณการงบก าไรขาดทุน โดยผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงกับการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์  
และรายละเอียดของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 โดยตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(Due Diligence) ก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้ศึกษารายงานของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รายงาน
การตรวจสอบทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สิน ตลอดจนข้อมูลและ
สัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ และทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 อย่างละเอียด อย่างไรก็ดี การตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องไม่ได้เป็นการรับประกันว่าทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนไม่มีความเสียหายหรือช ารุดบกพร่องอันอาจท าให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใน
จ านวนท่ีสูงกว่าจ านวนท่ีระบุในหนังสือชีช้วนหรือแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี ้ เน่ืองจากความบกพร่องบางอย่างของ
อสังหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจพบได้ เน่ืองจากข้อจ ากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคท่ี
ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเป็นข้อจ ากัดในการตรวสอบของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ท่ีปรึกษาด้าน
วิศวกรรม และท่ีปรึกษากฎหมาย 

นอกจากนี ้ รายงานของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รายงานการตรวจสอบทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน และ
รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยส์ินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน อาจมีข้อบกพร่องหรือไม่ถูกต้องทัง้หมดหรือ
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บางส่วน อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนท่ีอาจตรวจสอบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจพบได้ และ
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนท่ีอาจมีลักษณะหรือถูกน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นการขัดแย้งกับกฎหมายต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง โดยการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซ่ึงอาจส่งผลให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่าย
หรือความรับผิดอันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว  

ข้อมูลในส่วนนีท่ี้อ้างถึงหรือเก่ียวข้องกับรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือเศรษฐกิจเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมมาจากข้อมูล
ท่ีมีการเปิดเผยหรือจากสิ่งพิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ โดยท่ีผู้ ก่อนตัง้ทรัสต์มิได้ท าการ
ตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด ทัง้นี ้เน่ืองจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวังท่ีจะได้รับผลตอบแทน
ในระยะสัน้ นอกจากนัน้ ราคาเสนอขายของหน่วยทรัสต์กับมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอนาคตอาจลดต ่าลงหรือสูงขึน้ ผู้
ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนในการลงทุน ดังนัน้ ผู้ ท่ีประสงค์จะซือ้หน่วยทรัสต์จึงควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนใน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ 

6.1 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการด าเนินการและโครงสร้างของกองทรัสต์ 

6.1.1 ความเส่ียงจากการท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก เน่ืองจากคู่ สัญญาไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนและการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์จะเข้าท าสัญญาเช่า และ/หรือ เช่าช่วงท่ีดิน อาคาร และ/หรือ 
พืน้ท่ีอาคารบางส่วน สัญญาเช่าช่วง และ/หรือ ซือ้ขายสังหาริมทรัพย์ และงานระบบ และสัญญาตกลงกระท าการเพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์จะลงทุนกับเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนและการบริหารของกองทรัสต์เพือ่ประโยชน์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผูกพันให้คู่สัญญาปฏิบตัิตามข้อก าหนดในสัญญา  

อย่างไรก็ดี  ถึงแม้จะมีข้อก าหนดในสัญญา คู่สัญญาอาจปฏิบตัิผิดสัญญา หรือเกิดเหตุการณ์ใด  ๆ  อันเป็นเหตุแห่ง
การเลิกหรือผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นนี ้แม้กองทรัสต์จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา เรียกร้องค่าเสียหาย รวมตลอดจนเรียกคา่
ขาดประโยชน์ และ/หรือ ค่าเช่าท่ีช าระไปแล้วตามสัดสว่นระยะเวลาเช่าท่ีคงเหลอืก็ตาม แต่เหตุการณ์ท่ีคู่สัญญาผดิสญัญา
ดังกล่าว อาจท าให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลประโยชน์อันพึงได้ จากการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการหรือการบงัคับให้
เป็นไปตามสัญญาตามท่ีก าหนดไว้ดังกลา่วได้ เช่น ไม่สามารถบงัคับให้เป็นไปตามสิทธิของกองทรัสต์ตามข้อก าหนด หรือ
ในกรณีท่ีคู่สัญญาปฏิบตัิผิดข้อก าหนดและเงื่อนไขตามสัญญาท่ีเก่ียวข้องแล้ว คู่สัญญาอาจไม่ช าระค่าเสียหายตามท่ี
กองทรัสต์เรียกร้อง ดังนัน้ กองทรัสต์จึงอาจต้องน าเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าว ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการด าเนินการ 
รวมถึงจ านวนเงินท่ีกองทรัสต์จะได้รับชดเชย เยียวยาจากความเสียหายต่าง  ๆ  ดังกล่าว นอกจากนี ้ผลแห่งคดีขึน้อยู่กับ
ดุลพินิจของศาลท่ีเก่ียวข้อง และถึงแม้ศาลจะมีค าพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจไม่สามารถบงัคับให้เป็นไป
ตามค าพิพากษาของศาล ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจ านวนหรือภายในระยะเวลาท่ี
คาดการณ์ไว้ 
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6.1.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานการบัญชี หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือแนวทางการปฏิบัติ
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคับใช้ของมาตรฐานการบญัชีฉบับใหม่ หรือกฎหมาย ระเบยีบ
ข้อบงัคับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับมาตรฐานการบญัชีท่ีได้รับการปรับปรุง
เพิ่มเติมให้ตรงกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards - 
IFRS) และส่งผลกระทบต่องบการเงินของกองทรัสต ์โดยเงื่อนไขและเวลาในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีจะขึน้อยู่
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด ดังนัน้ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านีจ้ะไม่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อการจัดท างบการเงินของกองทรัสต์ หรือต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังอาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้ยังไม่อาจรับประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบงัคับใด ๆ จะไม่มีผลกระทบในทางลบต่อ
ความสามารถของผู้ จัดการกองทรัสต์ในการด าเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ หรือต่อการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

6.1.3 ความเส่ียงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม 

ในการขายอสังหาริมทรัพย์ หรือโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ หรือขายหุ้นท่ีกองทรัสต์ลงทุน (ในกรณีท่ี
กองทรัสต์ลงทุนทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์) และการด าเนินงานเพื่อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินในอนาคตของ
กองทรัสต์นัน้ อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้ ซ่ึงกองทรัสต์อาจต้องรับภาระทัง้หมดหรือบางส่วน โดยท่ีอัตรา
ค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีท่ีกองทรัสต์จะต้องช าระดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตราท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั รวมถึงในอนาคต 
ภาระภาษีของกองทรัสต์ และ/หรือ ภาระภาษีของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน และ/หรือ การซือ้ขาย
หน่วยทรัสต์ และ/หรือ การด าเนินงานเพื่อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์ินของกองทรัสต์ และการได้รับประโยชน์ตอบแทน
จากกองทรัสต์อาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบยีบด้านภาษีอากร
หรือด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอาจท าให้ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ได้รับผลกระทบจากภาระภาษี และ/หรือ เบีย้ปรับ
เงินเพิ่มท่ีอาจจะมีขึน้ 

กองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคับใช้ของพระราชบญัญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซ่ึง
จะมีผลใช้บงัคับตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยกฎหมายดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและอัตราการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างซ่ึงแตกต่างไปจากรูปแบบและอัตราการจัดเก็บตามกฎหมายภาษีโรงเรือนและท่ีดินและ
กฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องท่ีเดิม ทัง้นี ้การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่
จะขึน้อยู่กับมูลค่าประเมินหรือราคาประเมินของท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ท่ีประกาศก าหนดโดยหน่วยงานราชการ ทัง้นี  ้
ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่นีจ้ะไม่มีผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

นอกจากนี ้ในขัน้ตอนการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์นัน้ กองทรัสต์ในฐานะผู้ รับโอนสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการภาษมูีลค่าเพิ่มนัน้ อาจถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ส าหรับมูลค่าสิทธกิาร
เช่าท่ีรับโอนมา หากกรมสรรพากรพจิารณาว่าการแปลงสภาพของกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ไม่เข้าหลักเกณฑโ์อนกิจการ
ทัง้หมด โดยในปัจจุบนั ผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทุนรวม CRYSTAL และท่ีปรึกษาด้านภาษีของกองทุนรวม อยู่
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ระหว่างการท าข้อหารือกับกรมสรรพากรเพื่อทราบข้อสรุปและแนวทางการในการด าเนินการเก่ียวกับภาษีท่ีถูกต้อง อย่างไร
ก็ดี หากผลของการตีความและตอบข้อหารือจากกรมสรรพากร แตกต่างจากท่ีผู้ จัดการกองทุนรวม CRYSTAL ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ รวมถึงความเห็นของท่ีปรึกษาด้านภาษีอากร ประเมินและคาดการณ์ไว้ กองทุนรวม CRYSTAL และ/หรือ 
กองทรัสต์ อาจมีค่าใช้จ่าย ภาระต้องเสียภาษีเพิ่มเติม และ/หรือ เบีย้ปรับเงินเพิ่ม และค่าปรับต่าง  ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ ส าหรับ
การช าระภาษีไม่ถูกต้องหรือล่าช้า ทัง้นี ้ ในการพิจารณาตัง้สมมติฐานของข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ 
ผู้ จัดการกองทรัสต์และท่ีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาถึงแหล่งเงินทุนและต้นทุนทางการเงินเพิ่มเติมท่ีอาจเกิดขึน้หาก
กองทรัสต์จะต้องช าระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวไว้แล้ว (ประมาณการมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีอาจต้องช าระดังกล่าวคาดวา่
จะมีมูลค่าไม่เกิน 280 ล้านบาท หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 7.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม CRYSTAL ณ 
วันท่ีแปลงสภาพ ไม่รวมค่าใช้จ่าย ภาระต้องเสียภาษีเพิ่มเติม และ/หรือ เบีย้ปรับเงินเพิ่มและค่าปรับต่าง  ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 
ส าหรับการช าระภาษีไม่ถูกต้องหรือล่าช้า) 

6.1.4 ความเส่ียงจากการท่ีรายได้ของกองทรัสต์ขึน้อยู่กับการตดัสินใจต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการเมื่อ
สัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อยสิน้สุดลง 

เ น่ืองจากทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ลงทุนเป็นทรัพย์สินในกลุ่มธุร กิจศูนย์การค้า ประเภทคอมมูนิตีม้อลล์ 
(Community Mall) รายได้หลักของกองทรัสต์จึงมาจากรายได้ค่าเช่าและรายได้ค่าบริการท่ีได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยของแต่
ละโครงการ ดังนัน้หาก ผู้ เช่ารายย่อยท่ีมีสดัส่วนพืน้ท่ีท่ีเช่าและสัดสว่นคา่เช่าอย่างมีนัยส าคญัต่อกองทรัสต์รายใดรายหน่ึง
หรือหลายราย หรือหากผู้ เช่ารายย่อยจ านวนมากในขณะใดขณะหน่ึง มีฐานะทางการเงินท่ีด้อยลง โดยอาจมีสาเหตุมา
จากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโดยรวมและ/หรือของประเภทธุรกิจของผู้ เช่ารายยอ่ยเหล่านัน้ และ/หรือ ปัจจัยอ่ืนใดท่ีอยู่
นอกเหนืออ านาจควบคุมของผู้ จัดการกองทรัสต์ท่ีส่งผลกระทบในแง่ลบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อยเหล่านัน้ 
เช่น การซ่อมถนนในบริเวณใกล้เคียงท่ีตัง้ของโครงการ เป็นต้น อาจเป็นเหตุให้ผู้ เช่ารายย่อยบางส่วนเหล่านัน้ผิดนัดช าระ 
และ/หรือ ช าระค่าเช่าได้ล่าช้า และ/หรือ ขอยกเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการก่อนครบก าหนดอายุสัญญา ตลอดจน
อาจปรากฏกรณีท่ีผู้ เช่ารายย่อยไม่ต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการ หรืออาจขอต่ออายุสัญญาด้วยเงื่อนไขท่ีเ ป็น
ประโยชน์แก่กองทรัสต์น้อยกว่าเงื่อนไขในสัญญาเช่าและสัญญาบริการเดิม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส าคัญต่อฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าและสัญญาบริการท่ีกองทรัสต์จะเข้าท ากับผู้ เช่ารายย่อยจะมีการเรียกเก็บเงินประกันการ
เช่า ส่งผลให้ในกรณีท่ีผู้ เช่ารายย่อยผิดนัดช าระหนี ้หรือท าผิดข้อตกลงอ่ืนใดในสัญญาเช่า รวมถึงในกรณีท่ีผู้ เช่ารายยอ่ย
ยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด โดยท่ีไม่ได้มีสาเหตุมาจากการท่ีกองทรัสต์ปฏิบตัิผิดสัญญา กองทรัสต์สามารถยดึเงินประกัน
ดังกล่าว ซ่ึงจะช่วยชดเชยรายได้ท่ีขาดหายไปของกองทรัสต์บางส่วน นอกจากนี ้สัญญาเช่าและสัญญาบริการท่ีกองทรัสต์
จะเข้าท ากับผู้ เช่ารายย่อยจะมีการก าหนดให้ผู้ เช่ารายยอ่ยต้องด าเนินการแจ้ง ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) เป็น
เวลา 1 ถึง 2 เดือนล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุของสัญญาว่าประสงค์จะต่ออายุสัญญาหรือไม่ โดยในกรณีไม่ต่อสัญญา ผู้
เช่ารายย่อยยังต้องช าระค่าเช่ารายเดือนต่อไปจนถึงวันท่ีมีการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยให้รวมถึง
ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายและเงินจ านวนอ่ืน ๆ ท่ีผู้ เช่ารายย่อยต้องรับผิดชอบด้วย ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือ 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มีระยะเวลาในการหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ ด้วยมาตรการต่าง ๆ  ดังกล่าว จะช่วยลด
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 
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ทัง้นี ้จากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์แต่ละโครงการมีอัตราการเช่าพืน้ท่ีอยู่ในระดบัดี
อย่างสม ่าเสมอ โดยอัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยในแต่ละปีของปี 2558 ถึง 6 เดือนแรกของปี 2562 สูงกว่าร้อยละ 80 ทุก
โครงการ นอกจากนี ้ทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ลงทุนจะมีการกระจายตัวในด้านท าเลท่ีตัง้และในด้านประเภทธุรกิจของผู้
เช่ารายย่อยมากขึน้ อีกทัง้เน่ืองจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการดังกล่าวส่วนใหญ่ มีอายุประมาณ 1 ถึง 3 ปี ดังนัน้
เน่ืองจากทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ลงทุนจึงมีการกระจายตัวของปีท่ีครบก าหนดสัญญา จึงท าให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือ 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์(แล้วแต่กรณี) มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนร้านค้าในโครงการเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ ด้วยปัจจัยดังกล่าวสง่ผลให้กองทรัสต์มีการกระจายความเสี่ยงในด้านผลการด าเนินงานด้วยท าเลท่ีตัง้
ของโครงการท่ีหลากหลาย และความเสีย่งท่ีกองทรัสต์จะตกอยูภ่ายใต้ปัจจัยความเสี่ยงท่ัวไปท่ีเก่ียวข้องกับกลุม่ธุรกิจของ
ผู้ เช่ารายย่อยจึงอยู่ในระดับท่ีจ ากัด อน่ึง รายละเอียดประเภทธุรกิจของผู้ เ ช่ารายย่อยและสัดส่วนการเช่าพืน้ท่ีของผู้
ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทของและปีท่ีครบก าหนดสัญญาของแต่ละโครงการแสดงไว้ในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3. ข้อมูล
เก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

6.1.5 ความเส่ียงจากการสูญเสียผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants) 

ผู้ เ ช่าหลัก (Anchor Tenants) เป็นผู้ เ ช่ารายย่อยท่ีมีสัดส่วนพืน้ท่ีท่ีเช่าและสัดส่วนค่าเช่าอย่างมีนัยส าคัญต่อ
กองทรัสต์ส่งผลให้รายได้ท่ีเรียกเก็บจากผู้ เช่าหลักมีสัดส่วนท่ีเป็นนัยส าคัญต่อรายได้หลักทัง้หมดของกองทรัสต์โดยหาก
พิจารณาสัดส่วนผู้ เช่ารายใหญ่ 10 อันดับแรกของกองทรัสต์ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 นัน้ ผู้ เช่ากลุ่มดังกล่าวคิดเป็น
สัดส่วนของพืน้ท่ีให้เช่าประมาณร้อยละ 28 ของพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิทัง้หมดของกองทรัสต์ โดยประกอบไปด้วยประเภทธุรกิจท่ี
มีความหลากหลาย เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อาหารและเคร่ืองดื่ม และแฟช่ัน ทัง้นี ้
ผู้ เช่าหลักยังเป็นปัจจัยหน่ึงในการดึงดูดกลุม่ลูกค้าเข้ามายงัโครงการ ซ่ึงส่งผลในแง่บวกตอ่การเพิ่มโอกาสในการจับจ่ายซือ้
สินค้าและใช้บริการของผู้ เช่ารายย่อยรายอ่ืนภายในโครงการ หรือกล่าวได้ว่าผู้ เช่าหลักเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสร้างความ
น่าสนใจของทรัพย์หลักท่ีกองทรัสต์ลงทุนต่อผู้ เช่ารายย่อยจากปริมาณลูกค้าผู้เข้ามาจับจ่ายซือ้สินค้าและใช้บริการภายใน
โครงการ ดังนัน้การสูญเสียผู้ เช่าหลักดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์โดยรวมของโครงการ 
ความสามารถในการรักษาอัตราการเช่าพืน้ท่ีของผู้ เช่ารายยอ่ย ซ่ึงจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทาง
การเงิน ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์   

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในอดีตย้อนหลังในช่วง 1 ถึง 3 ปีท่ีผ่านมาพบว่าผู้ เช่ารายย่อยในโครงการมีแนวโน้มท่ีจะ
ต่ออายุสัญญาเช่าเฉลี่ยโดยประมาณร้อยละ 83 และกรณีท่ีผู้ เช่าไม่ต่ออายุสัญญาเช่า เจ้าของโครงการมีช่วงระยะเวลา
เฉลี่ยในการหาผู้ เช่ารายใหม่อยู่ในช่วงประมาณ 6.8 เดือน ทัง้นี ้โดยท่ัวไปแล้วผู้ เช่าหลัก (Anchor Tenants) มีแนวโน้มใน
การต่ออายุสัญญาสูงกว่าอัตราเฉลี่ยเน่ืองจากมีความต้องการคงพืน้ท่ีเ ช่าตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น รักษาส่วนแบ่ง
การตลาด เป็นต้น นอกจากนีย้ังมีการลงทุนในการตกแต่ง ปรับปรุงพืน้ท่ีท่ีเช่าในมูลค่า ท่ีสูงกว่าพืน้ท่ีเ ช่าท่ัวไป โดยใน
ภาพรวมแล้วสัญญาเช่าและสัญญาบริการท่ีกองทรัสต์จะเข้าท ากับผู้ เช่าหลักจะก าหนดให้ผู้ เช่าหลักดังกล่าวจะต้องแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ถึง 6 เดือนก่อนครบก าหนดอายุสัญญา ซ่ึงผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (แล้วแต่
กรณี) สามารถใช้ระยะเวลาดังกล่าวในการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าหลักรายเดิม อีกทัง้จากรูปแบบการ
บริหารงานแบบรวมศูนย์ของกองทรัสต์ท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการรวบรวมข้อมูลผู้ เ ช่าหลักของแต่ละทรัพย์สินหลัก ท่ี
กองทรัสต์ลงทุน ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า จ านวนถึง 10 โครงการ กอปรกับประสบการณ์ของผู้ จัดการ



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 6 - 6 

กองทรัสต์ ซ่ึงจะเป็นผู้บริหารโครงการส่วนใหญ่ท่ีกองทรัสต์ลงทุนในการบริหารจัดการศูนย์การค้าได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ ดังนัน้ กองทรัสต์จึงมีช่องทางท่ีเพิ่มขึน้ในการจัดหาผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าหลักท่ีจะไม่ต่ออายุ
สัญญาและคาดว่าผลกระทบของความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้เช่าหลักต่อผลการด าเนินงานของกองทรัสต์จึงน่าจะอยู่ใน
ระดับต ่า 

6.1.6 ความเส่ียงจากการปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ และความเพียงพอ
ของเงินส ารองส าหรับการปรับปรุง 

เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลการด าเนินงานท่ีดีอย่างต่อเน่ืองของกองทรัสต์ ทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ลงทุน ซ่ึง
ได้แก่ ทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า จ านวน 10 โครงการ จ าเป็นต้องได้รับการดูแลปรับปรุงหรือซ่อมแซมให้ปลอดภัย 
ดูใหม่ ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าผู้ เข้ามาจับจ่ายซือ้สินค้าและใช้บริการของผู้ เช่ารายยอ่ยภายใน
โครงการ โดยในปัจจุบนัโครงการทุกโครงการอยู่ในสภาพท่ีดี และภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) จะด าเนินการให้มีการปรับปรุงหรือการซ่อมแซมบ ารุงรัก ษา
ประจ าปีหรือเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม (Maintenance and Minor Renovation) เพื่อให้ทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์
ลงทุนอยู่ในสภาพท่ีดีและมีความพร้อมและเหมาะสมส าหรับการจัดหาผลประโยชน์ได้ ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมดังกล่าวถือเป็นต้นทุนด้านการด าเนินงานซ่ึงอยู่ภายใต้ดุลพินิจของผู้ จัดการกองทรัสต์ และโดยท่ัวไปจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์มากนัก อย่างไรก็ดี เพื่อให้ทรัพย์สินหลักท่ี
กองทรัสต์ลงทุนสามารถรักษาสภาพหรือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกับศูนย์การค้าอ่ืนในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ เช่ารายยอ่ยและของลูกค้าท่ีมาจับจ่ายซือ้สินค้าและใช้บริการของผู้ เช่ารายยอ่ยของโครงการ เพื่อดึงดูดให้มีผู้
มาเช่าพืน้ท่ีรายย่อยเพิ่มขึน้ และ/หรือ เพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโตของของอัตราค่าเช่าท่ีเรียกเก็บจากผู้ เช่ารายย่อย อัน
จะช่วยรักษาและเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโตของรายได้และกระแสเงินสดของกองทรัสต์ในระยะยาว ในอนาคตผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะต้องพิจารณาด าเนินการ หรือให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ด าเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Major 
Renovation) ซ่ึงได้แก่ การปรับปรุงหรือซ่อมแซมเพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกและภายในของทรัพย์สินหลักท่ี
กองทรัสต์ลงทุนให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด ตลอดจนเปลี่ยนแปลงงานระบบในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคัญเพือ่รักษาหรือเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงานของทรัพย์สนิหลักท่ีกองทรัสตล์งทุน ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ 
หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) จะพิจารณาแผนการด าเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่เป็นราย ปีเพื่อ
น าส่งให้คณะกรรมการการลงทุนของกองทรัสต์ และทรัสตีเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบตามล าดับ และในการปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมเป็นส่วน  ๆ  เฉพาะในส่วนพืน้ท่ี
ท่ีต้องการปรับปรุงเท่านัน้ และจะไม่มีการหยุดการด าเนินงานของโครงการทัง้หมด เว้นแต่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณา
แล้วว่าการปิดโครงการเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมจะเป็นประโยชน์มากกว่าการทยอยด าเนินการเป็นส่วน  ๆ  ดังนัน้ หากมี
การปรับปรุงหรือซ่อมแซมครัง้ใหญ่ จะส่งผลให้ต้องมีการปิดพืน้ท่ีบางส่วนหรือทัง้หมดของทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสตล์งทุน 
เป็นการช่ัวคราว ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชนน์จากทรัพย์สินหลกัท่ีกองทรัสตล์งทุน ในส่วนพืน้ท่ีท่ีมีการปิด
เป็นการช่ัวคราว และต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของโครงการท่ีมีการปรับปรุงหรือซ่อมแซมครัง้ใหญ่นัน้ ตลอดจนส่งผล
กระทบต่อการด าเนินการของผู้ เช่ารายย่อยและลูกค้าท่ีมาจับจ่ายซือ้สินค้าและใช้บริการ  ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ เช่าราย
ย่อยยกเลิกสัญญาเช่าและสญัญาบริการ หรือไม่ต่ออายุสัญญาได้ ดังนัน้หากทรัพยส์ินหลกัท่ีกองทรัสตล์งทุน จ าเป็นต้องมี
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การปรับปรุงหรือซ่อมแซมครัง้ใหญ่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ได้ 

อย่างไรก็ตาม ในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการวางแผนเพื่อให้เกิดผล
กระทบต่อผู้ เช่ารายย่อยและลูกค้าท่ีมาจับจ่ายซือ้สินค้าและใช้บริการให้น้อยท่ีสุด และจะมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อ
รายได้และผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับทุกครัง้ก่อนเร่ิมด าเนินการ ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาความเพียงพอ และความ
เหมาะสมของแหล่งเงินทุนท่ีจะน ามาใช้ด าเนินการ รวมถึงผลกระทบต่อโครงสร้างการลงทุนของกองทรัสต์ตลอดจนความ
เหมาะสมในด้านระยะเวลาในการด าเนินการ อน่ึง เน่ืองจากโดยท่ัวไปธุรกิจศูนย์การค้าจะมีการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่
ทุกๆ ประมาณ 7 ถึง 10 ปี ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาจัดท าประมาณการและแผนการทยอยส ารองค่าด าเนินการ
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่จากกระแสเงินจากการด าเนินงาน และ/หรือ จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมอ่ืน โดยจะพิจารณา
เลือกโครงสร้างหรือวิธีการท่ีสง่ผลกระทบท่ีต่อผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนของกองทรัสต์ให้น้อยท่ีสุด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ 

เน่ืองจากในปัจจุบนั ข้อตกลงภายใต้สัญญาการลงทุนของกองทรัสต์กับเจ้าของโครงการในเร่ืองของเฟอร์นิเจอร์  
หรืออุปกรณ์ งานระบบ นัน้ก าหนดให้เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าแล้วนัน้ กองทรัสต์จะส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ หรือ
อุปกรณ์ งานระบบ คืนให้แก่เจ้าของโครงการตามสภาพท่ีมีการใช้งานอยู่ ณ ขณะนัน้และสามารถใช้งานได้จริงโดยไม่มี
ค่าตอบแทน ในการนี ้หากกองทรัสต์มีการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนทดแทนเฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ งานระบบของ
แต่ละโครงการในช่วงท้ายของระยะเวลาการเช่า และกองทรัสต์มีหน้าท่ีท่ีจะต้องส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวคืนแก่ผู้ให้เช่า
โดยไม่มีค่าตอบแทนแล้วนัน้ กองทรัสต์อาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดังกล่าวได้อย่างเต็มท่ี ถึงแม้กระนัน้ก็ตาม ผู้ จัดการกองทรัสต์จะได้บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนท่ีเก่ียวกั บ
เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ งานระบบ ของกองทรัสต์ในแต่ละโครงการเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็น
ส าคัญ 

6.1.7 ความเส่ียงจากการประกันภัย 

การประกอบธุรกิจของกองทรัสตมี์ความเสี่ยงด้านการด าเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสตล์งทุน 
อย่างไรก็ดี ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะด าเนินการให้กองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ ภายใต้การประกันภัยท่ีมีอยู่เดิมของทรัพย์สิน
หลักท่ีกองทรัสต์ลงทุน เพื่อให้กองทรัสต์ได้รับการประกันภัยทรัพย์สินส าหรับความเสี่ยงทุกประเภท การประกันภัยความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และการประกันภัยธรุกิจหยดุชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยในส่วนของการ
ประกันภัยทรัพย์สินส าหรับความเสี่ยงทุกประเภท จะก าหนดวงเงินเอาประกันไม่ต ่ากว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนท่ีไม่รวมค่า
ท่ีดิน ซ่ึงผู้ ก่อตัง้ทรัสต์มีความเห็นว่าการก าหนดวงเงินประกันไม่ต ่ากว่ามูลค่าทดแทนใหม่ (Replacement Cost) ท่ีไม่รวม
ค่าท่ีดิน ตลอดระยะเวลาการเช่า แม้ว่าอายุของสัญญาเช่าจะเหลือน้อยลง มีความสมเหตุสมผล เพราะมูลค่าทดแทนใหม่ 
(Replacement Cost) ดังกล่าวน่าจะเพียงพอส าหรับการก่อสร้างโครงการขึน้ใหม่หากเกิดความเสียหายกับโครงการ
ทัง้หมด และในส่วนของการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะด าเนินการให้กองทรัสตเ์ข้าท าการประกันภัยโดยจะ
ก าหนดวงเงินประกันภัยตามท่ีกองทรัสต์เห็นว่าเหมาะสม และเพียงพอในการชดเชยการสูญเสียรายได้ของกองทรัสต์ใน
กรณีท่ีมีการซ่อมแซมทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ หรือก่อสร้างใหม่ โดยมีระยะเวลาการคุ้มครองประมาณ 18 ถึง 24 เดือน 
หรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์เห็นสมควร โดยก าหนดให้กองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกัน ภัย
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ดังกล่าว และ/หรือ ด าเนินการให้ผู้ให้กู้  และ/หรือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ (ส าหรับกรณีทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ไม่ได้เ ป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับเจ้าของกรรมสิทธิ์) เป็นผู้ เอาประกันภัยหรือผู้ เอาประกันภัยร่วม และ/หรือ ผู้ รับผลประโยชน์หรือผู้ รับ
ผลประโยชน์ร่วม ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ได้รับ
ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย ส าหรับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บุคคลท่ีสามท่ีได้รับความ
เสียหายจะเป็นผู้ รับผลประโยชน์ โดยจะก าหนดวงเงินประกันตามท่ีกองทรัสต์เห็นว่าเหมาะสม  

ทัง้นี ้ แม้ว่ากองทรัสต์จะจัดให้มีการประกันภัยในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม ตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี กองทรัสต์อาจไม่สามารถจัดท าประกันภัยท่ีคุ้มครองความเสี่ยงบาง
ประเภทท่ีอาจเกิดขึน้ หรือแม้ว่ากองทรัสต์จะสามารถจัดหาประกันภัยได้ แต่อัตราเบีย้ประกันอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจท่ีกองทรัสต์จะได้รับ หรือกองทรัสต์อาจไม่สามารถใช้หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสทิธิเรียกร้องเพื่อชดเชย
ความเสียหายท่ีไม่ได้เกิดจากความผิดของกองทรัสต์ตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเก่ียวข้องได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วน ซ่ึงในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีกองทรัสตอ์าจไม่ได้รับการชดเชยความเสยีหายอย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถ
จัดให้มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวนีก้องทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงิน ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์คาดว่าจะได้รับ 

นอกจากนี ้ เน่ืองจากการลงทุนของกองทรัสต์ส าหรับบางโครงการ เป็นการลงทุนในพืน้ท่ีของอาคารศูนย์การค้า
บางส่วน ท าให้กองทรัสต์อาจไม่ได้เป็นผู้ ท่ีสามารถใช้สิทธิเรียกร้องหรือผู้ รับผลประโยชน์ส าหรับการคุ้มครองความเสยีหาย
ท่ีอาจเกิดขึน้ในส่วนของพืน้ท่ีซ่ึงกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุน ดังนัน้ ในกรณีท่ีเกิดความเสยีหายในส่วนของพืน้ท่ีใกล้เคียงกับพืน้ท่ี
ท่ีกองทรัสต์ได้ลงทุน ความเสียหายท่ีเกิดขึน้อาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์ในการจัดหารายได้ รวมถึงการให้เช่าพืน้ท่ีและ
การให้บริการของกองทรัสต์ได้ ซ่ึงในกรณีเช่นนี ้แม้กองทรัสต์จะจัดให้มีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ( Business 
Interruption Insurance) แล้วก็ตาม แต่กองทรัสต์อาจจะไม่ได้รับค่าชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยเน่ืองจากการ
ประกันภัยดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะความเสยีหายท่ีกระทบทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ได้ลงทุนเท่านัน้ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์ ดังนัน้ ในกรณีท่ีพืน้ท่ีซ่ึงกองทรัสต์ได้ลงทุนต้องหยุดชะงักในการด าเนินธุรกิจเป็นการช่ัวคราว (ทัง้ท่ีพืน้ท่ีดังกลา่ว
ไม่ได้รับความเสียหาย) จากการท่ีพืน้ท่ีอ่ืนซ่ึงกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุน เกิดความเสียหายและไม่สามารถใช้ด าเนินธุรกิจได้ จน
มีผลกระทบต่อพืน้ท่ีในส่วนท่ีกองทรัสต์ได้ลงทุน กองทรัสต์อาจจะไม่ได้รับค่าชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก 

6.1.8 ความเส่ียงจากการท่ีผู้เช่า รายย่อยในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนจะไม่ให้ความยินยอมในการ
เปล่ียนตัวคู่ สัญญาจากผู้ให้เช่าพืน้ท่ีเดิมเป็นกองทรัสต์ 

เม่ือกองทรัสต์รับโอนทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ และลงทุนในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์
จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนต้องยินยอมให้มีการเปลี่ยนตัวคู่สัญญาจากผู้ให้
เช่าพืน้ท่ีเป็นกองทรัสต์ และผู้ เช่ารายยอ่ยต้องช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ในฐานะผู้ให้เช่า ทัง้นี ้หากผู้ เช่ารายยอ่ยปฏิเสธท่ี
จะให้ความยินยอมดังกล่าว และไม่ช าระค่าเช่าพืน้ท่ีให้แก่กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับค่าเช่าพืน้ท่ีอันเป็นรายได้
หลักของกองทรัสต์ ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ และต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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อย่างไรก็ดี ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะด าเนินการให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม CRYSTAL และเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 แต่ละราย ด าเนินการประสานงานการให้ความ
ยินยอมในการเปลี่ยนคู่สัญญาจากผู้ให้เช่าพืน้ท่ีเป็นกองทรัสต์ โดยด าเนินการแจ้งและอธิบายถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับ
การลงทุนของกองทรัสต์ให้ผู้ เช่ารายยอ่ยได้รับทราบโดยเร็วและใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ผู้ เช่าราย
ย่อยรับทราบและยินยอมการเปลี่ยนคู่สัญญา ทัง้นี ้เน่ืองจากข้อสัญญาอ่ืน ๆ  ท่ีส าคัญในสัญญาให้เช่าพืน้ท่ีกับลูกค้าไม่ได้
เปลี่ยนแปลงจากเดิม ดังนัน้ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงคาดว่าการปฏิเสธท่ีจะให้ความยินยอมดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึน้ได้น้อย  

นอกจากนี ้หากผู้ เช่ารายย่อยปฏิเสธท่ีจะให้ความยินยอมในการเปลี่ยนตัวผู้ให้เช่า ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวม CRYSTAL และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพยส์ินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 แต่ละราย จะท า
หน้าท่ีแทนกองทรัสต์ในการจัดเก็บค่าเช่าหรือผลประโยชน์อ่ืนใดตามสัญญาจากผู้ เช่ารายย่อย อันเป็นผลประโยชน์ท่ี
กองทรัสต์ควรได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยดังกล่าว โดยจะด าเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวคืนให้แก่กองทรัสต์ภายใน
ระยะเวลาตามท่ีก าหนดในสัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

6.1.9 ความเส่ียงจากการท่ีผลการด าเนินงานและผลประกอบการของกองทรัสต์ขึ ้นอยู่กับความสามารถด้าน
การบริหารจัดการกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ 

การบริหารจัดการกองทรัสต์ให้มีประสิทธิภาพและประสบความส าเ ร็จตามเป้าหมายย่อมต้องอาศัยความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญของผู้ จัดการกองทรัสต์ ซ่ึงเป็นผู้ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการกองทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงการก าหนดโครงสร้างแหล่งเงินทุน การบริหารจัดการกระแสเงินสดของกองทรัสต์ และการ
จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ดังนัน้ หากผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์ ให้
ประสบความส าเร็จ หรือไม่สามารถด าเนินการจัดการทรัพย์สนิหลักของกองทรัสต์ได้อย่างเหมาะสม อาจจะส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และ/หรือ รายได้จากค่าเช่าท่ีกองทรัสต์จะได้รับ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการ ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ตลอดจน
การช าระคืนหนีท่ี้ถึงก าหนดช าระ อย่างไรก็ดี ผู้ จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ และในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดย
จะด าเนินการด้วยความพยายามอย่างเต็มความสามารถ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดโดยรวมของกองทรัสต์  และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 

ทัง้นี ้กองทรัสต์จะมีผู้ เข้าท าหน้าท่ีเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ 2 ราย ซ่ึงได้แก่ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด 
(“KERM”) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด (“BBLAM”) ซ่ึงผู้ จัดการกองทรัสต์แต่ละรายมีความ
เช่ียวชาญคนละด้าน อย่างไรก็ด ีในกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์รายใดรายหน่ึง ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ผู้ จัดการกองทรัสต์
อีกรายหน่ึงสามารถเข้าท าหน้าท่ีทดแทนได้ในทุกหน้าท่ี ถึงแม้ว่าผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีทดแทนจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อกองทรัสต์ 

นอกจากนี ้ กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากการท่ีกองทรัสต์มีผู้ จัดการกองทรัสต์ 2 รายบริหารร่วมกัน ซ่ึงอาจมี
ความเห็นหรือมีแนวทางในการตัดสินใจท่ีแตกต่างกันและไม่สามารถตกลงหรือหาข้อสรุปร่วมกันได้ ในท่ีประชุม
คณะกรรมการการลงทุนของกองทรัสต์ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทรัสต ์เช่น ท าให้เกิดความล่าช้า ท า
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ให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นต้น อย่างไรก็ดี ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้มีการจัดท าข้อตกลงร่วมกันเพื่อก าหนดวิธีการและ
มาตรการในการพิจารณามติท่ีเป็นสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ ซ่ึงข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวจะช่วย
ลดความเป็นไปได้ท่ีจะท าให้เกิดสถานการณ์ท่ีไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ (Deadlock) 

6.1.10 ความเส่ียงจากการท่ีผลการด าเนินงานและผลประกอบการของทรัพย์สินขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้รับการแต่งตั ้งจากผู้จัดการกองทรัสต์ในการท า
หน้าท่ีบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ส าหรับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์ินหลักของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสตจ์ะก าหนดนโยบายและกลยทุธท่ี์
เหมาะสมในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้กองทรัสต์สามารถจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างรายได้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม โดย
ด าเนินการจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงด าเนินการให้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (ส าหรับโครงการท่ีมีการแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์) จัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ท่ีได้ รับ
มอบหมายตามสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพยท่ี์ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้เข้าท ากับผู้บริหารอสังหาริมทรัพยแ์ต่ละราย 
โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ จัดการกองทรัสต ์ซ่ึง
รวมถึงนโยบายต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ดังเช่น การหาผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่หรือการต่ออายุสญัญา
เช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการกับผู้ เช่ารายย่อยและผู้ รับบริการปัจจุบนั การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย การ
จัดให้มีการบ ารุงรักษาหรือพัฒนาทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและเหมาะแก่การจัดหาผลประโย ชน์ 
ดังนัน้ หากผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์ให้ประสบความส าเร็จ หรือไม่สามารถด าเนินการจัดการ
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ได้อย่างเหมาะสม และ/หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถจัดการตามกลยทุธ์ได้อยา่ง
เหมาะสมตามนโยบายของผู้ จัดการกองทรัสต์หรือหากสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดท าระหว่างผู้ จัดการ
กองทรัสต์กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ซ่ึงมีระยะเวลาของสัญญา 3 ถึง 6 ปี นับตัง้แต่วันท่ีกองทรัสต์ลง ทุน ใน
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ได้ครบก าหนดอายุสัญญาลงหรือมีการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด หรือหาก
มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรส าคัญของผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ อาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อมูลค่าของทรัพย์สินหลัก และ/หรือ รายได้ค่าเช่าท่ีกองทรัสต์ควรจะได้รับ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนการช าระคืนหนีท่ี้ถึงก าหนดช าระของ
กองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี กลไกในการแบ่งปันผลประโยชน์ตามโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนการท าหน้า ท่ีบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ และในสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) จะก าหนด
ค่าธรรมเนียมท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ได้รับผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงจากการ
ด าเนินงานของทรัพย์สินท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการ ซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจในการบริหารพืน้ท่ีเช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ี์
รับผิดชอบบริหารจัดการเพื่อให้สามารถสร้างผลก าไรในระดับท่ีดีอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มี
การพิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  (ถ้ามี) ตลอดระยะเวลาการจ้างบริหารโดยจะมีการพิจารณา
ผลการด า เนินงานทุกปี และมีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภ ายในของผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์โดยสม ่าเสมอเพื่อสร้างความม่ันใจแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์   (ถ้ามี) ได้ท าหน้าท่ี
บริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีใ้นการว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทรัสตจ์ะ



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 6 - 11 

จัดให้มีการพิจารณาคุณสมบตัิต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพฒันา
และบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีได้รับมอบหมายนัน้ 

ทัง้นี ้KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์มี บจ. เบญจกิจพัฒนา และบจ. เกียรติสหมิตร เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ทางอ้อมร่วมกันกับ บจ. เค.อี.รีเทล และ บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล (ถือหุ้นโดย บจ. เค.อี.รีเทล) ซ่ึงเป็นผู้บริหาร
จัดการชุดปัจจุบนัของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ซ่ึงได้แก่ โครงการ CDC โครงการ TC และ โครงการ TCR ตามล าดับ 
และ KERM มีคณะผู้บริหารและกรรมการของเป็นคณะท างานชุดเดียวกัน และ/หรือ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. เบญจ
กิจพัฒนา และ บจ. เกียรติสหมิตร และ/หรือ บจ. เค.อี.รีเทล  

อน่ึง ความสามารถของผู้ จัดการกองทรัสต ์ในการด าเนินงานตามแผนการเพื่อสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายนัน้ ขึน้อยู่กับปัจจัยท่ีไม่แน่นอนหลายประการ ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการด าเนินงาน
ตามแผนการเพื่อสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์ในความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผนท่ีวางหรือก าหนดไว้ หรือสามารถท่ีจะท า
ได้ภายในเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 

6.1.11 ความเส่ียงในเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของอสังหาริมทรัพย์กับผู้จัดการกองทรัสต์
และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงท าหน้าท่ีบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

เน่ืองจากผู้ ท่ีอาจท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ภายหลังการลงทุนของกองทรัสต์ ซ่ึงได้แก่ KERM ซ่ึงจะเข้าเป็น
ผู้ท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกันกับ บริษัท เดอะ คริสตัล รี
เทล จ ากัด (“บจ. เดอะ คริสตัล รีเทล”) ซ่ึงเป็นผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันและมีท าเลท่ีตัง้อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกับทรัพย์สินหลักท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ตามรายละเอียดในส่วนท่ี 2.1 หัว ข้อ 3.2.4 ลักษณะการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ข้อ (3) อสังหาริมทรัพย์ อ่ืนภายใต้การบริหารจัดการของผู้ ท าหน้า ท่ีบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ท่ีอาจแข่งขันในทางธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ดังนัน้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่ง
กองทรัสต์ กับผู้ท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์จึงอาจเกิดขึน้ได้ 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สัญญาก่อตัง้ทรัสต์และสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยทรัสตีจะก าหนดบทบาทและ
ขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ จัดการกองทรัสต์ในการดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนท่ีเป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ 
ตลอดจนในการท าหน้าท่ีบริหารจัดการทรัพย์สนิหลักท่ีกองทรัสต์จะลงทุน ซ่ึงรวมไปถึงการก ากับและตรวจสอบการท างาน
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากผู้ จัดการกองทรัสต์ในการท าหน้าท่ีบริหารจัดการการด าเนินงานของ
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ท่ีได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีท่ีมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ต้องด าเนินการให้ม่ันใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ท่ีดี
ท่ีสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ทัง้นี ้กลไกในการแบง่ปันผลประโยชน์ตามโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนการท าหน้าท่ี
บริหารอสังหาริมทรัพย์ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ และในสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะท าให้
ผู้ จัดการกองทรัสต์ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีขึน้อยู่กับความสามารถในการสร้างรายได้ท่ี
เกิดขึน้จริงจากการด าเนินงานของทรัพย์สินท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการ ซ่ึงส่งผลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์  และผู้บริหาร
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อสังหาริมทรัพย์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์มีผลประโยชน์ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจะช่วยลดความเสี่ยง
จากการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ 

ทัง้นี ้KERM อาจท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเดียวกันกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ อันได้แก่พืน้ท่ี
ในลักษณะดังต่อไปนี ้ 1) ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ ซ่ึงตัง้อยู่ในระยะทางห่างจากโครงการ SPRP และ
โครงการ TCR ประมาณ 7 กิโลเมตร และ 19 กิโลเมตร ตามล าดับ ซ่ึงผู้ จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่าโครงการดังกลา่ว
ตัง้อยู่ในระยะท่ีห่างกันพอสมควรจากของโครงการซ่ึงเป็นทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์และยังมีกลุม่ลูกค้าท่ีแตกต่างกัน 2) 
พืน้ท่ีบางส่วนของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ และศูนย์การค้าคริสตัลเดอะ คริสตัล เอกมัย -รามอินทรา ในส่วนท่ี
กองทรัสต์ไม่ได้เข้าลงทุน 3) พืน้ท่ีอ่ืนท่ีพัฒนาขึน้เพิ่มเติมในบริเวณข้างเคียงของโครงการ CDC และโครงการ TC และ 4) 
พืน้ท่ีโครงการอ่ืนท่ี KERM รับบริหารจัดการ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีได้ร่วมกันก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดจากการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ระหว่างพืน้ท่ีซ่ึงเป็นทรัพยส์ินหลักของกองทรัสตแ์ละพืน้ท่ีอ่ืน
ในส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้เข้าลงทุน  ซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีระบุอยู่ในข้อ 10.5.4 การบริหารจัดการทรัพยส์ินอ่ืนของผู้ จัดการ
กองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ในส่วนท่ี 2-10 ซ่ึงรวมถึงการแจ้งให้ทรัสตทีราบเม่ือมีกรณีท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใดๆ การก าหนดกรอบราคา การเสนอพืน้ท่ีเช่าอย่างเท่าเทียมไม่แบง่แยก และการท ารายงานสรุปผลการ
ตัดสินใจของผู้สนใจ 

6.1.12 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้อันเป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์กู้ยืมเงิน 

ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 นี ้กองทรัสต์มีความประสงค์ท่ีจะกู้ ยืมเงินในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 
2,875 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหน่ึงในการลงทุนในทรัพย์สินหลักท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครั ้งท่ี 1 และกู้ ยืมเงินใน
วงเงินสินเช่ือหมุนเวียน (ตั๋วสัญญาใช้เงิน) จ านวนรวมไม่เกิน 380 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค า้ประกัน (Letter of 
Guarantee) จ านวนรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสตก์าร
ซ่อมบ า รุงและปรับปรุงทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุน รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกันการใช้สาธารณูปโภคของทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ และเป็นหลักประกันเพื่อการได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงสิทธิในค าม่ันหรือสิทธิในการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติ มใน
อนาคต ซ่ึงรวมทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเก่ียวกับ
ร่างสัญญากู้ ยืมเงิน ได้ใน ส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3.1 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ข้อ (7) การ
กู้ ยืมเงิน 

ดังนัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากการกู้ ยืมเงินดังกล่าว จากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ และอัตรา
ดอกเบีย้ เน่ืองจากอัตราดอกเบีย้ลอยตัวตามสัญญาเงินกู้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างอายุของสัญญาเงินกู้ ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทรัสต์ และอาจจะกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  นอกจากนี ้ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถช าระดอกเบีย้ และ/หรือ เงินต้นตามท่ีก าหนดใน
สัญญากู้ ยืมเงิน หรือเกิดเหตุผิดสัญญาอ่ืน ๆ ภายใต้สัญญาเงินกู้  อาจส่งผลให้ผู้ให้กู้ อาจด าเนินการทางกฎหมายกับ
กองทรัสต์ หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญา อันเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบตัิตามสัญญากู้ยืมเงิน เช่น ก าหนดให้เงินกู้ ยืมส่วน
หน่ึงหรือทัง้หมดภายใต้เอกสารทางการเงินใด ๆ ถึงก าหนดช าระโดยพลัน หรือใช้สิทธิในการบงัคับตามสัญญาท่ีเก่ียวกับ
การให้หลักประกันส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทัง้หมด รวมถึงการบังคับจ านองในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ท่ีน าไปเป็น
หลักประกันเงินกู้  หรือการรับโอนสิทธิบนกรมธรรม์ประกันภัยในทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์จะลงทุน   
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ทัง้นี ้เม่ือครบก าหนดช าระเงินกู้  หรือภายใต้ข้อก าหนดในสัญญาเงินกู้  ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาสภาพคลอ่ง
ของกองทรัสต์ และทางเลือกในการระดมทุนด้วยวิธีต่าง ๆ  เช่น การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การออกและเสนอขาย
หุ้นกู้  การกู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัทางการเงิน บริษัทประกันภัย  และ/หรือ นิติบุคคลประเภทอ่ืนท่ีสามารถให้
สินเช่ือแก่กองทรัสต์ ซ่ึงอาจจะรวมถึงธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และ/หรือ 
สถาบนัการเงินอ่ืนใดท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี และ/หรือ ผู้ จัดการกองทรัสต์ เพื่อช าระหนีเ้ดิม (Refinance) เป็น
ต้น โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะเลือกวิธีการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ และเป็นไปตาม
กฎหมายหรือระเบยีบท่ีเก่ียวข้องจะอนุญาตให้กองทรัสต์ท าได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีมีการกู้ ยมืเงินใหม่เพื่อมาช าระหนีเ้งนิ
กู้ ยืมเดิม (Refinancing) กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงท่ีอาจใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ หรือไม่ได้ข้อตกลงในสัญญากู้ยมื
เงินฉบบัใหม่ท่ีดีเ ท่ากับข้อตกลงในสัญญากู้ ยืมเงินฉบับเดิมหรือในกรณีท่ีมีการกู้ ยืมเงินเพิ่มเติมอาจมีข้อสัญญาบาง
ประการซ่ึงจ ากัดการด าเนินงานของกองทรัสต์ โดยความเสี่ยงจากการกู้ ยืมเงินท่ีกล่าวมาทัง้หมดนัน้ อาจมีผลกระทบต่อ
สภาพคล่องของกองทรัสต์ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์หรืออาจท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลดลงได้ อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากหลักประกัน
การกู้ ยืมและความสามารถในการช าระหนีข้องกองทรัสต์แล้ว ความเสี่ยงจากการท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถช าระเงินต้นตามท่ี
ก าหนดในสัญญากู้ ยืมเงินเน่ืองจากไม่สามารถท าการระดมทุนเพื่อช าระคืนหนีเ้ดิมอยู่ในระดับต ่า ประกอบกับ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์จะเข้าไปลงทุนนัน้มีความสามารถท่ีจะสร้างรายได้ให้กับกองทรัสต์อย่างตอ่เน่ือง โดยในกรณีท่ี
กองทรัสต์ไม่สามารถช าระเงินกู้ ยมืได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ อันเป็นเหตุผิดสัญญาแล้วนัน้ และภายใต้สัญญากู้ยืมเงนิมี
การให้หลักประกันแก่สถาบนัการเงิน สถาบนัการเงนิอาจพิจารณาบงัคับหลักประกัน (เช่น การขายทอดตลาด) เพื่อน าเงนิ
ท่ีได้มาช าระหนี ้โดยเม่ือสถาบนัการเงินได้รับเงินจากการบงัคับหลักประกันแล้ว ภายหลังจากสถาบนัการเงินด าเนินการ
หักช าระเงินต้น ดอกเบีย้ เบีย้ปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดแล้ว กองทรัสต์จึงจะได้รับเงินจ านวนท่ี
เหลือหลังจากการหักช าระหนีแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องต่อไป  

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และจะบริหารจัดการกองทรัสต์  โดยค านึงถึงความเสี่ยง
ดังกล่าวโดยจะมีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ  รวมถึงแนวโน้มอัตรา
ดอกเบีย้อย่างสม ่าเสมอ  นอกจากนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกลา่ว 
เช่น บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) หรือการด าเนินการใด ๆ  กับเจ้าหนี ้เช่น การขอขยาย
ระยะเวลาการช าระหนี ้การขอผ่อนผันเงื่อนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์เป็นต้น โดยกองทรัสต์จะ
ด าเนินการดังกล่าวโดยค านึงถึงกฎหมายหรือระเบยีบท่ีเก่ียวข้องและประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคัญ  

6.1.13 ความเส่ียงจากการท่ีกองทรัสต์อาจมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ 

ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบหาก
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ  เพิ่มขึน้ โดยรายได้ไม่เพิ่มขึน้ตามหรือเพิ่มขึน้ใน
อัตราท่ีน้อยกว่า 

ปัจจัยท่ีอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพิ่มสูงขึน้ได้แก่ 

- การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
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- การเพิ่มขึน้ของภาษีท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย 

- การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคับ รวมทัง้นโยบายของรัฐบาลซ่ึงจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคับ และนโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงนัน้ 

- การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 

- การเพิ่มขึน้ของค่าบริการส าหรับผู้ รับจ้างช่วง (ถ้ามี) 

- การเพิ่มขึน้ของอัตราเงินเฟ้อ 

- การเพิ่มขึน้ของเบีย้ประกันภัย  

- ความเสียหายหรือความช ารุดบกพร่องของอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงต้องมีการแก้ไข โดยต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในส่วนนีไ้ม่สามารถคาดหมายได้  รวมถึงการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ 

6.2 ความเส่ียงเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

6.2.1 ความเส่ียงโดยท่ัวไปในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะแต่ (1) การเปลี่ยนแปลงในทาง
ลบของการเมืองหรือเศรษฐกิจ (2) การเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะของตลาดในพืน้ท่ี (3) สถานะทางการเงินของผู้
เ ช่า  ผู้ ซือ้และผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ (4) แหล่งเงินทุนสนับสนุน ทัง้ ท่ีเป็นเงินกู้ ยืม ตราสารหนี ้หรือตราสารทุนซ่ึงอาจ
เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการได้มาเพิ่มซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ หรือการปรับปรุง
ซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ (5) การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ ต้นทุนการเงิน และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการด าเนินงานอ่ืน ๆ  (6) 
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายการก าหนดเขตพืน้ท่ีและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ของรัฐบาลและนโยบาย
ด้านการเงิน (7) ข้อเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จากอสังหาริมทรัพย์ (8) การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าในตลาด (9) 
การเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน (10) การแข่งขันระหว่างเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อแย่ง
ลูกค้าท่ีเป็นผู้ เช่าและผู้ใช้พืน้ท่ีซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดพืน้ท่ีว่างในอสังหาริมทรัพย์ หรือไม่สามารถให้เช่าโดยมีข้อตกลงท่ีเป็น
ประโยชน์ได้ (11) การไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือสัญญาเช่าฉบบัปัจจุบนัหมดอายุ (12) การไม่สามารถจัดเก็บคา่
เช่าหรือค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากผู้ใช้ และ/หรือ ผู้ เช่ารายย่อยได้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด หรือการไม่สามารถจัดเก็บ
ได้เลยเน่ืองจากผู้ใช้ และ/หรือ ผู้ เช่ารายย่อยล้มละลาย (13) การไม่สามารถจัดท าประกันภัยได้เพียงพอหรือครอบคลุม
ความเสียหายหรือการท่ีเบีย้ประกันภัยเพิ่มสูงขึน้ (14) การเพิ่มขึน้ของอัตราเงินเฟ้อ (15) อสังหาริมทรัพย์ช ารุดบกพร่อง
เป็นเหตุให้ต้องแก้ไขซ่อมบ ารุง ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีไม่อาจคาดหมายได้ (16) ผู้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง
และเงื่อนไขในสัญญาเช่า (17) การต้องพึ่งพากระแสเงนิสดเพือ่ใช้ในการซ่อมบ ารุงและการพฒันาปรับปรุงอสังหาริมทรัพย ์
(18) การท่ีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพิ่มสูงขึน้ รวมถึงค่าภาษีท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (19) สิทธิหรือภาระติดพัน
ใดๆ ท่ีตรวจไม่พบขณะท่ีท าการตรวจสอบหรือสอบทานอสังหาริมทรัพย์ท่ีกรมท่ีดิน และ (20) เหตุสุดวิสัยท่ีท าให้เกิดความ
เสียหายท่ีไม่อาจท าประกันภัยได้ 

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีส้่งผลให้เกิดความผันผวนของอัตราการเช่าพืน้ท่ี อัตราค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ท าให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์และรายได้ท่ีได้ รับจากอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงมูลค่า
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อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจลดลงอย่างมีนัยส าคัญหากตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือเศรษฐกิจของประเทศไทย อยู่
ในช่วงขาลงอย่างกะทันหัน 

นอกจากนี ้การท่ีกองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก 
โดยเฉพาะการลงทุนในทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าสูงอาจส่งผลต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการปรับเปลี่ยนทรัพย์สิน
บางส่วนเป็นเงินสด หรือ การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน (Investment Portfolio) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
เศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และปัจจัยอ่ืน ๆ 

6.2.2 ความเส่ียงของโครงสร้างการลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีกระจุกตัวเมื่อ
เปรียบเทียบกับกองทุนรวมและตราสารทางการเงินประเภทอื่น 

การท่ีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า
หน่วยทรัสต์ ท่ีออกและเสนอขายรวมทัง้จ านวนเงินกู้ ยืม (ถ้ามี) ท าให้การลงทุนของกองทรัสต์กระจุกตัวอยู่ใน
อสังหาริมทรัพย์ ในขณะท่ี กองทุนรวมและตราสารทางการเงินประเภทอ่ืนอาจมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสาร
ทางการเงินประเภทต่าง ๆ  หรือกระจายการลงทุนในทรัพย์สนิหลายประเภท ดังนัน้ หากเกิดภาวะท่ีส่งผลกระทบต่อตลาด
อสังหาริมทรัพย์ เช่น ภาวะเศรษฐกิจฝืด ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง อาจท าให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ มากกว่ากองทุนรวมและตราสารทางการเงินประเภท
อ่ืนท่ีมีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภทมากกว่า 

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินท่ีโอนมาจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ และทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 มีการกระจายตัวของท่ีตัง้ของแต่ละทรัพย์สินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนัน้ การลงทุนของ
กองทรัสต์จึงมีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในระดับหน่ึง 

6.2.3 ความเส่ียงท่ีทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อาจต้องเผชิญกับความเส่ียงจากภาวะการแข่งขันท่ีสูงขึ ้นและ
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค 

เน่ืองจากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ภายหลังการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CRYSTAL และการลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการศูนย์การค้า ดังนัน้ผลการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากการแข่งขันท่ีสูงขึน้ทัง้จากผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ท่ีเปิดและ
ปรับปรุงศูนย์การค้าอย่างต่อเน่ือง รวมถึงจากการปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคจากปัจจัยต่า ง ๆ ดังเช่น 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซ่ึงท าให้เกิดความท้าทายจากการเติบโตของตลาดสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) ท่ี
สามารถตอบสนองวิถีการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมถึงมีจุดเด่นด้านกลยุทธ์ราคา ความหลากหลายของสินค้าและ
ความสะดวก ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก ซ่ึงถือเป็นผู้ เช่าหลักของศูนย์การค้า และผู้ประกอบการศูนยก์ารค้าต้องปรับตวั
และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ 

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการด าเนินการท่ีจ าเป็นต่าง ๆ  ภายใต้ขอบเขตอ านาจ
และความรับผิดชอบของผู้ จัดการกองทรัสต์ ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ และ
สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้การก ากับดแูล
ของทรัสตี ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ทรัพย์สนิหลักของกองทรัสต์ โดยมุ่งเน้นการพฒันาและปรับปรุง
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ การใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีและการรักษา
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ภาพลักษณ์ท่ีดีและความทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของศูนย์การค้า และจะร่วมกันวางแผนกลยุทธแ์ละมาตรการ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การค้าให้มีความแตกต่างและเป็นท่ียอมรับ รวมถึงแนวคิดใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผู้บริโภคและเพื่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ 

6.2.4  ความเส่ียงจากกรณีทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ลงทุนถูกเวนคืนท่ีดิน   

กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเวนคืนทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสตล์งทุน ซ่ึงท าให้กองทรัสต์ไม่
อาจใช้ทรัพย์สินหลักดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ไม่สามารถประเมินถึงโอกาสใน
การถูกเวนคืนได้ เน่ืองจากการเวนคืนท่ีดินเป็นนโยบายและความจ าเป็นในการใช้พืน้ท่ีของรัฐบาล อย่างไรก็ดี  กองทรัสต์
อาจไม่ได้รับค่าชดเชยจากรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง จากการเวนคืน หรือได้รับค่าชดเชยดังกล่าวน้อยกวา่
มูลค่าท่ีกองทรัสต์ใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินหลักท่ีถูกเวนคืนดังกล่าว ซ่ึงอาจส่งผลให้ผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะ
ได้รับจากการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีได้ประมาณการไว้ทัง้ในส่วนของประโยชน์ตอบแทนและเงินลงทุน ทัง้นี ้จ านวนเงิน
ค่าชดเชยท่ีกองทรัสต์จะได้รับขึน้อยู่กับเงื่อนไขตามท่ีก าหนดในสัญญาท่ีเ ก่ียวข้อง และตามท่ีหน่วยงานราชการท่ี
รับผิดชอบในการเวนคืนดังกล่าวก าหนดให้ตามหลักเกณฑแ์ละระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิ
การเช่า และทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าวถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงคท่ี์ตก
ลงไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่างกองทรัสต์และผู้ให้เช่าโครงการได้ จะถือว่าสัญญาเช่าฉบบัดังกล่าวเป็นอันยุติและ
ยกเลิกต่อกันโดยทันทีในวันท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืน โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนตามวิธีการ
ค านวณค่าทดแทนตามสูตรการค านวณท่ีระบุไว้ในสัญญาเช่าดังกล่าว ทัง้นี ้ เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดหลังการจ่ายเงินให้
กองทรัสต์ (ถ้ามี) ให้เป็นของผู้ให้เช่า อย่างไรก็ดี หากทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนบางส่วน และกองทรัสต์ยังเห็นว่าทรัพยส์นิ
ดังกล่าวยังสามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตกลงไว้ในสัญญาเช่าให้ถือว่าสัญญาเช่ามีผลบงัคับใช้ต่อไป  

6.2.5 ความเส่ียงจากการท่ีทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ลงทุนอาจจะมีความช ารุดบกพร่อง หรืออาจมีการปฏิบัติ
ท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ หรืออาจมีความบกพร่องอื่น 

นอกเหนือจากท่ีได้มีการเปิดเผยไว้ในหนังสือชีช้วนหรือแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนีแ้ล้ว ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้
ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์จะลงทุน พบว่าอยู่ในสภาพท่ีดี มีความพร้อมท่ีจะลงทุนและไม่พบว่าทรัพย์สิน
หลักดังกล่าวมีความช ารุดบกพร่องหรือขาดตกบกพร่องท่ีต้องได้รับการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษาอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็
ตาม ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ไม่มีการปฏิบตัิไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบต่าง ๆ หรือไม่มีการ
ขาดตกบกพร่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์จะลงทุน รวมทัง้รายงานของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีผู้
ก่อตัง้ทรัสต์ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักดังกล่าว รายงานการตรวจสอบสภาพอาคารและรายงานการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินอาจจะมีข้อจ ากัดในการตรวจสอบซ่ึงอาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ทัง้นี ้ความช ารุดบกพร่องหรือขาด
ตกบกพร่องท่ียังไม่ปรากฏดังกล่าว อาจท าให้กองทรัสต์ ต้องลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยส าคัญ หรือมีภาระหน้าท่ีต่อ
บุคคลภายนอกท่ีท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในลักษณะและจ านวนท่ีมิได้คาดการณ์ไว้ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และ
กระแสเงินสดของกองทรัสต์อย่างมีนัยส าคัญ 

ข้อรับรอง ค ารับประกัน และข้อตกลงการรับผิดชอบชดใช้ท่ีให้โดยเจ้าของทรัพย์สินหลัก ท่ีกองทรัสต์จะลงทุน อยู่
ภายใต้ขอบเขตจ านวน และระยะเวลาในการเรียกร้องท่ีจ ากัด ดังนัน้ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงไม่สามารถรับประกันได้วา่กองทรัสต์
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จะมีสิทธิได้รับชดใช้ความเสียหายภายใต้ข้อรับรอง ค ารับประกันและข้อตกลงรับผิดชดใช้ใด ๆ ดังกล่าว ส าหรับความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้กับกองทรัสต์ อันเน่ืองมาจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

6.2.6 ความเส่ียงจากการท่ีอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุนอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้กองทรัสต์มี
ค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดหลายด้าน 

อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุนอยู่ภายใต้บงัคับของหลักเกณฑท์างกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมาย
ด้านสุขอนามัย กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน า้ การทิง้ของเสีย และการควบคุม
มลภาวะทางเสียง ซ่ึงภายใต้กฎหมายเหล่านี ้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ ท่ีควบคุมการด าเนินการและการใช้ประโยชน์
อสังหาริมทรัพย์อาจมีความรับผิด ซ่ึงรวมถึงโทษปรับหรือโทษจ าคุกหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
นอกจากนี ้ กองทรัสต์อาจต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวเหล่านี ้ หาก มีการ
ปนเปือ้นหรือเกิดมลภาวะต่าง ๆ หรือหากไม่สามารถแก้ไขมลภาวะต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ อาจส่งผลให้กองทรัสต์มีความรับผิด 
หรืออาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยส าคัญในการน าอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุนออกให้เช่าและให้ใช้พืน้ท่ี 

นอกจากนี ้อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อมใน
ช่วงเวลาหน่ึง อาจไม่สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อมในอีก
ช่วงเวลาหน่ึง หากข้อก าหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านัน้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนัน้ 
จึงมีความเสี่ยงในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อม การ
ด าเนินการเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อก าหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องด้าน
สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม อาจเพิ่มภาระด้านค่าใช้จ่ายและส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ได้ 

6.2.7 ความเส่ียงเก่ียวกับภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรม 

ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ทรัพย์สินดังกล่าวอาจได้รับความเสียหายจาก ภัย
ธรรมชาติ อุบตัิภัย ภัยจากการก่อวินาศกรรม และ/หรือ เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจท าให้กองทรัสต์สูญเสียรายได้อย่างมีนัยส าคญั 
และมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์จะลงทุนนัน้มีการกระจายความเสี่ยงในด้านท าเลท่ีตัง้ ท าให้ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หรือหลายเหตุการณ์ท่ีได้กล่าวถึงข้างต้นอยู่ในวงจ ากัด นอกจากนีก้องทรัสต์ได้จัดให้มีการ
ประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (All Risks Insurance) โดยก าหนดให้กองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนการ
ครอบครองพืน้ท่ีทัง้หมดภายในอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) โดยก าหนดให้กองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์หรือผู้ รับผลประโยชน์ร่วม และ/หรือ เป็นผู้ เอาประกันภัยหรือผู้
เอาประกันภัยร่วม เพื่อคุ้มครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ นอกจากนี ้กองทรัสต์ยังได้จัดให้มีการประกันความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากความรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้มา
ใช้บริการในทรัพย์สินด้วย ซ่ึงผู้ ก่อตัง้ทรัสต์เห็นว่าการจัดให้มีการประกันดังกล่าวข้างต้นมีความเพียงพอและเหมาะสม 
เน่ืองจากการประกันความเสีย่งภัยในทรัพย์สนิมีการก าหนดเงินเอาประกันให้ไม่ต ่ากวา่มูลค่าทดแทนใหม่ (Replacement 
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Cost) ท่ีไม่รวมค่าท่ีดิน เพื่อให้เพียงพอส าหรับการก่อสร้างโครงการขึน้ใหม่ รวมทัง้การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักมีการ
คุ้มครองท่ีครอบคลุมค่าเฉลี่ยของรายได้สุทธิประมาณ 18 ถึง 24 เดือน หรือระยะเวลาตามท่ีกองทรัสต์เห็นสมควร 

6.2.8 ความเส่ียงจากการใช้บริการพืน้ท่ีจอดรถ 

เน่ืองจากกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนในพืน้ท่ีจอดรถทัง้หมดของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเดอะ 
คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของโครงการ CDC ท่ีกองทรัสต์จะลงทุน จ านวนท่ีจอดรถบนดินและในท่ีอยู่ใน
อาคารท่ีกองทรัสต์ลงทุนโดยตรงในแต่ละโครงการจะมีค่อนข้างจ ากัด อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และเพื่ออ านวยความสะดวกของผู้ เช่ารายย่อยในส่วนพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ลงทุน กองทรัสต์จะเข้าท า
สัญญาตกลงกระท าการกับผู้ให้เช่าโครงการดังกล่าว และเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ให้เ ช่า
โครงการ เพื่อให้กองทรัสต์ได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้พืน้ท่ีจอดรถในศูนย์การค้าซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของโครงการดงักลา่ว หรือในกรณีท่ี
ผู้ให้เช่ามีแผนพัฒนาพืน้ท่ีดังกล่าว ผู้ ให้เช่าโครงการดังกล่าว และ/หรือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินจะจัดหาพืน้ท่ีท่ีจอดรถอ่ืน
เพิ่มเติมให้เพียงพอ ตลอดระยะเวลาการลงทุนของกองทรัสต์ ซ่ึงส่งผลโดยกองทรัสต์สามารถยกเลิกสัญญาเข้าลงทุนใน
สิทธิการเช่าของโครงการทัง้ 3 โครงการ และสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้หากผู้ให้เ ช่าโครงการดังกล่าว และ/หรือ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท าผิดสัญญาตกลงกระท าการ อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้ว่าในระหว่างการก่อสร้างพัฒนา
โครงการเพิ่มเติมในส่วนพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนดังกล่าว ผู้ เช่ารายย่อยในโครงการ และผู้มาใช้บริการโครงการท่ี
กองทรัสต์ลงทุนอาจจะได้รับความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการน้อยลงหรือลักษณะของพืน้ท่ีท่ีจอดรถภายหลังการพฒันา
โครงการเพิ่มเติมอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางด้อยลง อาทิ ระยะทางการเดินจากพืน้ท่ีจอดรถถึงพืน้ท่ีร้านค้าของโครงการ
ไกลขึน้ ซ่ึงส่งผลให้กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงในการรักษาอัตราการเช่า และ/หรือ อัตราค่าเช่าในกรณีท่ีผู้ เช่าได้รับความ
สะดวกน้อยลง 

นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ TCR โครงการ SPRS และโครงการ SPRP ซ่ึงปัจจุบนัได้มีการท าสัญญาเช่าพืน้ท่ีจอด
รถระยะสัน้จากบุคคลภายนอกเพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการภายในโครงการ  อย่างไรก็ดี หากผู้ให้เช่าไม่
ประสงค์จะต่อสัญญาเช่าพืน้ท่ีจอดรถดังกล่าว อาจส่งผลให้จ านวนท่ีจอดรถยนต์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในโครงการซ่ึงอาจส่งผลต่อความสะดวกต่อผู้ ท่ีใช้บริการและผู้ เ ช่ารายย่อยภายในโครงการ  ทัง้นี ้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการจัดหา/จัดให้มีท่ีจอดรถยนต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยจะพิจารณาถึง
ความต้องการของผู้ใช้บริการและต้นทุนในการให้บริการท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้ว่า
จ านวนพืน้ท่ีจอดรถยนต์ท่ีกองทรัสต์จัดหาและมีไว้จะเพียงพอต่อความต้องการในอนาคตของผู้ใช้บริการในโครงการ 

6.2.9 ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับทางเข้าออกบางทางของโครงการไม่ได้รับสิทธิในการเช่ือมทางสู่ถนนส่วน
บุคคลหรือถนนสาธารณะเป็นทางเข้าออกของโครงการ 

ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ภายหลังการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CRYSTAL และการลงทุนในทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 บางโครงการ มีทางเข้าออกโครงการบางทางเป็นทางท่ีเช่ือมต่อกับถนนส่วนบุคคลซ่ึง
กองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนและไม่ได้มีสทิธิการใช้ถนนดงักลา่ว ทัง้นีแ้ม้ว่าจากข้อเท็จจริงจะมีประชาชนท่ัวไปร่วมใช้ประโยชน์ ใน
ถนนส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและเปิดเผยมาโดยตลอด แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานทางราชการใด  ๆ ท่ีระบุว่าถนน
ดังกล่าวเป็นถนนสาธารณประโยชน์ ดังนัน้จึงมีความเสี่ยงท่ีเจ้าของท่ีดินในบริเวณดังกล่าวจะปิดกัน้การใช้ประโยชน์ใน
ส่วนของถนนส่วนบุคคลดังกล่าวได้ นอกจากนี ้รวมถึงบางโครงการ มีทางเข้าออกโครงการบางทางท่ีเป็นถนนสาธารณะท่ี
ไม่ได้ขออนุญาตเช่ือมทางสาธารณะ ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอาจพิจารณาให้กองทรัสต์ด าเนินการขออนุญาตเช่ือมทาง
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เพิ่มเติม ซ่ึงหากการขออนุญาตไม่ได้รับการนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาจส่งผลให้กองทรัสต์ต้องปิดทางเข้าออกสู่
ถนนสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวได้ ดังนัน้กองทรัสต์จึงมีความเสี่ยงท่ีจะอาจไม่สามารถใช้เส้นทางทัง้หลายดังกลา่วเป็น
ทางเข้าออกสู่โครงการเหล่านัน้ได้ อย่างไรก็ดี ในส่วนถนนส่วนบุคคล ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์เห็นว่าหากมีประชาชนท่ัวไปร่วมใช้
ประโยชน์ในถนนส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและเปิดเผย การท่ีเจ้าของท่ีดินจะปิดกัน้การใช้ประโยชน์ในส่วนของ
ถนนส่วนบุคคลดังกล่าวอาจกระท าได้ยากหรือใช้ระยะเวลามาก เน่ืองจากจะกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืนเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนี ้โครงการเหล่านีทุ้กโครงการยงัมีถนนสาธารณะประโยชน์อ่ืนเป็นทางเข้าออก ซ่ึงผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้รับเอกสารและ
ได้ด าเนินการตรวจสอบว่าทุกโครงการเหล่านีไ้ด้รับอนุญาตเช่ือมทางเข้าออกถนนสาธารณะอย่างถกูต้องแล้ว ดังนัน้ แม้วา่
กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงในการรักษาอัตราการเช่า และ/หรือ อัตราค่าเช่าในกรณีท่ีผู้ เช่าได้รับความสะดวกน้อยลงจาก
การท่ีผู้ใช้บริการโครงการไม่สามารถใช้เส้นทางเหล่านัน้เป็นทางเข้าออกได้ อย่างไรก็ตาม  ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์คาดว่าผลกระทบ
ดังกล่าวจะอยู่ในระดับต ่า และไม่น่ากระทบต่อการด าเนินงานจากการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ 

6.2.10 ความเส่ียงเก่ียวกับการดัดแปลงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ ท่ีปรึกษา และผู้ เช่ียวชาญได้ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของโครงการท่ีกองทรัสต์จะเ ข้า
ลงทุนและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง พบว่าโครงการท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนบางโครงการได้มีการดัดแปลงหรือเพิ่มเติมพืน้ท่ีใช้
สอยภายในโครงการ เพื่อน าไปจัดหาประโยชน์หรืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่ารายย่อยและผู้มาใช้บริการ โดยบางสว่น
ของพืน้ท่ีดังกล่าวอาจมีการด าเนินการไปโดยท่ียังไม่ได้รับอนุญาตอย่างครบถ้วนหรือยังอยู่ระหว่างการขออนุญาตจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น (1) การก่อสร้างทางเช่ือมระหว่างอาคารภายในโครงการ SPRM โครงการ CDC โครงการ TC 
และโครงการ Plearnary (2) การก่อสร้างโครงหลงัคาคลมุของโครงการ Plearnary และ (3) การก่อสร้างหรือต่อเติมพืน้ท่ีท่ี
น าไปจัดหาประโยชน์ของโครงการ SPRM โครงการ CDC และโครงการ TC  

ในกรณีของการก่อสร้างทางเช่ือมระหว่างอาคาร (โครงการ CDC โครงการ TC โครงการ Plearnary และโครงการ 
SPRM) การก่อสร้างโครงหลังคาคลุม (โครงการ Plearnary) และการก่อสร้างดัดแปลงพืน้ท่ีส่วนต่อเติมของโครงการ CDC 
โครงการ TC และโครงการ SPRM ทางผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้ขอความร่วมมือและประสานงานไปยังเจ้าของทรัพย์สินของ
โครงการเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการแก้ไขเร่ืองการก่อสร้างดัดแปลงดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดและ
มาตรฐานของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง แต่ได้รับแจ้งจากทางเจ้าของทรัพย์สินของโครงการว่าการก่อสร้างดัดแปลงดังกลา่วได้
ด าเนินการจนเสร็จสิน้มาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรแล้ว และการแก้ไขปรับปรุงพืน้ท่ีส่วนดังกล่าว (เช่น การรือ้ถอน
หรือทุบท าลาย) อาจส่งผลกระทบต่อผู้ เช่ารายย่อย ผู้มาใช้บริการ และการด าเนินงานของโครงการในภาพรวม จึงไม่
สามารถด าเนินการตามท่ีผู้ ก่อตัง้ทรัสต์หารือได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของกองทรัสต์ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการไม่
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายดังกล่าว กองทรัสต์จึงจะไม่ลงทุนในทางเช่ือมระหว่างอาคาร โครงหลังคาคลุม และ
พืน้ท่ีส่วนต่อเติมต่าง ๆ ท่ีอาจมีการด าเนินการไปโดยท่ียังไม่ได้รับอนุญาตอย่างครบถ้วน และพืน้ท่ีดังกล่าวจะยังคงอยู่
ภายใต้ความครอบครองของเจ้าของทรัพยส์ินของโครงการทัง้หมดภายหลงัจากท่ีกองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพยส์ินสว่นอ่ืน 
ๆ ของโครงการ  

ในแง่ของความปลอดภัยทางวิศวกรรม ทางผู้ ก่อตัง้ทรัสต์และท่ีปรึกษาได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ภายหลังจาก
ท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินของโครงการ หากจะต้องมีการใช้งาน ก่อสร้าง ปรับปรุง แก้ไข หรือรือ้ถอนพืน้ท่ีส่วนต่อ
เติม โครงหลังคาคลุม หรือทางเช่ือมอาคารท่ีไม่ได้รับอนุญาตดงักลา่ว กรณีไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและฐานราก
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ของทรัพย์สินของโครงการในส่วนท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการรับน า้หนักของเสา 
คาน และโครงสร้างต่าง ๆ   ซ่ึงความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับหนังสือรับรองของวิศวกรรับอนุญาตท่ีผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้จัดให้
เข้ามาด าเนินการตรวจสอบสภาพพืน้ท่ีส่วนต่อเติมของแต่ละโครงการท่ีเก่ียวข้อง  

เพื่อให้การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ในอนาคตสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองและไม่ขัดข้อง กองทรัสต์จะ
เข้าท าสัญญาเช่าทรัพย์สินและสัญญาตกลงกระท าการกับเจ้าของทรัพย์สินของโครงการและคู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อให้กองทรัสต์ได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีส่วนต่อเติมข้างต้นท่ีมีลักษณะเป็นพืน้ท่ีส่วนกลาง (เช่น ทางเช่ือม
ระหว่างอาคาร) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และเจ้าของทรัพย์สินของโครงการจะเป็นผู้ รับผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่ายและการ
ด าเนินการซ่อมแซม แก้ไข หรือรือ้ถอนซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของพืน้ท่ีส่วนดังกลา่วทุกกรณี (รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ี
มีลักษณะเป็นการลงทุน (Capital Expenditure)) นอกจากนี ้สัญญาตกลงกระท าการ หรือ สัญญาเช่าทรัพยส์ินท่ีเก่ียวข้อง
จะระบุให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าของทรัพย์สินว่าในการด าเนินการใด ๆ  กับพืน้ท่ีส่วนต่อเติมดังกล่าวจะต้องค านึงถึงผลกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์เป็นส าคัญ และจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีมีผลบงัคับ
ใช้อยู่ ณ ขณะนัน้ เพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่าการปรับปรุงพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการด า เนิน
โครงการของกองทรัสต์ในภาพรวมน้อยท่ีสดุทัง้ในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ทรัพยส์ินในพืน้ท่ีส่วนอ่ืนของโครงการ และ
การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสะดวกสบายของผู้ เช่ารายย่อยและผู้มาใช้บริการ
ของโครงการอย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหรือมีการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขของเจ้าของทรัพย์สิ นของ
โครงการ กองทรัสต์มีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงจากเจ้าของทรัพย์สินของโครงการ
เน่ืองจากการผิดสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้สัญญาท่ีเก่ียวข้องได้  เช่น ค่าเสียหายจากการท่ีผู้ เช่ารายย่อยอ่ืนเลิกสญัญา
เช่าอันสืบเน่ืองมาจากผลกระทบดังกล่าว ความเสียหายจากการสญูเสยีรายได้จากการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ หรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการเยียวยาความเดือดร้อนร าคาญจากการปรับปรุงพืน้ท่ีดังกล่าว ฯลฯ เป็นต้น  

นอกจากนี ้ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงการ ข้างต้น กองทรัสต์จะจัดให้มีการท า
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกประเภทส าหรับทรัพย์สินหรือพืน้ท่ีส่วนต่อเติม ท่ีมีลักษณะเป็นพืน้ท่ีส่วนกลางท่ี
กองทรัสต์ไม่ได้เข้าลงทุนผ่านสิทธิการเช่าโดยตรง เพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่ากองทรัสต์จะสามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินและ
พืน้ท่ีส่วนต่อเติมดังกล่าว และสามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้ เช่ารายย่อยและผู้มาใช้บริการของโครงการได้อย่างเตม็ท่ี
และต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการเช่า ซ่ึงกองทรัสต์จะก าหนดวงเงินเอาประกันไม่ต ่ากว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนของทรัพยส์นิ
หรือพืน้ท่ีส่วนต่อเติมดังกล่าว โดยเจ้าของทรัพย์สินของโครงการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยในส่วนนีทั้ง้หมดตาม
จ านวนท่ีเรียกเก็บโดยกองทรัสต์หรือตามสัดส่วนท่ีจะได้ตกลงกับกองทรัสต์  

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายขึน้กับทรัพย์สินหรือพืน้ท่ีส่วนต่อเติมดังกล่าว ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์มีความเห็นว่า
อาจจะมีความเสี่ยงท่ีบริษัทประกันภัยอาจพิจารณาปฏิเสธไม่ช าระค่าสินไหมทดแทน ให้แก่กองทรัสต์หากปราก ฏว่า
เจ้าของทรัพย์สินของโครงการได้ด าเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินหรือพืน้ท่ีส่วนต่อเติมดังกล่าวซ่ึง อาจเข้าข่ายเป็นการผิด
เงื่อนไขการเอาประกันภัยของกองทรัสต์ อาทิ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งานของทรัพย์สินหรือพืน้ท่ีส่วนต่อเตมิ 
หรือการดัดแปลงแก้ไขสภาพหรือโครงสร้างของทรัพย์สินหรือพืน้ท่ีส่วนต่อเติมเป็นเหตุให้มีความเสี่ยงต่อการเสียหายหรือ
ถูกท าลายเพิ่มมากขึน้ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในประเดน็ดังกลา่ว กองทรัสต์จะเข้าท าสัญญาเช่าทรัพยส์นิ
กับเจ้าของทรัพย์สินของโครงการโดยระบุให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าของทรัพย์สินของโครงการท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์
การใช้งาน ดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม หรือด าเนินการใด ๆ กับทรัพย์หรือพืน้ท่ีส่วนต่อเติม ท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนตล อด
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ระยะเวลาการเช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ เพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่าการ
ด าเนินการของเจ้าของทรัพย์สินของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทรัสต์ นอกจากนี ้ทรัสตีและ
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการเข้าเยีย่มชมและตรวจสอบทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนอยู่ในสภาพดีและเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

6.2.11 ความเส่ียงเก่ียวกับภาระจ ายอมบนท่ีดินของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุน 

ท่ีดินบางส่วนในโครงการ CDC ท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนผ่านการรับโอนทรัพย์สินและภาระเพื่อรองรับการแปลง
สภาพของกองทุนรวม CRYSTAL ตกอยู่ภายใต้ภาระจ ายอมเร่ืองทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน า้ ประปา ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  ของท่ีดินข้างเคียงท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน กรณีจึงมีความเสี่ยงท่ีกองทรัสต์อาจจะ
ไม่สามารถใช้ประโยชน์บนพืน้ท่ีดังกล่าวได้อย่างเต็มท่ี อย่างไรก็ดี พืน้ท่ีของโครงการ CDC ในส่วนท่ีตกอยู่ภายใต้ภาระจ า
ยอมดังกล่าวมีเนือ้ท่ีปรากฏตามเอกสารโฉนดท่ีดินประมาณ 1 งาน 48.00 ตารางวาเท่านัน้ ซ่ึงปัจจุบนัมีสภาพเป็นถนน
ส าหรับเดินทางสัญจรภายในโครงการ CDC อยู่แล้ว และข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าท่ีดินภาระจ ายอมถูกใช้เป็น ท่ีตั ง้ของ
อาคารศูนย์การค้าหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ  ของโครงการ CDC ท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าแต่อย่างใด ด้วยเหตนีุ ้
ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงมีความเห็นว่าภาระจ ายอมดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางหรืออาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาประโยชน์และการ
ด าเนินงานของโครงการ CDC อย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนี ้บางส่วนของท่ีดินในโครงการ TCR ท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 1 ตกอยู่ภายใต้บงัคับภาระจ า

ยอมในลักษณะเดียวกัน แต่เป็นภาระจ ายอมเพื่อประโยชน์ของท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 40319 และ 40320 ซ่ึงท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 40320 เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 ในขณะท่ีท่ีดินตามโฉนดท่ีดนิ

เลขท่ี 40319 ถึงแม้จะมิใช่ส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ แต่กองทรัสต์จะได้รับสิทธิการใช้

ประโยชน์ในท่ีดินดังกล่าวจากเจ้าของโครงการซ่ึงเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าท่ีดินจากเจ้าของท่ีดินอีกทอดหน่ึง เพื่อประโยชน์

เร่ืองทางเข้าออก การสัญจร และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อยและผู้มาใช้บริการภายในโครงการ TCR 

ตลอดระยะเวลาสิทธิการเช่าของกองทรัสต์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ ดังนัน้ แม้กรณีจะมีความเสี่ยงท่ีกองทรัสต์อาจจะไม่

สามารถใช้ประโยชน์บนท่ีดินท่ีมีภาระจ ายอมได้อย่างเต็มท่ี แต่ปัจจุบนัท่ีดินภาระจ ายอมนัน้มีสภาพเป็นถนนส า หรับ
เดินทางสัญจรภายในโครงการ TCR อยู่แล้ว ประกอบกับเป็นภาระจ ายอมให้แก่ทรัพย์สินส่วนท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนหรือ

ท่ีกองทรัพย์จะได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์จากเจ้าของโครงการโดยตรง ด้วยเหตุนี  ้ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงมีความเห็นว่าภาระจ า

ยอมดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางหรืออาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือการจัดหาประโยชน์และการด าเนินงานของ

โครงการ TCR อย่างมีนัยส าคัญ 
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6.2.12 ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าช่วงท่ีดิน 

 ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ของกองทรัสต์บางโครงการ ซ่ึงได้แก่ โครงการ TCR (บางส่วน) 
โครงการ I’m Park โครงการ Plearnary โครงการ SPRS โครงการ SPRP และโครงการ The Scene เป็นการลงทุนในสิทธิ
การเช่าช่วงท่ีดิน และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี ้ ส าหรับโครงการ TCR เน่ืองจากตัวโครงการ
ตัง้อยู่บนท่ีดินจ านวนสี่แปลง โดยในปัจจุบนัเป็นการเช่าท่ีดินจากคู่สัญญาท่ีแตกต่างกัน โดยท่ีดินจ านวนสามแปลงท่ีเป็น
ท่ีตัง้อาคารนัน้ปัจจุบนัเป็นสิทธิการเช่าจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินจ านวน
สามแปลงดังกล่าว (ท่ีดินท่ีเหลืออีกแปลงซ่ึงตัง้อยู่บนโฉนดเลขท่ี 40319 นัน้กองทรัสต์จะได้รับเพียงสิทธิการใช้ท่ีดินซ่ึงมี
รายละเอียดของความเสี่ยงอยู่ในหัวข้อถัดไป) ส าหรับโครงการ I’m Park ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน ประกอบไปด้วย
ทรัพย์สินส่วนท่ีเป็นท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของโครงการและพืน้ท่ีภายในอาคารโครงการ โดยทรัพย์สนิทัง้หมดเป็นกรรมสิทธิ์ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ตามข้อตกลงข้อ 10.14 ของสัญญาเช่าฉบบัลงวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ระหว่าง บจ. แกรนด์ 
ยูนิแลนด์ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสัญญาฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ทัง้นี  ้โครงสร้างการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดนิ 
และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอาคารดังกลา่วส่งผลให้กองทรัสต์ไม่ได้เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับเจ้าของท่ีดินตามสัญญาเช่าท่ีดนิ 
และ/หรือ สัญญาเช่าอาคาร และกองทรัสต์จึงไม่มีอ านาจในการควบคุมการปฏิบตัิตามสัญญาเช่าหลักของผู้ให้เช่า ช่วง 
ดังนัน้ ถึงแม้ว่าการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงของกองทรัสต์ตามสญัญาเช่าช่วงจะเป็นไปอย่างถกูต้อง และ/หรือ จะได้มีการ
จดทะเบยีนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องแล้ว แต่อาจมีความเป็นไปได้ท่ีผู้ให้เช่าช่วงแก่กองทรัสต์อาจผิดเงื่อน ไขท่ี
ก าหนดไว้ในสัญญาเช่าหลักจนเป็นเหตุให้มีการยกเลิกสัญญาหรือสิน้สุดลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่า ช่วงท่ี
เก่ียวข้อง เช่น การไม่สามารถช าระค่าเช่าได้ตามก าหนดเวลา ซ่ึงหากสัญญาหลกัดังกลา่วถกูยกเลิกหรือสิน้สุดลงจึงอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ลงทุน อย่างไรก็ดี ผู้ ก่อตัง้ทรัสตไ์ด้
วางแนวทางการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ดังกล่าว โดยส าหรับทุกโครงการท่ีมีลักษณะการลงทุนด้วยการเช่าช่วง สญัญา
ตกลงกระท าการจะมีข้อก าหนดเพิ่มเติม โดยก าหนดให้ผู้ให้เช่าโครงการจะต้องได้รับความยินยอมในการให้เช่าช่วงท่ีดิน
และ/หรือ พืน้ท่ีอาคารของโครงการให้เรียบร้อยก่อนท่ีกองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินโครงการ และก าหนดให้ผู้ให้เช่าช่วง
ต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่าหลัก และ / หรือ ควบคุมอัตราส่วนทางการเงินของผู้ ให้เช่าช่วงแต่ละรายให้อยู่ในอัตราท่ี
เหมาะสมเพื่อแสดงถึงสถานะทางการเงินผู้ให้เช่าช่วงท่ีมีความสามารถในการปฏิบตัิตามสัญญาเช่าหลัก ตลอดจนเจรจา
เงื่อนไขในสัญญาเข้าลงทุนให้ครอบคลุมถึงเหตุแห่งการผิดสัญญาและการเลิกสัญญาให้รัดกมุ เพื่อให้กองทรัสต์ได้รับค่า
เช่าท่ีกองทรัสต์ช าระไว้แล้วล่วงหน้าคนืในกรณีท่ีมีการยกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่ใช่ความผดิของกองทรัสตร์วมถึงในกรณีท่ีมี
การบอกเลิกสัญญาเช่าหลักโดยความผิดของผู้ให้เช่าโครงการจนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพยส์นิ
โครงการได้ กองทรัสต์จะมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่าโครงการจากเหตุดังกล่าว รวมถึงสิทธิในการได้รับค่าเช่า
ทรัพย์สินส่วนท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์คืนจากผู้ให้เช่าโครงการตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ
เป็นมาตรการลดความเสี่ยงของกองทรัสต์ในกรณีท่ีสิทธิการเช่าช่วงตามสัญญาดังกล่าวถูกยกเลิกหรือสิน้สุดลงก่อนครบ

สัญญาเช่าช่วง 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า 

ผู้ให้เช่าช่วง ผู้เช่าช่วง      
(กองทรัสต์) 

สัญญาเช่าหลัก 
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ก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าช่วงท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ยังพจิารณามาตรการเพือ่ลดความ
เสี่ยงเพิ่มเติมรายโครงการ ดังนี ้

ส าหรับโครงการ TCR โครงการ Plearnary โครงการ SPRS และโครงการ SPRP เน่ืองจากผู้ให้เช่าช่วงทรัพย์สนิแก่
กองทรัสต์ และเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีให้เช่าแก่ผู้ให้เช่าช่วงเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกัน ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงได้
ด าเนินการเจรจามาตราการลดความเสี่ยงเพิ่มเติมท่ีเก่ียวข้องกับการผิดสัญญาเช่าหลักจากการช าระค่าเช่า ด้วยการ
ปรับแก้ไขสัญญาในสัญญาเช่าหลักโดยเปลี่ยนจากการช าระค่าเช่าท่ีดินรายปีเป็นการช าระค่าเช่าท่ีดินล่วงหน้าส าหรับ
ตลอดระยะเวลาลงทุนของกองทรัสต์ (ยกเว้นโครงการ Plearnary ท่ีมีการช าระค่าเช่าท่ีดินรายปี) ทัง้นีเ้น่ืองจาก ผู้ให้เช่า
ช่วงทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ และเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีให้เช่าแก่ผู้ให้เ ช่าช่วงเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกัน และมี
ผลประโยชน์ไปในทางเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์คาดว่าความเสี่ยงท่ีจะเกิดเหตุผิดสัญญาจากการยกเลิกสัญญาเช่า
หลักเป็นไปได้น้อย เน่ืองจากผู้ให้เช่าช่วงทรัพย์สินแก่กองทรัสต์จะต้องช าระค่าชดเชยรวมถึงเบีย้ปรับให้แก่กองทรัสต์ ซ่ึง
อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีให้เช่าแก่ผู้ให้เช่าช่วงนัน้ได้ 

ส าหรับโครงการ I’m Park และโครงการ The Scene เน่ืองจากทรัพย์สนิท่ีให้เช่าช่วงแก่กองทรัสต์เป็นกรรมสทิธิ์ของ
บุคคลภายนอกท่ีไม่ได้มีความเก่ียวข้องกันกับผู้ให้เช่าช่วงทรัพย์สิน ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงอาจก าหนดมาตราการลดความเสีย่ง
เร่ืองการช าระเงินเพิ่มเติม เช่น การเจรจาขอช าระค่าเช่าท่ีดินโดยตรงให้แก่เจ้าของท่ีดิน และ/หรือ ก าหนดระยะเวลาการ
ช าระค่าเช่าท่ีดินระหว่างกองทรัสต์ และผู้ให้เช่าช่วง (ตามสัญญาเช่าช่วง) และผู้ให้เช่าและผู้ เช่า (ตามสัญญาเช่าหลัก) ให้
มีความสอดคล้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงการถูกยกเลกิสัญญาเช่าหลัก อน่ึง ปัจจุบนั บจ. แกรนด์ ยูนิแลนด์ ได้มีการติดต่อ
ประสานงานเพื่อขอความยินยอมส าหรับการให้เช่าช่วงท่ีดินโครงการแก่กองทรัสต์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และได้รับ
การยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วในวันท่ี 30 กันยายน 2562 

6.2.13 ความเส่ียงจากกรณีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดินโดยตรง   

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั ้งท่ี 1 บางโครงการ ซ่ึงได้แก่ โครงการ TCR (บางส่วน) และโครงการ 
SPRM เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าพืน้ท่ีในอาคารบางส่วน โดยกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการ
เช่าช่วงท่ีดินซ่ึงเป็นบริเวณพืน้ท่ีส่วนกลาง และ/หรือ ท่ีตัง้ของอาคารสิ่งปลูกสร้างของโครงการท่ีกองทรัสตล์งทุนโดยตรง แต่
จะได้รับสิทธิท่ีอยู่ในรูปแบบของสิทธิการใช้ท่ีดินจากผู้ทรงสิทธิการเช่าเพื่อเป็นพืน้ท่ีส่วนกลางและท่ีตัง้อาคารโครงการ
บางส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี ้ส าหรับโครงการ TCR เน่ืองจากตัวโครงการตัง้อยู่บนท่ีดินจ านวนสี่แปลง โดยในปัจจุบนั
เป็นการเช่าท่ีดินจากคู่สัญญาท่ีแตกต่างกัน โดยหน่ึงในโฉนดท่ีดินทัง้สี่โฉนดท่ีดิน คือ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 40319 นัน้ เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิในการเช่าโดยตรง เน่ืองจากเจ้าของท่ีดินเป็นบุคคลธรรมดาและการให้เช่าหรือเช่าช่วงท่ีดนิแก่
กองทรัสต์จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของท่ีดินด้วย ส าหรับโครงการ SPRM ทัง้นีเ้น่ืองจากสิทธิการให้ใช้เป็นเพียง
ข้อตกลงตามสัญญาและไม่สามารถจดทะเบยีนได้เช่น การเช่า หรือการซือ้ขาย กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงเร่ืองสทิธิในการ
ใช้พืน้ท่ีบนบริเวณท่ีดินดังกล่าว ซ่ึงหากเกิดกรณีการผิดสัญญา หรือการไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขเร่ืองสิทธิการให้ใช้กับพืน้ท่ี
บริ เวณท่ีดินแปลงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีลงทุน และความสามารถในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ได้ อย่างไรก็ดี ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้มีการด าเนินการให้มีข้อตกลงเร่ืองสิทธิในการใช้ประโยชน์
ในท่ีดินจากสัญญาเข้าลงทุนในทรัพย์สินรวมถึงมีการด าเนินการจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวรายโครงการ 
ดังนี ้



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 6 - 24 

โครงการ SPRM เน่ืองจากผู้ให้เช่า และ/หรือ เช่าช่วงโครงการแก่กองทรัสต์ และเจ้าของกรรมสิทธิใ์นท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้
ของโครงการเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกัน ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้มีการจัดท าข้อตกลงกระท าการจากคู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องเพือ่
เป็นหลักประกันให้กองทรัสต์สามารถใช้ประโยชน์บนท่ีดินแปลงดังกล่าวได้อย่างเตม็ท่ี และไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ของกองทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงการให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท าการจดจ านองท่ีดินแปลงดังกลา่วเป็นหลักประกันกรณีเกิดเหตุ
ผิดสัญญาจนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินโครงการได้ เพื่อให้กองทรัสต์จะมีหลักประกันท่ี
แน่นอนส าหรับสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่าโครงการจากเหตุดังกล่าว รวมถึงสิทธใินการได้รับค่าเช่าทรัพยส์ินสว่น
ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์คืนจากผู้ให้เช่าโครงการตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ให้
เช่า และ/หรือ เช่าช่วงโครงการแก่กองทรัสต์ และเจ้าของกรรมสทิธิ์ในท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียว
โยงกัน และจึงมีผลประโยชน์ไปในทางเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์คาดว่าความเสี่ยงท่ีจะเกิดเหตุผิดสัญญาดังกลา่ว
เป็นไปได้น้อย เน่ืองจากผู้ให้เช่าช่วงทรัพย์สินแก่กองทรัสต์จะต้องช าระค่าชดเชยรวมถึงเบีย้ปรับให้แก่กองทรัสต์ ซ่ึงอาจ
สง่ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินได้ 

ส าหรับโครงการ TCR เ น่ืองจากผู้ ก่อตั ง้ทรัสต์เห็นว่า เจ้าของท่ีดินแปลงโฉนดเลขท่ี 40319 และเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ได้มีการท าธุรกิจร่วมกันมานาน ข้อพิพาทเร่ืองการให้ใช้ท่ีดินและพืน้ท่ีบริเวณโดยรอบของอาคารโครงการ
อาจจะมีความเป็นไปได้ต ่าเน่ืองเจ้าของท่ีดินรับทราบว่าการให้เช่าท่ีดินเพื่อด าเนินการก่อสร้างศูนยก์ารค้าในปัจจุบนั และ
การใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์จากทรัพยส์ินไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมท่ีจะน าไปสู่ข้อพิพาทเร่ืองการใช้ได้ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะได้
มีการจัดท าข้อตกลงกระท าการจากคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นหลักประกันให้กองทรัสต์สามารถใช้ประโยชน์บนท่ีดิน
แปลงดังกล่าวได้อย่างเต็มท่ี และไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์  

ทัง้นี ้พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิในอาคารท่ีตัง้อยู่บนท่ีดินท่ีได้เป็นสิทธิการใช้ท่ีดินของโครงการ SPRM และโครงการ TCR คิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11 ของพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิรวมของทรัพย์สินทุกโครงการท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนเท่านัน้ ดังนัน้ จึง
คาดว่าผลกระทบเร่ืองสิทธิการใช้ท่ีดินดังกล่าวจึงน่าจะอยู่ในระดับต ่า  

6.2.14 ความเส่ียงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทุน 

ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้ท าการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยนั์น้ ๆ  โดยท า
การตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Due Diligence) ก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้ศึกษา
รายงานของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน รายงานตรวจสอบทางกฎหมายของ
ทรัพย์สิน ตลอดจนข้อมูลและสัญญาต่าง ๆ อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การกระท าดังกล่าวมิได้เป็นการประกั นว่า
อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุน จะปราศจากความเสียหายหรือความบกพร่องท่ีอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หรือซ่อมแซม รายงานของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รายงานการตรวจสอบทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน และรายงาน
การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยท่ีปรึกษากฎหมายท่ีผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ใช้เป็นพืน้ฐานในการประเมินและ
ตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เน่ืองจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย์ ท่ี
อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เน่ืองจากข้อจ ากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคหรือวิธีการท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเป็นข้อจ ากัดในการตรวจสอบของทัง้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน วิศวกร และท่ีปรึกษา
กฎหมาย 
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นอกจากนี ้อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุนอาจมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Due Diligence) ของผู้ ก่อตัง้ทรัสต์
อาจไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกินกว่าท่ีผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้ประมาณการไว้ก่อนการ
ลงทุน หรือก่อให้เกิดหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตัิตามข้อผูกพันท่ีเก่ียวกับการละเมิดกฎข้อบงัคับดังกล่าวท่ีถูกก าหนดโดยหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง 

6.2.15 ความเส่ียงท่ีก าไรขัน้ต้นท่ีได้จากอสังหาริมทรัพย์ หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจได้รับ
ผลกระทบทางลบจากหลายปัจจัย 

ก าไรขัน้ต้นท่ีได้จากอสังหาริมทรัพย์หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบจาก
หลายปัจจัย ได้แก่ 

- กรณีท่ีมีพืน้ท่ีว่างจากการท่ีสัญญาเช่าหมดอายุหรือมีการเลิกสญัญาเช่าท่ีท าให้อัตราการเช่าลดน้อยลง เป็น
ผลให้ก าไรขัน้ต้นท่ีกองทรัสต์ได้รับลดลง  

- ความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการจัดเก็บค่าเช่าจากผู้ เช่ารายย่อย 

- จ านวนเงินค่าเช่าท่ีผู้ เช่าต้องจ่าย ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขในการต่อสัญญาเช่าพืน้ท่ีและการท าสญัญา
เช่ารายใหม่นัน้มีเงื่อนไขท่ีด้อยกว่าสัญญาเดิม 

- สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในประเทศและท่ัวโลก รวมทัง้สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์  

- ความสามารถของผู้ จัดการกองทรัสต์ในการจัดให้มีหรือรักษาไว้ซ่ึงการประกันภัยท่ีเพียงพอ 

- การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและหลกัเกณฑต์่าง ๆ  ท่ีควบคุมอสังหาริมทรัพย์ การใช้ การจัดเขตพืน้ท่ี ภาษี
และค่าธรรมเนียมท่ีต้องช าระให้แก่รัฐบาล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึน้ หรือมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีไม่สามารถคาดหมายได้ ทัง้นี ้เพื่อให้
สามารถปฏิบตัิตามกฎระเบยีบท่ีเปลี่ยนแปลงไปนัน้ สิทธิต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพยอ์าจมีข้อจ ากัด
อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานอาคาร หรือการวางผังเมือง หรือ
การใช้บงัคับกฎหมายใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

- ภัยพิบตัิธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย การโจมตีของผู้ ก่อการร้าย การจลาจล และเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของผู้ จัดการกองทรัสต์ 

6.2.16 ความเส่ียงท่ีมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุนตามการประเมนิมูลค่าโดยบริษัทประเมินมลูค่า
ทรัพย์สินไม่ได้เป็นเคร่ืองแสดงมูลค่าท่ีแท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคา
ขายของอสังหาริมทรัพย์นัน้จะเป็นไปตามท่ีประเมิน ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต 

โดยท่ัวไป การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยบางประการท่ีเป็น
นามธรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินนัน้ เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขันและ
สภาพของทรัพย์สิน ซ่ึงอาจมีเหตุการณ์ท่ีท าให้ปัจจัยดังกล่าวเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เน่ืองจากเหตุการณ์บางเหตกุารณ์
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หรือเหตุการณ์ทัง้หมดท่ีเป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึน้ตามท่ีคาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมิได้
คาดการณ์ไว้ ดังนัน้ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อสมมติฐานท่ีวางไว้จะเกิดขึน้ตามท่ีคาดการณ์ ดังนัน้ ราคาท่ี
กองทรัสต์จะขายทรัพย์สินหลักท่ีลงทุนในอนาคต จึงอาจต ่ากว่ามูลค่าท่ีก าหนดโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน หรือต า่
กว่าราคาท่ีกองทรัสต์ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวซ่ึงจะท าให้กองทรัสต์ มีผลขาดทุนจากการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ อันจะมีผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

6.3 ความเส่ียงเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยผู้ลงทุน 

6.3.1 ความเส่ียงโดยท่ัวไปท่ีเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยท่ัวไป ทัง้ในระดับประเทศและระดับโลก ซ่ึงรวมถึง อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบีย้ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลังของ
รัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอ่ืน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงิน และการ
ลงทุนของกองทรัสต์ และภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจโดยท่ัวไปตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจสง่ผล
กระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ราคาซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยซ่ึงอาจมีราคาสูงหรือต ่ากว่าราคาท่ีได้เสนอขาย  

นอกจากนี ้ราคาของหน่วยทรัสต์ ท่ีซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลาย
ประการซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นใน
ต่างประเทศ อัตราดอกเบีย้ภายในประเทศและต่างประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทัง้ทางตรงหรือ
ทางอ้อมท่ีมีผลต่อน าเข้าหรือส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเท่ียว เงินตราตา่งประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ระหว่างประเทศ ปัจจัยความเสี่ยงในการด าเนินงานและทางธุรกิจโดยท่ัวไป ความผันผวนของตลาดเคร่ืองอุปโภคและ
บริโภค ระเบยีบข้อบงัคับ ภาษีอากร และนโยบายอ่ืนใดของรัฐบาล เป็นต้น ซ่ึงไม่มีหลักประกันได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อราคาของหน่วยทรัสต์ ผลตอบแทนจากการลงทุน และการ
บริหารจัดการโครงการของกองทรัสต์อย่างไรก็ตาม ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ซ่ึงจะเข้าเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์จะติดตามภาวะและ
ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกองทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6.3.2 ความเส่ียงท่ีกองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีอยู่ระหว่างการก่อตัง้ โดยยังไม่มีผลการด าเนินงานในอดีตท่ีนัก
ลงทุนสามารถอ้างอิงในการพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน 

กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีอยู่ในระหว่างการก่อตัง้ ดังนัน้ กองทรัสต์จึงยังไม่มีผลการด าเนินงานในอดีต แต่มีเพียง
ข้อมูลผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม CRYSTAL ซ่ึงแสดงถึงทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายัง
กองทรัสต์ และผลการด าเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัทท่ีเป็นเจ้าของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ท่ี 1 อีกทัง้ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบลักษณะการจัดหา
ประโยชน์ (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญ) ซ่ึงส่งผลให้ข้อมูล
รายได้และค่าใช้จ่ายส าหรับทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์มีความแตกต่างไปจากเดิม 
นอกจากนี ้ผลการด าเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัทท่ีเป็นเจ้าของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 
1 อาจรวมถึงรายได้อ่ืนและค่าใช้อ่ืนท่ีไม่เก่ียวกับการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงอาจแตกต่างจากลักษณะและโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังท่ี



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.1 หน้า 6 - 27 

กองทรัสต์ลงทุน ดังนัน้ ผลการด าเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประมาณการผล
การด าเนินงานในอนาคตได้ ดังนัน้ จึงอาจเป็นการยากส าหรับผู้ลงทุนท่ีจะประเมินผลการด าเนินงานในอนาคต และไม่
สามารถรับประกันได้ว่ารายได้ท่ีกองทรัสต์จะได้รับ หรือค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้จากทรัพยส์ินท่ีกองทรัสตล์งทุนจะสอดคล้อง
กับข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในอดีต 

ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทรัสต์จะมีผลการด าเนินงานหรือสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้
ตามอัตราท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบ “งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน ส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563” นอกจากนี ้ ผู้ลงทุนไม่ควรอ้างอิงข้อมูลทางการเงินและสถิติในการ
ด า เนินงานต่าง ๆ ท่ีปรากฏในหนังสือชีช้วนหรือแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนีแ้ต่เพียงอย่างเดียว เพื่อประเมินผล
ประกอบการของกองทรัสต์ในอนาคต 

6.3.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

ผลการด าเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคับใช้ของ
มาตรฐานบญัชีฉบับใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีผู้ ก่อตั ง้ทรัสต์ไม่สามารถควบคุมหรือ
คาดการณ์ได้ ส าหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบยีบ ข้อบงัคับ บทบญัญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ ค าสั่ง
ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดังนัน้ 
ผู้ ก่อตั ง้ทรัสต์จึงไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปล งดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ จัดการกองทรัสต์ในการด าเนินการตามกลยทุธ์การลงทุน
ของกองทรัสต์ผลการด าเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

6.3.4 ความเส่ียงอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทัง้จ านวน 

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์อยา่งใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทัง้จ านวน 
และคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ 

(1) มีผู้ จองซือ้ไม่ถึงสองร้อยห้าสิบราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์เก่ียวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีน 

(2) มูลค่าหน่วยทรัสต์ท่ีจองซือ้เม่ือรวมกับมูลค่าเงินกู้ ยืมจากบุคคลอ่ืน (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือไม่ถึงจ านวนตามท่ีระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วน 

(3) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือผู้
ลงทุนต่างด้าวและท าให้การถือหน่วยทรัสต์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเม่ือรวมกับจ านวนหน่วยท่ีถือ
อยู่เดิม (ถ้ามี) ไม่เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศฉบบัข้างต้น โดยให้ยกเลิกการเสนอ
ขายเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าอัตราหรือหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศฉบบัข้างต้น  

(4) ไม่สามารถโอนเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื่อก่อตัง้กองทรัสต์ ให้แล้วเสร็จภายในสิบ
ห้า (15) วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
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(5) เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางด้านกฎหมาย การเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลักทรัพย์ หรือการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญัท่ีมีผลกระทบ
ต่อทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

(6) เม่ือมีเหตุท่ีท าให้ส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการ สั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์หรือไม่
สามารถส่งมอบหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายได้ 

(7) มีเหตุอ่ืนใดตามเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดจ าหน่ายและรับประกั นการ
จ าหน่าย (Underwriting Agreement) 

หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงขึน้ตามท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้ จัดการกองทรัสต์อยู่ในบงัคับต้องยกเลิกการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ทัง้จ านวน และคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนท่ีได้จองซือ้หน่วยทรัสต์อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ใ น
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเก่ียวกับการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ในส่วนท่ี 3 ข้อ 
2.2.10 “กรณีท่ีมีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์” 

6.3.5 ความเส่ียงเ ก่ียวกับการจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการซื้อขาย
หน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการเพื่อให้หน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่สามารถเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์จะพิจารณาค าขอให้เสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับเอกสารหลักฐานท่ีถูกต้องครบถ้วน
แล้ว หลังจากท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนแล้ว หน่วยทรัสต์จะเร่ิมท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันท าการนับแต่วันท่ีสั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบยีน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันเป็นผลให้ไม่สมควร
ท าการซือ้ขายหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้ผู้ จัดการตลาดหลักทรัพย์
สามารถก าหนดวันเร่ิมท าการซือ้ขายเป็นอย่างอ่ืนได้ เว้นแต่และจนกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหน่วยทรัสต์เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายในครัง้นีจ้ะไม่สามารถซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์จะสามารถขายหน่วยทรัสต์ได้โดยการท ารายการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านัน้ 

6.3.6 ความเส่ียงท่ีราคาหน่วยทรัสต์อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 

ภายหลังจากท่ีหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ซ่ึงจะเข้าเป็น
ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาวะการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมี
เสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์อาจลดลงภายหลังวันเร่ิมต้นของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพยฯ์ ซ่ึง
ราคาซือ้ขายดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิตอ่หน่วยของกองทรัสต์ โดยราคาซือ้ขายของหน่วยทรัสตจ์ะ
ขึน้อยู่กับหลายปัจจัย เช่น ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ความผันผวนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพยฯ์ และปริมาณ
การซือ้ขายของหน่วยทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ในราคาท่ีเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือในราคา
ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทรัสต์ 
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6.3.7 ความเส่ียงด้านภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนจากการแปลงสภาพและเลิกกองทุนรวม 

ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีถือหน่วยลงทุนในวันท่ีก าหนดสิทธิการแปลงสภาพหน่วย
ลงทุนนัน้ ยังมีความไม่ชัดเจนเก่ียวกับการจัดประเภทเงินได้ซ่ึงจะน าไปค านวณภาษีเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเกิดจาก
การแปลงสภาพกองทุนรวมและเลกิกองทุนรวม เน่ืองจากกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองแรก
ท่ีแปลงสภาพภายหลังการสิน้สุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้จากการแปลงสภาพจากกรมสรรพากร อย่างไรก็ดี ใน
ปัจจุบนั ผู้ จัดการกองทุนรวม CRYSTAL และท่ีปรึกษาด้านภาษีของกองทุนรวม CRYSTAL อยู่ระหว่างการจัดท าข้อหารือ
กับทางกรมสรรพากรเพื่อรับทราบข้อสรุปและแนวทางการในการด าเนินการเก่ียวกับภาษีท่ีถูกต้องเ ก่ียวกับประเด็น
ดังกล่าว ซ่ึงผลของการตีความและตอบข้อหารือจากกรมสรรพากรอาจส่งผลให้ผู้ จ่ายเงนิได้มีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย
ในกรณีท่ีกรมสรรพากรพิจารณาว่ามูลค่าของหน่วยทรัสต์ท่ีคนืให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าท่ีลงทุนถือเป็น
ส่วนแบง่ก าไร หรือเป็นก าไรจากการเลกิกิจการ ซ่ึงภาระภาษขีองทัง้สองกรณีอาจมีวิธกีารค านวณท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี ้
ในกรณีท่ีผลของการตีความและตอบข้อหารือจากกรมสรรพากรแตกต่างจากท่ีท่ีปรึกษาของกองทุนรวม CRYSTAL ได้เคย
ให้ความเห็นหรือคาดการณ์ไว้ กรณีนีอ้าจส่งผลกระทบต่อแนวทางการค านวณภาษีเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน และก่อ
ภาระหน้าท่ีเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษีในส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกองทุนรวม CRYSTAL และ/หรือของ
กองทรัสต์ ในฐานะผู้ จ่ายเงินได้ 

ทัง้นี ้เ ม่ือผู้ จัดการกองทุนรวม CRYSTAL ได้ข้อสรุปหรือแนววินิจฉัยข้อหารือท่ีชัดเจนจากกรมสรรพากรแล้ว 
ผู้ จัดการกองทุนรวม CRYSTAL และ/หรือ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL 
ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนรวม CRYSTAL หรือของกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการค านวณภาษีเงินได้ของตนเองเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา/ภาษีเงินได้นิตบุิคคล 
ประจ าปี 2562 ต่อไป  

6.3.8 ความเส่ียงท่ีทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อาจเกิดรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินทางบัญชี 

เน่ืองจากมาตรฐานทางบญัชี ก าหนดให้มีการทบทวนมูลค่าทรัพย์สินหลัก โดยอ้างอิงจากราคาประเมินของบริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซ่ึงหากราคาประเมินต ่าจากมูลค่าทางบญัชีอาจเกิดรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพยส์นิ
ทางบญัชีส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) ลดลง ทัง้นี ้การขาดทุนดังกล่าว เป็นการขาดทุนท่ีเปิดเผยตาม
มาตรฐานทางบญัชี โดยกองทรัสต์จะบนัทึกรายการดังกล่าวเป็นรายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน ซ่ึงมิได้มี
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกองทรัสต์ และมิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด ทัง้นีใ้น
กรณีดังกล่าวกองทรัสต์อาจจ่ายเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นประโยชน์ตอบแทน และบางส่วนเป็นเงินคืนทุนอัน
เกิดจากสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพยส์ินท่ีลดลงดังกลา่ว โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สงูสดุ
แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

6.3.9 ความเส่ียงจากการท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์อาจมิได้เป็นมูลค่าท่ีแท้จริงท่ีกองทรัสต์จะได้รับ
หากมีการจ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้หมดหรือมีการเลิกกองทรัสต์ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ค านวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยส์ินหรือการสอบทาน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิท่ีลงทุนเป็นข้อมูลพืน้ฐาน ดังนัน้ ในกรณีท่ีกองทรัสต์ต้องจ าหน่ายทรัพย์สิน เพื่อปรับโครงสร้าง
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การลงทุน หรือเพื่อการเลิกกองทรัสต์มูลค่าดังกล่าวอาจมิได้เป็นมูลค่าท่ีแท้จริงซ่ึงกองทรัสต์จะได้รับหากมีการจ าหน่าย
ทรัพย์สินออกไปทัง้หมดหรือบางส่วน หรือเม่ือมีการเลิกกองทรัสต์ นอกจากนี ้มูลค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงเน่ืองจาก
การลดลงของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลอือยู่ หรือมูลค่าสิทธิการเช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง อันเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิของมูลค่าสทิธิการเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงของค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซ่ึง
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีจ้ะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยทรัสต์ ซ่ึงท าให้มูลค่าของหน่วยทรัสต์มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือ
ลดลงก็ได้ 

6.3.10 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง 

เน่ืองจากหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์มีสถานะเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สภาพคล่องในการซือ้
ขายหน่วยทรัสต์จะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยทรัสต์นัน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงอยู่บนพืน้ฐานของ
ปริมาณความต้องการของผู้ ซือ้-ผู้ ขาย (Bid-Offer) ซ่ึงปริมาณความต้องการของผู้ ซือ้-ผู้ ขายนัน้ ขึน้อยู่กับปัจจัยหลาย
ประการท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริมาณความต้องการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของตลาดในช่วงเวลา
ดังกล่าว ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงท่ีหน่วยทรัสต์นีจ้ะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายในตลาดรอง  

ทัง้นี ้ตลาดท่ีสาธารณชนจะสามารถซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในประเทศไทย ยังมีการพัฒนาท่ีไม่นานนัก ส่งผลให้ยงัไม่มี
เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ท่ีสามารถน ามาใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานและท าให้การประเมินผลการด าเนินงาน
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศอาจท าได้ยาก ซ่ึงอาจส่งผลต่อปริมาณความต้องการ
ลงทุนในหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทุน โดยแม้ว่าผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อน าหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์เข้าจดทะเบยีนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม การน าหน่วยทรัสต์เข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้เป็นเคร่ืองรับประกันว่าตลาดในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในประเทศไทยจะมีการพฒันา 
หรือหากมีการพัฒนาแล้ว จะมีสภาพคล่องในตลาดส าหรับหน่วยทรัสต์ 

6.3.11 ความเส่ียงเก่ียวกับความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์จะถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ ซ่ึงขึน้อยู่กับปัจจัย
หลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้ เช่าและผู้เช่าช่วงในการจ่าย
ช าระค่าเช่า ต้นทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ การแข่งขันของผู้ประกอบการ อัตรา
การเช่าพืน้ท่ีของแต่ละโครงการท่ีกองทรัสต์ลงทุน งบประมาณการปรับปรุงและซ่อมแซมโครงการ การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายและข้อบงัคับท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง  

ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง และรายได้ของกองทรัสต ์ดังนัน้จึงมีความเสีย่ง
ท่ีผู้ลงทุนจะไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามท่ีได้ประมาณการเอาไว้ในปีท่ีเกิดเหตุการณ์เหล่านัน้ หรือกองทรัสต์อาจจะไม่
สามารถรักษาระดับการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือเพิ่มการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนีอั้ตรา
ผลตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจอยู่ในรูปแบบการลดทุนจากการรับรู้ผลขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จริง 
(Unrealized Loss) จากการด้อยค่าของราคาประเมินของทรัพย์สินหลักท่ีจัดท าโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
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6.3.12 ความเส่ียงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ในการก าหนดราคาซือ้ขายหน่วยทรัสต์ 

การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ประกาศ เป็นการค านวณโดยใช้รายงานการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรือรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิครัง้ล่าสุดของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ
เป็นฐานในการก าหนดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่ราคาท่ีจะซือ้ขายได้จริงในตลาดหลักทรัพย์ ฯ  
เน่ืองจากราคาท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะขึน้อยู่กับปัจจัยอ่ืน เช่น อุปสงค์และอุปทานของหลักทรัพย์ การไหลเข้าของ
เงินลงทุนของผู้ลงทุนต่างประเทศ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ ข้อมูลท่ีผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้เปิดเผยในหนังสือชีช้วนหรือแบบแสดงรายการข้อมูลของกองทรัสต์ฉบบันี ้ ผู้ ก่อตัง้ 
ทรัสต์ได้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และดูแลการใช้ถ้อยค าให้กระชับรัดกุมและไม่ท าให้ผู้ลงทุนส าคญัผดิ 
รวมถึงไม่มีเหตุผลท่ีท าให้คิดได้ว่ามีข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนท่ียังมิได้เปิดเผย  

6.3.13 ความเส่ียงจากการท่ีกองทรัสต์อาจจดทะเบียนสิทธิการเช่าได้ล่าช้า 

เน่ืองจากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 บางโครงการ เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าพืน้ท่ีในอาคาร 
โดยท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนในท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของอาคารดังกล่าวโดยตรง ซ่ึงตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบยีน
สิทธิการเช่าต่อเจ้าพนักงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ก าหนดให้ก่อนวันท่ีจดทะเบยีนสิทธิการเช่าอาคารดังกล่าว จะต้องมีการปิด
ประกาศเพื่อให้ผู้ มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสคัดค้านเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนท่ีจะมีการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าต่ อเ จ้า
พนักงานท่ีเก่ียวข้องได้โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดังนัน้ กองทรัสต์จึงอาจมีความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถจด
ทะเบยีนสิทธิการเช่าพืน้ท่ีในอาคารของบางโครงการได้ทันทีภายหลังจากท่ีได้มีการก่อตัง้ทรัสต์ ขึน้แล้ว อย่างไรก็ดี ผู้
ก่อตัง้ทรัสต์ซ่ึงจะเข้าเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ และเจ้าของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ได้ตกลงร่วมกันเพือ่
ประสานงานกับส านักงานท่ีดินท่ีเก่ียวข้องไว้ล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถจดทะเบยีนสิทธิการเช่าได้
สมบูรณ์ตามกฎหมายภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อให้กองทรัสต์สามารถจัดหาประโยชน์จากการลงทุนในทรัพยส์นิท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ได้อย่างรวดเร็วภายหลังจากท่ีได้มีการก่อตัง้ทรัส้ต์แล้วเสร็จ 

6.3.14 ความเส่ียงกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์อาจจะน้อยกว่าจ านวนเงินท่ีผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ได้ลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสตผ์ู้ ก่อตัง้ทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ ถือหน่วยทรัสตจ์ะได้รับเงินลงทุนของตนคนื
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสาเหตุ วิธีการเลิกกองทรัสต์หลักเกณฑ์การจ าหน่ายทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และ
ระยะเวลาคงเหลือของสิทธิการเช่า 

6.3.15 ความเส่ียงทางการเมืองในประเทศไทย 

แม้ว่าในปัจจุบนัสภาวะทางการเมืองเร่ิมเข้าสูส่ถานการณ์ท่ีดีขึน้ แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรือความขัดแย้ง
ทางการเมืองเกิดขึน้ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย อีกทัง้ อาจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะ
ทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มี
ผลกระทบร้ายแรงต่อการด าเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ และการเติบโตของกองทรัสต์  
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6.3.16 ความเส่ียงท่ีสมมติฐานในงบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานมีความไม่แน่นอน และขึน้อยู่กับ
ความเส่ียงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและการแข่งขัน ซ่ึง
อาจส่งผลให้ผลประกอบการท่ีแท้จริงแตกต่างจากท่ีประมาณการไว้อย่างมีนัยส าคัญและอาจส่งผลต่อ
มูลค่าท่ีได้ลงทุนในกองทรัสต์ 

ประมาณการตามท่ีระบุในเอกสารแนบ 6 “งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน ส าหรับงวด 12 เดือน 
ช่วงเวลาประมาณการวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563” นัน้ ได้รวมเอาข้อมูลท่ีเก่ียวกับการคาดการณ์ผล
ประกอบการและการปันส่วนแบง่ก าไรและแบง่ส่วนทุนของกองทรัสต์ส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันท่ี 1 
ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ของกองทรัสต์นัน้ เป็นเพียงการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตท่ีอาจจะ
เกิดขึน้แก่กองทรัสต์เท่านัน้ และไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลประกอบการท่ีแท้จริงของกองทรัสต์ในอนาคต นอกจากนี ้
ประมาณการดังกล่าวขึน้อยู่กับข้อสมมติฐานหลายประการตามท่ีได้ระบุไว้ตามเอกสารแนบ อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าผู้ ก่อตัง้ 
ทรัสต์ได้จัดท าประมาณการดังกล่าวด้วยความตัง้ใจและความระมัดระวงั แต่ข้อสมมติฐานท่ีน ามาใช้ในการประมาณการ
ยังมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กับความเสีย่งและความไม่แน่นอนทางธรุกิจ การแข่งขัน เศรษฐกิจ การเงิน และกฎเกณฑท่ี์
เก่ียวข้อง ซ่ึงข้อสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จริงอาจเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญได้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกลา่ว
ต่าง ๆ นัน้อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต์ เช่น ประมาณการดังกลา่วอาจเป็นการคาดการณ์หรือการตัง้สมมติฐาน
ในเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตอันเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงมีความไม่แน่นอน  

เน่ืองจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ทัง้หมดท่ีเป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึน้ตามท่ีคาดการณ์ไว้ หรือ
อาจเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมิได้คาดไว้ ดังนัน้ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อสมมติฐานท่ีวางไว้จะ
เกิดขึน้และกองทรัสต์จะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ตามท่ีประมาณการไว้ หากผลประกอบการของกองทรัสต์ไม่
เป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ กองทรัสต์จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือผลตอบแทนตามท่ีประมาณการไว้ได้ ซ่ึง
อาจส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีได้ประมาณการไว้และหน่วยทรัสต์อาจมีมูลค่าทางตลาดลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ 

6.3.17 ความเส่ียงส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสัญชาติต่างชาติหรือถ่ินท่ีอยู่อาศัยในบางประเทศ ท่ีอาจถูกจ ากัด
สิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในอนาคต ในกรณีการเพิ่มทุนแบบเสนอขายให้แก่ประชาชน
โดยท่ัวไปแบบเฉพาะเจาะจง (Preferential Public Offering หรือ PPO) 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีความประสงค์ท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 2 ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมี
รายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ ณ วันท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาก าหนด (การเสนอขายตอ่
ประชาชนโดยท่ัวไปแบบเฉพาะเจาะจง  (Preferential Public Offering หรือ PPO) เ น่ืองจากการเสนอขายต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่วย (“Right Offering”) อาจถูกพิจารณาว่าก่อให้เกิดการกระท าท่ีเป็นการขัดต่อ
กฎหมายหรือระเบยีบข้อบงัคับของหน่วยงานก ากับดูแลในต่างประเทศหรือส่งผลให้กองทรัสต์มีหน้าท่ีหรือต้นทุนในการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมไปจากท่ีต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย  และ/หรือ
กฎหมายของประเทศนัน้ ๆ เช่น การเสนอขายหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลสัญชาติอเมริกาหรือบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่
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ตามปกติในสหรัฐอเมริกาตามนิยามท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมถึงท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม)  

ด้วยเหตุนี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสัญชาติต่างชาติหรือถ่ินท่ีอยู่ตามปกติในประเทศท่ีถูกจ ากัดสิทธิ (“ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ท่ีถูกจ ากัดสิทธิ”) อาจไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนแบบ PPO ของกองทรัสต์ และอาจเสียสิทธิประโยชน์
จากส่วนต่างราคาของราคาใช้สิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนกับราคาตลาด ณ ขณะนัน้ หรือเสียโอกาสในการเข้าลงทุน
เพิ่มเติม โดยในขัน้ตอนและกระบวนการขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะคาดการณ์โดย
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงรายช่ือประเทศและสัญชาติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีถูกจ ากัดสิทธิ (โดยจะแจ้งรายช่ือปร ะเทศ
ทัง้หมดท่ีถูกจ ากัดสิทธิ์อีกครัง้ภายหลังได้รับข้อมูล ณ วันก าหนดสิทธิเพื่อการเสนอขาย) ซ่ึงในเบือ้งต้นอาจรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเฉพาะประเทศดังต่อไปนี ้1) ประเทศกัมพูชา 2) ประเทศกรีซ 3) ประเทศแคนาดา 4) ประเทศจอร์แดน 5) ประเทศ
ญ่ีปุ่ น 6) ประเทศเดนมาร์ก 7) ประเทศไต้หวัน 8) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 9) ประเทศเบลเยียม 10) ประเทศบราซิล 11) 
ประเทศบงักลาเทศ 12) ประเทศฝร่ังเศส 13) ประเทศมาเลเซีย 14) ประเทศเยอรมนี 15) ประเทศรัสเซีย 16) ประเทศลาว 
17) ประเทศเวียดนาม 18) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 19) ประเทศสวีเดน 20) ประเทศสหรัฐอเมริกา 21) ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 22) ประเทศออสเตรีย 23) ประเทศอิตาลี 24) ประเทศอิสราเอล 25) ประเทศแอฟริกาใต้ และ 26) ประเทศ
ไอร์แลนด์  

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ดงักลา่วไม่ใช้บงัคับส าหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่บุคคลท่ัวไป (“Public Offering”) 
หรือการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

- ไม่มี - 
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8. ข้อมูลส ำคัญอื่น 

- ไม่มี - 
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9. ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

9.1 หน่วยทรัสต์ 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี. รีเทล (Bualuang K.E. Retail Leasehold Real 
Estate Investment Trust) (“กองทรัสต์” หรือ “BKER”) จะก่อตัง้ขึน้ด้วยผลของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และสมบูรณ์เม่ือผู้
ก่อตัง้ทรัสต์ก่อสิทธิและหน้าท่ีในทางทรัพย์สนิให้แก่ทรัสตีด้วยการเข้าท าสญัญาท่ีมีข้อผูกพันวา่ผู้ ก่อตัง้ทรัสตจ์ะด าเนินการ
เพื่อให้กองทรัสต์ ได้มาซ่ึงทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์ริสตัล รีเทล โกรท (“กองทุนรวม 
CRYSTAL”) ท่ีแปลงสภาพ โดยแลกกับการท่ีกองทุนรวม CRYSTAL จะได้รับหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ของกองทรัสต์ และ
เม่ือกองทรัสต์ได้ก่อตัง้ขึน้แล้ว กองทรัสต์จะรับโอนทรัพยส์ินและภาระของกองทุนรวม CRYSTAL ซ่ึงรวมถึงการรับโอนสทิธิ
และหน้าท่ีตามสัญญาท่ีกองทุนรวม CRYSTAL เป็นคู่สัญญาอยู่ในปัจจุบนั 

9.2 ตราสารท่ีกองทรัสต์เป็นผู้ออก 

ปัจจุบนั กองทรัสต์ไม่มีการออกหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสาร  

9.3 โครงสร้างผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CRYSTAL 

โครงสร้างผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวม CRYSTAL ณ วันท่ีปิดสมุดทะเบยีนเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 
สามารถแสดงได้ดังนี ้

ล าดับ ผู้ถือหน่วย จ านวนหน่วย ร้อยละ 
1.  บจ. เบญจกิจพัฒนา 

บจ. เกียรติสหมิตร 
นายกวีพันธ์ เอ่ียมสกุลรัตน์ 
นายเกียรติ เอ่ียมสกุลรัตน์ 

80,723,600 
39,000,000 

1,791,300 
170,000 

20.7 
10.0 

0.4 
0.1 

 รวมกลุ่ม บจ. เบญจกิจพัฒนา และ บจ. เกียรติสหมิตร 121,684,900 31.2 
2.  ส านักงานประกันสังคม   75,331,400 19.3 
3.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)   23,628,300 6.1 
4.  บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) โดย บลจ. 

ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
20,563,900 5.3 

5.  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)   19,637,100 5.0 
6.  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)   18,629,500 4.8 
7.  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)   14,641,000 3.8 
8.  ธนาคารออมสิน   14,242,000 3.7 
9.  กองทุนเปิดซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี ้อินคัม 4,922,400 1.3 
10.  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 4,716,000 1.2 

รวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 317,996,500 81.5 
ผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้หมด 390,000,000 100.0 
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9.4 นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และข้อจ ากัด 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์จะถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ซ่ึงขึน้อยู่กับปัจจัย
หลายประการ ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนจะไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามท่ีได้ประมาณการเอาไว้ หรือกองทรัสต์ 
อาจไม่สามารถรักษาระดับการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือเพิ่มการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ โดยนโยบายการจ่าย
ผลประโยชน์และข้อจ ากัดกองทรัสต์ มีดังนี ้

9.4.1 ข้อก าหนด นโยบาย และวิธีการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

(1) ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุง
แล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครัง้ และจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้วแต่กรณี  

ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วตามวรรคหน่ึง ให้หมายถึงก าไรท่ีปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี ้

(ก) การหักก าไร ท่ียังไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 

(ข) การหักด้วยรายการเงินส ารองเพือ่การช าระหนีเ้งินกู้ ยมืหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ตาม
วงเงินท่ีได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วนหรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ มีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนจากก าไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 

(3) ในกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดังกล่าวผู้ จัดการกองทรัสต์จะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแ์ละจะแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

(4) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

9.4.2 ข้อจ ากัดและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

(1) ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสตร์ะหวา่งปีบญัชีหรือ
รอบปีบญัชีใดมีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผู้ จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธท่ีิจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนใน
ครัง้นัน้และให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนท่ีก าหนดไว้  

(2) ส าหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ เว้นแต่
กรณี ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.2 หน้า 9 - 3 

เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้  

(3) ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
แต่ละราย ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีถือ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนท่ีเกิน
หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ดังกล่าวตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอ่ืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์  
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10. โครงสร้างการจัดการและการก ากับดูแลกองทรัสต์ 

10.1 ข้อมูลท่ัวไปของกองทรัสต์ 

10.1.1 วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต์” หรือ “BKER”) จัดตัง้ขึน้โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ท่ีมี
ศักยภาพ โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า และพืน้ท่ีพาณิชยกรรมอ่ืน ๆ (Core component) นอกจากนี ้
กองทรัสต์ ยังสนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องหรือส่งเสริมประโยชน์กับอสังหาริมทรัพย์
ประเภทศูนย์การค้าและพืน้ท่ีพาณิชยกรรมอ่ืน ๆ (Non-core component) อาทิ ทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ ศูนย์แสดง
สินค้า ศูนย์ประชุม อาคารส านักงาน โรงแรมและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ ท่ีจอดรถ เป็นต้น โดยท่ีมูลค่าการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ  ท่ี กองทรัสต์เข้าลงทุน (Non-core component) ในแต่ละโครงการจะไม่เกิน ร้อยละ 25 ของ
มูลค่าโครงการนัน้ ทัง้นี ้กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินหลักด้วย การซือ้ และ/หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง และ/หรือ รับโอน
สิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง โดยจะมุ่งเน้นการจัดหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือ
รายได้อ่ืน ในท านองเดียวกัน ตลอดจนท าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรือ จ าหน่ายทรัพยส์นิ
ต่าง ๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 
อีกทัง้ กองทรัสต์ ยังมีจุดมุ่งหมายท่ีจะลงทุนในทรัพย์สนิเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ืองเพือ่การเติบโตของฐานรายได้ของ กองทรัสต์ 
และเป็นการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในท าเลท่ีแตกต่างกัน รวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินอ่ืน และ/หรือหลักทรัพย์อ่ืน และ/หรือ การหาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอ่ืนใด ตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
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10.1.2 โครงสร้างการจัดการกองทรัสต์ภายหลังการแปลงสภาพและการเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะ
เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

 
หมายเหตุ: 1/ ส าหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 KERM อาจพิจารณาว่าจ้างเฉพาะงานบางส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกา รท า

หน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น งาน Day to Day Operation แต่ทัง้นีข้อบเขตงานดังกล่าวจะไม่รวมถึงหน้าท่ีใ นการ

ท าการตลาด จัดหาผู้ เช่า (ยกเว้นกรณีนายหน้าเป็นครัง้คราว) และดูแลการจัดหาประโยชน์ของโครงการ แก่บริษัท แก
รนด์ ยูนิแลนด์ จ ากัด (ส าหรับโครงการ I’m Park) และบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (ส าหรับโครงการ 
SPRM โครงการ SPRS และโครงการ SPRP) โดย KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์และท าหน้าท่ีบ ริ หา ร
อสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาก าหนดขอบเขตการว่าจ้างงานบริหารอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละโครงการตามควา ม
เหมาะสมในด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีได้รับมอบหมาย  และ
พิจารณาถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากขอบเขตการว่าจ้าง 
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10.2 สรุปสาระส าคัญของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

คู่ สัญญา 1. บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง 
จ ากัด ในฐานะผู้ ก่อตัง้ทรัสต์และผู้ จัดการกองทรัสต์ 

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี 
ลักษณะของกองทรัสต์ 
และกลไกการบริหาร 

1. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (Bualuang K.E. 
Retail Leasehold Real Estate Investment Trust) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ ซ่ึงเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รี เทล โกรท (CRYSTAL Retail Growth Leasehold 
Property Fund หรือ กองทุนรวม CRYSTAL) และก่อตัง้ขึน้ด้วยผลของสัญญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ฉบับนี ้ทัง้นี ้การก่อตัง้กองทรัสต์มีผลสมบูรณ์เม่ือผู้ ก่อตั ง้ทรัสต์ได้ก่อสิทธิและ
หน้าท่ีในทางทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีด้วยการเข้าท าสญัญาท่ีมีข้อผูกพันวา่ผู้ ก่อตัง้ทรัสตจ์ะ
ด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ได้มาซ่ึงทรัพยส์ินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์
แปลงสภาพ โดยแลกกับการท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับหน่วยทรัสตท่ี์
ออกใหม่ของกองทรัสต์ 

2. กองทรัสต์ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรัพย์สินท่ีอยู่ในช่ือและอ านาจการ
จัดการของทรัสตี 

3. การจัดการกองทรัสต์จะกระท าโดยทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ ท่ีได้รับมอบหมาย
จากทรัสตีซ่ึงได้รับการแต่งตัง้ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบตามท่ีปรากฏในรายการเก่ียวกับอ านาจหน้า ท่ีของทรัสตีและ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ ในการนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
หลักท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ และทรัสตีมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบหลักในการก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ จัดการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมายรายอ่ืน (ถ้ามี) ให้เป็นไปตาม
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนีแ้ละตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ ทัง้นี ้การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สินหลักจะด าเนินการ
โดยทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยจะเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสตฉ์บบันี ้
และสัญญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

4. ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีจะปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นผู้ ท่ีมีวิชาชีพซ่ึงได้รับความ
ไว้วางใจ ด้วยความระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีแ้ละกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อ
ผูกพันท่ีได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารท่ีเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือมติท่ีประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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ช่ือ อายุ ประเภท ช่ือกองทรัสต์ 
(ภาษาไทย) 

: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี.  
รีเทล 

ช่ือกองทรัสต์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

: Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate Investment 
Trust 

ช่ือย่อ : จะก าหนดในภายหลัง 
อายุ : ไม่มีก าหนดอายุ 
ประเภท : ไม่รับไถ่ถอน และไม่รับซือ้คืนหน่วยทรัสต์  

วัตถุประสงค์ของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์มีวัตถุประสงค์ท่ีจะลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยการซือ้ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่า
ช่วง และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก โดยจะน าทรัพยส์นิ
หลักไปจัดหาประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อ่ืนใดในท านอง
เดียวกัน ตลอดจนท าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรือจ าหน่าย
ทรัพย์สินต่าง ๆ  เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่ กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว อีกทัง้กองทรัสต์มีจุดมุ่งหมายท่ีจะลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเ น่ืองของฐานรายได้ของกองทรัสต์รวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินอ่ืน และ/หรือหลักทรัพย์อ่ืน และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอ่ืนใด ตามท่ีกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
นอกจากนี ้กองทรัสต์ยังได้ก าหนดวตัถปุระสงคท่ี์ส าคัญไว้ดังต่อไปนี  ้
1. เพื่อรองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ 

1.1 กองทรัสต์จัดตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อรองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ท่ีออกใหม่ เพื่อแลกกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนร ว ม
อสังหาริมทรัพย์ และน าหน่วยทรัสต์ ท่ีออกใหม่ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

1.2 ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และตามท่ีระบุ
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหลังจากท่ีกองทรัสตไ์ด้
ก่อตัง้ขึน้อย่างสมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์แล้ว ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะเข้าเป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ซ่ึงจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้พิจารณารับ
หน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนภายใน 15 (สิบห้า) วันท าการ
นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ 

2. เพื่อลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และการกู้ ยืมเงิน ซ่ึงเงินท่ีได้รับ
จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และการกู้ ยืมเงินดังกล่าวจะโอน
เข้าบญัชีกองทรัสต์ซ่ึงอยู่ในนามของทรัสตีเพื่อเก็บรักษาไว้และน าไปลงทุนในทรัพยส์นิท่ี
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กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 โดยผู้ จัดการกองทรัสตจ์ะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

3. เพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักในอนาคตภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ท่ี 1 
3.1 ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินหลักในอนาคต โดยการออก

และเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ และ/หรือโดยการกู้ ยืมเงิน รวมถึงการออก
และเสนอขายตราสารท่ีมีความหมายหรือเนือ้หาสาระท่ีแท้จริงเข้าลักษณะเป็น
การกู้ ยืมเงิน ซ่ึงเงินท่ีได้รับจากการด าเนินการดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีของ
กองทรัสต์ซ่ึงอยู่ในนามของทรัสตีเพื่อเก็บรักษาไว้และจะน าไปลงทุนในทรัพย์สิน
หลักในอนาคต ทัง้นี ้ในกรณีของการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่นัน้ 
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะน าหน่วยทรัสต์ ท่ีออกใหม่ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

3.2 ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ หรือการออกและเสนอขายตรา
สารท่ีมีความหมายหรือเนือ้หาสาระท่ีแท้จริงเข้าลักษณะเป็นการกู้ยืมเงิน ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และตามท่ีระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารดังกล่าว (ถ้ามี) ใน
แต่ละครัง้ อน่ึง ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยเ์พือ่
ขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ ท่ีออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนภายใน 45  
(สี่สิบห้า) วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ 

วันท่ีก่อตัง้กองทรัสต์ 
และสัญญาก่อตัง้ทรัสต์มี
ผลสมบูรณ์ 

การก่อตัง้กองทรัสต์มีผลสมบูรณ์เ ม่ือผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้ก่อสิทธิและหน้าท่ีในทางทรัพย์สิน
ให้แก่ทรัสตีด้วยการเข้าท าสัญญาท่ีมีข้อผูกพันว่าผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์
ได้มาซ่ึง 1) ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีแปลงสภาพ โดยแลกกับการ
ท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ของกองทรัสต์  และ 2) 
ทรัพย์สินใหม่ตามรายละเอียดในเอกสารแนบของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 1. การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทนระหวา่ง
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์กับทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นหุ้นสว่น
หรือลักษณะอ่ืน ๆ ระหว่างผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกัน  

2. การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ท าให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีท่ีทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการช าระหนีใ้ห้แก่ทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือเจ้าหนีข้อง
กองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ และเจ้าหนีข้องกองทรัสต์จะบงัคับช าระหนีไ้ด้
จากทรัพย์สินของกองทรัสต์เท่านัน้  

3. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้กองทรัสต์ช าระประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่า เงิน
ก าไรหลังหักค่าส ารองต่าง ๆ  และสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจ านวนทุนของ
กองทรัสต์ท่ีปรับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนต า่กว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการ
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แบง่ชนิดของหน่วยทรัสต์ สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรือรับคืนเงินทุนของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์แต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนัน้ ๆ ด้วย 

4. ไม่ว่าในกรณีใด มิให้ตีความสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ไปในทางท่ีก่อให้เกิดผลขัดหรือแย้งกับ
ข้อก าหนดในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 

5. การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเรียกร้องเห นือ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้ เดียว ไม่ว่าส่วนหน่ึงส่วนใด และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดย
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมีสิทธิติดตามเอาทรัพย์สนิของกองทรัสต์คืนจากบุคคลภายนอกได้
หากทรัสตี และ/หรือผู้ จัดการกองทรัสต์จัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ อันเป็นผลให้ทรัพย์สินของกองทรัส ต์ถูก
จ าหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ท่ี พ.ร.บ. ทรัสต์ ก าหนด 

6. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินคืนทุน ประโยชน์ตอบแทน หรือทรัพย์สินอ่ืน  ๆ  ในการคืน
ทุนเม่ือเลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยทรัส
ตีหรือผู้ท าหน้าท่ีแทนทรัสตี หรือผู้ ท่ีรับมอบหมายจากทรัสตีหรือผู้ท าหน้าท่ีแทนทรัสตี 
(แล้วแต่กรณี) จะด าเนินการแจกจ่ายเงินคืนทุน ประโยชน์ตอบแทน หรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ 
ในการคืนทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เ ม่ือเลิกกองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใด  ๆ  ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจ านวนทุนของกองทรัสต์ท่ีปรับปรุง
ด้วยส่วนเกินหรือส่วนต ่ากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ 

7. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเ ม่ือมีการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

8. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าได้ตามกฎหมาย และด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีทรัสตี และ/หรือนายทะเบยีนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

9. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีได้
ก าหนดไว้ในสัญญา 

10. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ในสัญญา 

11. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีในการช าระเงิน อ่ืน ใด
เพิ่มเติมให้แก่กองทรัสต์ หลังจากท่ีได้ช าระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดอ่ืนใดเพิ่มเติมอีกส าหรับหน่วยทรัสต์ท่ีถือนัน้ 

การลงทุนของกองทรัสต์ 1. การลงทุนของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 
และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  

2. นโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ 
กองทรัสต์จะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
รวมทัง้สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพยท่ี์มีศักยภาพ โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพยป์ระเภท
ศูนย์การค้า และพืน้ท่ีพาณิชยกรรมอ่ืน  ๆ (Core component) รวมทัง้การลงทุนใน
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อสังหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องหรือส่งเสริมประโยช น์ กั บ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพืน้ท่ีพาณิชยกรรมอ่ืน  ๆ (Non-core 
component) อาทิ ทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม อาคาร
ส านักงาน โรงแรมและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ ท่ีจอดรถ เป็นต้น โดยท่ีมูลค่าการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ (Non-core component) ของแต่ละโครงการจะไม่เกิน 
ร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการนัน้ท่ีกองทรัสต์ท าการลงทุน เพื่อเป็นทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ โดยการซือ้ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่า และ/
หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก และโดยมุ่งเน้นการจัดหาผลประโยชน์ในรู ปของ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อ่ืนใดในท านองเดียวกัน ตลอดจนท าการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรือจ าหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ  เพื่อ
มุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว อีกทัง้กองทรัสต์มีจุดมุ่งหมายท่ีจะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเตมิ
เพื่อการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของฐานรายได้ของกองทรัสต์ และเป็นการกระจายความ
เสี่ยงผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในท าเลท่ีแตกต่างกัน รวมถึงการลงทุน
ในทรัพย์สินอ่ืน และ/หรือหลักทรัพย์อ่ืน และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอ่ืนใด ตามท่ี
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

การได้มาซ่ึงทรัพย์สิน
หลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) 

กองทรัสต์จะมีการลงทุนโดยทางตรงและโดยทางอ้อมโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี  ้
1. การลงทุนโดยทางตรงซ่ึงเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลักจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี ้
1.1 กองทรัสต์จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อได้มาซ่ึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

ทัง้นีใ้นกรณีท่ีเป็นการได้มาซ่ึงสิทธิครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี ้
1.1.1 เป็นการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการออก น.ส. 3 ก. 
1.1.2 เป็นการได้มาซ่ึงสิทธิการเช่าและ/หรือสิทธิการเช่าช่วงในอสังหาริมทรัพย์

ท่ีมีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิห์รือสิทธิครอบครองประเภท น.ส.3ก.
อน่ึง ในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีลกัษณะ
เป็นการเช่าช่วง ผู้ จัดการกองทรัสต์จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ
เสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการผิดสัญญาเช่า 
หรือการไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า  และในกรณีเพิ่มทุน 
ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการเปิดเผยความเสี่ยงให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทราบ โดยระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผลประกอบการของกองทรัสต์
หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามโฉนดท่ีดินหรือผู้ มีสิทธคิรอบครองตามหนังสอื
รับรองการท าประโยชน์บอกเลิกสัญญา 

1.2 อสังหาริมทรัพย์ท่ีได้มาต้องไม่อยู่ในบงัคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ  เว้น
แต่ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
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ว่า การอยู่ภายใต้บงัคับแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนัน้ไม่กระทบต่อการหา
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ และเงื่อนไขการได้มาซ่ึง
อสังหาริมทรัพย์นัน้ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม  

1.3 การท าสัญญาเพื่อให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพยต้์องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใด ๆ  
ท่ีอาจมีผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม 
(ในขณะท่ีมีการจ าหน่าย) เ ช่น ข้อตกลงท่ีให้สิทธิแก่คู่สัญญาในการซือ้  
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอ่ืน โดยมีการก าหนดราคาไว้แน่นอน
ล่วงหน้า เป็นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์มีหน้าท่ีมากกว่าหน้าท่ีปกติท่ีผู้ เช่าพงึ
มีเม่ือสัญญาเช่าสิน้สุดลง 

1.4 อสังหาริมทรัพย์ท่ีได้มาต้องพร้อมจะน าไปจัดหาประโยชน์คิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ท่ีขออนุญาตเสนอขาย รวมทัง้จ านวน
เงินกู้ ยืม (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการท่ียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้ โดยมูลค่า
ของเงินลงทุนท่ีจะท าให้ได้มาและใช้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็ จเพื่ อ
น าไปจัดหาประโยชน์ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนาดังกล่าว โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของ
กองทรัสต์ด้วย 

1.5 ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ี
ประสงค์จะลงทุนโดยจะต้องเป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบท่ีมีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ลงทุน เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
โดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 2 รายท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์และท่ี
ปรึกษาทางการเงินท่ีร่วมจัดท าค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 
พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้สะท้อนมูล
ค่าท่ีแท้จริงได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงพอ และมีลักษณะดังต่อไปนี ้
1.5.1 ต้องเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 

ก.ล.ต.  
1.5.2 ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผู้ประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินอาจเป็นบุคคลท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือของบุคคลซ่ึงทางการ หรือ
หน่วยงานก ากับดูแลของประเทศอันเป็นท่ีตัง้ของอสังหาริมทรัพย์
ก าหนดให้สามารถท าหน้าท่ีประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยนั์น้ ๆ  ได้ ทัง้นี ้
ในกรณี ท่ีไม่ปรากฏบัญชีรายช่ือดังกล่าว ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินต้องเข้าลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปนี  ้
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(ก) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเก่ียวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซ่ึงมี
ผลงานเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศอันเป็นท่ีตั ง้ของ
อสังหาริมทรัพย์นัน้ 

(ข) เป็นบุคคลท่ีมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีเป็นสากล 

(ค) เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีมีเครือข่ายกว้างขวางในระดับ
สากล (International Firm) 

ทัง้นี ้หลักเกณฑ์ในข้อนีไ้ม่ใช้กับกรณีท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย์ท่ีรับโอนมาจาก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีแปลงสภาพ และอสังหาริมทรัพย์นัน้ได้ผ่านการ
ประเมินมูลค่าโดยชอบตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศท่ี ทจ. 34/2559 แล้ว 

1.6 อสังหาริมทรัพย์ท่ีได้มาต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้าร้อย
ล้าน) บาทส าหรับการลงทุนในครัง้แรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะได้จากการ
ระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์น้อยกวา่มูลคา่อสังหาริมทรัพยท่ี์
ประสงค์จะลงทุน ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องแสดงได้ว่า มีแหล่งเงินทุนอ่ืนเพียง
พอท่ีจะท าให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 

นอกจากนีใ้นการได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ดังกล่าวกองทรัสต์จะด าเนินการ
ตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

2. การลงทุนโดยทางอ้อม ซ่ึงเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ผ่านการถือหุ้น
ในบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์
ตามประกาศท่ี ทจ. 49/2555 โดยการลงทุนดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) เป็นบริษัทท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี ้

(ก) บริษัทท่ีกองทรัสต์เป็นเจ้าของ (wholly-owned subsidiary)  
(ข) ในกรณีท่ีผู้ ท่ีจะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่าหรือให้สิทธิในทรัพย์สินหลัก

ดังกล่าวมิใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ หรือผู้ จัดการกองทรัสต์ 
ต้องเป็นบริษัทท่ีเข้าลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปนี ้ 
1.   บริษัทท่ีมีกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า ของ

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
ห้าของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้   

2.  บริษัทท่ีมีกองทรัสต์หรือบริษัทท่ีกองทรัสต์เป็นเจ้าของ (wholly-
owned subsidiary) เป็นผู้ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บ
ห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ
เจ็ดสิบห้าของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

3. บริษัทท่ีถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
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ห้าของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ โดยเร่ิมจากการ
ถือหุ้นของ (ก) หรือ (ข) 

การถือหุ้นในบริษัทข้างต้นไม่ว่าในชัน้ใด ต้องมีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่า
จ านวนท่ีกฎหมายของประเทศท่ีบริษัทนัน้จัดตั ง้ขึน้ได้ก าหนดไว้ส าหรั บ
การผ่านมติท่ีมีนัยส าคัญ โดยการถือหุ้นในชัน้สุดท้ายเม่ือค านวณโดยวิธี
ตามสัดส่วน (pro rata basis) แล้ว ต้องมีจ านวนหุ้นท่ีกองทรัสต์ถือไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทใน
ชัน้สุดท้าย 

(ค) เป็นบริษัทท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวได้ถึงสดัส่วนตาม 
(ก) หรือ (ข) เ น่ืองจากมีข้อจ ากัดตามกฎหมายอ่ืน โดยกองทรัสต์หรือ
บริษัทตาม (ก) หรือ (ข) ต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าจ านวนขัน้สูงท่ี
สามารถถือได้ตามกฎหมายดังกล่าว ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ และแสดงได้ว่ากองทรัสต์มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทดังกลา่วอย่างน้อยตามสดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทนัน้ด้วย 

(2) กองทรัสต์อาจให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทตาม (1) ผ่านการถือตราสารหนี ้หรือการเข้าท า
สัญญาท่ีมีลักษณะเป็นการให้กู้ ยืมเงิน โดยให้ถือว่าการให้บริษัทดังกล่าวกู้ ยมืเงนิ
เป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมด้วย ทัง้นี ้วัตถุประสงค์ในการให้กู้ ยืม
เงินแก่บริษัทตาม (1) จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการ
กองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

(3) กรณีท่ีกองทรัสต์จะมีการลงทุนในทรัพย์สินหลกัโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตรา
สารหนีห้รือการเข้าท าสัญญาท่ีมีลักษณะเป็นการให้กู้ ยืมเงินกับบริษัทตาม (1) 
บริษัทใด หากสัดส่วนการลงทุนหรือการให้กู้ ยืมเงินดังกล่าวเกินกว่าสัดส่วนท่ี
กองทรัสต์และบริษัทอ่ืนตาม (1) ถือหุ้นรวมกันในบริษัทนัน้ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
(3.1) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีให้ลงทุนหรือเข้าท าสัญญาดังกล่าว  
(3.2) ได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการลงทุนหรือการเข้าท า

สัญญาดังกล่าว โดยหนังสอืนัดประชุมท่ีจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตต้์องมี
ข้อมูลตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญตอ่
การตัดสินใจของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และข้อมูลดังต่อไปนี  ้
1.   เหตุผลและความจ าเป็นในการลงทุนหรือการเข้าท าสัญญาดังกล่าว  
2.   ความสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบีย้ 
3.   เงื่อนไขการช าระคืนเงินต้น 

(4) กรณีท่ีกองทรัสต์จะมีการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้น ใน
บริษัทตาม 1(ข) หรือ (ค) ต้องได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการ
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ลงทุนดังกล่าว โดยหนังสือนัดประชุมท่ีจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องมี ข้ อมูล
ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญต่อการตัดสินใจ
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และข้อมูลดังนี ้
(4.1) ความเสี่ยงจากการลงทุนโดยการถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าว  
(4.2) รายละเอียดเก่ียวกับเงื่อนไขท่ีส าคัญของการร่วมลงทุน การแบง่ก าไรและ

ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกองทรัสต์กับผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัท การมี
ผลใช้บงัคับของสัญญาระหว่างกองทรัสต์กับผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนของบริ ษัท 
ข้อจ ากัดในการจ าหน่ายหุ้นของบริษัทท่ีกองทรัสต์ถือ และความเห็นของท่ี
ปรึกษากฎหมายในเร่ืองดังกล่าว 

(5) ต้องมีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อม ทัง้ในชัน้
ของกองทรัสต์และในชัน้ของบริษัทท่ีกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้น ดังนี  ้
(5.1) การประเมินมูลค่าในชัน้ของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 

7.3.1(5) โดยให้ค านึงภาระภาษีของบริษัทท่ีกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้น และ
ปัจจัยอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุนโดย
ทางอ้อมด้วย 

 ในกรณีท่ีการลงทุนโดยทางอ้อมดังกลา่วมีการถือหุ้นในบริษัทตาม (1) เป็น
ทอด ๆ การประเมินมูลค่าในชัน้ของกองทรัสต์ต้องค านึงถึงปัจจัยตามวรรค
หน่ึงของบริษัทในทุกชัน้ด้วย 

(5.2) การประเมินมูลค่าในชัน้ของบริษัทท่ีถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ใน
อสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7.3.1(5) 

(5.3) มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอ่ืนท่ีบริษัทท่ีกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นได้ลงทุน
ไว้ตามหลักเกณฑ์ดังนี ้
(ก) ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เ ก่ียวกับการก าหนดมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนท่ีออกโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย
อนุโลม 

(ข) ในกรณีท่ีหลักเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการก าหนดมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพย์สินใด ให้ใช้มูลค่าท่ีเป็นไปตามหลักวิชาการอันเ ป็นท่ี
ยอมรับหรือมาตรฐานสากล 

(5.4) ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนีห้รือสัญญาท่ีถือเป็นการ
ลงทุนโดยทางอ้อม ต้องมีการประเมินมูลค่าตราสารหรือสัญญาดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7.3.1(3)(3.3) ด้วย 

(5.5) ผู้ จัดการกองทรัสต์แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกท่ีจะท าให้ทรัสตีและ
ผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้บริษัทดังกล่าวด าเนินการ
ให้เป็นไปในท านองเดียวกับหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ส าหรับกองทรัสต์ ท่ี มี
การลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยตรง เว้นแต่ในกรณีของหลักเกณฑเ์ก่ียวกับ
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อัตราส่วนการกู้ ยืมเงินในข้อ 9.4 จะพิจารณาเฉพาะในชัน้ของกองทรัสต์  
ก็ได้ 

(5.6) การลงทุนโดยทางอ้อมนัน้ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ใน
เร่ืองดังกล่าวท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
ก า ร ออกและเสนอขายห น่วย ทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลง ทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ 

3. กองทรัสต์อาจได้มาซ่ึงทรัพย์สินอ่ืนนอกจากทรัพย์สินหลักโดยการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน
ท่ีกองทรัสต์สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในสัญญา  

4. กองทรัสต์ต้องไม่เข้าท าสัญญาการลงทุนในทรัพย์สินหลักกับบุคคลท่ีมีลักษณะ
ดังต่อไปนี ้หากบุคคลนัน้เองหรือบุคคลอ่ืนท่ีบุคคลดังกล่าวควบคุมได้จะมีส่วนเก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการกองทรัสต์ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวเป็นบริษัทท่ีมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ ให้พิจารณาการมีลักษณะตามท่ีก าหนดในข้อ 4.1.1 
4.1 ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ บุคคล

ดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี ้
4.1.1 เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเก่ียวกับการเสนอขาย

หลักทรัพย์ในเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญ 
4.1.2 เคยถูกส านักงาน ก.ล.ต.ปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

เน่ืองจากมีเหตุท่ีมีนัยส าคัญอันควรสงสัยเก่ียวกับกลไกกา ร บริ หาร
จัดการในลักษณะดังต่อไปนี ้
(ก) อาจไม่สามารถปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรม โดยอาจมี

การเอือ้ประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงจะท าให้
ได้เปรียบผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนหรือได้ประโยชน์มากกว่าผู้ ถือหุ้นราย
อ่ืนโดยไม่สมควร 

(ข) อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นได้โดยท าให้บุคคลใด
บุคคลหน่ึงได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจาก ท่ีพึง ได้
ตามปกติ หรือโดยท าให้บริษัทเสียประโยชน์ท่ีพึงได้รับ 

4.1.3 เคยถูกส านักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ ท่ี
ออกใหม่ เน่ืองจากมีเหตุ ท่ีท าให้สงสัยเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลต่ อ
ประชาชนท่ีไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือท าให้ผู้
ลงทุนส าคัญผิด ซ่ึงมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง หรือสร้าง
ข้อมูลท่ีอาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการด าเนินการท่ีมีนัยส าคัญ  

4.1.4 เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ ท่ีออกใหม่ โดยไม่มีการ
ชีแ้จงเหตุสงสัยตามข้อ 4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 ต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือ
โดยมีการชีแ้จงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล
ท่ีจะหักล้างข้อสงสัยในเหตุตามข้อ 4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 นัน้ 
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4.2 ภายในระยะเวลา10 ปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ บุคคล
ดังกล่าวเคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษในความผิดเก่ียวกับทรัพย์
เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด า เนินการท่ีมีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือ
ทุจริต อันเป็นเหตุ ท่ีท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทัง้นี ้ไม่ว่า ต า ม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

4.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเ ก่ียวกับทรัพย์โดย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด า เนินงาน ท่ีมีลั กษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง
ทัง้นี ้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

4.4 เป็นบุคคลท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื่อให้บุคคลท่ีมีลัก ษณะ
ตามข้อ 4.1ข้อ 4.2 หรือข้อ 4.3 หลีกเลี่ยงมิให้ส านักงานก.ล.ต.ใช้หลักเกณฑ์การ
พิจารณาตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 หรือข้อ 4.3 กับบุคคลท่ีมีลักษณะดังกล่าวนัน้ 

วิธีการได้มาซ่ึงทรัพย์สิน
หลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) 

1. ก่อนการได้มาซ่ึงทรัพยส์ินหลักแต่ละครัง้ ผู้ จัดการกองทรัสตจ์ะด าเนินการดังตอ่ไปนี ้
1.1 ตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) ข้อมูลและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลด้านการเงินและกฎหมาย เป็นต้น เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง โดยในกรณีท่ีเจ้าของ
ผู้ให้เช่าผู้ โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ โอนสิทธิการเช่า ช่วงอสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสตจ์ะจัดให้มีท่ีปรึกษาทางการเงนิ 
ให้ความเห็นเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วย  

1.2 ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักอย่างน้อยตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
1.3 ในกรณีท่ีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะท่ีเป็นการเช่า

ช่วง จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยยีวยาความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึน้จากการผิดสัญญาเช่า หรือการไม่สามารถบงัคับตามสิทธิในสัญญาเช่า  

2. การได้มาซ่ึงทรัพย์สนิหลักเพิ่มเติม ต้องมีเงื่อนไขต่อไปนี ้
2.1 ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมท่ีเข้าลักษณะดังต่อไปนี  ้

2.1.1 เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีแ้ละกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
2.1.2 เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสต์ 
2.1.3 สมเหตุสมผลและใช้ราคาท่ีเป็นธรรม 
2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์อยู่ในอัตราท่ีเป็น

ธรรมและเหมาะสม (ถ้ามี) 
2.1.5 ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าท าธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจเข้าท าธุรกรรมนัน้ 
2.2 ในด้านระบบในการอนุมัติ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้

2.2.1 ขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ 
ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้ว 
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2.2.2 ในกรณีท่ีเป็นการได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึน้ไป ต้ องได้รับมติอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้ จัดการกองทรัสต์ด้วย  

2.2.3 ในกรณีท่ีเป็นการได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับมติของท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การค านวณมูลค่าของทรัพย์สินหลักในข้อนี ้ ให้ค านวณตามมูลค่าการได้มา ซ่ึง
ทรัพย์สินทัง้หมดของแต่ละโครงการท่ีท าให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซ่ึงรวมถึง
ทรัพย์สินท่ีเก่ียวเน่ืองกับโครงการนัน้ด้วย 

2.3 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรือการขอมติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีมีหน้าท่ีดงัต่อไปนี ้
2.3.1 ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีในการจัดเตรียมเอกสารขอความเห็นชอบหรือ

หนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี โดยจะต้องแสดงความเห็นของตน
เก่ียวกับลักษณะธุรกรรมท่ีเป็นไปตามข้อ 2.1 พร้อมทัง้เหตุผลและข้อมูล
ประกอบท่ีชัดเจน 

2.3.2 ทรัสตีมีหน้าท่ีในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ความเห็น
เก่ียวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ 

นโยบายการลงทุนใน
ทรัพย์สินอื่น 

1. กองทรัสต์อาจมีการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี  ้
1.1 ประเภทของทรัพย์สินอ่ืนท่ีกองทรัสต์จะลงทุน จะต้องเป็นไปตามข้อ 2 และข้อ 3

ด้านล่างนี ้
1.2 อัตราส่วนการลงทุนในทรัพยส์ินอ่ืนจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน

ประกาศท่ีเก่ียวข้องกับอัตราสว่นการลงทุนในทรัพย์สนิของกองทุนรวมท่ัวไปซ่ึง
ออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยอนุโลม  

1.3 ในกรณีท่ีลูกหนีต้ามตราสารท่ีกองทรัสตล์งทุนผดินัดช าระหนี ้หรือมีพฤติการณ์ว่า
จะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการตามหลักเกณฑใ์นเร่ือง
เดียวกันท่ีก าหนดไว้ส าหรับกองทุนรวมท่ัวไปท่ีออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดย
อนุโลม  

2. ขอบเขตประเภททรัพย์สินอ่ืนท่ีกองทรัสต์จะลงทุน 
2.1 พันธบตัรรัฐบาล 
2.2 ตั๋วเงินคลัง 
2.3 พันธบตัรหรือหุ้นกู้ ท่ีรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้เป็นผู้

ออกและมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค า้ประกันต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบ
ไม่มีเงื่อนไข 
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2.4 เงินฝากในธนาคารหรือบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
2.5 บตัรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออกโดยไม่มีลักษณะของสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้าแฝง 
2.6 ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

เป็นผู้ออกผู้ รับรองผู้ รับอาวัลหรือผู้ค า้ประกันโดยไม่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าแฝงทัง้นีก้ารรับรองรับอาวัลหรือค า้ประกันแล้วแต่กรณีตามข้อนีต้้องเป็น
การรับรองตลอดไปรับอาวัลทัง้จ านวนหรือค า้ประกันต้นเงินและดอกเบีย้ เต็ม
จ านวนอย่างไม่มีเงื่อนไข 

2.7 หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร
แห่งหนีห้รือกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนีห้รือเงินฝาก
ทัง้นีใ้นกรณีท่ีเป็นหน่วยลงทุนของต่างประเทศต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี  ้
2.7.1 เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ ท่ี
เ ป็นสมา ชิก สามัญของ  International Organization of Securities 
Commissions ( IOSCO)  ห รื อ เ ป็นห น่ว ย ล ง ทุนของก อง ทุนรวม
ต่างประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ 
World Federation of Exchanges (WFE) 

2.7.2 กองทุนรวมต่างประเทศนัน้มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและ
ชนิดเดียวกับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้และ 

2.7.3 กองทุนรวมต่างประเทศนัน้จัดตัง้ขึน้เพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป 
2.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ อ่ืน 

ทัง้นี ้เฉพาะท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
2.9 ตราสารของ Real Estate Investment Trust ท่ีจัดตัง้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ไม่ว่ากองทรัสต์นัน้จะจัดตัง้ในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด ทัง้นี ้ต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี ้
2.9.1 Real Estate Investment Trust นัน้จัดตัง้ขึน้ส าหรับผู้ลงทุนท่ัวไป และอยู่

ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานท่ีก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตล า ด ซื ้อขายหลักท รัพย์ ท่ี เป็นสมาชิกสามัญของ  International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

2.9.2 มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หุ้นสามัญของบริษทัท่ี
มีรายช่ืออยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท่ี์
เ ป็นสมา ชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)  ห รื อ หุ้น
สามัญของบริษัทท่ีมีลักษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
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2.9.3 มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ ท่ีเป็นสมาชิกของWorld 
Federation of Exchanges (WFE) หรือมีการรับซือ้คืนโดยผู้ออกตราสาร 

2.10 สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีท่ีท าสัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของกองทรัสต์ 

2.11 ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ หรือตราสารอ่ืนตามท่ีส านักงาน ก .ล.ต.คณะกรรมการ
ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

3.  การลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิหลักของกองทรัสต์ 
กองทรัสต์สามารถลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วงทรัพยส์ิน
หลักของกองทรัสต์ได้เม่ือเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
3.1 สัญญาเช่าก าหนดค่าเช่าโดยอ้างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สินหลัก ของ

กองทรัสต์ และ 
3.2 เป็นการลงทุนในหุ้นท่ีให้สิทธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมัติการด าเนินงานบาง

ประการของนิติบุคคล (Golden Share) ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของนิติ
บุคคลนัน้ไม่เกิน 1 หุ้น 

การจัดหาผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ 

1. กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิหลักได้โดยการให้เช่า การให้เช่าช่วง 
หรือการให้ใช้ หรือการให้บริการในท านองเดียวกับการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์รวมถึงการ
ให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดังกล่าวด้วย และห้ามมิให้ด าเนินการในลักษณะใดท่ีเป็น
การใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการได้เองโดยตรง 
เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น  

2. กองทรัสต์สามารถให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพยแ์ก่บุคคลท่ีจะน าอสังหาริม
ทรัพย์นัน้ไปประกอบธุรกิจท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม 
หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น โดยจะต้องมีข้อตกลงท่ีให้ก าหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็น
จ านวนท่ีแน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วนท่ีอ้างอิงกับผลประกอบการของผู้ เ ช่า  
และ/หรือผู้ เช่าช่วง จ านวนเงินค่าเช่าสูงสุดท่ีอ้างอิงกับผลประกอบการนัน้จะไม่เกินกวา่
ร้อยละ 50 ของจ านวนเงินค่าเช่าท่ีก าหนดไว้แน่นอนล่วงหน้า 

3. กองทรัสต์จะไม่ให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลท่ีมีเหตุอันควรสงสยั
ว่าจะน าอสังหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้ประกอบธุรกิจท่ีขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครัง้จะจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้กองทรัสต์สามารถเลิก
สัญญาเช่า และ/หรือเช่า ช่วงได้หาก ปรากฏว่าผู้ เ ช่า  และ/หรือผู้ เ ช่า ช่ว งน า
อสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว  

4. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีในการดูแลรักษาทรัพยส์ินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ
จัดหารายได้ ซ่ึงรวมถึงการจัดให้มีการประกันภัยท่ีเพียงพอตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์
ลงทุนในทรัพย์สินหลักด้วย ซ่ึงการประกันภัยนีอ้ย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงการประกัน
วินาศภัยท่ีอาจเกิดขึน้กับอสังหาริมทรัพย์ และการประกันภัยความรับผิดต่อ
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บุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการด าเนินการใน
อสังหาริมทรัพย์  

5. การจัดการกองทรัสต์จะกระท าโดยทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ท่ีได้ รับมอบหมาย
จากทรัสตีซ่ึงได้รับการแต่งตัง้ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบตามท่ีปรากฏในรายการเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีของทรัสตีและผู้ จัดการ
กองทรัสต์ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต ์ในการนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบหลักท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักในการ
ก ากับดูแลการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ จัดการกองทรัสต ์และผู้ รับมอบหมายรายอ่ืน (ถ้ามี) ให้
เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนการเก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สิน
หลัก  การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนดังกล่าวอาจด าเนินการโดยทรัสตี ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ หรือบุคคลอ่ืนท่ีทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์มอบหมาย โดยจะเป็นไปตามท่ี
ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และสัญญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีทรัสตีมีความ
ประสงค์จะแก้ไขข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สินหลัก ทรัสตีจะ
กระท าได้เม่ือได้ตกลงร่วมกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ก่อน และในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่
สามารถหาข้อยุติ ร่วมกันได้ คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อหาข้อยุติ  โดยให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ด า เนินการจัดประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์  

การกู้ยืมเงินและก่อภาระ
ผูกพันใด ๆแก่ทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ 

1. กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันได้โดยจะต้องเป็นการกู้ ยืมเงินหรื อก่อ
ภาระผูกพันเพื่อการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
1.1 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
1.2 ลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนใด ตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ 

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะประกาศก าหนดให้เป็นทรัพย์สินหลัก  
1.3 บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
1.4 ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ท่ี

กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครองให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมท่ี
จะใช้หาผลประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดังกลา่ว 

1.5 ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซ่ึงสังหาริมทรัพย์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือ
สิทธิครอบครองให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมท่ีจะใช้หาผลประโยชน์ 
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1.6 ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แล้วซ่ึงเป็นของกองทรัสต์ หรือท่ี
กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครองเพื่อประโยชน์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์  

1.7 เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์  
1.8 ช าระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต์ 
1.9 ปรับโครงสร้างเงินกู้ ยืมเพื่อน าไปช าระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันฉบบัเดิม 

(Refinance) 
1.10 ปรับโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ 
1.11 ป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรือป้องกันความเสี่ยง

ทางด้านอัตราดอกเบีย้อันเน่ืองมาจากการกู้ ยืมเงินหรือออกตราสารหนี  ้
1.12 เหตุจ า เป็นอ่ืนใดท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรส าหรับการบริหารจัดการ

กองทรัสต์ 
ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เป็นส าคัญ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการ
เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ การกู้ ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด
ไว้ในข้อ 1.5 ข้อ 1.6 หรือข้อ 1.7 ข้างต้น ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องค านึงถึงก าหนดเวลาเช่า
ท่ีเหลืออยู่ตามสัญญาเช่าด้วย 

2. กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้โดยวธิกีาร
ดังต่อไปนี ้
2.1 การกู้ ยืมเงินขอสินเช่ือเบกิเงินเกินบญัชีจากนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินทัง้ ใน

ประเทศและ/หรือต่างประเทศซ่ึงรวมถึงบริษัทประกันภัยซ่ึงจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
เก่ียวข้องกับประกันภัยและกองทรัสต์อาจพจิารณาให้หลักประกันในการช าระเงนิ
กู้ ยืมดังกล่าวด้วยนอกจากนีก้องทรัสต์อาจท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าหรือซือ้ขาย
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivative Product) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ
กองทรัสต์จากอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรืออัตราดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงนิ
ไม่ว่า ทัง้จ านวนหรือบางส่วนเช่นสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน (Cross 
Currency Swap) หรือสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap)
เป็นต้น  

2.2 กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพันใด ๆ  แก่ทรัพย์สินของกองทรัสตไ์ด้ 
โดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีร่วมกันในขณะใดขณะหน่ึงซ่ึงหมายความรวมถึง
การออกตราสารหรือการเข้าท าสัญญาไม่ว่าในรูปแบบใดท่ีมีความหมาย หรือ
เนือ้หาสาระท่ีแท้จริงเข้าลักษณะเป็นการกู้ ยืมเงินดังนี ้

2.2.1 การกู้ ยืมเงินขอสินเช่ือเบกิเงินเกินบญัชีจากนิตบุิคคลหรือสถาบนัการเงนิ
ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศซ่ึงรวมถึงบริษัทประกันภัยซ่ึงจัดตัง้
ขึน้ตามกฎหมายเก่ียวข้องกับประกันภัยและกองทรัสต์อาจพิจารณาให้
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หลักประกันในการช าระเงินกู้ ยืมดังกล่าวด้วยนอกจากนีก้องทรัสต์อาจ
ท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าหรือซือ้ขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
(Derivative Product) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทรัสต์จากอัตรา
แลกเปลี่ยนและ/หรืออัตราดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จากการกู้ ยืมเงินไม่ว่า ทัง้
จ านวนหรือบางส่วนเช่นสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน (Cross 
Currency Swap) หรือสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate 
Swap)เป็นต้นหรือ 

2.2.2 การออกตราสารการออกตราสารหนีไ้ม่ว่าระยะสัน้และระยะยาวเพื่อ
จ าหน่ายให้แก่ผู้ ลงทุนทัง้ประเภทบุคคลและสถาบันตามประกาศ
คณะกรรมการก.ล.ต.หรือประกาศส านักงานก.ล.ต.ท่ีเ ก่ียวข้องและ
กองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลักประกันท่ีเก่ียวข้องกับการออกตราสาร
ดังกล่าวด้วย 

 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกู้ ยืมเงิน
เปลี่ยนแปลงหรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการกู้ยืมเงนิ
หรือก่อภาระผูกพันตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดย
ไม่ต้องขอมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่าท่ีไม่ขัดกับกฎหมายและสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์อย่างไรก็ดีในกรณีท่ีกองทรัสต์น าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ไปเป็น
หลักประกันการช าระเงินกู้ ยืมซ่ึงรวมถึงการเพิ่มวงเงินหลักประกันให้แก่ผู้ให้กู้ รายเดิม
จากหลักประกันท่ีมีอยู่แล้วตามวิธีการในข้อ 9.2 นีผู้้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 ทัง้นี ้ทรัสตีจะเป็นผู้ ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าท าสัญญาเพื่อกู้ ยืมเงิน
เปลี่ยนแปลงหรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์หรืออาจมอบอ านา จให้
ผู้ จัดการกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์ตามสัญญาดังกล่าวแทนได้ทัง้นีใ้นกรณี
ท่ีทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อก าหนดสิทธแิละเงื่อนไขใด ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ยมื
เงิน เปลี่ยนแปลง หรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ดังกล่าว ทรัสตีจะ
กระท าได้เม่ือได้ตกลงร่วมกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ก่อน และในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่
สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายขอสงวนสิทธิ ท่ีจะจัดประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อหาข้อยุติ  โดยให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ด าเนินการจัดประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีระบุไว้ในสัญญา 
ก่อตัง้ทรัสต์ 

3. การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ไม่ว่ากระท าด้วยวิธีการใด ต้องไม่มีลักษณะ ดังนี  ้
3.1 มีข้อตกลงและเงื่อนไขท านองเดียวกับข้อก าหนดของหุ้นกู้ ท่ีให้ไถ่ถอนหุ้นกู้ เ ม่ือมี

การเลิกบริษัท (perpetual bond) 
3.2 ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.2 หน้า 10 - 20 

3.3 มีลักษณะของอนุพันธ์แฝง เว้นแต่เป็นกรณีท่ีเข้าลักษณะท่ีครบถ้วนดังนี  ้
3.3.1 ให้สิทธิลูกหนีใ้นการช าระหนีค้ืนก่อนก าหนด (callable) หรือให้สิทธิ

กองทรัสต์ในการเรียกให้ลูกหนีช้ าระหนีค้ืนก่อนก าหนด (puttable) 
3.3.2 ก าหนดดอกเบีย้หรือผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราท่ีผนัแปร

ตามอัตราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงินหรืออัตราดอกเบีย้อ่ืน 
3.3.3 ไม่มีการก าหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนท่ีอ้างอิงกับ

ปัจจัยอ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติม 
3.4 มีลักษณะเป็นการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

4.  ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีการกู้ยืมเงิน ให้มูลค่าการกู้ยืมไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหน่ึง
ดังต่อไปนี ้เว้นแต่การเกินอัตราสว่นดงักลา่วไม่ได้เกิดจากการกู้ ยมืเงินเพิ่มเติม 
4.1 ร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีต่อมาภายหลังจ านวนเงินท่ีกู้ ยืมเกินอัตราสว่นดังกลา่ว แต่การเกิน
อัตราส่วนนัน้ มิได้เกิดจากการกู้ยืมเงนิเพิ่มเตมิ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะคงอัตราสว่น
การกู้ ยืมเงินไว้ตอ่ไปก็ได้ แต่จะกู้ ยืมเงินเพิม่เติมอีกไม่ได้จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยมื
เงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ 

4.2. ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีอันดับ
ความน่าเ ช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ ( Investment Grade)ซ่ึงเป็น
อันดับความน่าเช่ือถือครัง้ล่าสุดท่ีได้รับการจัดอันดับโดยสถาบนัการจัด อันดับ
ความน่าเช่ือถือท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวัน
กู้ ยืมเงิน 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีต่อมาภายหลังจ านวนเงินท่ีกู้ ยืมเกินอัตราส่วนดังกลา่ว แต่การเกิน
อัตราส่วนนัน้ มิได้เกิดจากการกู้ยืมเงนิเพิ่มเติม ผู้ จัดการกองทรัสตจ์ะคงอัตราสว่น
การกู้ ยืมเงินไว้ตอ่ไปก็ได้ แต่จะกู้ ยืมเงินเพิม่เติมอีกไม่ได้จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยมื
เงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต ์
ในกรณีท่ีกองทรัสต์ถูกปรับลดอันดับความน่าเช่ือถือจากอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) เป็นอันดับท่ีไม่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) 
แล้วท าให้สัดส่วนท่ีสามารถการกู้ ยืมลดลงจากร้อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์เป็นร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะคงอัตราส่วนการกู้ ยมืเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะ
กู้ ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่าอัตราส่วนการกู้ ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อย
ละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ หรืออันดับความ
น่าเช่ือถือของกองทรัสต์จะถูกปรับเพิ่มเป็นอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment 
Grade) 
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การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเข้าท าสญัญาไม่
ว่าในรูปแบบใดท่ีมีความมุ่งหมายหรือเนือ้หาสาระท่ีแท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยมืเงิน 

5.  การก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ ให้กระท าได้เฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยส์ินของกองทรัสต์ดังต่อไปนี ้
5.1 การก่อภาระผูกพันซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการท าข้อตกลงหลักท่ีกองทรัสต์สามารถ

กระท าได้ตามข้อก าหนดในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 และกฎหมายอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้อง เช่น การน าทรัพย์สนิของกองทรัสต์ไปเป็นหลักประกันการช าระเงินกู้ยมื
ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

5.2 การก่อภาระผูกพันท่ีเป็นเร่ืองปกติในทางพาณิชย์หรือเป็นเร่ืองปกติในการ ท า
ธุรกรรมประเภทนัน้ 

การจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

1. ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 (เก้าสิบ) ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 2 
(สอง) ครั ้ง และจะจ่ายภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันสิน้รอบปีบัญชีหรือรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้วแต่กรณี ยกเว้นในปี 2562 
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดย
ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเงื่อนไขในข้อนีใ้นปี 2563 
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วตามข้อนี ้ให้หมายถึงก าไรท่ีปรับปรุงด้วยรายการดังตอ่ไปนี  ้
(1) การหักก าไรท่ียังไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain)จากการประเมินค่าหรือการสอบ

ทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอ่ืน
ตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของ
กองทรัสต์ 

(2) การหักด้วยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันจากการ
กู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ตามวงเงินท่ีได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
หนังสือชีช้วน หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แล้วแต่กรณี  

2. ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้  

3. ในกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดังกลา่ว 
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์ 

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

5. ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยทรัสต์ระหว่างปีบญัชีหรือรอบปีบญัชีใดมีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท 
ผู้ จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้และให้ยกไปจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไปตามวธิีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนท่ีก าหนดไว้ 
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6. ส าหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้
เป็นไปตามท่ีระบุไว้ เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้  

7. ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดสว่นการถือ
หน่วยของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนท่ีเกินหรือไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวและให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ดังกล่าวตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอ่ืนตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์  

8. ผู้ จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบยีน และ
อัตราประโยชน์ตอบแทน โดยการแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบยีนผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ และแจ้ง
ให้ทรัสตีทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

9. ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามช่ือและท่ี
อยู่ท่ีปรากฏในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

10. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายในอายุ
ความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่
น าประโยชน์ตอบแทนจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอ่ืนใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์ 

การจ ากัดสิทธิในการรับ
ประโยชน์ตอบแทน การ
จัดการกับประโยชน์ตอบ
แทน และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ 

1. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ ก่อตั ง้ทรัสต์ ทรัสตี 
ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ลงทุนต่างด้าวต้องเป็นไปตามอัตราหรือหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
ในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 หรือประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

2.  ในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีตัง้อยู่ในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ 
หรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นัน้ก าหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุน
ต่างด้าวไว้ ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดสรรหน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทุนต่างด้าวให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดนัน้ด้วย ในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์ลาย
โครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นัน้มี
การก าหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวไว้แตกต่างกัน ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์
จัดสรรหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ต ่าสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรือ
ข้อก าหนดนัน้ 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามข้อ 1. หรือข้อ 
2. ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ด าเนินการแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชักช้าถึงข้อจ ากัด
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สิทธิเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนน และการรับผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ีก าหนดไว้
ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท่ี
ผู้ จัดการกองทรัสต์รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว  

4. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันท่ีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่
เป็นไปตามข้อ 1. หรือข้อ 2.จะมีข้อจ ากัดสิทธิในการรับผลตอบแทน โดยจะไม่มีสิทธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้เฉพาะในส่วนท่ีเกินกว่าอัตราหรือไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ดังกล่าวตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอ่ืนตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์  

5. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดังต่อไปนีมี้ข้อจ ากัดสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
5.1 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

ก าหนดในตามข้อ 1.หรือข้อ 2.เฉพาะในส่วนท่ีเกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว 

5.2 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีขอมติ 
สิทธิหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของทรัสตี 

1. ทรัสตีต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนข้อผูกพันท่ีได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารท่ีเปิดเผยแก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี) และต้องไม่มี
ข้อจ ากัดความรับผิดของทรัสตีในกรณีท่ีไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีดังกล่าว  

2. ทรัสตีมีหน้าท่ีติดตามดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ รับมอบหมายรายอ่ืน (ถ้ามี) 
ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และสัญญาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

3. ทรัสตีต้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยทุกครัง้ และให้ความเห็นเก่ียวกับ
เร่ืองท่ีขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลงมติว่า เป็นกรณีท่ีเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ท
รัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ และหากมีการขอมติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือ่
ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ทรัสตีต้องตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเก่ียวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ 
หรือทักท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการด าเนินการดังกล่าวไม่สามา รถ
กระท าได้ ในกรณีท่ีการด าเนินการนัน้ไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

4. ทรัสตีมีหน้าท่ีบังคับช าระหนีห้รือดูแลให้มีการบังคับช าระหนีเ้พื่อให้เป็นไปตามข้อ
สัญญาระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลอ่ืน  

5. ทรัสตีมีหน้าท่ีเข้าจัดการกองทรัสต์ในกรณีท่ีไม่มีผู้ จัดการกองทรัสต์หรือมีเหตุท่ี ท าให้
ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้า ท่ีได้ทัง้นีภ้ายใต้หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ใน
ประกาศท่ี กร. 14/2555 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

6. ทรัสตีมีสิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศท่ี กร. 14/2555
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.2 หน้า 10 - 24 

7. ทรัสตีมีหน้าท่ีบริหารและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์ินอ่ืน ๆ  ของกองทรัสต์นอกจาก
ทรัพย์สินหลัก รวมทัง้ด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพื่อให้การบริหารทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของ
กองทรัสต์นอกจากทรัพย์สินหลักเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงอาจพิจารณามอบหมายให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดการกองทรัสตใ์นสว่น
ท่ีเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สินหลักแทนทรัสตี 

8. ทรัสตีมีหน้าท่ีในการแก้ไขสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ตามค าสั่งของส านักงาน ก.ล.ต. 
9. ห้ามทรัสตีน าหนีท่ี้ตนเป็นลูกหนีบุ้คคลภายนอกอันมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี

เป็นทรัสตีไปหักกลบลบหนีกั้บหนีท่ี้บุคคลภายนอกเป็นลูกหนีท้รัสตีอันสืบเน่ืองมาจาก
การจัดการกองทรัสต์ ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดในข้อนี ้ให้การกระท าเช่นนัน้เป็น
โมฆะ 

10. ในกรณีท่ีทรัสตีเข้าท านิติกรรมหรือท าธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอกให้ทรัสตีแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลภายนอกทราบว่าเป็นการกระท าในฐานะทรัสตี และต้อง
ระบุในเอกสารหลักฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรมนัน้ให้ชัดแจ้งว่าเป็นการกระท า ใน
ฐานะทรัสตี 

11. ให้ทรัสตีจัดท าบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากบญัชีอ่ืน ๆ ของทรัสตี ใน
กรณีท่ีทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีต้องจัดท าบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์
แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน ทัง้นี ้โดยต้องบนัทึกบญัชีให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบนัด้วย และในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สนิของกองทรัสตไ์ว้
ต่างหากจากทรัพย์สินท่ีเป็นส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สินอ่ืนท่ีทรัสตีครอบครองอยู่  
และในกรณีท่ีทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกองทรัสตีต้องแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์
แต่ละกองออกจากกันด้วย 

12. ในกรณี ท่ีทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 12. จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ปะปนอยู่กับทรัพย์สินท่ีเป็นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใด
เป็นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินท่ีเป็นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้
สันนิษฐานดังนี ้
12.1 ทรัพย์สินท่ีปะปนกันอยู่นัน้เป็นของกองทรัสต์ 
12.2 ความเสียหายและหนีท่ี้เกิดจากการจัดการทรัพยส์ินท่ีปะปนกันอยู่นัน้เป็นความ

เสียหายและหนีท่ี้เป็นส่วนตัวของทรัสตี 
12.3 ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการจัดการทรัพย์สินท่ีปะปนกันอยู่นัน้เป็นของกองทรัสต์  

ทรัพย์สินท่ีปะปนกันอยู่ ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สนิท่ีถูกเปลี่ยนรูปหรือถูก
เปลี่ยนสภาพไปจากทรัพยส์ินท่ีปะปนกันอยู่นัน้ด้วย 

13. ในกรณีท่ีทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 11. จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์แต่ละกอง
ปะปนกันจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสตใ์ด ให้สันนิษฐานว่าทรัพยส์นิ
นัน้ รวมทัง้ทรัพย์สินท่ีถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนัน้และ
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ประโยชน์ใด ๆ หรือหนีส้ินท่ีเกิดขึน้จากการจัดการทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของกองทรัสต์
แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพย์สินท่ีน ามาเป็นต้นทุนท่ีปะปนกัน 

14. การจัดการกองทรัสต์เป็นเร่ืองเฉพาะตวัของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้ อ่ืนจัดการ
กองทรัสต์มิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี ้
14.1 สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
14.2 การท าธุรกรรมท่ีมิใช่เร่ืองท่ีต้องท าเฉพาะตัวและไม่จ า เป็นต้องใช้วิชาชีพ

เยี่ยงทรัสตี 
14.3 การท าธุรกรรมท่ีโดยท่ัวไปผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สนิซ่ึงมีทรัพยส์ินและวตัถปุระสงค์

ของการจัดการในลักษณะท านองเดียวกันกับกองทรัสต์ จะพึงกระท าในการ
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนจัดการแทน 

14.4 การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดท าสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือการ
ปฏิบตัิงานด้านการสนับสนุนให้บริษัทในเครือของทรัสตีหรือผู้ อ่ืนด าเนินการได้ 

14.5 กรณีอ่ืนใดท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบและด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้
ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต ์หรือหลักเกณฑ์ในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 ประกาศท่ี กร. 
14/2555 และประกาศท่ี สช. 29/2555 ซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดให้มอบหมายให้บุคคลอ่ืนจัดการแทน หรือมีข้อก าหนดอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องก าหนดเร่ืองดังกล่าวไว้ 

ในกรณีท่ีทรัสตีฝ่าฝืนบทบญัญัติข้างต้น ให้การท่ีท าไปนัน้ผูกพันทรัสตีเป็นการส่วนตัว
ไม่ผูกพันกองทรัสต์ 

15.  ในกรณีท่ีทรัสตีมอบหมายให้ผู้ อ่ืนจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 14. ทรัสตีต้องเลือก
ผู้ รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวังรวมทัง้ต้องก ากับดูแลและตรวจสอบ
การจัดการแทนอย่างเพียงพอด้วยความระมัดระวงัและความเอาใจใส่ โดยต้องก าหนด
มาตรการในการด าเนินงานเก่ียวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ใน
ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.ท่ี กข. 1/2553 เร่ืองระบบงานการติดต่อผู้ลงทุนและการ
ประกอบธุรกิจโดยท่ัวไปของทรัสตีดังนี ้
15.1 การคัดเลือกผู้ ท่ีสมควรได้รับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพร้อมด้าน

ระบบงานและบุคลากรของผู้ ท่ีได้ รับมอบหมายตลอดจนการขัดกันทาง
ผลประโยชน์ของผู้ รับมอบหมายงานและกองทรัสต์ 

15.2 การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตัิของผู้ได้รับมอบหมายงาน 
15.3 การด าเนินการของทรัสตเีม่ือปรากฏวา่ผู้ท่ีได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมท่ีจะได้รับ

มอบหมายงานอีกต่อไป 
ทัง้นีค้ณะกรรมการก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดรายละเอียดในการปฏิบตัิของทรัสตีใน
กรณีดังกล่าวได้ 

16. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนท่ีทรัสตีรายใหม่เ ข้า
รับหน้าท่ี มีการจัดการกองทรัสต์ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์หรือ
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พ.ร.บ. ทรัสต์ จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์เสียหาย ให้ทรัสตีรายใหม่ด าเนินการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากทรัสตีรายท่ีต้องรับผิด และติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก 
ไม่ว่าบุคคลนัน้จะได้ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตีรายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สิน
ในกองทรัสต์จะถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นทรัพยส์ินอย่างอ่ืนก็ตาม เว้นแต่
บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่า
ทรัพย์สินนัน้ได้มาจากการจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ 

17. ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้ อ่ืนจัดการกองทรัสต์โดยชอบตาม ข้อ 
14. หากมีค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้กับบุคคลภายนอกด้วย
เงินหรือทรัพย์สินท่ีเป็นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจ าเป็นอันสมควร ให้ทรัส
ตีมีสิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแต่สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนดไว้
ให้การช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้เป็นภาระของทรัสตี 
สิทธิท่ีจะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหน่ึง ย่อมเป็นบุริมสิทธิท่ีทรัสตีมีอยู่ ก่อน
ผู้ รับประโยชน์และบุคคลภายนอกท่ีมีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ  เหนือกองทรัสต์ และเป็น
สิทธิท่ีอาจบงัคับได้ในทันทีโดยไม่จ าต้องรอให้มีการเลิกทรัสต์ และในกรณีท่ีมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื่อให้มีเงินหรือทรัพย์สิน
คืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอ านาจด าเนินการดังกล่าวได้แต่ต้องกระท าโดยสุจริต  
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สนิในกองทรัสต ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ทรัสตีปฏิบัติเ ก่ียวกับการช าระเงินหรือ
ทรัพย์สินอ่ืนท่ีเป็นส่วนตัวของทรัสตีให้กับบุคคลภายนอกตามวรรคหน่ึง หรือการใช้สทิธิ
ของทรัสตีตามวรรคสองก็ได้ 

18. ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อ 17. จนกว่าทรัสตีจะได้ช าระหนีท่ี้มีอยู่ต่อกองทรัสต์จน
ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหนีท่ี้อาจหักกลบลบหนีกั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

19. ในกรณีท่ีทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือ
พ.ร.บ. ทรัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต์ อย่างไรก็ตามใน
กรณีท่ีมีความจ าเป็นและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนท่ีจะจัดการกองทรัสต์เป็นอย่างอ่ืนให้ต่างไป
จากท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ก็ได้ และหากทรัสตีได้จัดการตามท่ีได้รับความ
เห็นชอบนัน้ด้วยความสุจริตและเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่
จ าต้องรับผิด 

20. ทรัสตีต้องดูแลให้สัญญาก่อตัง้ทรัสต์มีสาระส าคัญเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดย
ในกรณี ท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตัง้ทรั สต์ให้ทรัสตีด า เนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
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20.1 ดูแลให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ให้เป็นไปตามวิธีการและ
เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

20.2 ในกรณีท่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีไ้ม่เป็นไปตามข้อ 21.1 
ให้ทรัสตีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์
ฉบบันี ้และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม 

20.3 ในกรณีท่ีหลักเกณฑเ์ก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์
ท่ีออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และพ.ร.บ. ทรัสต์ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลัง และสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ทรัสตี
ด าเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
นัน้ ตามวิธีการท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี ้หรือตามท่ีส านักงาน 
ก.ล.ต. มีค าสั่ง  

21. ทรัสตีต้องติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือผู้ รับมอบหมายรายอ่ืน 
(ถ้ามี)ด าเนินการในงานท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีแ้ละ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การติดตาม ดูแล และตรวจสอบ ให้หมายความรวมถึงการท า
หน้าท่ีดังต่อไปนีด้้วย 
21.1 การดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระท าโดยผู้ จัดการกองทรัสต์ท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์ตัง้อยู่ เว้นแต่
เป็นกรณีตามข้อ 24 

21.2 การติดตามดูแลและด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้ผู้ รับมอบหมายมีลักษณะ
และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงรวมถึงการถอดถอนผู้ รับมอบหมายรายเดิม และการ
แต่งตัง้ผู้ รับมอบหมายรายใหม่  

21.3 การควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

21.4 การควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

21.5 การแสดงความเห็นเก่ียวกับการด าเนินการหรือการท าธรุกรรมเพือ่กองทรัสต์ของ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมายรายอ่ืน (ถ้ามี) เพื่อประกอบการขอมติท่ี
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อผู้ลงทุน หรือเม่ือ
ส านักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

22. ในกรณี ท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบัติหน้า ท่ีตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีจัดท ารายงานเสนอต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท าการนับแตรู้่
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หรือพึง รู้ ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และด าเนินการเพื่อแก้ไข ยับยัง้  หรือเยียวยาความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต์ตามท่ีเห็นสมควร  

23. ในกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ทรัสตีเข้าจัดการกองทรัสต์
ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจ ากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
ท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และพ.ร.บ. ทรัสต์ ในการจัดให้มีผู้ จัดการกองทรัสต์ราย
ใหม่ทรัสตีท่ีเข้าจัดการกองทรัสต์จะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนจัดการกองทรัสต์แทนใน
ระหว่างนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามขอบเขต 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

24.  ในกรณีท่ีทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ท่ีตนท าหน้าท่ีเป็นทรัสตี หากต้องมีการ
ออกเสียงหรือด าเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีค านึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและตัง้อยู่บนหลักแห่งความซ่ือสั ตย์
สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือกระทบต่อการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ดังกล่าว 

25. ทรัสตีต้องจัดให้มีการจัดท าทะเบยีนผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยอาจมอบหมายให้นายทะเบยีน
หลักทรัพย์ด าเนินการแทนได้การจัดท าทะเบยีนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีรายการอย่าง
น้อยดังต่อไปนี ้
25.1 รายละเอียดท่ัวไป ประกอบด้วย 

(1) ช่ือผู้ จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี 
(2) จ านวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าท่ีตราไว้ ทุนช าระแล้ว และวัน เดือน ปี ท่ีออก

หน่วยทรัสต์ 
(3) ข้อจ ากัดในเร่ืองการโอน (ถ้ามี) 

25.2 รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ประกอบด้วย 
(1) ช่ือ นามสกุลสัญชาต ิและท่ีอยู่ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
(2) เลขท่ีหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)และจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์ถือ  
(3) วัน เดือน ปี ท่ีลงทะเบยีนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
(4) วัน เดือน ปี ท่ียกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี) 
(5) เลขท่ีค าร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบยีน(ถ้ามี) 
(6) การจ าน า ปลดอายัดหน่วยทรัสต์  /การอายัด /เพิกถอนจ านอง (ถ้ามี) 

26. ทรัสตีต้องจัดท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซ่ึงอย่าง
น้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้เว้นแต่การจัดท าหลักฐานตามระบบของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ 
26.1 มีข้อมูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลัก ฐาน

แสดงสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ และ
บุคคลอ่ืนได้  
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26.2 มีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ เ ช่น ทรัสตี 
ผู้ จัดการกองทรัสต์ นายทะเบยีนหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านัน้ได้ 

26.3 มีข้อมูลท่ีแสดงว่า ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสตไ์ด้ 
และในกรณีท่ีมีข้อจ ากัดสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องระบุข้อจ ากัดสิทธิเช่นว่า
นัน้ไว้ให้ชัดเจน 

27. ภายใต้บังคับของข้อ 26. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบยีน
หลักทรัพย์ออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าท่ีสูญหาย ลบ
เลือน หรือช ารุดในสาระส าคัญ ทรัสตีต้องออกหรือด าเนินการให้มีการออกหลักฐาน
แสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร 

ผู้จัดการกองทรัสต์และ
หน้าท่ีของผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตีดังต่อไปนี ้โดย
KERM และ BBLAM จะร่วมกันรับผิดชอบหน้า ท่ีของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากทรัสตีภายใต้สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์  
1. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการดูแลจัดการ

กองทรัสต์ในส่วนท่ีเป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการลงทุน การกู้ ยืมเงิน 
เปลี่ยนแปลงและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ การเข้าท าสัญญา และการ
ด าเนินกิจการต่าง ๆ  เพื่อกองทรัสต์ รวมทัง้การจัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ 
และการน าส่งข้อมูลให้แก่ทรัสต ีซ่ึงรวมถึงข้อมูลตามท่ีก าหนดในมาตรา 56 และมาตรา 
57 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ ทัง้นีด้ังรายละเอียดตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบ 5 และภายใน
ขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเท่าท่ีสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ระบุไว้  

2. ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนรับด าเนินการในงานท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของตนแทนตนได้ โดยต้องแสดงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของผู้ รับด าเนินการ
ดังกล่าวในสัญญาท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะต้องคัดเลือกผู้ รับด าเนินการ
ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทัง้ก ากับและตรวจสอบการด าเนินการของผู้ รับ
ด าเนินการด้วย โดยการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนนัน้จะต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่างมีนัยส าคัญ  

3. ผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถเบกิจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีท่ีเป็นการ
เบกิจ่ายจากบญัชีด าเนินงานของกองทรัสต์ภายใต้วงเงินท่ีได้รับการอนุมัติจากทรัสตี 
และให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดท าและจัดส่งรายงานการเบกิจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตี
สามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวและสั่งจ่ายได้ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันท าการ 
นับจากวันท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ทรัสตี 

4. เม่ือมีการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ท่ีถือหน่วยทรัสต์ต้องใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในลักษณะท่ีเ ช่ือว่า เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดี ท่ีสุดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม 
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5. ในการด าเนินธุรกิจเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลักการด าเนินธุรกิจดังต่อไปนี ้
5.1 ปฏิบัติหน้า ท่ีโดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความ

รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี ้สัญญา
แต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้กองทรัสต์ และมติของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 

5.2 ด ารงเงินทุนให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึน้จาก
การปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ได้อย่างต่อเน่ือง 

5.3 เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมูลท่ีมีความส าคัญและเก่ียวข้องอย่างเพียงพอใน
การตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจน ไม่
บดิเบอืน และไม่ท าให้ส าคัญผิด 

5.4 ไม่น า ข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่
เหมาะสมเพื่อตนเอง หรือท าให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อผลปร ะโยชน์
โดยรวมของกองทรัสต์ 

5.5 ปฏิบตัิงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และใน
กรณีท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ต้องด าเนินการให้ม่ันใจได้ว่าผู้ลงทุน
ได้รับการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

5.6 ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประก อบ
วิชาชีพท่ีก าหนดโดยสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย ์หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
กับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สั่ง
การ หรือให้ความร่วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อก าหนด
ดังกล่าว 

5.7 ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าท่ีของทรัสตี หรือส านักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงรวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสตอ์ย่างมีนัยส าคญั 
หรือข้อมูลอ่ืนท่ีควรแจ้งให้ทราบ 

6. ในการท าธุรกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนีด้้วย 
6.1 ด าเนินการเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการจ าหน่าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้า

ท าสัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกับอสังหาริมทรัพย ์เพื่อกองทรัสต์เป็นไปอย่างถกูต้องและมี
ผลใช้บงัคับได้ตามกฎหมาย 

6.2 ด าเนินการเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เ ป็นไป
อย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีการด าเนินการดังต่อไปนี  ้
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(1) ก า ร ปร ะเมินความพร้อมของตน เอง ในการบริ หารก ารลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์นัน้ ๆ ก่อนรับเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุน
เพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื่อกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี  

(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน 
(การท า Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสีย่ง
ด้านต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยนั์น้ ๆ  พร้อมทัง้จัดให้
มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้วย ทัง้นี ้ความเสี่ยงดังกล่าว ให้
หมายความรวมถึงความเสี่ยงท่ีเ ก่ียวข้องกับการพัฒนาหรือก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการก่อสร้างล่า ช้า  
และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้ เป็นต้น 

7. ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามท่ีก าหนดในสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

8. ในกรณีท่ีมีการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องแต่งตัง้ท่ีปรึกษา
ท่ีไม่มีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา แต่เม่ือปรากฏว่าท่ี
ปรึกษาดังกล่าวเป็นผู้ มีส่วนได้เสียให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้

(1) ด าเนินการให้ท่ีปรึกษาแจ้งการมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา  
(2) มิให้ท่ีปรึกษาผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียในเ ร่ืองท่ีพิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาในเร่ืองนัน้ 
9. ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ จัดท าและรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศท่ี ทจ. 
51/2555 และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และส่งรายงาน
ดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ภายในระยะเวลาท่ี ก าหนด ดังนี ้

(1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของกองทรัสต์ โดยให้เป็นไปตามแบบ 
56-REIT 

(2) งบการเงินของกองทรัสต์ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี  

(3) รายงานประจ าปี โดยมีข้อมูลอย่างน้อยตามท่ีได้ก าหนดไว้ในประกาศท่ี 
ทจ. 51/2555  

(4) รายงานข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ ได้แก่ รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ รายงานการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และ
ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 
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ให้จัดท าและส่งรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยด้์วย 
รายงานมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยทรัสต์ภายหลังจากการลดทุนช าระแล้ว  

10. ในกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจ
ตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใด หรือค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์หรือจากผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์จะต้องเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมภาษมูีลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน 

10.3 ช่องทางผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถขอดูส าเนาสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

การบริหารจัดการกองทรัสตจ์ะอยู่ภายใต้ข้อก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถขอดูส าเนา
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ได้ท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี ได้ในช่วงเวลาท าการของผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี  

10.4 ผู้จัดการกองทรัสต์ 

10.4.1 โครงสร้างการบริหารงานของผู้จัดการกองทรัสต์ร่วม 

ในการบริหารกองทรัสต์ร่วมกันนัน้ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (KERM) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด (BBLAM) ซ่ึงเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ร่วมจะจัดตัง้คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย ์
(Real Estate Investment Committee) เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาอนุมัตินโยบายและกลยุทธ์การลงทุน พิจารณาอนุมัติการ
ลงทุนในทรัพย์สิน การบริหารจัดการกองทรัสต์ในด้านการด าเนินงานและความเสี่ยง รวมถึงก ากับดูแลการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีตัง้ไว้ ทัง้นี ้คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 
4 ท่าน โดย KERM จะท าการแต่งตัง้กรรมการจ านวน 2 ท่าน และทาง BBLAM จะท าการแต่งตัง้กรรมการจ านวน 2 ท่าน 
คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มีการก าหนดการประชุมเป็นรายไตรมาสหรือเม่ือมีวาระส าคัญหรือตามท่ี
เห็นสมควร 

การบริหารงานของคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จะด าเนินการผา่นส่วนงานผู้จัดการกองทรัสต์ของ
ทัง้สองฝ่าย โดยส่วนงานผู้ จัดการกองทรัสต์ของ KERM จะรับผิดชอบการบริหารงานและการด าเนินงานของโครงการ    
ต่าง ๆ เป็นหลัก เช่น การสรรหาผู้ เช่า การบริหารต้นทุนโครงการ และการดูแลปรับปรุงโครงการ เป็นต้น ในขณะท่ีส่วนงาน
ผู้ จัดการกองทรัสต์ของ BBLAM จะรับผิดชอบการสรรหาเงินทุนเพื่อใช้ในการเข้าลงทุนโครงการใหม่รวมถึงเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงานของกองทรัสต์ การบริหารสภาพคล่องของกองทรัสต์ การดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ การ
เปิดเผยข้อมูล การติดต่อและน าส่งข้อมูลต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ทัง้นี ้ส่วนงานผู้ จัดการกองทรัสต์ทัง้สองฝ่ายจะมีหน้าท่ีร่วมกันท างานต่าง  ๆ  เช่น การ
สรรหา คัดเลือก และศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนโครงการใหม่  ๆ  การจัดท าและตรวจสอบงบประมาณประจ าปี 
การจัดท างบการเงินของกองทรัสต์ การพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน และ/หรือ ลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ เป็นต้น 
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ภาพรวมโครงสร้างการบริหารงานของกองทรัสต์ 

 

เพื่อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตีเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมทัง้เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีระบบงานท่ีมีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตัิงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน โดยมีระบบงานหลักและการแบง่ขอบเขตการ
ท างานของผู้ จัดการกองทรัสต์ทัง้สองฝ่าย ดังนี ้

1) การก าหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ การจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ การตัดสินใจลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ และการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพยมี์หน้าท่ีเป็นผู้ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน นโยบายในการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ โครงสร้างเงินทุน กรอบการปฏิบตัิงานของส่วนงานผู้ จัดการกองทรัสต์ในแต่ละฝ่าย รวมถึงก ากับดูแล
การด าเนินงานของกองทรัสต์ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง นอกจากนีย้ังท าหน้าท่ีทบทวนและ
อนุมัติ ข้อเสนอด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีส าคัญ 3 เร่ือง คือ การได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของ
กองทรัสต์ การจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ และการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของแต่ละ
ฝ่ายเพื่ออนุมัติต่อไป 

2) การบริหารและจัดการความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ 

เพื่อให้สามารถป้องกันและจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการดแูลจัดการกองทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สว่น
งานผู้ จัดการกองทรัสต์ทัง้สองฝ่ายจะร่วมกันวิเคราะห์ และจัดท าแผนการบริหารจัดการกับความเสี่ยงทัง้หมดท่ี
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อาจจะเกิดขึน้กับกองทรัสต์และเสนอต่อคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ทัง้นีส้่วนงานผู้ จัดการ
กองทรัสต์ทัง้สองฝ่ายจะจัดให้มีระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงย่อยในบริษัทของตนเองเพื่อให้ครอบคลุม
ถึงหน้าท่ีการท างานท่ีตนเองรับผิดชอบ 

3) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการ
กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์  

ส่วนงานผู้ จัดการกองทรัสต์แต่ละฝ่ายจะท าการรวบรวมรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับบริษัทผู้ จัดการกองทรัสต์ 
เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการท่ีจะเข้าท าธุรกรรมว่ามีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือไม่ รวมถึงก าหนดกรอบการปฏิบตัิงานให้ด าเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ หากมีกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่วนงานผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงจัดให้มีกลไกท่ีจะท าให้เ ช่ือม่ันได้ว่าการบริหารจัดการ
กองทรัสต์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดี ท่ีสุดของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

4) การคัดเลือกบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้รับมอบหมายในงานท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการของ
กองทรัสต์ 

ส่วนงานผู้ จัดการกองทรัสต์แต่ละฝ่ายจะก าหนดให้มีนโยบาย กระบวนการสรรหา การประเมินผลงานอย่าง
ยุติธรรม รวมถึงแผนการพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมและจะปรับปรุงนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ  อย่างสม ่าเสมอ ส่วนงานผู้ จัดการกองทรัสต์จะร่วมกับฝ่ายบุคคลก าหนดเกณฑใ์นการคัดเลอืก
บุคลากรในส่วนผู้ จัดการกองทรัสต์ เช่น การก าหนดคุณสมบตัิและหน้าท่ีรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ ผลงาน
และประสบการณ์ ช่ือเสียงความน่าเช่ือถือ เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้ รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

5) การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทรัสต์และบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์  

KERM และ BBLAM มีระบบในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบตัิงานด้านการเป็นผู้ จัดการกองทรัสตแ์ละ
งานท่ีเก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและมีการก าหนดแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี มีวีธีการในการควบคุมดูแลและตรวจสอบอย่างชัดเจน ซ่ึงผู้ปฏิบตัิงานในหน้าท่ีดังกล่าวจะต้องมีความ
เป็นอิสระมีการก าหนดขัน้ตอน วิธีการและระยะเวลาอย่างชัดเจนในการรายงานผลการตรวจสอบไปยัง
คณะกรรมการบริษัท 

อน่ึง เพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมแนวทางการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ตามนโยบายของกองทรัสต์ 
KERM อาจพิจารณาประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์อาจพิจารณาเข้าลงทุน โดยค านึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัสต์ โดยเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะต้องตกลงให้สิทธิ์แก่กองทรัสต์ในการเข้าลงทุนในโครงการภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
นับจากการบริหารของ KERM (ระยะเวลา 5 ปีดังกล่าว ไม่บงัคับใช้กับศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ ์
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เน่ืองจากเป็นโครงการร่วมทุนกับบุคคลอ่ืน) ทัง้นี ้การเข้าบริหารอสังหาริมทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีกองทรัสตเ์ข้า
ลงทุนของ KERM จะมีพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (NLA) ของโครงการเหล่านัน้รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 25% ของพืน้ท่ีให้เช่า
สุทธิรวมของทุกโครงการท่ี KERM บริหารทัง้หมด 

นอกจากนีใ้นกรณีท่ีกองทรัสต์มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารทรัพยส์ิน (Outsource) ผู้ จัดการกองทรัสตมี์
หน้า ท่ี ติดตามและก ากับการท างาน รวมทัง้มีการตรวจสอบเพื่อให้ม่ันใจว่ามีการจัดเก็บรายได้และน าส่งให้
กองทรัสต์โดยครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินจ าเป็น และอยู่ภายใต้กรอบท่ี
โครงการก าหนดให้เรียกเก็บได้ มีการดูแลและซ่อมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินของกองทรัสต์อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อให้สามารถใช้จัดหาผลประโยชน์ได้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว  

6) การเปิดเผยข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้องและเพียงพอเพื่ อให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ส่วนงานผู้ จัดการกองทรัสต์ทัง้สองฝ่ายจะร่วมกันก าหนดและปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิในการท าความเข้าใจความ
ต้องการของผู้ลงทุนและผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการให้ข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจและให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น การเปิดเผยผลการด าเนินงานต่อผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การจัดท าสือ่
เพื่อประชาสัมพันธ์กองทรัสต์และรายงานอ่ืน ๆ เป็นต้น 

7) การปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน (Back office) 

KERM และ BBLAM มีฝ่ายงานภายในท่ีเพียงพอในการปฏิบตัิการด้านงานสนับสนุนการบริหารงานกองทรัสตเ์ช่น 
ฝ่ายบญัชีท าหน้าท่ีตรวจความถูกต้องรายการรับเงินและจ่ายเงิน ความถูกต้องในการบนัทึกบญัชี ค านวณมูลคา่
ทรัพย์สินสุทธิ จัดท างบการเงินประจ าปี ฝ่ายบริหารความเสี่ยงท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าในการบริหารความเสี่ยง 
ร่วมกับส่วนงานผู้ จัดการกองทรัสต์เพื่อก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิงานและกฎหมาย (Compliance & Legal) ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง
และก ากับการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เป็นต้น 

8) การตรวจสอบและควบคุมภายใน 

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบภายในของทัง้สองฝ่ายจะท าการตรวจสอบการปฏิบตัิงานการเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์
อย่างสม ่าเสมอ โดยหากตรวจพบการด าเนินงานท่ีไม่เป็นตามกฎหมายจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพจะด าเนินการตามมาตราการลงโทษตามนโยบายของบริษัทต่อไป 

9) การติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุนและการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนสามารถร้องเ รียนการด าเนินงานของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามช่องทางท่ีผู้ จัดการ
กองทรัสต์ก าหนดไว้ หรือท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และทรัสตี ทัง้นีส้่วนงาน
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ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการกับข้อร้องเรียน ตามขัน้ตอน ระยะเวลา ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยจะรายงาน
คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และทรัสตีรับทราบ 

10) การจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย 

เพื่อให้การจัดการลงทุนตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง สอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และเป็นไปตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ก าหนด ตลอดจนเพื่อรักษาประโยชน์ของ
กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ส่วนงานผู้ จัดการกองทรัสต์ทัง้สองฝ่ายจะร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข
และจัดการข้อพิพาทร่วมกับฝ่ายกฎหมายและ/หรือท่ีปรึกษากฎหมาย เพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการการลงทุนด้าน
อสังหาริมทรัพย์และทรัสตีพิจารณาต่อไป 

10.4.2 ข้อมูลท่ัวไปและโครงสร้างการจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ 

1) บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (KERM หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์รายท่ี 1) 

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด จดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารการจัดการ และการจัดการกองทรัสต์ มีทุนจดทะเบยีน
ช าระแล้ว 10,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 

1.1) ข้อมูลท่ัวไปและโครงสร้างการถือหุ้นของ KERM 

(ก) ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือผู้ จัดการกองทรัสต์ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด 
(K.E.REIT Management Company Limited) 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบยีนบริษัท 0105562032421 
โทรศัพท์ 02-101-5799 
ทุนจดทะเบยีน 10,000,000 บาท 
ทุนช าระแล้ว 10,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระ
แล้ว 

100,000 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้ 100.00 บาท 
ลักษณะและขอบเขตการ
ด าเนินธุรกิจ 

การบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารการจัดการ และการจัดการ
กองทรัสต์ 

รายช่ือกรรมการ  นายธีระ ภู่ตระกูล 
นายกวินทร์ เอ่ียมสกุลรัตน์ 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.2 หน้า 10 - 37 

นายยุทธนา ภู่ประกาย 
นางศุภานวิต เอ่ียมสกุลรัตน์ 
นายวรวิศิษย์ ชุติเชษฐพงศ์ 
นายนนท์ บุรณศิริ 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน 
รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

(ข) ผู้ ถือหุ้นของ KERM 

รายช่ือ จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 
บริษัท เค.อี.แลนด์ จ ากัด 99,997 99.9997 
นายกวีพันธ์  เอ่ียมสกุลรัตน์ 1 0.0001 
นายกวินทร์  เอ่ียมสกุลรัตน์ 1 0.0001 
นายยุทธนา  ภู่ประกาย 1 0.0001 

รวม 100,000 100.0000 
หมายเหตุ: 1/ ข้อมลู ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 

(ค) กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของ
ผู้ จัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยส าคัญ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ KERM คือ บริษัท เค.อี.แลนด์ จ ากัด (“บจ. เค.อี.แลนด์)” ซ่ึงถือหุ้นใน KERM คิดเป็น
ร้อยละ 99.98 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมด โดย บจ. เค.อี.แลนด์ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทท่ีอยู่อาศัย นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมซ่ึงเป็นผู้ มีอ านาจควบคุมของ KERM ได้แก่ บจ. 
เบญจกิจพัฒนา และ บจ. เกียรติสหมิตร ซ่ึงถือหุ้นของ บจ. เค.อี.แลนด์ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมด โดย บจ. เบญจกิจพัฒนา และ บจ. เกียรติสหมิตร ประกอบธุรกิจพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า 
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แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม บจ. เบญจกิจพัฒนา และบจ. เกียรติสหมิตร 

 

ท่ีมา:  บจ. เบญจกิจพัฒนา และบจ. เกียรติสหมิตร ข้อมลู ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562  
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รายช่ือนิติบุคคลท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (บจ. เบญจกิจพัฒนา1/ และบจ. เกียรติสหมิตร2/) ร่วมกันกับ KERM  

ล าดับ ช่ือนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือ
หุ้น (ร้อยละ) 

1.  บริษัท เค.อี.รีเทล จ ากัด3/ ธุรกิจบริหารและ
ให้บริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ 

1,998,000 100.00 

2.  บริษัท เค.อี.แลนด์ จ ากัด ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

499,900 100.00 

3.  บริษัท วนิกเกียรติ จ ากัด ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

900,000 90.00 

4.  บริษัท เดอะ คริสตัล รีเทล จ ากัด4/ 

ถือหุ้นโดยบริษัท เค.อี.รีเทล จ ากัด ร้อยละ 100.00 
ธุรกิจบริหารและ
ให้บริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ 

299,996 100.00 

5.  บริษัท ลักซ์เซอรี แอท ลีฟวิง จ ากัด 
ถือหุ้นโดยบริษัท เค.อี.รีเทล จ ากัด ร้อยละ 100.00 

ธุรกิจค้าปลีก 1,998,000 99.90 

6.  บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด 
ถือหุ้นโดยบริษัท เค.อี.แลนด์ จ ากัด ร้อยละ 100.00 

ธุรกิจให้บริการ
บริหารจัดการ และ
การจัดการกองทรัสต์ 

99,997 100.00 

7.  บริษัท เค.อี.เอช จ ากัด 
ถือหุ้นโดยบริษัท เค.อี.แลนด์ จ ากัด ร้อยละ 100.00 

ธุรกิจให้บริการ
บริหารจัดการ 

19,997 100.00 

8.  บริษัท เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล จ ากัด5/ 

ถือหุ้นโดยบริษัท เค.อี.รีเทล จ ากัด ร้อยละ 47.00 
ธุรกิจบริหารและ
ให้บริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ 

234,996 47.00 

ท่ีมา:  บจ. เบญจกิจพัฒนา และบจ. เกียรติสหมิตร ข้อมลู ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 
หมายเหตุ: 1/ บจ. เบญจกิจพัฒนา ด าเนินธุรกิจศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ซึ่งปัจจุบันกองทุนรวม CRYSTAL ลงทุนใน

ทรัพย์สินบางส่วนของศูนย์การค้าดังกล่าว ทัง้นี ้ กองทรัสต์จะรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต์ และกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ในทรัพย์สินบางส่วนของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

 2/ บจ. เกียรติสหมิตร ด าเนินธุรกิจศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ซึ่งปัจจุบันกองทุนรวม CRYSTAL ลงทุน
ในทรัพย์สินบางส่วนของศูนย์การค้าดังกล่าว ทัง้นี ้ กองทรัสต์จะรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต์ และกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ในทรัพย์สินบางส่วนของศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย -
รามอินทรา 

 3/ บริษัท เค.อี.รีเทล จ ากัด ด าเนินธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ และให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แก่ ศูนย์การค้าต่าง ๆ 
ในเครือของ บจ. เบญจกิจพัฒนา และ บจ. เกียรติสหมิตร ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์  
ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รวมอินทรา ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ และศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล 
พีทีที ชัยพฤกษ์ ทัง้นี ้  กองทรัสต์จะรับโอนทรัพย์สินบางส่วนของโครงการ CDC และโครงการ TC จากกองทุนรวม 
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CRYSTAL มายังกองทรัสต์ และกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ในทรัพย์สินบางส่วนของทัง้ 2 โครงการเพิ่มเติม 
และโครงการ TCR 

 4/ บริษัท เดอะ คริสตัล รีเทล จ ากัด ด าเนินธุรกิจศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ ซึ่งกองทรัสต์ไม่ได้เข้าลงทุนใน
ศูนย์การค้าดังกล่าว 

 5/ บริษัท เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล จ ากัด ด าเนินธุรกิจศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ โดยกองทรัสต์จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ในทรัพย์สินบางส่วนของศูนย์การค้าดังกล่าว 

1.2) โครงสร้างการจัดการ KERM 

(ก) แผนผังโครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างคณะกรรมการของ KERM ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายงานท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีในการ
สนับสนุนงานท่ีเก่ียวข้องกับการท าหน้าท่ีเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ จ านวน 5 ฝ่ายงาน ตามโครงสร้าง ดังนี ้

 
ท่ีมา: KERM 
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(ข) คณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัทของ KERM มีดังนี ้

ล าดับ ช่ือและสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1. นายธีระ ภู่ตระกูล 

Mr. Teera Phutrakul 
กรรมการ - M.A. Economics in 

Finance & 
Investment Exeter 
University, UK 

- B.Sc. Economics, 
Bradford 
University, UK 

- กรรมการอิสระ บริษัท เค.อี.รีท 
แมเนจเมนท์ จ ากัด 

- กรรมการอิสระ บริษัท ธนาคาร 
ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

- ผู้ ก่อตัง้ JT Financial 
Planners 

2. นายกวินทร์ เอ่ียมสกุล
รัตน์ 
Mr. Kavin Eiamsakulrat 

กรรมการ - M.S. Real Estate 
Development, 
Columbia 
University, U.S.A 

- B.A. Financial 
Economics, 
Columbia 
University, U.S.A 

- กรรมการ บริษัท เค.อี.รีท 
แมเนจเมนท์ จ ากัด / กลุ่ม
บริษัท เค.อี.       

- รองกรรมการผู้ จัดการ        
บริษัท เค.อี. แลนด์ จ ากัด 

- ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เค.อี.แลนด์ จ ากัด 

- Internship PwC  
3. 

 

นายยุทธนา ภู่ประกาย                           
Mr. Yutthana 
Phuprakai  

กรรมการ - ปริญญา
บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต (บญัชี
เพื่อการวางแผนและ
ควบคุม) 
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต คณะ
การบญัชี 
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ 

- ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาต (CPA) 

- กรรมการ บริษัท เค.อี.รีท 
แมเนจเมนท์ จ ากัด /บริษัท เค.
อี. แลนด์ จ ากัด / บริษัท เค.อี.รี
เทล จ ากัด / บริษัท ลักซ์เซอร่ี 
แอท ลิฟวิ่ง จ ากัด / บริษัท เค.
อี.เอช จ ากัด         

- ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปฏิบตัิการ บริษัท เค.อี. รีเทล 
จ ากัด 

- ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี และ 
การเงิน บริษัท เค.อี.รีเทล 
จ ากัด 
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ล าดับ ช่ือและสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
4. 
 

นางศุภานวิต เอ่ียมสกุล
รัตน์                           
Mrs. Supanavit 
Eiamsakulrat  

กรรมการ - M.B.A. 
International 
Business, 
Fairleigh 
Dickinson 
University, U.S.A 

- B.B.A., 
Chulalongkorn 
University 

- กรรมการ บริษัท เค.อี.รีท 
แมเนจเมนท์ จ ากัด / กลุ่ม
บริษัท เค.อี. 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่ม
บริษัท เค.อี. 

5. นายวรวิศิษย์ ชุติเชษฐ
พงศ์ 
Mr. Voravisit 
Chutichetpong 

กรรมการ - M.B.A. Finance, 
University of 
Hartford, U.S.A 

- บญัชีบณัฑิต คณะ
การบญัชี 
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ 

- กรรมการ บริษัท เค.อี.รีท 
แมเนจเมนท์ จ ากัด 

- กรรมการผู้ จัดการ บริษัท เค.อี.
รีเทล จ ากัด / บริษัท เค.อี.รีท 
แมเนจเมนท์ จ ากัด 

- รองประธานกรรมการอาวโุส 
บริษัท ลักซ์เซอรี แอท ลีฟวิง 

6. นายนนท์ บุรณศิริ 
Mr. Nont Buranasiri 

กรรมการ - วิศวกรรมบณัฑิต 
สาขาอุตสาหการ 
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- M.B.A. Finance, 
Indiana University, 
U.S.A 

- กรรมการอิสระ บริษัท เค.อี.รีท 
แมเนจเมนท์ จ ากัด 

- ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษา
ด้านการบริหาร ทรัพย์สิน
ครอบครัว ธนาคาร กสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

- รองกรรมการผู้ จัดการ บริษัท 
แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จ ากัด 
(มหาชน) 

(2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) 

KERM มีคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบไปด้วย ผู้ จัดการส าหรับงานท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีในการสนับสนุนงานท่ี
เก่ียวข้องกับการท าหน้าท่ีเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ทัง้สิน้ 6 ท่าน ดังรายช่ือต่อไปนี ้

ล าดับ ช่ือและสกุล สัญชาติ ต าแหน่ง 
1. นายวรวิศิษย์ ชุติเชษฐพงศ์  

Mr. Voravisit Chutichetpong 
ไทย กรรมการผู้ จัดการ 

2. นางสาวนันทพร ศิลาทอง 
Ms. Nanthaporn Silathong 

ไทย ผู้ จัดการฝ่าย Investment & Risk Management 
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ล าดับ ช่ือและสกุล สัญชาติ ต าแหน่ง 
3. นางสาวอารีย์ อ านักมณี 

Mrs. Aree Umnakmanee 
ไทย ผู้ จัดการฝ่าย Retail Assets Management 

4. นางสาวสุนีย์ เตรียมการเลิศ 
Ms. Sunee Triamkarnlert 

ไทย ผู้ จัดการฝ่าย Facility Management 
 

5. นางสาวณิชาพร แสงชัยสุคนธ์กิจ 
Mrs. Nichaporn 
SeangChaisukhonkit 

ไทย ผู้ จัดการฝ่าย Operations Support 
 

6. นางสาวพัชรพร ดุสิตพันธ ์
Ms. Pacharaporn Dusitpun 

ไทย ผู้ จัดการฝ่าย Legal & Compliance 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทน KERM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

ช่ือหรือกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทน KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ คือ กรรมการสองคนลงลายมือ
ช่ือร่วมกัน 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ (ก) หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ด าเนินกิจการของบริษัท  และ (ข) หน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้การบริหารจัดการ โดยในส่วน
ของหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี  ้

(ก) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อตัวบริษัท 

(1) ปฏิบัติหน้า ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ  KERM ตลอดจนมติ
คณะกรรมการของ KERM และมติ ท่ีประชุมของผู้ ถือหุ้นของ KERM ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นของ KERM 

(2) ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของ KERM และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบยีบ ภายใต้การก ากับดูแลกิจการท่ีด ี 

(3) รายงานผลประกอบการของ KERM ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

(4) ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ของ KERM มีการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และมี
ความเท่าเทียมกัน 

(5) พิจารณาเสนอวาระการประชุม กรณีท่ีเห็นว่ามีเร่ืองท่ีส าคัญท่ีคณะกรรมการควรพิจารณา และยงั
มิได้มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการของ KERM 

(6) พิจารณาคัดเลือก แต่งตัง้กรรมการของ KERM แทนกรรมการเดิมท่ีพ้นจากต าแหน่ง รวมทัง้คัดเลอืก 
เสนอแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติมต่อผู้ ถือหุ้นของ KERM 
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(7) พิจารณาและอนุมัติเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานท่ีส าคัญของ KERM เช่น การจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ  KERM การจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของ KERM ตามท่ีกฎหมายก าหนด แผนการ
ตรวจสอบประจ าปีของ KERM การคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ของ KERM เป็นต้น 

(8) ให้ความรู้เ ก่ียวกับการประกอบธุรกิจของ KERM รวมถึงกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และ
ข้อบงัคับท่ีเก่ียวข้อง ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ 

(9) ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการของ  KERM อย่างน้อยปีละ 4 (สี่ ) ครัง้ ซ่ึงในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในจ านวนเกินก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้าง
มากของกรรมการท่ีมาประชุม  ทัง้นี ้กรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในเ ร่ืองนัน้ ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

(10) จัดให้มีต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการเพื่อน าเสนอวาระในการประชุมตามท่ีแต่ละฝ่ายงาน
น าเสนอ จัดท าและจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการของ KERM และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ
การประชุมดังกล่าว 

(11) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้ จัดการ โดยในกรณีท่ีกรรมการผู้ จัดการด ารงต าแหน่ง
กรรมการ กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการท่านนัน้จะไม่เข้าร่วมพิจารณา และไม่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ   

(ข) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อกองทรัสต์  

(1) พิจารณาอนุมัตินโยบายท่ีส าคัญในการจัดการกองทรัสต์ ได้แก่ นโยบายในการจัดการกองทรัสต์ 
การจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การจัดหาประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องน าไปปฏิบตัิ 

(2) พิจารณาอนุมัติการลงทุนหรือได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในครั ้งแรก
และการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว รวมทัง้ก ากับดูแลเพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายของ  KERM สัญญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้วน ระเบยีบ และ
กฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง  รวมทัง้ พิจารณาอนุมัติเก่ียวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ รวมถึงการขอ
อนุญาตต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(3) พิจารณาอนุมัติเก่ียวกับการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์เพื่อให้เป็นไป
ตาม นโยบายของ KERM สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการ
ข้อมูล หนังสือชีช้วน ระเบยีบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(4) พิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์  
เพื่อให้ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องน าไปปฏิบตัิ 
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(5) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ระเบยีบปฏิบตัิ และกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์และบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงมาตรการหรือแนวทางด าเนินการเพือ่รักษาประโยชน์ท่ี
ดีท่ีสุดของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเม่ือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึน้  

(6) พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์ และกองทรัสต์กับบุคคล
ท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ รวมทัง้รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี และบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกับทรัสตี ตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบงัคับท่ีเก่ียวข้อง โดยกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในเร่ืองนัน้ ๆ  
จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

(7) พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑแ์ละกฎข้อบงัคับท่ีเก่ียวข้อง 
โดยกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในเร่ืองนัน้ ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

(8) พิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ จัดการของ KERM เพื่อบริหารจัดการกองทรัสต์  

(9) พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ และประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

(10) พิจารณาอนุมัติระบบงานท่ีจะมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) เป็นผู้ รับด าเนินการ 
ตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ดังกล่าว 

(11) พิจารณาอนุมัติการว่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์  

(12) ติดตาม ดูแลจัดการให้มีการก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของผู้ จัดการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมาย 
ให้เป็นไปตามนโยบายของ KERM สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมูล หนังสือชีช้วน ระเบยีบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การรายงานเร่ืองท่ีส าคัญตอ่
คณะกรรมการในทุก ๆ  ไตรมาส หรือเม่ือมีเหตุอันควรต้องรายงาน และประเมินผลงานของกรรมการ
ผู้ จัดการ 

(13) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปี  

(14) พิจารณาอนุมัติรายจ่ายพิเศษ และ/หรือ งบประมาณการลงทุนท่ีอยู่นอกงบประมาณประจ าปี 

(15) ก ากับดูแลให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ตามแผนการและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  

(16) พิจารณาอนุมัติผลการด าเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

(17) พิจารณาอนุมัติการจัดประชุมสามัญประจ าปีของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือเม่ือเห็นสมควรให้มีการ
ประชุมเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทรัสต ์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซ่ึงถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัน้  

(18) พิจารณาอนุมัติแนวทางในการด าเนินการแก้ไขข้อพิพาทและข้อร้องเรียนท่ีส าคัญเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและ
ข้อพิพาทเก่ียวกับการด าเนินงานของกองทรัสตจ์ากบุคคลภายนอกหรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ด าเนินการ
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อ่ืนใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบงัคับ มติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชีช้วน 

(19) คณะกรรมการ KERM อาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิการ
อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทัง้นี ้ การมอบอ านาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบ
อ านาจ หรือการมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้กรรมการหรือผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนุมัติ
รายการท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(20) พิจารณาอนุมัติวิธีการด าเนินการทางกฎหมายส าหรับข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ 

(ค) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

 KERM ก าหนดให้มีกรรมการอิสระเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการของ KERM ซ่ึงเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ในการท าหน้าท่ีติดตามดูแลตรวจสอบการท างานของผู้บริหารและฝ่าย
งานของ KERM เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี พิจารณาให้ความเห็นสนับสนุนต่อนโย
บายท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือคัดค้านเม่ือเห็นว่า KERM อาจตัดสินใจท่ี
ส่งผลกระทบกับกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในทางลบ โดยกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระ
จากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทัง้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการตัดสินใจ
ในการด าเนินงานของ KERM และมีบทบาทหน้าท่ี ดังนี ้

(1) พิจารณาให้ความเห็นหรือให้ข้อสังเกตเก่ียวกับรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องของกองทรัสต์ หรือ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน ท่ีมี
นัยส าคัญ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(2) ให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นในเร่ืองท่ีส าคัญ เช่น โครงสร้างเงินทุน นโยบายของ  KERM นโยบาย
การควบคุมการปฏิบตัิงาน เป็นต้น 

(3) ให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายในการบริหารและจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้และหลักเกณฑ์วิธีการ
ควบคุมหรือลดความเสี่ยง 

(4) พิจารณา ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าแก่ KERM ในการจัดท างบการเงินของ KERM และกองทรัสต์ 
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน  

(5) เสนอแนะเร่ืองท่ีส าคัญท่ีควรพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการของ KERM 

(6) แต่งตัง้ ดูแลติดตามการด าเนินงาน ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นเก่ียวกับแผนการ
ด าเนินงาน ประเมินผลงาน และให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นเก่ียวกับผลการประเมินผลงาน ของ
ผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) รวมถึงน าเสนอและให้ความเห็นเก่ียวกับรายงานการตรวจสอบภายใน
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการของ KERM 
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(7) พิจารณาให้มีการตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส หรือก่อนรอบระยะเวลารายไตรมาสเม่ือ
เห็นสมควร 

1.3) การบริหารจัดการของ KERM 

KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ ได้แบง่ฝ่ายงานออกเป็น 5 (ห้า) ฝ่ายโดยมีกรรมการผู้ จัดการท าหน้าท่ีดูแล
บริหารจัดการเพื่อให้การปฏิบตัิหน้าท่ีในการเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามนโยบายของ KERM สัญญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วน ระเบยีบ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ โดยบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้ จัดการ ตลอดจน
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของฝ่ายงานต่าง ๆ มีดังนี ้

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

(ก) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director: MD) 

กรรมการผู้ จัดการมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการควบคุมติดตามและดูแลการด าเนินงานของ  
KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี  ้

(1) ก าหนดแผนการด าเนินงานในการจัดการกองทรัสต์ การจัดโครงสร้างเงินทุน การตัดสินใจลงทุน 
การวางกลยุทธ์และนโยบายในการคัดเลือกและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้
นโยบายของ KERM  

(2) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานประจ าปี  

(3) พิจารณาคัดเลือก อนุมัติการว่าจ้าง และอนุมัติการเลิกจ้าง รวมถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ว่าจ้างบุคลากรของ KERM  

(4) ดูแลบริหารการด าเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจ าวันในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ รวมถึง
การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานโดยรวมของ  KERM และประเมินผลงานบุคลากรของ  KERM ให้
เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของ KERM มติคณะกรรมการของ KERM สัญญาก่อตัง้ท
รัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้วน ระเบยีบ มติท่ีประชุม
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงานของผู้ จัดการกองทรัสต์  

(5) พิจารณาอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ KERM และการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

(6) พิจารณาอนุมัติวิธีการด าเนินการทางกฎหมายส าหรับข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้  

(7) เป็นตัวแทน KERM ตลอดจนมีอ านาจมอบหมายให้บุคคลด าเนินการในการติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง 

(8) มีอ านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงระเบยีบ ค าสั่ง และข้อบงัคับท่ีเก่ียวกับการท างาน
ของ KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ภายในกรอบนโยบายท่ีได้รับจากคณะกรรมการของ KERM 
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(9) มีอ านาจหน้า ท่ี และความรับผิดชอบใด ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการของ KERM 

ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือ
มอบอ านาจท่ีให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบยีบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งท่ีคณะกรรมการของ  KERM ได้
ก าหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้ จัดการนัน้จะต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้กรรมการผู้ จัดการ หรือผู้ รับมอบอ านาจจาก
กรรมการผู้ จัดการสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งอาจมีส่วนได้เสียหรื ออาจ
ได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับกองทรัสต์ 

(ข) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานของ KERM 

1) ฝ่ายลงทุนและบริหารความเส่ียง (Investment & Risk Management) 

(1) จัดท าแผนการลงทุน โครงสร้างเงินทุน การจัดการลงทุน พิจารณาและด าเนินการคัดเลอืก
อสังหาริมทรัพย์ท่ีจะเข้าลงทุนครัง้แรก และการลงทุนเพิม่เติม รวมถึงการลงทุนในทรัพยส์นิ
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะเข้าลงทุนครัง้แรก และการลงทุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่ีมี
คุณสมบัติตามนโยบายของ  KERM เพื่อให้กองทรัสต์มีการเติบโตและสามารถสร้าง
ผลประโยชน์เพิ่มเติมให้กับผู้ ถือหน่วย  

(2) ด า เนินการคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์จะไป
ลงทุนด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อพิจารณาก่อนเข้าลงทุน โดยจะท าบนัทึกและ
จัดเก็บข้อมูลรวมทัง้เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการคัดเลือก การตรวจสอบ และการตัดสินใจ
ท่ีจะลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหน่ึงให้แก่กองทรัสต์ไว้ด้วย และน าเสนอ
รายงาน Due Diligence ต่อกรรมการผู้ จัดการและคณะกรรมการของ KERM 

(3) จัดท าแผนและน าเสนอโครงสร้างและแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม รวมถึงการก่อภาระหนีข้อง
กองทรัสต์เพื่อใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยเสนอให้คณะกรรมการของ KERM 
พิจารณา 

(4) พิจารณาจ าหน่ายทรัพย์สินหลักท่ีมีอยู่ โดยพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของ  KERM 

(5) พิจารณาลงทุนในทรัพย์อ่ืนนอกเหนือจากทรัพย์สินหลัก  

(6) ควบคุมดูแล รวมทัง้ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงของ  KERM ให้
เป็นไปตามนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงของ  KERM สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
กฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
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2) ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน (Retail Assets Management) 

(1) วางแผนการตลาด ตลอดจนกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์  

(2) จัดท างบประมาณ (ทัง้รายไตรมาสและรายปี) ของกองทรัสต์ 

(3) จัดท าแผนรายจ่ายพิเศษ และ/หรือ รายจ่ายนอกงบประมาณการลงทุนประจ าปีของ
กองทรัสต์ 

(4) จัดหาผู้ เช่าทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ โดยดูแลจัดการให้มีการจัดหาผู้ เช่าให้แก่กองทรัสต์
อย่างเป็นธรรม ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ  ท่ีอาจเกิดขึน้จากการมีบุคคล
ท่ีเก่ียวโยงเข้ามาเก่ียวข้องกับการจัดหาผู้ เช่า  

3) ฝ่ายบริหารโครงการ (Facilities Management) 

(1) จัดให้มีการสรรหา คัดเลือกเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ควบคุม
ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
นโยบายของ KERM สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ
สัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ควบคุมการดูแลคุณภาพของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ท่ีมีผลต่อความสามารถในการ
จัดหาผลประโยชน์เพิ่มขึน้ โดยจัดให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้จัดหาประโยชน์ได้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว  

(3) ดูแลบริหารจัดการทรัพย์สนิหลักของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายของ KERM  
และสัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

(4) สนับสนุนการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์  

(5) ตรวจสอบดูแลผู้ ให้บริการภายนอกของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ระบบต่าง ๆ  ของทรัพย์สินหลัก อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

(6) ดูแลการจัดท าประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กับอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ การจัดท าประกันภัยส าหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความ
เสียหายจากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการด าเนินการในอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ ประกันภัย
อ่ืนท่ีเ ก่ียวข้องกับกองทรัสต์เพิ่มเติมตามท่ี  KERM เห็นสมควร  เ ช่น ประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption) 

(7) จัดให้มีการประเมินผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ประจ าปี  

(8) ตอบข้อซักถามและรับแจ้งปัญหาเร่ืองร้องเรียนของผู้ เช่า เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข 
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4) ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Operations Support) 

(1) ค านวณ และจัดท ารายงานมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ( “NAV”) และมูลค่า
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินของกองทรัสตต์่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
และด าเนินการจัดส่งรายงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด  

(2) จัดท างบการเงินของกองทรัสต์ทุกสิน้เดือน ทุกไตรมาสและทุกสิน้ปี โดยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองท่ัวไปส าหรับการท าธุรกรรมในแต่ละลักษณะ และจัดให้มีงบ
การเงินของกองทรัสต์ซ่ึงผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(3) วางแผนการเงิน จัดการเร่ืองรายรับ รายจ่ายของกองทรัสต์ รวมทัง้การจัดเก็บค่าเช่า ให้มี
ประสิทธิภาพ และบริหารเงินสดของกองทรัสต์ 

(4) ตอบข้อซักถามและรับแจ้งปัญหาเร่ืองร้องเรียนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไข 

(5) จัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกปี หรือกรณีมีการท าธุรกรรมท่ีมีนัยส าคัญ หรือมีขนาด
รายการตามเกณฑ์ท่ีกฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องก าหนด  

(6) ตรวจสอบผลประกอบการของกองทรัสต์เพื่อน าเสนอการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ KERM 

(7) จัดท าการยื่นค าขออนุญาต ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) และรายงานผลการเสนอ
ขาย รวมทัง้จัดท าและเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียว ข้อง
ก าหนด เพื่อเสนอให้กรรมการผู้ จัดการ และ/หรือ คณะกรรมการ KERM พิจารณาอนุมัติ 

(8) จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินหลักท่ีจะเข้าลงทุนหรือจ าหน่ายไป รวมถึงจัดให้มีการ
ประเมินและสอบทานมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

5) ฝ่ายกฎหมายและก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Legal & Compliance) 

(1) ให้ความรู้ ค าแนะน าและค าปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
ค าแนะน าต่าง ๆ  แก่ฝ่ายงานเพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์
ก าหนด 

(2) จัดท าแผนการตรวจสอบการปฏิบตัิงานประจ าปีของ KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ 
เพื่อให้การปฏิบตัิงานของแต่ละฝ่ายงานเป็นไปตามนโยบายของ KERM สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้วน ระเบยีบ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ KERM 

(3) ตรวจสอบการมีส่วนได้เสียของบุคลากรของ KERM และการด าเนินการตามหลักเกณฑใ์น
การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์  
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(4) จัดท าแนวทางด าเนินการเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการใช้
ข้อมูลท่ีมีคนเข้าถึงได้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ KERM 

(5) จัดท าแนวทางในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต ์เพือ่
เสนอต่อคณะกรรมการ KERM 

(6) ตรวจสอบ ก ากับดูแล ติดตาม และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของแต่ละ
ฝ่ายงานปฏิบัติตามนโยบายของ  KERM สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้วน ระเบยีบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
น าเสนอต่อกรรมการผู้ จัดการ 

(7) ดูแลติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายงานด้านต่าง ๆ ภายใน  KERM ในฐานะผู้ จัดการ
กองทรัสต์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

(8) ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการจัดการกองทรัสต์และการด าเนินงานของผู้บริหารของ  KERM ใน
ฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ ให้มีการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลักทรัพย์  พระราชบญัญัติท
รัสต์ รวมทัง้กฎเกณฑ์ประกาศท่ีเก่ียวข้องของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(9) ตรวจสอบการจัดท ารายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ท่ีจัดส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อก าหนด
ของกฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

(10) ติดตามการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์ประกาศท่ีเก่ียวข้องของส านักงาน ก.ล.ต. 
และด าเนินการแก้ไขคู่มือระบบการท างาน และระบบควบคุมภายในฉบบันีใ้ห้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ประกาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงก ากับดูแล ติดตาม และปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

ทัง้นี ้กรณีท่ีผู้ จัดการฝ่ายงานต่าง ๆ  เห็นสมควร ผู้ จัดการฝ่ายงานนัน้อาจพิจารณาเสนอวาระต่าง ๆ เพื่อให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระให้ความเห็นเพิ่มเติมจากกระบวนการท างานโดยท่ัวไปของฝ่ายงานได้  

(ค) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการภายนอกท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการ 
(Outsource) 

 KERM อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ รับด าเนินการให้มีการตรวจสอบภายในซ่ึงขึน้ตรงต่อกรรมการ
อิสระ โดยเป็นผู้ ท่ีมีความเป็นอิสระและถูกแยกออกจากฝ่ายงานต่าง  ๆ  และมีหน้าท่ีหลักในการตรวจสอบ
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และประเมินระบบการปฏิบตัิงานภายในของ KERM และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการอิสระ 
เพื่อให้มีระบบควบคุมภายในท่ีดี โดยมีการตรวจสอบในเร่ืองดังต่อไปนี  ้

ก. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การก ากับดูแลกิจการท่ีดี และการบริหารความ
เสี่ยง 

ข. ความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
กองทรัสต์ 

ค. การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และรายการท่ี
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ง. ความเพียงพอ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง 

นอกจากนี ้ KERM อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ รับด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ
เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ ในส่วนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย การจัดซือ้จัดจ้าง และ ทรัพยากร
บุคคล (ไม่รวมถึงหน้าท่ีของการคัดเลือกบุคลากรของ KERM โดยให้ถือปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์เช่นเดียวกัน
กับพนักงานภายใน KERM อาทิเช่น ในเร่ืองการเข้าถึงข้อมูลภายในของกองทรัสต์ รวมทัง้ให้รับทราบถึง
นโยบายของ KERM กฎเกณฑ์ และประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงาน) 

(ง) ความรับผิดชอบของบริษัทการให้ความร่วมมือแก่ทรัสตี 

(1)  KERM มีหน้าท่ีจัดท าและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ การควบคุม
ภายใน และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ โดยเม่ือทรัสตีประสงค์จะตรวจสอบการจัดการในเร่ืองใด   
KERM จะให้ความร่วมมือในการน าส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทัง้ให้เข้าไปตรวจสอบในสถานท่ีตัง้
ของอสังหาริมทรัพย์ ตามท่ีทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้เป็นท่ีม่ันใจได้ว่า  KERM ไม่มี
การปฏิบตัิฝ่าฝืน กฎหมายหรือข้อก าหนดของกองทรัสต์หรือไม่รักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(2) ในช่วงระยะเวลาก่อนจัดตัง้กองทรัสต์ ทรัสตีจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจในรายละเอียดของกองทรัสต์ท่ีจะจัดตัง้
ขึน้ (เช่น การจัดโครงสร้างของกองทรัสต์ วิธีการปล่อยเช่า  การจัดหาและจัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ท่ี
สามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต์ สัญญาว่าจ้างระหว่างกองทรัสต์และ  KERM หรือบุคคลต่าง ๆ เป็นต้น) 
เพื่อน ามาวางแผนการปฏิบตัิงานในการก ากับดูแล และตรวจสอบการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน 
และการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้  KERM มีหน้าท่ีต้องจัดส่งข้อมูลและ
เอกสารท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ทรัสตีสามารถวางแผนการปฏิบตัิงานข้างต้นได้ นอกจากนี ้  KERM และทรัสตี
ต้องประสานงานและท าข้อตกลงเก่ียวกับลักษณะของข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการท าธุรกรรม อาทิ 
การเข้าลงทุนเพิ่มเติม การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ การก่อภาระหนี ้และรายงานต่าง ๆ  (เช่น ลูกหนีค้้าง
ช าระ รายงานประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน เป็นต้น) รวมทัง้ ความถ่ีและระยะเวลาท่ี KERM ต้องน าส่งข้อมูลและ
เอกสารดังกล่าวให้แก่ทรัสตี ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ 
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(3) การส่งข้อมูลของกองทรัสต์ให้ทรัสตี แต่ละฝ่ายงานพิจารณาจะจัดส่งข้อมูลของกองทรัสต์ท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
รายงานต่อทรัสตี ทัง้นี ้ตามนโยบายของ  KERM รวมถึงสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้วน ระเบยีบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (BBLAM หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์รายท่ี 2) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด จดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 
2535 และได้รับใบอนุญาตจดทะเบยีนจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการ
ลงทุนในปีเดียวกัน มีทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว 100,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ด าเนินธุรกิจ
หลักในการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ท่ีมิใช่กองทุนส ารองเลีย้งชีพและท่ีเป็นกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ) และการเป็นทรัสตีภายใต้ พ.ร.บ. ทรัสต์ และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 

2.1) ข้อมูลท่ัวไปและโครงสร้างการถือหุ้นของ BBLAM 

(ก) ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือผู้ จัดการกองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด 
(BBL Asset Management Company Limited) 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขทะเบยีนบริษัท 0105535049700 
โทรศัพท์ 02-674-6488 
ทุนจดทะเบยีน 100,000,000 บาท 
ทุนช าระแล้ว 100,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียก
ช าระแล้ว 

1,000,000 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้ 100.00 บาท 
ลักษณะและขอบเขตการ
ด าเนินธุรกิจ 

การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ท่ีมิใช่กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพและท่ีเป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพ) และการเป็นทรัสตี
ภายใต้ พ.ร.บ. ทรัสต์ 

รายช่ือกรรมการ  นางวรวรรณ ธาราภูมิ  
นายสตีเฟน แทน 
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช 
นายไพศาล เลิศโกวทิย์ 
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล 
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ 
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นางสาวปิยะมาศ ค าไทรแก้ว  
นายพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา 
นายโชน โสภณพนิช 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม กรรมการจ านวนสองในเจ็ดคนตามรายช่ือด้านลา่ง ลงลายมือช่ือร่วมกัน
และประทับตราส าคัญของบริษัท  
นางวรวรรณ ธาราภูมิ  
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช 
นายไพศาล เลิศโกวทิย์ 
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ 
นางสาวปิยะมาศ ค าไทรแก้ว  
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล 
นายพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

(ข) ผู้ ถือหุ้นของ BBLAM 

รายช่ือ จ านวนหุ้นท่ีถือ 
(หุ้น) 

สัดส่วน (ร้อยละ) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 749,996 74.9996 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 100,000 10.0000 
Asia Financial Holdings Ltd. 100,000 10.0000 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 50,000 5.0000 
นายเชิดชู โสภณพนิช 3 0.0003 
นางวรวรรณ ธาราภูมิ  1 0.0001 

รวม 1,000,000 100.0000 
หมายเหตุ: 1/ ข้อมลู ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 

(ค) กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของ
ผู้ จัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยส าคัญ 

ธนาคารกรุงเทพ จ า กัด (มหาชน) (“BBL”) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ โดย ณ ปัจจุบนั BBL ถือหุ้นของ BBLAM คิดเป็นร้อยละ 74.9996 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว
ทัง้หมด ธนาคารกรุงเทพเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน (Industry: Financial) ในหมวดธนาคาร (Sector: Bank) นอกจากนี ้BBL ยังอาจเป็นผู้ให้เงิน
กู้ ยืมแก่กองทรัสต์ส าหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
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แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม BBL 

 

ท่ีมา:  แบบ 56-1 และงบการเงินตรวจสอบ ปี 2561 ของ BBL 
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รายช่ือนิติบุคคลท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับ BBLAM 

ล าดับ ช่ือนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้น
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือ
หุ้น (ร้อยละ) 

 นิติบุคคลภายในประเทศ    
1.  บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด บริหารสินทรัพย์ 24,999,997 100.00 
2.  บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ากัด ธุรกิจเงินร่วมลงทุน 199,999,997 100.00 
3.  บริ ษั ทหลั ก ท รั พย์ จัดกา รกอง ทุน  บา งกอก

แคปปิตอล จ ากัด  
ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ า กัด 
(มหาชน) ร้อยละ 100.00 

ธุรกิจจัดการกองทุน
รวม 

19,999,997 100.00 

4.  บริษัทหลักทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย์ 1,079,990,920 99.91 
5.  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  บัวหลวง 

จ ากัด 
ธุรกิจจัดการ 
กองทุนรวม 

749,996 75.00 

6.  บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากัด ผู้ให้บริการสวิตช์ช่ิง
ในภายในประเทศ
และให้บริการช าระ

ดุล 

5,240,000 69.08 

7.  บริษัท บเีอสแอล ลีสซ่ิง จ ากัด ให้เช่าทรัพย์สินแบบ
ลีสซ่ิงและให้เช่าซือ้ 

358,750 35.88 

8.  บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ากัด บริการด้าน
คอมพิวเตอร์ 

149,985 30.00 

9.  บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด ให้บริการรับส่งข้อมูล
อิเล็คทรอนิกส์
ระหว่างสถาบนั

การเงิน 

69,221 13.84 

 นิติบุคคลในต่างประเทศ    
10.  บริษัท บบีแีอล (เคแมน) จ ากัด ธุรกิจการเงิน 100,000 100.00 
11.  บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ธนาคาร 1,000,000,000 100.00 
12.  ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากัด ธนาคาร ไม่ระบุ1/ 100.00 
13.  บบีแีอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ฮาด  

ถือหุ้นโดยบางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ร้อยละ 100 
ธุรกิจสนับสนุน ไม่ระบุ 100.00 

ท่ีมา:  แบบ 56-1 และงบการเงินตรวจสอบ ปี 2561 ของธนาคารกรุงเทพ 
หมายเหตุ: 1/ ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ระบุประเภทหุ้นและจ านวนหุ้น 
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2.2) โครงสร้างการจัดการของ BBLAM 

(ก) แผนผังโครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างคณะกรรมการขอ BBLAM ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารตาม
โครงสร้าง ดังนี ้

 

ท่ีมา:  BBLAM 

(ข) คณะกรรมการ 

BBLAM มีคณะกรรมการ 1 ชุด คือคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ย่อยอีก 3 คณะ รวมทัง้หมดเป็น 4 คณะท างาน ได้แก่  คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) คณะกรรมการตรวจสอบ (Internal 
Audit Committee) คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Committee) 
ทัง้นี ้รายละเอียดและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการทัง้ 4 คณะมีดังนี ้
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(1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัทมีดังนี ้

ล าดับ ช่ือและสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
(ย้อนหลัง 5 ปี) 

1. นายสตีเฟน แทน 
Mr. Stephen Tan 

กรรมการ - Master of Business 
Administration, St.John’s 
University 

- BA Rutgers University 

- Executive Director, Asia 
Financial Group 

- CEO, Asia Commercial 
Bank Ltd. 

2. นายนรินทร์ โอภามุรธา
วงศ์ 
Mr. Narin 
Opamurathawong 

กรรมการ - Master of Business 
Administration in 
Finance, University of 
Chicago 

- ผู้ ช่วยผู้ จัดการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) 

 
3. นางสาวสุญาณี                          

ภูริปัญญวานิช 
Ms. Suyanee 
Puripanyawanich 

กรรมการ - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

- Senior Vice President, 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) 

4. นายไพศาล เลิศโกวทิย์ 
Mr. Paisarn Lertkowit 

กรรมการ - Master of Commerce , 
Funds Management , 
University of New 
Southwales 

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บวัหลวง 
จ ากัด 

- Dealer –  Senior  Vice 
President Treasury 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) 

5. นางสาวปิยะมาศ                           
ค าไทรแก้ว  
Ms. Piyamart 
Kumsaikaew 

กรรมการ - ปริญญาเอก สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ Iowa 
State University 

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ Iowa State 
University 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั  

- Senior Vice President, 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) 
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ล าดับ ช่ือและสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
(ย้อนหลัง 5 ปี) 

6. นายโชน โสภณพนิช 
Mr. Chone 
Sophonpanich 

กรรมการ - ปริญญาโท  Johns 
Hopkins University  

- ปริญญาตรี University 
College London 

- กรรมการ / ท่ีปรึกษา
ประธานกรรมการ บมจ. 
กรุงเทพประกันชีวิต 

- กรรมการ / กรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. ไทยศรี
ประกันภัย 

7. นางวรวรรณ ธาราภูมิ  
Mrs. Voravan 
Tarapoom 

กรรมการ / 
ประธาน

กรรมการบริหาร 

- ปริญญาโท  MBA 
University of North Texas 

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
ศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- -ประธานกรรมการบริหาร              
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด       

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร                
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด 

8. นายพีรพงศ์  จิระเสวี
จินดา  
Mr. Peerapong 
Jirasevijinda 

กรรมการ / 
ประธาน 
เจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

- ปริญญาโท สาขาการตลาด
และการเงิน สถาบนับณัฑติ
บริหารธุรกิจ ศศินทร์ 

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน 
Georgia State University 

- กรรมการผู้ จัดการ สายงาน 
Fund Management บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวม  บวัหลวง จ ากัด  

- EVP SSEC Asset 
Management Securities 
Co., Ltd.  

- Vice President บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวม  บวัหลวง จ ากัด 

- Fund Manager บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวม เอ็มเอฟซี จ ากัด 
(มหาชน)  

- Institutional Sales 
Manager บริษัทหลักทรัพย์ 
เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

- Deal Manager บริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธน
กิจ จ ากัด 
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ล าดับ ช่ือและสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
(ย้อนหลัง 5 ปี) 

9. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล 
Mr. Wasin 
Wattanaworakijkul 

กรรมการ - ปริญญาโท สาขาการตลาด 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปริญญาตรี สาขา 
การตลาดระหวา่งประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- กรรมการผู้ จัดการ                   
สายงาน Business 
Distribution บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวม บวัหลวง จ ากัด 
(ปัจจุบนั) 

- ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
กองทุนส่วนบุคคล บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวม เอ็มเอฟซี จ ากัด 
(มหาชน) 

- หัวหน้าฝ่ายการตลาด                                 
The Siam Industrial 
Credit Public Co Ltd. 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) 

คณะกรรมการบริหาร มีจ านวนทัง้สิน้ 6 ท่าน ดังรายช่ือต่อไปนี ้

ล าดับ ช่ือและสกุล สัญชาติ ต าแหน่ง 
1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ  

Mrs. Voravan Tarapoom 
ไทย ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ 
Mr. Narin Opamurathawong 

ไทย กรรมการ 

3. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช 
Ms. Suyanee Puripanyawanich 

ไทย กรรมการ 

4. นายไพศาล เลิศโกวทิย์ 
Mr. Paisarn Lertkowit 

ไทย กรรมการ 

5. นายพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา  
Mr. Peerapong Jirasevijinda 

ไทย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

6. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล 
Mr. Wasin Wattanaworakijkul 

ไทย กรรมการ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทน BBLAM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทน BBLAM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ ได้แก่ นางวรวรรณ ธาราภูมิ       
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช นายไพศาล เลิศโกวทิย์ นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ นางสาวปิยะมาศ  ค าไทรแก้ว 
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล และนายพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา สองในเจ็ดคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคญั
ของบริษัท 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ (ก) หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ด าเนินกิจการของบริษัท  และ (ข) หน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้การบริหารจัดการ โดยในส่วน
ของหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าท่ีในการพิจารณา ทบทวนและ
อนุมัติให้กับคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ด าเนินการ ยกเว้นเร่ืองการอนุมัติท่ีเป็นไปตาม
ประกาศ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

(ก) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อตัวบริษัท 

(1) ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบงัคับของ BBLAM ตลอดจนมติท่ีประชุม
ของผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบท่ี
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้น 

(2) ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของ BBLAM และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบยีบอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ภายใต้การ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี  

(3) รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของ BBLAM ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

(4) ด าเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล
และเช่ือถือได้ 

(5) ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่า
เทียมกัน 

(6) มีความพร้อมท่ีจะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ การ
บริหารงาน การแต่งตัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน ตลอดจนพร้อมท่ีจะ
คัดค้านการกระท าของกรรมการอ่ืนหรือฝ่ายจัดการ ในกรณีท่ีมีความเห็นขัดแย้งในเ ร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นทุกราย  

(7) พิจารณาเสนอวาระการประชุม กรณีท่ีเห็นว่ามีเร่ืองท่ีส าคัญท่ีคณะกรรมการควรพิจารณา และยงั
มิได้มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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(8) พิจารณาคัดเลือก แต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการเดิมท่ีพ้นจากต าแหน่ง รวมทัง้คัดเลือก 
เสนอแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติมต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(9) พิจาณาและอนุมัติเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานท่ีส าคัญของ BBLAM เช่น การจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ BBLAM การจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของ BBLAM การคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ 
และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นต้น  

(ข) หน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ 

(1) ก าหนดนโยบายท่ีส าคัญของกองทรัสต์ ได้แก่ นโยบายการลงทุน การให้เช่าทรัพย์สิน การคัดเลือก
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

(2) ดูแลจัดการให้ผู้บริหารมีการรายงานผลประกอบการของกองทรัสต์ รวมทัง้รายงานประเด็นตา่ง  ๆ  ท่ี
ส าคัญต่อคณะกรรมการในทุก ๆ ไตรมาส หรือในเวลาอันสมควร 

(3) พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการตามประกาศท่ีเก่ียวกับการได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์
ของกองทรัสต์การจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ และการเข้าท าธุรกรรม
กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ตามหลักเกณฑแ์ละกฎข้อบงัคับท่ีเก่ียวข้อง โดยกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียใน
เร่ืองนัน้ ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

(4) พิจารณาอนุมัติแนวทางด าเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กับกองทรัสต์ 

(5) ดูแลให้กองทรัสต์มีการควบคุมภายในท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระบบการควบคุม
ภายในของกองทรัสต์ 

(6) หากกรรมการรับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส าคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ กรรมการจะต้องระงับการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ใน ช่วง
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมก่อนท่ีข้อมูลในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ี
เป็นสาระส าคัญนัน้ต่อบุคคลอ่ืน โดยผู้ ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย  

(2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี  ้

1. กรรมการบริษัท 1 ราย ประธาน 
2. หัวหน้าฝ่ายงาน Risk Management กรรมการและเลขานุการ 
3. หัวหน้าฝ่ายงาน Compliance & Legal กรรมการ 
4. หัวหน้าฝ่ายงาน Research & Portfolio Solutions กรรมการ 
5. หัวหน้าฝ่ายงาน Business Distribution กรรมการ 
6. หัวหน้าฝ่ายงาน Operation & System กรรมการ 
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บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของ
บริษัท ควบคุมให้ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีกลไกด้านการบง่ชี ้การวัด การควบคุม และการติดตามความ
เสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ดูแล ติดตามและประเมินผลกระบวนการบริหารความสี่ยงของฝ่ายบริหารให้เป็นไป
ตามนโยบายท่ีก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  ้

(1) ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซ่ึงต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง  ๆ ท่ีส าคัญ ได้แก่ 
ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ  
เป็นต้น 

(2) ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ โดยให้ครอบคลุมถึงการควบคุม ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  

(3) ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  และทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
ก าหนดมาตรการการควบคุมความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้  

(4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบตัิตามนโยบายท่ีก าหนด 

(5) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไ ขให้
สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนด  

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (Internal Audit Committee) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 ท่าน  

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

(1) รายงานทางการเงิน  

(1.1) สอบทานให้มีรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เช่ือถือได้และเป็นไปตามหลักการบญัชีท่ี
รับรองท่ัวไป  

(1.2) สอบทานกับผู้สอบบญัชีถึงประเด็นส าคัญ  ๆ  อันอาจกระทบต่อความเช่ือถือได้ของรายงานทางการ
เงินท่ีมีสาระส าคัญ  

(1.3) สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือ รายการท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 
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(2) การควบคุมภายใน 

(2.1) สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายใน
ส าหรับการจัดท ารายงานทางการเงิน  

(2.2) สอบทานเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าข้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้ ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบญัชีเสนอนัน้ฝ่ายบริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว  

(3) การตรวจสอบภายใน 

(3.1) สอบทานและอนุมัติกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายในและแผนงานตรวจสอบประจ าปี ตลอดจน
บุคลากรและทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 

(3.2) สอบทานกิจกรรมและการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าปฏิบตัิงา นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

(3.3) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบ
ของผู้บริหารสูงสุดฝ่ายตรวจสอบ  

(4) การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง 

(4.1) รับทราบประเด็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานในองค์กร ตามการตรวจของฝ่าย
ก ากับการปฏิบตัิงาน 

(4.2) สอบทาน และติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรวจพบโดยองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการก ากับดูแล
บริษัท  

(5) การบริหารความเสี่ยง 

(5.1) รับทราบให้บริษัทมีมาตรการและระบบบริหารความเสี่ยง และนโยบายการประเมินและการ
บริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

(6) ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

(6.1) ปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(6.2) สอบทานและประเมินกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ และน าเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทเม่ือมีการแก้ไข 

(6.3) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้น เม่ือได้รับแจ้งพฤติการอันควรสงสัยจากผู้สอบบญัชีเก่ียวกับการ
ทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 
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89/25 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และแจ้งผลให้ผู้สอบบญัชีและส านักงาน ก.ล.ต.ทราบภายในเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด 

(4) คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Committee, REITCOM) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ 

คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นคณะกรรมการท่ีจัดตัง้ขึน้ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 
3/2559 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.  2559 โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้ท าหน้าท่ีหลักในการ
พิจารณาทบทวนและอนุมัติการเข้าท ารายการเก่ียวกับการได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ การ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ และการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลท่ี เก่ียวโยงกัน ก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการพิจารณา ทบทวนและอนุมัติการเข้าท ารายการอ่ืน  ๆ  ท่ีมีนัยส าคัญต่อ
การบริหารจัดการกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบงัคับท่ีเก่ียวข้อง  

ปัจจุบนัคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่า งๆ  โดยประกอบด้วย
กรรมการจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน ดังนี ้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน                     
Real Estate & Infrastructure Investment และกรรมการโดยการแต่งตัง้ อีกอย่างน้อย 1 ท่าน แต่ไม่เกิน 3 ท่าน 
ทัง้นี ้คณะกรรมการชุดนี ้ต้องประกอบด้วย กรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน  

คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มีการก าหนดการประชุมเป็นรายไตรมาสหรือเม่ือมีวาระส าคัญหรือ
ตามท่ีเห็นสมควร ส่วนงานผู้ จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้ด าเนินการจัดการประชุมและท าหน้าท่ีเป็นเลขาธกิารในการ
ประชุม ในการประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม 
การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองนัน้ ๆ 

เร่ืองท่ีน าเข้าประชุมคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น กลยุทธ์การลงทุน นโยบายการจัดการ  
โครงสร้างเงินทุน การแต่งตัง้ผู้ รับมอบหมายงานภายนอก การคดัเลือกทรัพยส์ินท่ีจะลงทุน การพิจารณาตรวจสอบ
และการท ารายการท่ีเข้าข่ายการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ การก าหนดงบประมาณ
ประจ าปี การเพิ่มทุน การกู้ ยืม และการออกหุ้นกู้  การเข้าท ารายการอ่ืน  ๆ ท่ีมีนัยส าคัญต่อการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบงัคับท่ีเก่ียวข้อง เช่น การจ่ายเงินปันผลของกองทรัสต์ เป็นต้น  

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ มีดังต่อไปนี  ้

(1) ท าหน้าท่ีทบทวนและอนุมัติ กลยุทธ์การลงทุน นโยบายการจัดการ นโยบายการจัดหาผลประโยชน์ รวมถึง
โครงสร้างเงินทุน ของกองทรัสต์ภายใต้การบริหารจัดการของ BBLAM 

(2) ท าหน้าท่ีทบทวนและอนุมัติ กรอบการปฏิบตัิงานของส่วนงานผู้ จัดการกองทรัสต์  
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(3) ก ากับดูแล การด าเนินงานของกองทรัสต์ภายใต้การบริหารจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์หรือผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุน นโยบายการจัดการ รวมถึงโครงสร้างเงินทุน เป็นไปตามท่ีได้อนุมัติไว้  

(4) ติดตามและควบคุมการปฏิบตัิงานของกองทรัสต์ให้อยู่ภายในกรอบของหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงกรอบการปฏิบตัิงานท่ีได้อนุมัติไว้ 

(5) ท าหน้าท่ีทบทวนและอนุมัติ ข้อเสนอด้านการลงทุนท่ีส าคัญ 3 เร่ือง ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ดังนี ้

(5.1) การได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์  

(5.2) การจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์  

(5.3) การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัท  

(6) ท าหน้า ท่ีในการรายงานเ ร่ืองหรือการเข้าท ารายการท่ีมีนัยส าคัญต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

(7) ท าหน้าท่ีอนุมัติแต่งตัง้ผู้ รับมอบหมายงานภายนอก ได้แก่ ท่ีปรึกษาทางการเงนิ ผู้ รับประกันการจัดจ าหน่าย 
และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(8) ท าหน้า ท่ีอนุมัติการก าหนดงบประมาณประจ าปี ตามขัน้ตอนการก าหนดงบประมาณในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

(9) ท าหน้าท่ีการอนุมัติการเพิ่มทุน การกู้ยืม และการออกหุ้นกู้  ตามขัน้ตอนการจัดหาเงินทุนส าหรับกองทรัสต์  

(10) ท าหน้าท่ีการติดตามรายงานผลการจัดการกับเร่ืองร้องเรียน และข้อพิพาทท่ีเ กิดขึน้จากส่วนงานผู้ จัดการ
กองทรัสต์ รวมถึงร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขหากมีข้อร้องเรียน และข้อพิพาทท่ีมีนัยส าคัญ  

(11) ท าหน้าท่ีอนุมัติการเข้าท ารายการอ่ืนๆ ท่ีมีนัยส าคัญต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ตามหลักเกณฑแ์ละกฎ
ข้อบงัคับท่ีเก่ียวข้อง เช่น การอนุมัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ เป็นต้น 

2.3) การบริหารจัดการของ BBLAM 

BBLAM มีจ านวน 7 ฝ่ายงานท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีในการสนับสนุนงานท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์  
มีขอบเขตและหน้าท่ีความรับผิดชอบซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี  ้

(1) ฝ่ายงาน Real Estate and Infrastructure Investment 

ฝ่ายงาน Real Estate and Infrastructure Investment เป็นฝ่ายงานท่ีมีหัวหน้าฝ่ายงาน (Head of 
Real Estate and Infrastructure Investment) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบตัิงานของแต่ละส่วนงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบตัิงานท่ีได้ก าหนดไว้ ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วนงาน คือ   
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(1) ส่วนงาน Infrastructure Fund 

(2) ส่วนงาน Property Fund 

(3) ส่วนงาน Real Estate Investment Trust (REIT) ซ่ึงเป็นส่วนงานท่ีท าหน้าท่ีหลักในการ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์เพื่อการลง ทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์ 

(2) ฝ่ายงาน Compliance & Legal 

ฝ่ายงาน Compliance & Legal มีหน้าท่ีตรวจสอบการท างานในหน้าท่ีของผู้ จัดการกองทรัสต์และ
ก ากับให้การท างานของผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดตามหลักการไว้วางใจได้
เช่นการจัดตัง้กองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎระเบยีบของส านักงานก.ล.ต. รวมถึงงานท่ีเก่ียวข้องด้าน
กฎหมายท่ัวไป 

(3) ฝ่ายงาน Operation & System 

ฝ่ายงาน Operation & System มีหน้า ท่ีดูแลงานบัญชีการเงินของกองทรัสต์ในส่วนท่ีผู้ จัดการ
กองทรัสต์รับผิดชอบ 

(4) ฝ่ายงาน Product Management 

ฝ่ายงาน Product Management มีหน้าท่ีร่วมจัดเตรียมเอกสารยื่นจัดตัง้และเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
การจัดพิมพ์ใบจองซือ้และใบหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้วน และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง มี
หน้าท่ีร่วมวางแผน จัดเตรียม และด าเนินการงานโฆษณาประชาสมัพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับงานจัดการ
กองทรัสต์ เช่น สื่อโฆษณา งานประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และงานโฆษณาประชาสันธ์อ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
การร้องขอเป็นครัง้คราว เป็นต้น 

(5) ฝ่ายงาน Risk Management 

ฝ่ายงาน Risk Management มีหน้าท่ีบริหารความเสี่ยงน าเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ  KERMเพื่อพิจารณาและอนุมัติน ากรอบการ
บริหารความเสี่ยงไปใช้เป็นพืน้ฐานและแนวทางในการประเมินและรายงานความเสี่ยง และ
ถ่ายทอดให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบ 

(6) ฝ่ายงาน Internal Audit 

ฝ่ายงาน Internal Audit  ท าหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงานด้านต่าง ๆ ของผู้ จัดการกองทรัสต์ 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.2 หน้า 10 - 68 

(7) ฝ่ายงาน HR Strategy & Service Support  

ฝ่ายงาน HR Strategy & Service Support ท าหน้าท่ีร่วมวางแผน ประสานงาน และด าเนินการงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล รายละเอียดบุคลากรและผู้ รับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทรัส ต์ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ของผู้ จัดการกองทรัสต์ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 มีดังนี ้

จ านวนบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ของ BBLAM 

หน่วยงาน จ านวน
บุคลากร 

ผู้รับผิดชอบหลัก ต าแหน่ง / คุณสมบัติ 

ฝ่ายงาน Real Estate & 
Infrastructure Investment  

14 นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้ จัดการ;  
ผู้ มีประสบการณ์การท างานด้ า น
การเงิน และ/หรืออสังหาริมทรัพย์  

ฝ่ายงาน Compliance & Legal  5 นายสุธีร์  คันธารวงสกุล รองกรรมการผู้ จัดการ; 
ผู้ มีประสบการณ์การท างานด้านก ากับ
ดูแลการปฏิบตัิงาน และกฏหมาย 

ฝ่ายงาน Operation & System 41 นายวินัย  หิรัณย์ภิญโญภาศ กรรมการผู้ จัดการ; 
ผู้ มีประสบการณ์การท างานด้ า น
การเงินและบลจ.  

ฝ่ายงาน Product 
Management 

21 นางสาววิภารัตน์  เสร็จกิจ รองกรรมการผู้ จัดการ;  
ผู้ มีประสบการณ์การท างานด้ า น
การเงินและบลจ.  

ฝ่ายงาน Risk Management 4 นางสาวภารดี เอือ้วิริยานุกูล ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ; 
ผู้ มีประสบการณ์การท างานด้านการ
บริหารความเสี่ยงและบลจ.  

ฝ่ายงาน Internal Audit 2 นา งส า ว สิ ริ มา  ปร ะภา
พานิชย์ 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ; 
ผู้ มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ
ภายใน 

ฝ่ายงาน HR Strategy & 
Service Support 

19 นางอุบลรัตน์  บุษยะกนิษฐ์ รองกรรมการผู้ จัดการ; 
ผู้ มีประสบการณ์การท างานด้ า น
บริหารทรัพยากรบุคคลและบลจ.  

10.4.3 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักในการดูแลและจัดการกองทรัสต์ซ่ึงรวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และควบคุมการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยผู้ จัดการ
กองทรัสต์มีหน้าท่ีในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตี และตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
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1) หน้าท่ีโดยท่ัวไป 

1. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ หรือตามท่ีกฎหมาย และประกาศท่ีเก่ียวข้องก าหนด โดยขอบเขตอ านาจหน้า ท่ีและความ
รับผิดชอบหลักท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์  

2. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตีในเร่ืองต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
ซ่ึงรวมถึง 

(1) ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนท่ีเป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการลงทุน การกู้ ยืมเงินและ
ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าท าสัญญา และการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อ
กองทรัสต์ ทัง้นี ้ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเท่าท่ีสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และสัญญา
แต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ระบุไว้ 

(2) จัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ และข้อมูลอ่ืนตามท่ีก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสัญญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ 

(3) จัดท าและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ในการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และ
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ โดยเม่ือมีเหตุผลอันสมควรและไม่กระทบต่อการด าเนินงาน
ของผู้ จัดการกองทรัสต์ หากทรัสตีจะตรวจสอบการจัดการในเร่ืองใด ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีให้
ความร่วมมือและน าส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทัง้ให้เข้าไปตรวจสอบในสถานท่ีตั ง้ ของ
อสังหาริมทรัพย์ตามท่ีทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้ม่ันใจได้ว่า  ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ไม่ได้ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก าหนดของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือไม่รักษา
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(4) จัดท าและจัดส่งข้อมูลเอกสารต่าง ๆ พร้อมทัง้รับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ท่ี
เ ก่ียวกับการจัดโครงสร้างรายได้ของกองทรัสต์ วิธีการให้เช่าการจัดหาและการจัดเก็บรายได้ 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีสามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต์ สัญญาท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ท าในนาม
กองทรัสต์กับบริษัทหรือบุคคลต่าง ๆ  นอกจากนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีต้องประสานงานและ
ท าข้อตกลงเก่ียวกับลักษณะของข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการท าธรุกรรม และรายงานตา่ง 
ๆ รวมทัง้ความถ่ีและระยะเวลาท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องน าส่งข้อมูลและเอกสารดังกล่าวให้แก่ทรัส
ตี ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

(5) ในกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะให้บุคคลอ่ืนรับด าเนินการในงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตน ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีคัดเลอืกผู้ รับด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวงั ตลอดจน
ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ รับด าเนินการ ทัง้นี ้การมอบหมายให้
บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนนัน้จะต้องไม่มีสาระท่ีขัดหรือแย้งกับประกาศ สช. 29/2555 รวมถึง
กฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ  

(6) จัดให้มีการประกันภัยกับผู้ รับประกันภัยท่ีทรัสตียอมรับเพือ่ประกันภัยความรับผิดท่ีอาจเกิดขึน้จาก
การด าเนินธุรกิจหรือการปฏิบตัิงานของตนในฐานะเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตัิงาน
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ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์ แต่ทัง้นี ้ ไม่รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกท่ีเกิดจากการท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของผู้ จัดการกองทรัสต์มีเจตนากระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก
นัน้ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นผลละเมิดต่อบุคคลภายนอกนัน้ อน่ึง วงเงิน
ประกันภัยให้เป็นไปตามท่ีทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นร่วมกันว่าเพียงพอและเหมาะสม  

(7) ในการท าธุรกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต ์ต้องด าเนินการเพื่อให้
ม่ันใจได้ว่าการจ าหน่าย จ่าย โอน อสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าท าสัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อกองทรัสต์ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บงัคับได้ตามกฎหมาย และเพื่อให้
ม่ันใจได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมี
การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นัน้ ๆ ก่อนรับเป็น
ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื่อกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี  
รวมถึงการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การท า Due 
Diligence)อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสีย่งด้านต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดจากการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์นัน้ ๆ  พร้อมทัง้จัดให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้วย ทัง้นี ้ความเสี่ยงดังกลา่ว
ให้หมายความรวมถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาหรือก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น 
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริม
ทรัพย์ได้ เป็นต้น ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงทรั พย์สินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม ในกรณีการเพิ่มทุนของกองทรัสต์เพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันท่ีก่อตัง้กองทรัสต์แล้วเสร็จ ส าหรับใน
กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรกและยังไม่ได้จัดตัง้กองทรัสต์ หรือนับแต่วันท่ีปิดการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของภายหลังการ
จัดตัง้กองทรัสต์แล้ว 

(8) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยอาจเป็นผู้ รับมอบ
ฉันทะ (Proxy) จากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อใช้สิทธิในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เฉพาะในวาระการ
ประชุมท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในวาระการประชุมท่ีผู้ จัดการ
กองทรัสต์อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นัน้ ทรัสตีอาจเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์แทนผู้ จัดการกองทรัสต์ 

การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  และสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีใช้ความรอบคอบและระมัดระวังในการด าเนินการเพือ่ป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยผู้ จัดการกองทรัสตต้์อง
ไม่มีผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสต์ และหากมีกรณีท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกท่ีสามารถ
รองรับให้การจัดการกองทรัสต์ด าเนินไปในลักษณะท่ีเป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรัสต์  
และเป็นไปตามประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 14/2555 
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2) หน้าท่ีในการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

1. เพื่อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตีเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และสัญญา
แต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ รวมทัง้เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีระบบงานท่ีมีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
เร่ืองดังต่อไปนี ้

(1) การก าหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ การจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ การตัดสินใจ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การพิจารณาคัดเลือกการลงทุน และการก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ใน
การจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้การจัดการลงทุนตามท่ีได้รับมอบหมายเ ป็นไป
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องก าหนด ตลอดจนเพื่อรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์
และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(2) การบริหารและจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เพื่อให้สามารถป้องกันและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตาม
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ กฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(3) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกองทรัสต์กับ
ผู้ จัดการกองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงมาตรการหรือแนวทาง
ด าเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเม่ือเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึน้ 

(4) การคัดเลือกบุคลากรของผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ รับมอบหมายในงานท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เพื่อให้มีผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบตัิท่ี เหมาะสม
กับงานท่ีจะปฏิบตัิและเพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
และสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ก าหนด 

(5) การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ จัดการและบุคลากรของผู้ จัดการกองทรัสต์ รวมทัง้การ
ตรวจสอบดูแลผู้ รับมอบหมายในงานท่ีเก่ียวกับการจัดการกองทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตามท่ีสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์ แต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์และกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องก าหนด  

(6) การเปิดเผยข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้องและเพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต ์
แต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์และกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

(7) การปฏิบตัิการด้านงานสนับสนุน (Back Office) 

(8) การตรวจสอบและควบคุมภายใน 
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(9) การติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน 

(10) การจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย 

ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ รับด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ 2 นี ้

2. การจัดให้มีระบบงานท่ีกล่าวมาข้างต้นทัง้หมดนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเ ป็นผู้ รับ
ด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ได้เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อส่งเสริมให้
การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้

(1) การมอบหมายต้องไม่มีลักษณะท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบตัิหน้า ท่ี ของ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ 

(2) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองในกรณีท่ีผู้ รับด าเนินการไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ 

(3) ในกรณีท่ีมีการมอบหมายงานเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนของกองทรัสต์ต้องมอบหมาย
ให้กับผู้ ท่ีสามารถด าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ รับด าเนินการตามข้างต้น ต้องมิใช่การมอบหมายระบบและงาน
ตามข้อ 1 (1) (2) (3) (4) และ (9)   

3. ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดแห่งสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญา
แต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วน
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ และดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ทัง้นี ้หากทรัสตีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ได้เข้าท าสัญญาใด ๆ  กับบุคคลภายนอก (เช่น สัญญากู้ เงนิ
ท่ีทรัสตีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์เ ข้าท ากับผู้ให้กู้  เ ป็นต้น ) ซ่ึงสัญญาดังกล่าวก าหนดให้ทรัสตีใน
ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์มีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตามสัญญาดังกล่าวซ่ึงอาจส่งผลต่อการด าเนินงานในการ
บริหารจัดการกองทรัสต์ของผู้ จัดการกองทรัสต์ ให้ทรัสตีแจ้งข้อก าหนดและเงื่อนไขตามสัญญาท่ี
กองทรัสต์มีความผูกพนักับบุคคลภายนอกและอาจสง่ผลต่อการด าเนินงานในการบริหารจัดการกองทรัสต์
ของผู้ จัดการกองทรัสต์ให้แก่ผู้จัดการกองทรัสตท์ราบ เม่ือผู้ จัดการกองทรัสต์ได้รับหนังสือดังกลา่วจากทรัส
ตีแล้ว ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ถือปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขตามท่ีทรัสตีก าหนดไว้ในหนังสือนัน้ ทัง้นี ้
เพื่อมิให้กองทรัสต์กระท าผิดสัญญาใด ๆ ท่ีกองทรัสต์เข้าท าไว้ 

4. ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ท่ีจะให้กองทรัสต์ไ ป
ลงทุนด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยต้องบันทึกและจัดเก็บข้อมูลรวมทัง้เอกสาร หลักฐาน
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เก่ียวกับการคัดเลอืก การตรวจสอบ และการตัดสินใจท่ีจะลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สนิหน่ึง
ให้แก่กองทรัสต์ไว้ ด้วย ทัง้นี ้การคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ท่ีจะให้
กองทรัสต์ไปลงทุนตามสัญญาข้อนีนั้น้ ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิในการจัดการกองทุน
และทรัสต์ท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด โดยให้ยึดถือและปฏิบตัิตามเป็นมาตรฐานขัน้ต ่าในการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ จัดการกองทรัสต์ และ
ตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์  

5. ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการต่าง ๆ  ให้ม่ันใจได้ว่าได้จัดการด้านการเงินและมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพย์ของกองทรัสต์อย่างมืออาชีพและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เช่น  

(1) ก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับข้อผูกพันท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต ์แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
และหนังสือชีช้วน 

(2) ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนท่ีเป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการลงทุน การกู้ ยืมเงินและ
ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าท าสัญญา และการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อ
กองทรัสต์ ทัง้นีภ้ายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเท่าท่ีสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนได้ระบุไว้  

(3) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีตรงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทรัสต์ และเป็นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้วน หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด
ในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และค าสั่งท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด 

(4) บริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์ 

(5) พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

(6) จัดให้มีการประกันภัยตลอดเวลาท่ีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักเพื่อคุ้มครองความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึน้กับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ซ่ึงอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยท่ี
อาจเกิดขึน้กับอสังหาริมทรัพย์ การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ( Business Interruption 
Insurance) และการประกันภัยส าหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหาย
จากทรัพย์สินหลักหรือจากการด าเนินการในทรัพย์สินหลัก ในวงเงินท่ีทรัสตีเห็นว่าเพียงพอและ
เหมาะสม โดยระบุให้กองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในการประกันภัยดังกล่าว (เว้นแต่ในกรณี
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก) ในกรณีท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิ
การเช่าในอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีลักษณะเป็นการเช่าช่วง ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการเพื่อให้
ม่ันใจว่าทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนมีการประกันภัยในวงเงินท่ีเหมาะสม และหากกองทรัสต์
มิได้เป็นผู้ รับผลประโยชน์และผู้ เอาประกันภัยในการประกันภัยดังกล่าว เน่ืองจากเหตุใด ๆ เช่น 
การเข้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์และผู้ เอาประกันภัยดังกล่าวขัดกับข้อก าหนดในสัญญาเช่าหลัก  
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการเพื่อให้ม่ันใจว่ามีมาตรการหรือกลไกท่ีเหมาะสมเพียงพอในการ
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น าเงินค่าสินไหมทดแทนมาสร้างทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนขึน้ใหม่เพื่อให้หาประโยชน์ได้ต่อไป 
และ/หรือ ชดเชยให้แก่กองทรัสต์ส าหรับการขาดประโยชน์ในการครอบครองทรัพยส์ินท่ีกองทรัสต์
เข้าลงทุน 

(7) ควบคุมดูแลให้ผู้ เช่าปฏิบตัิตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ  

(8) ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้บงัคับกับอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์ได้ลงทุน ตลอดจนดูแลและด าเนินการให้ม่ันใจได้ว่าอสังหาริมทรัพย์ ท่ีกองทรัสต์ ได้
ลงทุนนัน้ ไม่ถูกน าไปใช้ในการประกอบธุรกิจท่ีขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจน
ไม่ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะน าอสังหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้ประกอบ
ธุรกิจท่ีขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครัง้ ผู้ จัดการกองทรัสต์มี
หน้า ท่ีจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้กองทรัสต์สามารถเลิกสัญญาเช่าได้หากปรากฏว่าผู้ เ ช่าน า
อสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว 

(9) จัดการและบริหารพืน้ท่ีส าหรับให้บริการและพืน้ท่ีให้เช่า เช่น ควบคุมดูแลให้มีการใช้บริการพืน้ท่ี
ในอัตราการเช่าท่ีสูงและเหมาะสมตามสภาวะตลาด และดูแลการปล่อยเช่าให้มีการต่อสัญญาเช่า
อย่างต่อเน่ือง หรือมีอัตราพืน้ท่ีว่างต ่า เจรจาต่อรองกับผู้ เช่าเก่ียวกับสัญญาเช่า ทบทวนอัตราค่า
เช่า บอกเลิกหรือต่ออายุสัญญาเช่าส าหรับการเช่าระยะยาว เป็นต้น ทัง้นี ้ จะต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดในสัญญากู้ ยืมท่ีกองทรัสต์เป็นคู่สัญญา (ถ้ามี) และไม่เป็นการตัดสิทธิทรัสตีในการ
เรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้กับกองทรัสต์หากปรากฏว่าผู้ จัดการกองทรัสต์ด าเนินการเ ข้าท า
สัญญาเช่าดังกล่าวโดยไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญากู้ ยืมท่ีกองทรัสต์เป็นคู่สัญญา  

(10) ประเมินผลการปล่อยเช่าและการให้บริการในอดีต เพื่อก าหนดเงื่อนไขในการปล่อยเช่าและการ
ให้บริการ และจัดท าสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการให้เหมาะสม และประเมินผลความถูกต้อง 
การติดตามเรียกเก็บรายได้ ค่าเช่า ค่าใช้จ่าย เพื่อบนัทึกค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสูญหรือตัดหนีสู้ญ หรือ
บนัทึกหนีสู้ญรับคืน (ในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินได้ภายหลังตัดหนีสู้ญ) 

(11) จัดให้มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสิ่งปลูกสร้างท่ีกองทรัสต์ได้ลงทุน เช่น ระบบ
แจ้งเตือนไฟไหม้ ระบบการติดต่อสื่อสาร และการจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

(12) ก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงานในการบริหาร บ ารุงรักษา และปรับปรุงอาคารสิ่งปลูก
สร้างท่ีกองทรัสต์ได้ลงทุน 

6. ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องตรวจสอบให้ม่ันใจว่ากองทรัสต์มีกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ท่ี
กองทรัสต์ลงทุนโดยถูกต้อง รวมทัง้สัญญาต่าง ๆ  ท่ีกองทรัสต์เข้าไปเป็นคู่สัญญามีการจัดท าโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย และมีผลผูกพันหรือสามารถใช้บงัคับได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาดังกล่าว  

7. ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีระบบในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
ของกองทรัสต์และบริษัทท่ีกองทรัสต์เ ข้าลงทุน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้วน รายงานประจ าปีของ
กองทรัสต์ งบการเงินและเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีของกองทรัสต์และบริษัทท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน 
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และการปฏิบตัิตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคับกับกองทรัสต์และทรัพย์สินท่ีลง ทุน 
โดยเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา
อย่างน้อย 5 (ห้า) ปีนับแต่วันท่ีมีการจัดท าเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว  

8. ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดท าและเผยแพร่งบการเงิน รายงานประจ าปี และข้อมูลอ่ืนใดเก่ียวกับกองทรัสต์ 
ให้ถูกต้องครบถ้วนและเผยแพร่ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  สัญญาแต่งตัง้ผู้จัดการ
กองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์หนังสือชีช้วน รวมทัง้กฎหมายและประกาศ
ท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของผู้ จัดการกองทรัสต์ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ซ่ึงมีหน้าท่ีเก่ียวข้องในการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์  ต้องรับผิดชอบร่วมกันในเนื ้อหา
ข้อมูลท่ีประกาศหรือเผยแพร่ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนท่ัวไป โดยต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบท่ี
ท าให้ม่ันใจได้ว่า ข้อมูลท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้วน 
หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เอกสารโฆษณา ประกาศสิ่งตีพิมพ์ หรือเอกสารเผยแพร่อ่ืนใดได้รับ
การตรวจสอบว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั ไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งให้ทราบ หรือไม่มี
ข้อความท่ีอาจท าให้ส าคัญผิดเก่ียวกับการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ และได้ให้ข้อมูล
ท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนแล้ว  รวมทัง้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  กฎหมายและประกาศท่ี
เก่ียวข้องแล้ว 

9. ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องดูแลให้ผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ด้รับข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ ก่อนท่ีจะใช้สิทธิ
ออกเสียงในการอนุมัติเร่ืองต่าง ๆ  รวมทัง้ได้รับข้อมูลนัน้ล่วงหน้าตามระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้วน รวมถึงกฎหมายและประกาศท่ี
เก่ียวข้อง 

10. ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องควบคุมดูแลให้กองทรัสต์ปฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง หรือ
แนวทางปฏิบตัิท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรก ากับดูแลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ 

11. ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ท
รัสต์ กล่าวคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี ซ่ึงหมายถึง 
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี ้

(1) การหักก าไรท่ียังไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 

(2) การหักด้วยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ ยืมเงินของ
กองทรัสต์ตามวงเงินท่ีได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์และหนังสอื
ชีช้วนหรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แล้วแต่กรณี  
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นอกจากนี ้ให้รวมถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยจะจ่ายภายใน 90 
(เก้าสิบ) วันนับแต่วันสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ 
แล้วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

12. ในกรณีท่ีสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนดให้ผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถเบกิจ่ายทรัพยส์ินของกองทรัสตไ์ด้ การ
เบกิจ่ายดังกล่าวจะกระท าได้เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเบกิจ่ายจากบญัชีเพื่อการด า เนินงานประจ าวันและ
บญัชีเงินสด (Petty Cash) ภายใต้วงเงินท่ีได้รับการอนุมัติจากทรัสตใีนการเบกิค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์ ซ่ึง
ผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ ท่ีได้รับมอบอ านาจจากทรัสตีในการลงนามแทนทรัสตีตามท่ีได้รับการอนุ มัติ
จากทรัสตี และผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 3 (สาม) ครั ้งต่อเดือน โดยให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จัดท าและจัดส่งรายงานการเบกิจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตสีามารถตรวจสอบรายการดงักลา่ว
ได้ภายในระยะเวลาท่ีทรัสตีเห็นสมควร พร้อมทัง้จัดส่งใบแจ้งหนี ้(Invoice) ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) และ/
หรือ หลักฐานแสดงรายละเอียดซ่ึงเก่ียวกับรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวมายังทรัสตี โดยทรัสตีซ่ึงกระท าใน
นามของกองทรัสต์จะตรวจพิจารณาและช าระเงินเข้าบญัชีเพื่อการด าเนินงานประจ าวันภายใน 7 (เจ็ด) 
วันท าการนับแต่วันท่ีทรัสตีได้รับเอกสารหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน 

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงเอกสารประกอบยืนยันการจ่ายเงินสดยอ่ยต่าง ๆ  และต้นฉบบัใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) ปี นับตัง้แต่วันท่ีมีการจัดท าเอกสารกล่าวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
ครบถ้วน และพร้อมให้ทรัสตีตรวจสอบ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีอาจร่วมกันพจิารณาปรับขยาย หรือลดวงเงินส าหรับบญัชีเพือ่การด าเนินงาน
ประจ าวันและบญัชีเงินสด (Petty Cash) ข้างต้นได้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสต์ 

13. ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการจัดท า และ/หรือ จัดส่งและรับรองความถูกต้องของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทรัสต์ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีทรัสตีเห็นสมควร ให้
แก่ทรัสตี และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูลเก่ียวกับการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ
สุทธิ (NAV) รายงานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 

14. ในกรณีท่ีทรัพย์สินของกองทรัสต์สูญหาย ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีต้องด าเนินการใด ๆ  เพื่อติดตามเอา
คืนซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวให้กลับมาอยู่ในความครอบครองของกองทรัสต์ดังเดิม 

15. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีตรวจตราและด า เนินการใด ๆ ตามสมควรเพื่อให้สัดส่วนการกู้ ยืมเงินของ
กองทรัสต์ เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามท่ีประกาศ ทจ. 49/2555 
หรือกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
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16. ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดเตรียมแผนเร่ืองการกู้ ยืมเงินให้แก่กองทรัสต์ ดังต่อไปนี ้

(1) จัดเตรียมแผนเร่ืองการกู้ ยมืเงินระยะยาวเพื่อใช้ในการช าระหนีเ้งินกู้ เดมิ (Refinancing) ก่อนท่ีหนี ้
เงินกู้ ตามสัญญาเงินกู้ ระยะยาวท่ียังมีผลใช้บงัคับอยู่จะถึงก าหนดช าระอย่างน้อย 1 (หน่ึง) ปี 

(2) จัดเตรียมแผนเร่ืองการทบทวนวงเงินหมุนเวียนระยะสัน้เพื่อใช้ในการด าเนินการในกิจการ 
(Working Capital) ในตลาดเงิน เพื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ วงเงนิหมุนเวียนระยะ
สัน้เพื่อใช้ในการด าเนินการในกิจการ (Working Capital) ท่ียังมีผลใช้บงัคับอยู่ 

โดยการกู้ ยืมเงินนัน้ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องมีการน าเสนอต่อทรัสตเีพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป
โดยให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

17. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีให้ความเห็นต่อเจ้าพนักงานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับคุณสมบตัิหรือลักษณะของ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุนตามท่ีได้รับการร้องขอจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

18. ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการเปลี่ยนแปลง ฟื้นฟู และดัดแปลงทรัพย์สินหลัก ตามความจ าเป็นและ
สมควรเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ กฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สัญญาจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยจะต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบล่วงหน้า  

19. ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องควบคุมและดูแลการบริหารจัดการทรัพย์สินหลัก และการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินหลัก รวมตลอดถึงการบริหารจัดการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ตามท่ี
จ าเป็น ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบล่วงหน้าในกรณีท่ีเป็นการซ่อมแซมใหญ่ 

20. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีบริหารและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของกองทรัสต์นอกจาก
ทรัพย์สินหลัก รวมทัง้ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้การบริหารทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของกองทรัสต์
นอกจากทรัพย์สินหลักเป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปี สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ กฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

21. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีด าเนินการใด ๆ ร่วมกับทรัสตี เพื่อท าให้ทรัสตีได้มาซ่ึงใบอนุญาต หนังสือ
อนุญาต หนังสือผ่อนผัน และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นในการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินหลัก 

22. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกให้กับทรัสตีหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการ
ตรวจตราทรัพย์สินหลัก ภายในวันและเวลาท าการของผู้ จัดการกองทรัสต์ รวมทัง้ให้ข้อมูล ถ้อยค า และ/
หรือ ส่งมอบเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ ตามท่ีทรัสตีร้องขอในกรณีท่ีมีความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

23. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกให้กับบริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์หรือบุคคลท่ี
ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวในการส ารวจทรัพย์สินหลักเพื่อการประเมินค่า  
รวมทัง้ให้ข้อมูล ถ้อยค า และ/หรือ ส่งมอบเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ ตาม
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเหมาะสม 
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24. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีจัดเตรียมเอกสารหลักฐานใดๆ ท่ีอยู่ในความครอบครองของผู้ จัดการกองทรัสต์
อันเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สินหลัก และ/หรือ ได้ครอบครองไว้ในนามของกองทรัสต์ รวมทัง้
เอกสารหลักฐานทางการบญัชีท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับกองทรัสต์เพื่อให้ทรัสตีหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากทรัสตี และ/หรือ ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบได้ภายในวันและเวลาท าการของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และหากได้รับการร้องขอจากทรัสตีหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตี และ/หรือ ผู้สอบ
บญัชี ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการสง่มอบบรรดาเอกสารใด ๆ  ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับกองทรัสต์
ตามท่ีได้รับการร้องขอให้แก่ทรัสตี และ/หรือ ผู้สอบบญัชี (แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 (สิบห้า) วันท าการนับ
แต่วันท่ีได้ทราบถึงหรือควรทราบถึงการร้องขอดังกล่าว เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรหรือคู่สัญญาตกลงเป็น
อย่างอ่ืน 

25. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีแจ้งให้ทรัสตีทราบภายในระยะเวลาอันสมควรถึงความช ารุดบกพร่อง ของ
ทรัพย์สินหลัก รวมถึงอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีจะท าให้
มูลค่าของทรัพย์สินหลักลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  

26. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีกองทรัสต์จะพิจารณาเห็นวา่จ าเป็นและสมควร เพื่อให้
ทรัพย์สินหลักอยู่ในสภาพท่ีดีและพร้อมในการจัดหาผลประโยชน์ หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญา
แต่งตั ง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ทุกประการ รวมทัง้ให้ค าแนะน าเ ก่ียวกับสภาวะตลาดในกรณีท่ีกองทรัสต์
ประสงค์จะจ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าในทรัพย์สินหลัก  

27. นอกเหนือจากการให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รับด าเนินการในงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ จัดการ
กงทรัสต์ ในกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะให้บุคคลอ่ืนรับด าเนินการในงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตนนอกเหนือจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เ ช่น การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนบริหารทรัพย์สินอ่ืน
นอกจากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องคัดเลือกผู้ รับด าเนินการด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง ตลอดจนการก ากับและตรวจสอบการด าเนินการของผู้ รับด าเนินการ ทัง้นี ้ข้อก าหนดเก่ียวกับ
การมอบหมายงานต้องไม่มีสาระท่ีขัดหรือแย้งกับประกาศ สช. 29/2555 รวมถึงประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

3) หน้าท่ีในการท าสัญญาในการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  

1. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์ินหลกัท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย์จะกระท าได้โดยการให้เช่า และ/หรือ ให้เช่า
ช่วงอสังหาริมทรัพย์เท่านัน้ ซ่ึงต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของมูลค่าหน่วยทรัสต์
ท่ีเสนอขายทัง้หมดรวมทัง้จ านวนเงินกู้ ยืม (ถ้ามี) 

2. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีในการควบคุม ดูแล รวมทัง้สร้างมาตรการในการควบคุม ดูแล และด าเนินการ
ใดๆ ท่ีจ า เป็นและเหมาะสมในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้ เ ช่า ผู้ เ ช่า ช่วง (ถ้ามี) และ/หรือ 
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สนิหลัก ปฏิบตัิตามหน้าท่ี เงื่อนไข และ/หรือ ข้อตกลง
ท่ีก าหนดไว้ในสัญญาเช่า สัญญาเช่าช่วง (ถ้ามี) และ/หรือ สัญญาท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินหลัก รวมถึง
ระเบยีบ กฎเกณฑ์ ข้อบงัคับ หรือข้อก าหนดอ่ืนใดของทรัพย์สินหลัก หรือนโยบายท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินหลัก  
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3. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีในการจัดท าสัญญาเช่าพืน้ท่ี สัญญาบริการ สัญญาว่าจ้างกับผู้ให้บริการ
ภายนอก และสัญญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินหลัก (ถ้ามี) 

4) การให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) รับด าเนินการในงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ในกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) รับด าเนินการใน
งานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีคัดเลือกผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีคุณสมบตัิ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ตลอดจนจัดท า
สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องและไม่ขัดกับสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมทัง้ควบคุมดูแล 
ก ากับ และตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญานี ้สัญญาแต่งตั ง้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อรักษาประโยชน์ท่ีดี ท่ีสุดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนโดยท่ัวไป โดยต้องด าเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี  ้

1. การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

การมอบหมายหรือแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสต์เข้าไป
ลงทุน เช่น ดูแลด้านการขาย การตลาด และการบริหารงานประจ าวันบนอสังหาริมทรัพย์นัน้ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ต้องจัดให้มีการด าเนินการอย่างน้อยในเร่ืองต่อไปนี  ้

(1) มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ ช่ือเสียง และผลงานในอดีตของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการจัดหาผู้เช่า การติดตามหนี ้การบ ารุงรักษาทรัพยส์ินภายใน
อาคาร ระบบการบริหารจัดการพืน้ท่ีให้เช่า การดูแลให้บริการแก่ผู้ เช่า ผู้ใช้บริการ ระบบควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันการร่ัวไหลของรายได้และควบคุมการเบกิค่าใช้จ่ายให้รัดกุม เป็นต้น อน่ึง ระบบ
ควบคุมภายในของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดขัน้ต ่าตามแนวปฏิบตัิในการ
จัดการกองทุนและทรัสต์ท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) มีการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงต้องก าหนด
ตามระดับความสามารถในการปฏิบตัิงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์พยายาม
เพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

(3) จัดให้มีกลไกท่ีท าให้กองทรัสต์สามารถปรับเปลี่ยนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีท่ีผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข ไม่ปฏิบตัิตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ หรือกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง หรือมีผลการบริหารจัดการไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 
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(4) จัดให้มีระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์โดยสม ่าเสมอ เพื่อให้ม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิผลและ
สามารถป้องกันการทุจริตหรือท าให้ตรวจพบการทุจริตหรือการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามระบบการ
ควบคุมภายในได้โดยง่าย เช่น ก าหนดให้ผู้สอบบญัชีของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องประเ มิน
ระบบการควบคุมภายในของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในระหว่างการสอบบญัชี และให้รายงาน
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ทราบเป็นต้น 

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาก าหนดในสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ต้องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้กับผลประโยชน์ของกองทรัสต์อันเน่ืองจาก
ความประมาทเลินเล่อของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในระบบการควบคุมท าให้เกิดการทุจริ ตได้
โดยง่าย 

(5) ในกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสตพ์บว่า ผู้บริหารอสังหาริมทรัพยไ์ม่ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในสญัญา
แต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือกระท าการหรือละเว้นการกระท าการอันเป็นเหตุให้ขาดความ
น่าเช่ือถือในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้อง
ด าเนินการบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายนัน้ เพื่อท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
สามารถเข้าไปด าเนินงานแทน หรือคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพื่อทดแทนรายเดิม 

อน่ึง ในกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ เช่ารายเดียวโดย
กองทรัสต์ได้รับค่าตอบแทนทัง้หมดหรือบางส่วนในรูปส่วนแบ่งก าไร (Profit Sharing) ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ต้องมีระบบในการคัดเลือกและติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิงานของผู้ เช่ารายเดียวนีใ้น
ลักษณะเดียวกับการมอบหมายหรือแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ข้างต้นด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้ม่ันใจ
ได้ว่าผู้ เช่ารายเดียวนีจ้ะสามารถจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า
และไม่มีการร่ัวไหลของรายได้ อันอาจท าให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มท่ีตามท่ี
กองทรัสต์พึงได้รับ 

(6) ในกรณีท่ีทรัสตีพบว่า ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในสัญญาแต่งตัง้
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือกระท าการหรือละเว้นการกระท าการอันเป็นเหตุให้ขาดความ
น่าเช่ือถือในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตีอาจแจ้งให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ทราบเป็นหนังสือถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ด าเนินการบอกเลิก
สัญญาแต่งตั ง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายนัน้ เพื่อท่ีผู้ จัดการ กองทรัสต์จะสามารถเข้าไป
ด าเนินงานแทน หรือคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพื่อทดแทนรายเดิม 

2. การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีก ากับดูแลการบริหารจัดการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพยเ์พื่อรักษา
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนโดยท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ี
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ควบคุมดูแลและบริหารรายรับรายจ่ายของกองทรัสต์เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทรัสต์เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซ่ึงมาตรการก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีดังนี ้

(1) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องมีส่วนร่วมในการจัดท าหรือเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนด าเนินการจัดท า
งบประมาณประจ าปีของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อแสดงรายละเอียดของรายรับและรายจ่ายท่ี
เกิดขึน้ค่อนข้างแน่นอนในแต่ละเดือน เพื่อหลีกเลี่ยงรายจ่ายท่ีไม่พึงประสงค์ ก าหนดเป้าหมายการ
จัดหารายได้แต่ละเดือนและแต่ละปี รวมทัง้ติดตามควบคุมดูแลให้รายรับและรายจ่ายของ
กองทรัสต์ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณประจ าปีท่ีวางไว้ โดยได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี  

(2) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องพิจารณาหรือทบทวนการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการตลาดและ
ส่งเสริมการจ าหน่าย รวมถึงแผนการด าเนินการด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้
กองทรัสต์สามารถเพิม่การจัดหารายได้ และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้ค่าเช่าให้แก่
กองทรัสต์ รวมถึงประสานงาน ติดตามและควบคุมให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ด าเนินการในด้าน
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ 

(3) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการคัดเลือกผู้ เช่าและผู้ ใช้บริการรายใหญ่ 
และวางแผนการจัดสัดส่วนประเภทธุรกิจของผู้ เช่าของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุน ซ่ึงจัดท าโดย
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจ ากัดและควบคุมความเสีย่งหรือความผนัผวนของรายได้คา่เช่าในแต่
ละปี 

(4) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องพิจารณา ทบทวน การก าหนดนโยบายค่าเช่าของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อให้อัตราค่าเช่าเป็นไปในอัตราท่ีเหมาะสมตามสภาวะตลาดการให้เช่าและให้บริการในขณะนัน้ 
รวมทัง้ต้องก ากับดูแลและติดตามให้ผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ดังกล่าว และต้องก ากับดูแลและติดตามให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงกับผู้ เช่าเก่ียวกับการค านวณและการช าระค่าเช่า  

(5) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องเข้าไปตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมอุปกรณ์หรืออาคารท่ีกองทรัสต์ลงทุน เพื่อประเมินความเหมาะสมของการซ่อมแซมหรือ
การเปลี่ยนทดแทน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สูญเปล่าและก่อให้เกิดประโยช น์แก่
กองทรัสต์โดยแท้จริง 

(6) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมเก่ียวกับการจัดซือ้จัดจ้างของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้กองทรัสต์ได้รับสินค้าหรือบริการท่ีคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไป ไม่มีการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินความจ าเป็น และอยู่ภายใต้กรอบท่ีสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
สัญญานี ้กฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันท่ีได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารท่ี
เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทุน และมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

(7) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องประเมิน ติดตามและควบคุมการจัดเก็บรายได้ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อให้กองทรัสต์ได้รับรายได้ค่าเช่าครบถ้วน 
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(8) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องก าหนดให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าท่ีติดตามและควบคุมดูแลให้ผู้ เช่า
และผู้ใช้บริการจ่ายช าระค่าภาษีตา่ง ๆ  ให้ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ต้องก ากับ
ดูแลและติดตามให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบตัิหน้าท่ีดังกล่าว  

(9) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
รวมทัง้สุ่มตรวจสอบการด าเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

(10) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องคัดเลือก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบควบคุมภายในของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์อย่างสม ่าเสมอ 

นอกจากนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องมีระบบในการติดตามควบคุม และสุ่มตรวจสอบเพื่อให้ม่ันใจได้
ว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์อย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี  ้

(ก) จัดเก็บรายได้และน าส่งให้กองทรัสต์ครบถ้วนถูกต้อง 

(ข) ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินความจ าเป็น และต้องอยู่ภายในกรอบท่ีสญัญา
นีก้ าหนดให้เรียกเก็บได้ 

(ค) มีการดูแลและซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้
สามารถใช้จัดหาผลประโยชน์ได้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว  

(ง) จัดให้มีแผนฉุกเฉิน เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้ หรืออาจมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการด าเนินงานของกองทรัสต ์หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ  

(จ) ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่าง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ 

10.4.4 กระบวนการและปัจจัยท่ีใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน รวมทัง้การบริหารจัดการกองทรัสต์  

1) การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ จะด าเนินการดังต่อไปนีก่้อนการได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักแต่ละครัง้  

(1) ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพยส์ินซ่ึงรวมถึงข้อมูลและเอกสารต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง (Due Diligence) 

(2) จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินท่ีจะลงทุนตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  

(3) ในกรณีท่ีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะท่ีเป็นการเช่าช่วง ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จาก
การผิดสัญญาเช่า หรือการไม่สามารถบงัคับตามสิทธิในสัญญาเช่า และเปิดเผยมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าวต่อทรัสตีและผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(4) เพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมแนวทางการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ตามนโยบายของ
กองทรัสต์ KERM อาจพิจารณาประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเ ติม 
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เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์อาจพิจารณาเข้าลงทุน โดยค านึงถึงการก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัสต์ โดยเจ้าของอสังหาริมทรัพยด์ังกลา่วจะต้องตกลงให้สิทธิ์แก่กองทรัสต์
ในการเข้าลงทุนในโครงการภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากการบริหารของ KERM (ระยะเวลา 
5 ปีดังกล่าว ไม่บงัคับใช้กับศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ เน่ืองจากเป็นโครงการร่วมทุน
กับบุคคลอ่ืน) ทัง้นี ้การเข้าบริหารอสังหาริมทรัพย์อ่ืนท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เ ข้าลงทุนของ  
KERM จะมีพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิของโครงการเหล่านัน้รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 25% ของพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ
รวมของทุกโครงการท่ี KERM บริหารทัง้หมด 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นการได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ผู้ จัดการกองทรัสต์ จะด าเนินการดังนีด้้วย  

(1) จัดให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงทุนในทรัพย์สิน ว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ขออนุมัติการลงทุนในทรัพย์สิน ดังนี ้

(2.1) การลงทุนในทรัพย์สินท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันเป็นเจ้าของโดย 

- เว้นแต่เป็นกรณีท่ีเปิดเผยไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี  ้

- ส าหรับธุรกรรมท่ีมีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทรัสต์ขึน้ไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ของบริษัท 

- ส าหรับธุรกรรมท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไปหรือเกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสทิธิ
ออกเสียง 

- จัดให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเก่ียวกับการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์มีข้อ มูล
ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว  

- ด าเนินการให้บุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกับทรัพย์สินท่ีเสนอขายไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติ
การลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว 

(2.2) การลงทุนในทรัพย์สินท่ีบุคคลท่ัวไปท่ีมิใช่ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันเ ป็น
เจ้าของ 

- การลงทุนในทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
ขึน้ไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ จัดการกองทรัสต์ 
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- การลงทุนในทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต ์
ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

2) หลักเกณฑ์ในการลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ 

การได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ ในสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี ้ ซ่ึงสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 10.2 สรุป
สาระส าคัญของร่างสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(1) การลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามนโยบายการลงทุนรวมทัง้ประเภททรัพยส์นิ
หลักท่ีกองทรัสต์จะลงทุน วิธีการได้มา และหลักเกณฑ์ในการลงทุนตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ท
รัสต์ กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์) และทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบหรือเคร่ือง
อุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ  อันเป็นส่วนควบของ
ท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และ
จ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยประเภททรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
ได้แก่  การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้สิทธิการเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพาณิชยกรรม 
อ่ืน ๆ 

(2) กองทรัสต์ไม่มีนโยบายในการลงทุนทรัพย์สินอ่ืนใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สินท่ีมีการระ บุ
เอาไว้ในสัญญาฉบบันี ้

(3) ก่อนการได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักแต่ละครัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการตา่ง  ๆ  ตามท่ีก าหนดใน
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ เช่น ต้องตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า Due Diligence) ข้อมูลและสัญญา
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) ต้องประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักอย่างน้อย
ตามข้อก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  ในกรณีท่ีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ในลักษณะท่ีเป็นการเช่าช่วง จะจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยยีวยาความเสยีหายท่ี
อาจเกิดขึน้จากการผิดสัญญาเช่า หรือการไม่สามารถบงัคับตามสิทธิในสัญญาเช่า วิเคราะห์และ
ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซือ้ เช่า หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
โดยผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการดังกล่าว ฯลฯ รวมทัง้ต้องมี
สาระและระบบการอนุมัติตามท่ีก าหนดในสัญญา เช่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็น
ธุรกรรมท่ีเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้ว ฯลฯ รวมทัง้ต้องมีสาระและ
ระบบการอนุมัติตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้ว ฯลฯ 
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นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สินหลัก กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนหรือมีไว้ ซ่ึงทรัพย์สิน อ่ืน
ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ เช่น พันธบตัรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เงินฝากในธนาคาร เป็นต้น  

3) การจ าหน่ายทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ อาจจะพิจารณาจ าหน่ายทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดยมีกระบวนการ ดังต่อไปนี ้

(1) จัดให้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(2) การจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินหลักต้องกระท าโดยเปิดเผย มีสาระของรายการ และมีระบบในการ
อนุมัติตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ อีกทัง้มีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการ
ขอมติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เช่นเดียวกับการได้มาซ่ึงทรัพย์สิน  

(3) การจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีเข้าลักษณะดังต่อไปนี ้จะกระท าได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร และได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

- การจ าหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบ 1 ปี นับแต่วันท่ีกองทรัสต์ได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักนัน้ 

- การจ าหน่ายทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิ์ให้แก่เจ้าของเดิม 

4) การบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ในการบริหารทรัพย์สนิหลักของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้างผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ โดยคัดเลือกจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินในแต่ละประเภททรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุน  

5) การคัดเลือกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ มีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อท าหน้าท่ีบริหารจัดการกองทรัสต์โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์การท างานในหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเป็นส าคัญ ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ จะมีการตรวจสอบว่า
บุคลากรท่ีเป็นผู้บริหารมีคุณสมบตัิตามท่ีระบุไว้ในประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ดังนี  ้

(1) เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวันเร่ิมงานกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

(2) เป็นผู้ ท่ีไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลท่ีมีอ านาจในการจัดการกองทรัสต์ ซ่ึงเป็นลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยลกัษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
โดยอนุโลม 
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(3) คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ดูแลคัดเลือกบุคลากร ตาม
คุณสมบตัิท่ีกล่าวไว้ข้างต้น โดยมีฝ่ายก ากับการปฏิบตัิงานและนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมตรว จสอบ
คุณสมบตัิของผู้สมัครด้วย 

ทัง้นี ้บุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือกในแต่ละต าแหน่งงาน จะมีข้อจ ากัดมิให้ท าหน้าท่ีในต าแหน่งงานอ่ืนท่ีอาจ
ขัดแย้งต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งงานหลักท่ีได้รับการมอบหมาย  

6) การลงทุนในทรัพย์สินอื่นเพื่อการบริหารกระแสเงินสด 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ มีระบบในการควบคุมดูแลการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนเพื่อการบริหารกระแสเงินสดของ
กองทรัสต์ โดยจะตรวจสอบประเภทของทรัพย์สินอ่ืนท่ีต้องการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

10.4.5 ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์จะท าการว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ตามความเหมาะสมให้
เป็นผู้ด าเนินการในการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินของกองทรัสต์ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีระบบในการติดตามดแูล
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพยจ์ะต้องจัดส่งรายงานให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ เช่น รายงานการบริ
หารและจัดหาผลประโยชน์พืน้ท่ีเช่า รายงานการวิเคราะห์ลูกหนีค้้างช าระ รายงานทะเบียนคุมเช็ค รายงานผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณ และรายงานบนัทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

10.4.6 ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ 

รายละเอียดแสดงไว้ในส่วนท่ี 2 ข้อ 11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

10.4.7 วิธีการและเง่ือนไขในการเปล่ียนตัวผู้จัดการกองทรัสต์ 

1) การเปล่ียนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์  

การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์สามารถท าได้เฉพาะในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนีเ้ท่านัน้ 

(1) ผู้ จัดการกองทรัสต์ลาออกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัตส์  

(2) ผู้ จัดการกองทรัสต์ถูกถอดถอนจากการท าหน้าท่ีโดยทรัสตี เ น่ืองจากปรากฏเหตุใดเหตุหน่ึง
ดังต่อไปนี ้

(ก) เม่ือปรากฏว่าผู้ จัดการกองทรัสต์มิได้จัดการกองทรัสต์ตามหน้าท่ีให้ถูกต้อง และครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัตส์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนกฎหมาย
และประกาศท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใด และการไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีนัน้ทรัสตีเห็นว่าเป็นการก่อให้เกิดความ
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เสียหายอย่างร้ายแรงต่อกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาความ
เสียหายนัน้ได้ภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์  

(ข) ผู้ จัดการกองทรัสต์ผิดสัญญาข้อหน่ึงข้อใดของสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ และการผดิ
สัญญานัน้ทรัสตีเห็นว่าเป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกองทรัสต์ 
และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และไม่สามารถเยยีวยาความเสยีหายนัน้ได้ภายในระยะเวลาท่ีทรัส
ตีก าหนดตามสมควร ทรัสตีอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้โดยบอกกล่าว
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน 

(ค) ปรากฏข้อเท็จจริงต่อทรัสตีว่าผู้ จัดการกองทรัสต์มีลักษณะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑใ์นหมวด 
1 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่
ปฏิบตัิตามค าสั่งของส านักงาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตัิตามค าสั่งแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(ง) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของส านักงาน ก.ล.ต. สิน้สุด
ลง และผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่ได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
ตามประกาศ สช. 29/2555 

(จ) ปรากฏว่ามีการเปลีย่นแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อันท าให้ทรัสตีเห็นว่าผู้ จัดการกองทรัสต์
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตนในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญของสัญญาฉบับนี ้และสัญญา
แต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ 

(ฉ) ส านักงาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์หรือสั่งพักการ
ปฏิบัติหน้า ท่ีของผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นเวลาเกินกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน ตามประกาศ สช. 
29/2555 

(ช) ผู้ จัดการกองทรัสต์สิน้สภาพนิติบุคคล หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท หรือช าระบญัชี หรือ
ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่ก็ตาม หรือถูกศาลสั่งให้
ล้มละลาย หรือมีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ จัดการกองทรัสต์ 

(ซ) กรณีการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์สิน้อายุ และผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่ยื่นค าขอ
ต่ออายุการให้ความเห็นชอบต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

(ฌ) ผู้ จัดการกองทรัสต์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ี หรือมีลักษณะไม่เป็นไปตามกฎหมายและ
ประกาศท่ีเก่ียวข้องตามท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต ์และไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่
ของส า นักงาน ก.ล.ต. หรือปฏิบัติตามค าสั่งแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาท่ี
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และทรัสตีได้ท าหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์แล้ว 
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2) วิธีการแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ 

(1) ทรัสตีตกลงแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ และผู้ จัดการกองทรัสต์ตกลงรับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์และปฏิบตัิงานและหน้าท่ีในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อเข้าดูแล บริหาร
จัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตีโดยมีขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
ข้อผูกพันใดท่ีได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารท่ีเปิดเผยแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) มติของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และข้อตกลงอ่ืนใดระหว่างผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ามี) ทัง้นี ้เป็นไปตามคู่มือ
ระบบการท างานและระบบควบคุมภายในของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. และสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ทัง้นี ้ในการแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอบเขตงาน หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ คู่สัญญาตกลงว่าจะด าเนินการได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญาแต่ละฝ่า ย 
เว้นแต่เป็นการแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอบเขตงาน หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง ทรัสตีมีสิทธิด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเตมิ
ขอบเขตงาน หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ โดยแจ้งให้ผู้ จัดการกองทรัสต์
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีท่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงาน หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบดังกล่าวเป็นการแก้ไขในสาระส าคัญและมีผลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องรับภาระเพิ่มขึน้
หรือมีค่าใช้จ่ายมากขึน้ ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์เพิ่มขึน้
ตามท่ีทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์จะได้ตกลงกัน 

(2) ผู้ จัดการกองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมในการปฏิบตัิงานในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ และมี
สิทธิเบิก จ่ายเงินจากกองทรัสต์ได้ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

(3) ผู้ จัดการกองทรัสต์และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสตท่ี์
ตนเป็นผู้บริหารจัดการรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 

10.4.8 การบริหารจัดการกองทรัสต์อื่น 

KERM ไม่มีการบริหารจัดการกองทรัสต์อ่ืน ในขณะท่ี BBLAM มีกองทรัสต์อ่ืนท่ีอยู่ภายใต้บริการจัดการ คือ ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ซ่ึงลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารส านักงานและ
พืน้ท่ีเก่ียวข้องของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และทรู ทาวเวอร์ 2 ระยะเวลา 30 ปี โดยนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเตมิ
ได้ท่ี http://www.bworkreit.com/ 
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10.5 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (KERM) ในฐานะผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ อาจพิจารณาแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property 
Manager) โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยส์นิ
ท่ีได้รับมอบหมาย ทัง้นี ้ส าหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 KERM จะเป็นผู้ท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
ทุกโครงการ ทัง้นี ้KERM อาจพิจารณาว่าจ้างเฉพาะงานบางส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ (เช่น 
งาน Day to Day Operation) แต่ทัง้นีข้อบเขตงานดังกล่าวจะไม่รวมถึงหน้าท่ีในการท าการตลาด จัดหาผู้ เช่า (ยกเว้นกรณี
นายหน้าเป็นครัง้คราว) และดูแลการจัดหาประโยชน์ของโครงการ  แก่บริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ จ ากัด (ส าหรับโครงการ I’m 
Park) และบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (ส าหรับโครงการ SPRM โครงการ SPRS และโครงการ SPRP) โดย 
KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์และท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาก าหนดขอบเขตการว่าจ้างงานบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของแต่ละโครงการตามความเหมาะสม และพิจารณาถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากขอบเขตการว่าจ้าง 

10.5.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ 10.4.2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ จัดการกองทรัสต์ ข้อ 1) บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ 
จ ากัด 

10.5.2 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การด าเนินการติดต่อ ประสานงานและอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายยอ่ยและลูกค้าผู้ใช้บริการต่าง  ๆ  ภายในโครงการ และการด าเนินการหาผู้สนใจเช่าพืน้ท่ี
รายย่อยหรือลูกค้าท่ีมีความประสงค์ใช้บริการส่วนกลางหรือใช้บริการต่าง  ๆ  อ่ืนใดภายในโครงการ ซ่ึงรวมถึงการ
ด าเนินการส่งเสริมการตลาด การเจรจาและการให้ผู้สนใจเข้าชมทรัพย์สิน การท าสัญญาและการต่อสัญญาต่าง  ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง และการเก็บค่าเช่าและค่าบริการและติดตามลูกหนี ้ ตลอดจนด าเนินการให้มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
โครงการท่ีบริหารจัดการให้อยู่ในสภาพท่ีดีและพร้อมส าหรับการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์  ทัง้นี ้KERM อาจพิจารณา
ว่าจ้างบุคคลอ่ืนเฉพาะงานบางส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ข้างต้น โดยค านึงถึงความเหมาะสม
ในด้านประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีได้รับมอบหมาย  

10.5.3 ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

KERM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยเรียกเก็บ
จากกองทรัสต์ ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ ซ่ึงประกอบไปด้วย  

- ส่วนท่ี 1: ค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของรายได้จากการด าเนินงานส าหรับแต่ละโครงการ   

- ส่วนท่ี 2: ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร ไม่เกินร้อยละ 10.00 ของก าไรขัน้ต้นจาก
อสังหาริมทรัพย์หลังปรับปรุง ส าหรับแต่ละโครงการ และ  
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- ส่วนท่ี 3: ค่าธรรมเนียมการบริการการท าสญัญา ไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี และ/หรือ ค่าบริการ
พืน้ท่ี ส าหรับการเข้าท าสัญญาใหม่หรือการต่ออายุสัญญาเดิมเพื่อการเช่าหรือการให้บริการพืน้ท่ี ส าหรับ
ก าหนดระยะเวลาตามสัญญา 3 (สาม) ปี และแปรผันตามระยะเวลาของสัญญา  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ี KERM มีการว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายอ่ืน ๆ หรือว่าจ้างบุคคลอ่ืนเฉพาะงานบางส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ KERM จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าตอบแทนการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้ รับผู้ รับผิดชอบช าระค่าจ้างการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ รับมอบงาน 

10.5.4 การบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

KERM อาจท าหน้าท่ีบริหารอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเดียวกันกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ อันได้แก่พืน้ท่ีใน
ลักษณะดังต่อไปนี ้

1. ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ ซ่ึงพัฒนาโครงการโดยบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ KERM  

2. พืน้ท่ีบางส่วนของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ และศูนย์การค้าคริสตัลเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 
ในส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้เข้าลงทุน 

3. พืน้ท่ีอ่ืนท่ีพัฒนาขึน้เพิ่มเติมในบริเวณข้างเคียงของโครงการ CDC และโครงการ TC ซ่ึงมีเงื่อนไขตามท่ีก าหนด
ในสัญญาตกลงกระท าการของทัง้ 2 โครงการ ซ่ึงได้ก าหนดให้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับตัง้แต่วันท่ีเข้าท าสัญญา หาก
คู่สัญญาซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ KERM ประสงค์จะพัฒนาโครงการจะต้องได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์
โดยทรัสตีเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี ้ส าหรับโครงการ CDC ซ่ึงปัจจุบนัเจ้าของโครงการได้ให้สิทธิในการใช้ท่ีจอดรถ
เพิ่มเติมแก่กองทรัสต์ตามสัญญาตกลงกระท าการ ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีเจ้าของโครงการน าพืน้ท่ีบริเวณดังกล่าวไปจัดหา
ประโยชน์อ่ืนๆ เจ้าของโครงการยงัมีหน้าท่ีในการจัดให้มีท่ีจอดรถในจ านวนท่ีเพียงพอตามสัญญาตกลงกระท าการเช่นกัน 

4. พืน้ท่ีโครงการอ่ืนท่ี KERM รับบริหารจัดการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการโครงการอ่ืนของผู้ จัดการกองทรัสต์
เพื่อส่งเสริมแนวทางการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์และเพิ่มศักยภาพให้กับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์อาจพิจารณา
เข้าลงทุน โดยค านึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัสต์ ซ่ึงมีเงื่อนไขในการรับบริหารจัดการให้เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะต้องตกลงให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการเข้าลงทุนในโครงการภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจาก
การบริหารของ KERM (ระยะเวลา 5 ปีดังกล่าว ไม่บงัคับใช้กับศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ เน่ืองจากเป็น
โครงการร่วมทุนกับบุคคลอ่ืน) ทัง้นี ้การเข้าบริหารอสังหาริมทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนของ KERM จะ
มีพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (NLA) ของโครงการเหล่านัน้รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 25% ของพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิรวมของทุกโครงการท่ี 
KERM บริหารทัง้หมด 

อย่างไรก็ตาม ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีได้ร่วมกันก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ี
อาจเกิดจากการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่ระหว่างพืน้ท่ี ท่ีกองทรัสต์ลงทุนและพืน้ท่ีในส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้เข้าลงทุน ซ่ึงมี
ดังต่อไปนี ้
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1. ผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์จะแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้าใน
กรณี ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ  เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ในการปฏิบัติหน้าท่ีในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อร่วมกันหารือโดยสุจริตและยุติธรรมเพื่อพิจารณาเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นรายกรณี  

2. ผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ตกลงให้สัญญาต่อกองทรัสต์ท่ีจะด าเนินการ ดังต่อไปนี ้

(ก) ก าหนดกรอบราคามาตรฐาน (Standard Price Range) ส าหรับพืน้ท่ีแต่ละโซน ขนาดพืน้ท่ีเช่า 
ระยะเวลาการเช่า และรายละเอียดของการเช่าต่างๆ ส าหรับพืน้ท่ีท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ 
ทัง้หมด (ทัง้ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ลงทุน และพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุน) น าเสนอต่อทรัสตีเพื่อ
ทราบ  

(ข) เม่ือมีผู้สนใจเช่า ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเสนอทรัพย์สนิทัง้หมด (ทัง้ท่ีอยู่ใน
พืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ลงทุน และพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุน) ให้แก่ผู้สนใจเช่าเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจโดย
ไม่มีการแบง่แยกว่าจะเป็นทรัพยส์ินของฝ่ายใด ภายใต้กรอบราคามาตรฐาน (Standard Price Range) 
ท่ีสามารถเทียบเคียงกันได้ ทัง้ในด้านขนาดพืน้ท่ีเช่า ท าเล รูปแบบ และอายุสัญญา ให้อยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และให้ข้อมูลท่ีเพียงพอแก่ผู้สนใจเช่าในการตัดสินใจ โดย
กองทรัสต์สามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบตัิงานและรายงานการติดต่อผู้สนใจเช่าได้  

(ค) ในกรณีท่ีผู้สนใจเช่าพืน้ท่ี และมีการต่อรองราคาหรือเงื่อนไขในการเช่าจนแตกต่างไปจากกรอบราคา
มาตรฐาน (Standard Price Range) โดยมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 (พิจารณาทงพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์
ลงทุนหรือพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุน) ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องน าเสนอ
ราคาและเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากทรัสตี ยกเว้นในกรณีท่ีน าเสนอในราคาท่ีสูงกว่ากรอบราคา
มาตรฐาน (Standard Price Range) ในอัตราท่ีใกล้เคียงกัน  

(ง) ภายหลังผู้สนใจตัดสินใจเช่าหรือไม่เช่าพืน้ท่ี ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้อง
จัดท ารายงานสรุปให้แก่ทรัสตีเพื่อชีแ้จงเหตุผลในการเลือกหรือไม่เลือกของผู้สนใจเช่า  

 

10.6 ทรัสตี 

10.6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือทรัสตี : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชัน้ 7-8 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
เลขทะเบยีนบริษัท : 0105535048398 
โทรศัพท์  : 02-949-1500 
โทรสาร : 02-949-1501 
Website : http://www.scbam.com/ 
ทุนจดทะเบยีน : 200,000,000 บาท 
ทุนช าระแล้ว : 100,000,000 บาท 
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10.6.2 ใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้อง 

ทรัสตีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจทรัสตีจาก ส านักงาน ก.ล.ต.ในวันท่ี 18 กันยายน 2556 

10.6.3 หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี 

(1) ทรัสตีมีหน้าท่ีจัดการกองทรัสต์ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังเยี่ยงผู้ มีวิชาชีพ รวมทัง้ด้วยความ
ช านาญ โดยปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้กองทรัสต์ 
มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และข้อผูกพันท่ีได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 

(2) ทรัสตีมีหน้าท่ีเข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกครัง้ โดยหากมีการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ทรัสตีต้องปฏิบตัิดังต่อไปนี ้

(2.1) ตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวหรือเ ร่ืองท่ีขอมติว่าเป็นไปตาม
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ 

(2.2) ทักท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการด าเนินการดังกล่าวหรือเ ร่ืองท่ีขอมติไม่สามารถ
กระท าได้ หากไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(3) ทรัสตีมีหน้าท่ีบงัคับช าระหนีห้รือดูแลให้มีการบงัคับช าระหนีเ้พื่อให้เป็นไปตามข้อสัญญาระหว่างกองทรัสต์
กับบุคคลอ่ืน  

(4) ในกรณีท่ีไม่มีผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือมีเหตุท่ีท าให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้ทรัสตีเข้า
จัดการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ทัง้นี ้ภายใต้หลักเกณฑ์
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศท่ี กร. 14/2555 โดยให้ทรัสตีมีหน้าท่ีจัดการกองทรัสต์ตามความจ าเป็นเ พื่อ
ป้องกัน ยับยัง้ หรือจ ากัดมิให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวมและด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนัน้ก็ได้ ทัง้นีภ้ายในขอบเขต 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ได้ระบุไว้ รวมทัง้มีอ านาจในการจัดให้มีผู้ จัดการกองทรัสต์ราย
ใหม่ตามอ านาจหน้าท่ีในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ หรือประกาศหรือข้อก าหนดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 
และท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม 

(5) ทรัสตีมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการจัดการกองทรัสต์ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย
หลักทรัพย์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

(6) ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สนิอ่ืน
ดังกล่าวอาจด าเนินการโดยทรัสต ีผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลอ่ืนท่ีทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์มอบหมาย
โดยจะเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยในกรณีท่ีมอบหมายให้บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ จัดการ
กองทรัสต์เป็นผู้ รับด าเนินการ ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
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ตลาดทุนว่าด้วยการให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ รับด าเนินการในงานท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวกับ
การให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ รับด าเนินการในงานท่ีเก่ียวกับการลงทุนของกองทุนโดยอนุโลม  

(7) ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ออกกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ข้อบงัคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ค าผ่อนผัน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง 
แก้ไข หรือเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ข้อบงัคับ ค าสั่งท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั อันท าให้ต้องมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตีจะต้องด าเนินการตามท่ีสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนดเพื่อแก้ไ ข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ข้อบงัคับ ค าสั่งท่ี
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

(8) ห้ามมิให้ทรัสตีน าหนีท่ี้ตนเป็นลูกหนีบุ้คคลภายนอกอันมิได้เกิดจากการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นทรัสตีไปหักกลบลบ
หนีกั้บหนีท่ี้บุคคลภายนอกเป็นลูกหนีท้รัสตีอันสืบเน่ืองมาจากการจัดการกองทรัสต์ ทัง้นี ้การกระท าท่ีฝ่าฝืน
ข้อห้ามนี ้ให้การกระท าเช่นนัน้ตกเป็นโมฆะ 

(9) ในกรณีท่ีทรัสตีเข้าท านิติกรรมหรือท าธรุกรรมต่าง  ๆ  กับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ให้ทรัสตี
แจ้งต่อบุคคลภายนอกทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเม่ือเข้าท านิติกรรมหรือธุรกรรมกับบุคคลภายนอกว่าเป็น
การกระท าในฐานะทรัสตี  

(10) ให้ทรัสตีจัดท าบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สินและบญัชีอ่ืน ๆ ของทรัสตี ในกรณี  
ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ต้องจัดท าบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน 
และบนัทึกบญัชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทัง้แยกกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินส่วนตัว
ของทรัสตีและทรัพย์สินอ่ืนท่ีทรัสตีครอบครองอยู่   

(11) ในกรณีท่ีทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 11.3(10) จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ปะปนอยู่กับทรัพย์สินท่ี
เป็นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินท่ีเป็น
ส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้สันนิษฐานว่า 

(11.1) ทรัพย์สินท่ีปะปนกันอยู่นัน้เป็นของกองทรัสต์ 

(11.2) ความเสียหายและหนีท่ี้เกิดจากการจัดการทรัพย์สนิท่ีปะปนกันอยู่นัน้เป็นความเสียหายและหนีท่ี้
เป็นส่วนตัวของทรัสตี 

(11.3) ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการจัดการทรัพย์สินท่ีปะปนกันอยู่นัน้เป็นของกองทรัสต์  

ทรัพย์สินท่ีปะปนกันอยู่ตามวรรคหน่ึง ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินท่ีถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไป
จากทรัพย์สินท่ีปะปนกันอยู่นัน้ด้วย 

(12) ในกรณีท่ีทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 11.3(10) จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกันจนมิ
อาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สันนิษฐานว่าทรัพย์สินนัน้ รวมทัง้ทรัพย์สินท่ีถูกเปลี่ยนรูป
หรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนัน้และประโยชน์ใดๆ หรือหนีส้ินท่ีเกิดขึน้จากการจัดการทรัพย์สิน
ดังกล่าว เป็นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพย์สินท่ีน ามาเป็นต้นทุนท่ีปะปนกัน 
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(13)  การใช้อ านาจและการปฏิบตัิหน้าท่ีของทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์เป็นเร่ืองเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะ
มอบหมายให้ผู้ อ่ืนจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่ 

(13.1) สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(13.2) การท าธุรกรรมท่ีมิใช่เร่ืองท่ีต้องท าเฉพาะตัวและไม่จ าเป็นต้องใช้วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี  

(13.3) การท าธุรกรรมท่ีโดยท่ัวไปผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินซ่ึงมีทรัพย์สินและวตัถุประสงค์ของการจัดการใน
ลักษณะท านองเดียวกันกับกองทรัสต์จะพึงกระท าในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนจัดการแทน  

(13.4) การเก็บรักษาทรัพย์สนิ การจัดท าสมุดทะเบยีนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการติดตามการจ่ายเงินปัน
ผล หรือการปฏิบตัิงานด้านการสนับสนุนให้บริษัทในเครือของทรัสตี หรือผู้ จัดการกองทรัสต์  หรือ
นายทะเบยีนรายอ่ืนท่ีได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ด าเนินการได้  

(13.5) เร่ืองอ่ืนใดท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบและด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ท
รัสต์ หรือหลักเกณฑ์ในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 ประกาศท่ี กร.14/2555 และประกาศท่ี สช. 
29/2555 หรือประกาศหรือข้อก าหนดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม 

ในกรณีท่ีทรัสตีฝ่าฝืนบทบญัญัติตามวรรคหน่ึง ให้การท่ีท าไปนัน้ผูกพันทรัสตีเป็นการส่วนตัวไม่ผูกพัน
กองทรัสต์ 

(14) ในกรณีท่ีทรัสตีมอบหมายให้ผู้ อ่ืนจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 11.3(13) ทรัสตีต้องเลือกผู้ รับมอบหมาย
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทัง้ต้องก ากับและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ และต้อง
ก ากับดูแล โดยจะก าหนดมาตรการในการด าเนินงานเก่ียวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กข. 1/2553 เร่ือง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจ
โดยท่ัวไปของทรัสตี หรือประกาศหรือข้อก าหนดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี  ้

(14.1) การคัดเลือกผู้ ท่ีสมควรได้รับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากรของ
ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผู้ รับมอบหมายงานและกองทรัสต์ 

(14.2) การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตัิของผู้ได้รับมอบหมายงาน 

(14.3) การด าเนินการของทรัสตีเม่ือปรากฏว่าผู้ท่ีได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมท่ีจะได้รับมอบหมายงานอีก
ต่อไป 

ทัง้นี ้คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดรายละเอียดในการปฏิบตัิของทรัสตีในกรณีดังกล่าวได้  

(15) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนท่ีทรัสตีรายใหม่เข้ารับหน้าท่ี มีการจัดการ
กองทรัสต์ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์หรือพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์
เสียหาย ให้ทรัสตีรายใหม่ด าเนินการดังต่อไปนี  ้

(15.1) เรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายท่ีต้องรับผิด 
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(15.2) ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนัน้จะได้ทรัพย์สนิมาโดยตรงจากทรัสตรีาย
เดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นทรัพย์สิน
อย่างอ่ืนก็ตาม เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและไม่รู้หรือไม่มีเหตุอัน
ควรรู้ว่าทรัพย์สินนัน้ได้มาจากการจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ 

(16) การจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้ อ่ืนจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 11.3(13) หากมีค่าใช้จ่าย
หรือทรัสตีต้องช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้กับบุคคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สินท่ีเป็นส่วนตัวของทรัสตี
เองโดยชอบตามความจ าเป็นอันสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแต่
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

สิทธิท่ีจะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหน่ึง ย่อมเป็นบุริมสิทธิท่ีทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้ ถือหน่วยทรัสต์และ
บุคคลภายนอกท่ีมีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิท่ีอาจบงัคับได้ในทันทีโดยไม่จ าต้อง
รอให้มีการเลิกทรัสต์ และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนรูป หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์
เพื่อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอ านาจด าเนินการดังกล่าวได้แต่ต้องกระท าโดยสุจริต และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

(17) ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อ 11.3(16) จนกว่าทรัสตีจะได้ช าระหนีท่ี้มีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้น
แต่เป็นหนีท่ี้อาจหักกลบลบหนีกั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

(18) ในกรณีท่ีทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์หรือพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ทรัสตีต้อง
รับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต์ 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนท่ีจะจัดการกองทรัสต์เป็นอย่างอ่ืนให้ต่างไปจากท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสตไ์ด้ 
และหากทรัสตีได้จัดการตามท่ีได้รับความเห็นชอบนัน้ด้วยความสุจริตและเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของ
กองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จ าต้องรับผิดตามวรรคหน่ึง 

(19) ทรัสตีมีหน้าท่ีดูแลให้สัญญาก่อตัง้ทรัสต์มีสาระส าคัญเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยในกรณีท่ีมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ให้ทรัสตีด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี  ้

(19.1) ดูแลให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตัง้ทรัสต์เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ ใน
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง   

(19.2) ในกรณีท่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อ 11.3(19)(19.1) ให้ทรัสตี
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และตามพ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อ
ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(19.3) ในกรณีท่ีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์ท่ีออกตามพ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ฯ และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตัง้ทรัสต์มี
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ข้อก าหนดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ทรัสตีด าเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นัน้ ตามวิธีการท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือตามท่ี
ส านักงาน ก.ล.ต. มีค าสั่งตามมาตรา 21 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ 

(20) ทรัสตีมีหน้าท่ีติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือผู้ ได้ รับมอบหมายรายอ่ืน (ถ้ามี) 
ด าเนินการในงานท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต ์สัญญาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และประกาศอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด การติดตาม ดูแล และตรวจสอบ
ข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการท าหน้าท่ีดังต่อไปนีด้้วย 

(20.1) ดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระท าโดยผู้ จัดการกองทรัสต์ ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์ตัง้อยู่ 

(20.2) ติดตามดูแลและด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้ผู้ รับมอบหมายมีลักษณะและปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงรวมถึงการถอดถอนผู้ รับ
มอบหมายรายเดิม และการแต่งตัง้ผู้ รับมอบหมายรายใหม่  

(20.3) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

(20.4) ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดในสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(20.5) แสดงความเห็นเก่ียวกับการด าเนินการหรือการท าธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้ จัดการกองทรัสต์ 
และผู้ รับมอบหมายรายอ่ืน (ถ้ามี) เพื่อประกอบการขอมติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การเปิดเผย
ข้อมูลของกองทรัสต์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือเม่ือส านักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ  

(21) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ จัดการกองทรัสต์กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ให้ทรัสตีมีหน้าท่ี ดังนี  ้

(21.1) รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วันท าการนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  

(21.2) ด าเนินการแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต์ ตามท่ีเห็นสมควร  

(22) ในกรณีท่ีทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้องมีการออกเสียงหรือด าเนินการใด  ๆ ในฐานะผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และตัง้อยู่บนหลัก
แห่งความซ่ือสัตย์สุจริต และความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือกระทบต่อการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ 

(23) ทรัสตีมีหน้าท่ีจัดท าสมุดทะเบยีนผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ ได้ รับ
ใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ด าเนินการแทนได้ โดยเม่ือมีการ
มอบหมายผู้ อ่ืนเป็นนายทะเบยีนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายดังกล่าวปฏิบตัิ
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ตามหลักเกณฑ์ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายหลักทรัพย์ เว้นแต่มีการจัดท าหลักฐานตามระบบและ
ระเบยีบข้อบงัคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับนายทะเบยีนหลักทรัพย์  

(24) ทรัสตีต้องจัดท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายหลักทรัพย์  

(25) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบยีนหลักทรัพย์ออกหลักฐานสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่หรือ
ใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าท่ีสูญหายลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ทรัสตีมีหน้าท่ีออกหรือ
ด าเนินการให้มีการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์หรือใบหน่วยทรัสต์ใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ภายในเวลาอันควร 

10.6.4 ค่าธรรมเนียมท่ีได้รับจากการท าหน้าท่ีเป็นทรัสตี 

เป็นไปตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 11 อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

10.7 ข้อมูลของบุคคลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทรัสต์ 

10.7.1 ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ 

ช่ือ : [•] 
ท่ีอยู่ : [•] 
โทรศัพท์ : [•] 
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
[•] 

10.7.2 นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 

ช่ือ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-009-9992 

10.7.3 ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินส าหรับทรัพย์สินท่ีจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

(1) ช่ือ : บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
 ท่ีอยู่ : 972/1 อาคารวรสุบนิ ชัน้ 2 ถนนริมคลองสามเสน 

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท์ : 02-641-5157 
(2) ช่ือ : บริษัท เอ็ดมัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ท่ีอยู่ : เลขท่ี 900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ชัน้ 8 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
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 โทรศัพท์ : 02-257-0499 

10.7.4 ท่ีปรึกษาของกองทรัสต์ส าหรับการแปลงสภาพ และการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

(1) ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 ช่ือ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 ท่ีอยู่ : เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท์ : 02-645-5555 
(2) ท่ีปรึกษากฎหมาย 
 ช่ือ : บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จ ากัด 
 ท่ีอยู่ : เลขท่ี 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชัน้ 5, 10, 21-25 ถนน

พระรามท่ี 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท์ : 02-636-2000 
    
(3) ท่ีปรึกษาทางภาษี 
 ช่ือ : บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด 
 ท่ีอยู่ : เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชัน้ 33 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
 โทรศัพท์ : 02-264-0777 

 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล                         

ส่วนท่ี 2.2 หน้า 11 - 1 

11. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

11.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

ล าดับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดานร้อยละต่อปีหรือภายหลังการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
รอบและระยะเวลาท่ี

เรียกเก็บ 
(1)  ค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์ (รวมทัง้สองราย)   
(1.1)  ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมแต่ทัง้นีจ้ะไม่น้อยกว่า 25 

ล้านบาทต่อปีส าหรับปีแรก โดยมีอัตราการเพิ่มร้อยละ 3.00 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน) 

รายเดือน 

(1.2)  ค่าธรรมเนียมพิเศษจากอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกว่า อัตราอ้างอิง 
(Outperformance Fee) 

ไม่เกินร้อยละ 30.00 ของส่วนต่างระหว่างก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วต่อ
หน่วยท่ีท าได้จริง (Actual Performance) เทียบกับก าไรสุทธิท่ีปรับปรุง
แล้วต่อหน่วยตามเป้าหมาย (Benchmark) (ตามท่ีระบุในสัญญาแต่งตั ง้
ผู้ จัดการกองทรัสต์) (โปรดพิจารณารายละเอียดการค านวณด้านล่าง
ตาราง) 

รายปี 

(1.3)  ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ประกอบไปด้วย   
 - ค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน (Base Fee) ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของรายได้จากการด าเนินงานส าหรับแต่ละโครงการ   รายเดือน 
 - ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ไม่เกินร้อยละ 10.00 ของก าไรขัน้ต้นจากอสังหาริมทรัพย์หลังปรับปรุง  

ส าหรับแต่ละโครงการ 
รายเดือน 

 - ค่าธรรมเนียมการบริการท าสัญญาในการหาผู้ เช่าพืน้ท่ีศูนย์การค้า ไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ค่าเช่าและ/หรือ ค่าบริการ ส าหรับการเข้าท า
สัญญาใหม่หรือการต่ออายุสัญญาเดิมเพื่อการเช่าหรือการให้บริการพืน้ท่ี 
รวมถึงการน าทรัพย์สินของกองทรัสต์จัดหาประโยชน์ ส าหรับก าหนด
ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี และแปรผันตามระยะเวลาของสัญญา 

เม่ือเกิดรายการ 
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ล าดับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดานร้อยละต่อปีหรือภายหลังการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
รอบและระยะเวลาท่ี

เรียกเก็บ 
  ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพือ่

บริหารทรัพย์สินบางโครงการ ในกรณีดังกล่าวผู้บริหารอสังหาริมทรัพยจ์ะ
เป็นผู้ได้รับค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ในรายการนี ้ ตามท่ี
จ่ายจริง โดยอ้างอิงจากสูตรการค านวณท่ีปรากฏในสัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

 

(1.4)  ค่าธรรมเนียมการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
(Acquisition fee) 

ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินหลักท่ีมีการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
ส าหรับการลงทุนในทรัพย์ท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 จะไม่มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการได้มาซ่ึงทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

เม่ือเกิดรายการ 

(2)  ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม (TAV) แต่ทัง้นีจ้ะไม่น้อย
กว่า 12 ล้านบาทต่อปี โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต ์หรือ
ค่าธรรมเนียมตราสารอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์ สามารถเข้าลงทุนและได้พิจารณา
เข้าลงทุน เน่ืองจากการรับหน้าท่ีเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ออกตราสาร
ดังกล่าวโดยทรัสตี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใด
ในท านองเดียวกัน) 

 

(3)  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรัสต์ ตามท่ีนายทะเบยีนหน่วยทรัสต์ก าหนด รายเดือน 
(4)  ค่าธรรมเนียมในการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์: ส าหรับ

การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ครัง้แรกและส าหรับ
การเสนอขายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมหรือกองทรัสต์ใน
คราวต่อ ๆ ไป 

คราวละไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายการ
ระดมทุนครัง้นัน้ ๆ 

เม่ือเกิดรายการ 

(5)  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6)  อ่ืน ๆ   
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ล าดับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดานร้อยละต่อปีหรือภายหลังการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
รอบและระยะเวลาท่ี

เรียกเก็บ 
(6.1)  ค่าธรรมเนียมการจัดตัง้กองทรัสต์ ตามอัตราท่ีข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ เม่ือเกิดรายการ 
(6.2)  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง รายไตรมาส 

(6.3)  ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการอ่ืน ๆ รวมทัง้ท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ เช่น ค่าท่ีปรึกษา
กฎหมาย ค่าทนายความหรือผู้ช านาญการเฉพาะทาง 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.4)  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของกองทรัสต์ ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
(6.5)  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชีและตรวจสอบภายใน ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
(6.6)  ค่านายหน้าในการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่ ในกรณีท่ีมีการว่าจ้างบุคคลท่ี 3 ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
(6.7)  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสทิธิได้รับค่าตอบแทนในการท า

หน้าท่ีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์เป็นรายเดือน ตามสัญญา
ว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

เรียกเก็บจากผู้ จัดการกองทรัสต์ รายเดือน 

(6.8)  ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่า และ/หรือ สอบทาน
การประเมินค่าทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายในการส ารวจและวิจัยตลาด
อสังหาริมทรัพย์ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.9)  ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมการซือ้และขาย
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.10)  ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย ตามท่ีจ่ายจริง รายปี 
(6.11)  ค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ (ถ้ามี) รวมถึงการจด
ทะเบยีนเพิ่มหรือลดขนาดกองทรัพย์สินจากการเพิ่มทุน หรือลดทุนของ

ตามอัตราท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด เม่ือเกิดรายการ 
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รอบและระยะเวลาท่ี

เรียกเก็บ 
กองทรัสต์ รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายในการด าเนินการ
ดังกล่าว 

(6.12)  ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการด ารงสถานะเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ตามอัตราท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด รายปี 

(6.13)  ค่าใช้จ่ายในการดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และ/หรือ ปรับปรุงพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องท่ีกองทรัสต์ลงทุน 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.14)  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ควบคุมงานด้านการปรับปรุง ซ่อมแซมดูแล 
บ ารุงรักษา จัดซือ้จัดหา และ/หรือก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง พัฒนา
ทดแทน ท าให้เทียบเท่า เพิ่มมูลค่าและหรือภูมิสถาปัตย์อสังหาริมทรัพย์
และ/หรือทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องท่ีกองทรัสต์ลงทุน 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.15)  ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
(6.16)  ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ และ/หรือ บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

เ ช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการรักษาความสะอาดและก าจัดขยะ 
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ค่าบริการช่างเทคนิค ค่าบริการจอดรถ 
(Valet Parking) ค่าบริการก าจัดแมลง ค่าดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
สาธารณูปโภค ค่า จัดท าป้ายช่ือผู้ เช่ารายย่อย ป้ายบอกทาง ค่าดูแล
ตกแต่งดูแลพืน้ท่ีสีเขียว ค่าอุปกรณ์การช่าง ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สิน้เปลือง 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่านายหน้า/ตัวแทนขาย ค่านายหน้าในการจัดหา
ผู้ เช่า ค่าระบบท่ีจอดรถ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้า ท่ีและ
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ เป็นต้น 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.17)  ค่าสาธารณูปโภค ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
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ล าดับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดานร้อยละต่อปีหรือภายหลังการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
รอบและระยะเวลาท่ี

เรียกเก็บ 
(6.18)  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภาษี ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามอัตราท่ีกฎหมาย

ก าหนดและค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ท่ีเ ก่ียวข้องกับหน่วยราชการ เ ช่น ภาษี
โรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย เป็นต้น 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.19)  ค่าใช้จ่ายในทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ
ขายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินของกองทรัสต์ เช่น ค่าวางแผน ค่าออกแบบ 
ค่า จัดท า  และค่า เผยแพร่สื่อโฆษณา  ค่าใช้จ่ายตามประเพณีของ
ศูนย์การค้าตามความเหมาะสม เช่น ค่าใช้จ่ายงานเปิดร้านผู้ เช่าให ม่ 
ค่าใช้จ่ายทางศาสนาประจ าโครงการเพื่อผู้ เช่าและลูกค้า รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 
เ ก่ียวกับเทศกาลและกิจกรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับศูนย์การค้าตามความ
เหมาะสม การจัดกิจกรรมและงานอีเว้นท์ การตกแต่งเ น่ืองในงาน
เทศกาลตามความเหมาะสม การจัดท าและดูแลรักษาเว็บไซต์ของ
กองทรัสต์ ทรัพย์สิน การจัดท าและดูแลรักษา สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ 
การจัดหรือสนับสนุนงานการกุศลต่าง  ๆ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 
(CSR) การจัดกิจกรรมตามวันประเพณี การจัดงานแถลงข่าว รวมถึง
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการใช้บริการผู้ให้บริการภายนอก  

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.20)  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ ใบยืนยันรายการ 
ใบเสร็จรับเงิน ใบก า กับภาษี และแบบฟอร์มอ่ืน ๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับ
กองทรัสต์ รวมทัง้ค่าจัดท า ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนังสือชีช้วน ค าขอจัดตัง้  
เพิ่มทุนกองทรัสต์ เอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับกองทรัสต์และค่าใช้จ่าย
ในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าว 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
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รอบและระยะเวลาท่ี

เรียกเก็บ 
(6.21)  ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ค่าพิมพ์ และการออกใบหน่วยทรัสต์ ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
(6.22)  ค่า เอกสารทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่า เอกสารการลงบัญชีกองทรัสต์ 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท าทะเบยีนผู้ถือหน่วยของ
กองทรัสต์ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.23)  ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าว โฆษณาหรือ
ประกาศต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.24)  ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ค่าแปล และจัดส่งรายงานและจดหมายต่าง ๆ 
เช่น รายงานประจ าปี รายงานผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เป็นต้น ส าหรับผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.25)  ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมในการซือ้ เช่า หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบอาคาร ค่าใช้จ่ายจัดท ารายงาน 
หรือบทวิจัย  ซ่ึงรวมถึงการส ารวจภาพรวมตลาด และ/หรือ ภาวะ
อุตสาหกรรม และ/หรือ ค่าตรวจสอบทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบตัิหน้าท่ีตรวจสอบทรัพย์สิน   

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.26)  ค่าเช่า และ/หรือ เช่าช่วง ท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ อสังหาริมทรัพย์
อ่ืนใด 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.27)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา ได้มา จ าหน่าย จ่าย โอน
สินทรัพย์ หลักทรัพย์ของกองทรัสต์ เ ช่น โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ และหลักทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
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รอบและระยะเวลาท่ี

เรียกเก็บ 
(6.28)  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ (ในกรณีเป็น

อสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 
ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.29)  ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการด าเนินการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
เ ช่น ค่าใช้จ่ายท่ีเ ก่ียวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่า อุปกรณ์
ส า นักงาน ค่า จัดเตรียมระบบในการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ค่า
ด า เนินการ ค่าบ ารุงรักษา ค่า ซ่อมแซม ค่าปรับปรุง ค่าต่อเติม ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.30)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) อาทิ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการ
ติดตามทวงถามการบอกกล่าว หรือด าเนินคดีใด ๆ เพื่อบงัคับช าระหนี ้
หรือคืนทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.31)  ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ท่ีก่อขึน้โดยชอบโดยผู้ จัดการกองทรัสต์
หรือทรัสตี ตามหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
เม่ือได้รับค าสั่งจากส านักงาน ก.ล.ต. 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.32)  ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
(6.33)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการรับช าระเงินค่า ซือ้หน่วยทรัสต์ 

ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินในกรณีท่ีมีการลดทุน และ/หรือ จ่ายประโยชน์
ตอบแทน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร 
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
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ล าดับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดานร้อยละต่อปีหรือภายหลังการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
รอบและระยะเวลาท่ี

เรียกเก็บ 
(6.34)  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกับ กองทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมจด

ทะเบียนนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพา ะ ภาษี
โรงเรือน ค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากร
ส าหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมในการท าเช็ค
คืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ ค่าโฆษณาหรือประกาศหนังสือพิมพ์ (ถ้า
มี) รวมทัง้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการปฏิบตัิตามกฎหมาย
หรือตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด เป็นต้น 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.35)  ค่าตอบแทนผู้ ช าระบัญชี และทรัสตีในระหว่างการช าระบัญชีของ
กองทรัสต์ จนถึงการจดทะเบยีนเลิกกองทรัสต์ หรือการเปลี่ยนแปลง
ผู้ จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.36)  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาเงินกู้ ยืมหรือการออกตราสารท่ีมี
ลักษณะเดียวกัน และค่าธรรมเนียมในการด าเนินการด้านหลักประกัน
รวมถึงค่าจดจ านองและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.37)  ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมจากการกู้ ยืมเงินธนาคาร และ/หรือ การออก
ตราสารทางการเงิน 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.38)  ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่า
ตรวจสอบอาคาร ค่าใช้จ่ายในการท างานหรือบทวิจัย 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.39)  ค่าควบคุมงานซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้าง ต่อเติม และพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (ในกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์มอบหมายให้บุคคล อ่ืน
ด าเนินการ) 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
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ล าดับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดานร้อยละต่อปีหรือภายหลังการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
รอบและระยะเวลาท่ี

เรียกเก็บ 
(6.40)  ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และการจัดท า จัดพิมพ์ ค่าแปล

และค่าจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงาน
การประชุม หนังสือบอกกล่าว หนังสือตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ 
และข้อมูลหรือเอกสารใดท่ีเก่ียวข้องท่ีต้องจัดท าขึน้ให้เป็นไปตาม
ประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ีเก่ียวข้องผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ถึงผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการลง
ประกาศหนังสือพิมพ์ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.41)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ การเพิ่มทุน และ/หรือลดทุน ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินคา่
ซือ้หน่วยทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินในกรณีมีการลดทุน ปิดสมุด
ทะเบยีนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และค่าใช้จ่ายอันเป็นผลมาจากการติดตาม
สถานะเช็คคงค้าง เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าบริการ
ท่ีนายทะเบยีนเรียกเก็บ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่า
แก้ไขข้อมูลเช็ค ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คฉบบัใหม่ เป็นต้น 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.42)  ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ 
และ/หรือ แบบแสดงรายการข้อมูลท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงค่าท่ีปรึกษาในการด าเนินการดังกล่าว  

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.43)  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงหนี ้หรือการด าเนินการตาม
กฎหมาย เพื่อการรับช าระหนีใ้ด ๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
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ล าดับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดานร้อยละต่อปีหรือภายหลังการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
รอบและระยะเวลาท่ี

เรียกเก็บ 
ด าเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ 
หรือทรัสตีท่ีเก่ียวข้องกับกองทรัสต์ 

(6.44)  ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ และการ
บริหารจัดการกองทรัสต์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีทางศาล เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บุคคลภายนอก เป็นต้น 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.45)  ค่า ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเ ก่ียวกับการด าเนินงานกองทรัสต์ การให้
ค าแนะน ากฎหมายแก่กองทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ การจัดเตรียมเอกสาร
และรายงานการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ การจัดเตรียม
เอกสารเผยแพร่ข่าวของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่านช่องทาง
ต่าง  ๆ  และระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดเตรียม
หนังสือบอกกล่าวทวงถามและเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ  การจัดเตรียม 
แก้ไข เพิ่มเติมเอกสารและสัญญาต่าง  ๆ  รวมถึงสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และ
สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ เป็นต้น 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.46)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัสตท่ีีฟ้องร้องให้
ผู้ จัดการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามหน้าท่ี หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากผู้ จัดการกองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัส ต์ทัง้
ปวงหรือเม่ือได้รับค าสั่งจากส านักงาน ก.ล.ต. 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.47)  ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีทางศาลท่ี
เ ก่ียวกับการด าเนินงานและการบริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการรับค าปรึกษาทางกฎหมายในเร่ืองต่าง  ๆ  ของกองทรัสต์ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
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ล าดับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดานร้อยละต่อปีหรือภายหลังการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
รอบและระยะเวลาท่ี

เรียกเก็บ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน ค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากผู้ จัดการกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาล 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บุคคลภายนอก 
ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขสัญญา และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับกองทรัสต์ เป็นต้น 

(6.48)  ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทรัสต ์หรือเปลี่ยนแปลง
ผู้ จัดการกองทรัสต์ ทรัสตี หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.49)  ค่าธรรมเนียมผู้ จัดการทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สินหลัก ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
(6.50)  ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึน้ อัน

เน่ืองมาจากการด าเนินงานของกองทรัสต์ ในส่วนท่ีเกินจากค่าสินไหม
ทดแทนท่ีกองทรัสต์ได้รับภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.51)  ค่าใช้จ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ การพบปะนักลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.52)  ค่าใช่จ่ายในการจัดท าอันดับเครดิตเรตติง้ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.53)  ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองผู้สนใจจะเช่า ลูกค้า ผู้ เช่า วิทยากร 
ตัวแทน และ/หรือ บุคคลท่ีมาติดต่ออสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุน 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.54)  ค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ และ/หรือ ด ารงสถานะอาคาร อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ/หรือ พลังงาน เช่น LEED Certificate และ BCA Green 
Mark Certification เป็นต้น 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
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ล าดับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดานร้อยละต่อปีหรือภายหลังการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
รอบและระยะเวลาท่ี

เรียกเก็บ 
(6.55)  ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาต ใบรับรองต่าง ๆ 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น การ
ซ้อมอพยพหนีไฟ และการอบรมดับเพลิงประจ าปี เป็นต้น 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.56)  ค่าธรรมเนียมผู้ แทนหรือตัวแทนในการ จัดหา อสัง หาริม ท รั พย์  
(ค่าธรรมเนียมนายหน้า) (ถ้ามี) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกับผู้ จัดกา ร
กองทรัสต์ท่ีท าหน้าท่ีทางการตลาด ในการซือ้ จัดหา จ าหน่าย หรือโอน
สิทธิ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

(6.57)  ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
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การค านวณค่าธรรมเนียมพิเศษจากอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอัตราอ้างอิง (Outperformance fee) 

ร้อยละ 30.00 ของส่วนต่างระหว่าง อัตราก าไรสุทธิ ท่ีปรับปรุงแล้วส าหรับการค านวณค่าธรรมเนียมพิเศษ และ               
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง (ในกรณีท่ีส่วนต่างระหว่างอัตราก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วส าหรับการค านวณค่าธรรมเนียมพเิศษ
ในรอบปีบญัชีนัน้ต ่ากว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิงจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมนี)้ 

สูตรการค านวณ 

Outperformance fee = (อัต ร า ก าไ รสุทธิ ท่ี ป รับปรุง แ ล้วส าห รับกา รค านวณค่ าธรร ม เนียมพิเศษ –                         
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง) 

โดยท่ี  

1) อัตราก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วส าหรับการค านวณค่าธรรมเนียมพเิศษ เท่ากับ ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงด้วย การไม่
รวม (1) ก าไรและขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยส์ินของกองทรัสต์ 
การหักด้วย (2) รายการเงินส ารองเพื่อการช าระหนีเ้งินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัจากการกู้ ยมืเงินของกองทรัสต์รอบและ
ระยะเวลาท่ีเรียกเก็บ (3) เงินเอาประกันภัย และการปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) (4) รายการท่ีไม่ใช่เงินสดหรือรายการ
พิเศษอ่ืน ๆ  

2) อัตราผลตอบแทนอ้างอิง เท่ากับ  

(อัตราผลตอบแทนพืน้ฐาน ณ ปีต่างๆ (ปีท่ี N) X (1+ส่วนปรับเพิ่มจากอัตราผลตอบแทนพืน้ฐาน (%)) X (จ านวน
หน่วยทรัสต์ท่ีค านวณถัวเฉลี่ยตามระยะเวลาและจ านวนในรอบบญัชีนัน้) 

โดยท่ี 

อัตราผลตอบแทนพืน้ฐานปีท่ี 1 เท่ากับ ประมาณการเงินสดสุทธิท่ีสามารถน ามาปันส่วนแบง่ก าไรและแบง่ส่วนทุน 
(Distributable income) ท่ีจัดท าขึน้ตามรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตต่อข้อมูลทางการเงินท่ีคาดคะเ นตาม
สมมติฐาน วันท่ี 20 มีนาคม 2562 โดยผู้สอบบญัชี อ้างอิงจาก อัตราผลตอบแทนพืน้ฐาน ปีท่ี 1 หารด้วยจ านวน
หน่วยทรัสต์ ณ วันก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นีห้ากกองทรัสต์เข้าลงทุนได้ไม่ครบตามจ านวนโครงการทัง้หมด การประมาณ
การเงินสดสุทธิข้างต้นจะมีการปรับลดในส่วนของโครงการท่ีไม่ได้เข้าลงทุนต่อไป 

ขณะท่ี 

อัตราผลตอบแทนพืน้ฐาน ณ ปีต่างๆ (ปีท่ี N) เท่ากับ 

อัตราผลตอบแทนพืน้ฐานปีท่ี 1 x  (1+ ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป ปีท่ี 1 (%) + 1%) x (1+ ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป ปี
ท่ี 2 (%) + 1%) x (1+ ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป ปีท่ี 3 (%) + 1%) x ….. x (1+ ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป ปีท่ี N (%) + 
1%) 

ในกรณีท่ีดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปติดลบ ให้ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ีน ามาค านวณในอัตราผลตอบแทน ณ ปีต่าง  ๆ 
เท่ากับศูนย์ 

ส่วนปรับเพิ่มจากอัตราผลตอบแทนพืน้ฐาน เท่ากับ อัตราคงท่ี ร้อยละ 1.5 

อน่ึง ค่าธรรมเนียม Outperformance fee จะมีผลบงัคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
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โดยค่าธรรมเนียมพิเศษจากอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอัตราอ้างอิง (Outperformance fee) ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการกองทรัสตใ์ห้เงินจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยหน่วยทรัสต์ในแต่ละปีมีการเติบโตขึน้อยา่ง
ต่อเน่ืองในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ (CPI)  

11.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้จองซือ้หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์  

ล าดับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก 
ผู้จองซือ้หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

อัตราท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บ 
 

(1)  ค่าธรรมเนียมการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์  
(1.1)  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรก หรือ

ในการออกและเสนอขายเพิ่มเติม หรือเพิ่มทุน
ของกองทรัสต์ในคราวต่อ ๆ ไป 

ไม่มี 

(1.2)  การขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อัตราค่าธรรมเนียมซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ี 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด 

(2)  ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยทรัสต์ ไม่มี 
(3)  ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยทรัสต์ ไม่มี 
(4)  ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ก าหนด 
(5)  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ ตามอัตราท่ีนายทะเบยีนหน่วยทรัสต์ก าหนด 
(6)  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน

หน่วยทรัสต์ 
ตามอัตราท่ีนายทะเบยีนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

(7)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ หรือนายทะเบียนด าเนินการให้เป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ตามอัตราท่ีผู้ให้บริการก าหนด 

(8)  ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งจ าน าหน่วยทรัสต์กับ
นายทะเบยีน 

ตามอัตราท่ีนายทะเบยีนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

11.3 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

11.3.1 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ ไม่เกินกว่าอัตราเพดานท่ีระบุไว้ในข้อ 11.1 และ 
11.2 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม ลด ยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ ไม่เกินกว่าอัตรา
เพดานท่ีระบุไว้ในข้อ 11.1 และ 11.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ อย่างไรก็ดี ผู้ จัดการกองทรัสต์จะท า
การติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ ท่ีส านักงานของผู้ จัดการกองทรัสต์  
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11.3.2 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ นอกเหนือจากอัตราท่ีระบุไว้ในข้อ 11.1 และ 
11.2 

ในกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์จะเพิ่มค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บเกินกว่าอัตราเพดานท่ีระบุไว้ในข้อ 11.1 
และ 11.2 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ 
ส านักงานของผู้ จัดการกองทรัสต์ 
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12. รายการระหว่างกัน 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักในการดูแลและจัดการกองทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินและการดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ แม้ว่ากองทรัสต์จะมีนโยบายหลีกเลี่ยงการท ารายการเก่ียวโยงกันซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่ กองทรัสต์จะยังมีการท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
กองทรัสต์มีการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการท่ี
กองทรัสต์จะเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว รวมทัง้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ จัดการกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้วน ระเบยีบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดูแล
จัดการกองทรัสต์ 

ทัง้นี ้การแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รี เทล โกรท ( “กองทุนรวม CRYSTAL”) 
เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (Bualuang K.E. Retail Leasehold Real 
Estate Investment Trust) (“กองทรัสต์” หรือ “BKER”) และการลงทุนในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 จะ
มีรายการระหว่างกองทรัสต์ และผู้ จัดการกองทรัสต์ รวมทัง้บริษัทท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ รวมทัง้รายการ
ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี ดังมีรายละเอียดของการท าธุรกรรมดังกล่าวดังต่อไปนี  ้
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12.1 บุคคล/นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับกองทรัสต์ 

บุคคล/นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับกองทรัสต์ ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ 
บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ า กัด (“KERM” หรือ 
“ผู้ จัดการกองทรัสต์รายท่ี 1”) 

- จะเป็นผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ และผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์หลังการแปลงสภาพเสร็จสิน้ลง 

บริษัท เค.อี.แลนด์ จ ากัด (“บจ. เค.อี.แลนด์”) - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ KERM โดย บจ. เค.อี.แลนด์ ถือหุ้นใน KERM คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด (“บจ. เบญจกิจพัฒนา”) - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมและเป็นผู้ มีอ านาจควบคุมของ  KERM โดย บจ. เบญจกิจพัฒนา  ถือหุ้นใน                       

บจ. เค.อี.แลนด์ คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
- เป็นผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวม CRYSTAL 

บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด (“บจ. เกียรติสหมิตร”) - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมและเป็นผู้ มีอ านาจควบคุมของ KERM โดย บจ. เกียรติสหมิตร ถือหุ้นใน บจ. เค.อี.แลนด์  
คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

- เป็นผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวม CRYSTAL 
บริษัท เค.อี.รีเทล จ ากัด (“บจ. เค.อี.รีเทล”) - เป็นบริษัทท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ร่วมกันกับ KERM โดย บจ. เบญจกิจพัฒนา ถือหุ้นใน        

บจ. เค.อี.รีเทล คิดเป็นร้อยละ 74.95 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด และ บจ. เกียรติสหมิตร ถือหุ้นใน บจ. เค.อี.รีเทล คิดเป็น
ร้อยละ 24.95 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

บริษัท เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล จ ากัด (“บจ. เดอะ  
คริสตัล ราชพฤกษ์”) 

- เป็นบริษัทท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ร่วมกันกับ KERM โดย  บจ. เค.อี.รี เทล ถือหุ้นใน                   
บจ. เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 47.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

บริษัท ลักซ์เซอร่ี แอท ลิฟวิง จ ากัด (“บจ. ลักซ์เซอร่ี แอท 
ลิฟวิง”) 

- เป็นบริษัทท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ร่วมกันกับ KERM โดย  บจ. เค.อี.รี เทล ถือหุ้นใน                  
บจ. ลักซ์เซอรี แอท ลิฟวิง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

บริษัทในเครือของ KERM (“บริษัทในเครือ”) - บุคคล/นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ KERM ตามรายละเอียดข้างต้น 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
(“BBLAM” หรือ ”ผู้ จัดการกองทรัสต์รายท่ี 2”) 

- จะเป็นผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ และผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์หลังการแปลงสภาพเสร็จสิน้ลง 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“BBL”) - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ BBLAM โดย BBL ถือหุ้นใน BBLAM คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
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บุคคล/นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับกองทรัสต์ ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ 
- เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
- เป็นผู้ให้กู้ ยืมเงินแก่กองทรัสต์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ า กัด 
(“SCBAM”) 

- จะเข้าเป็นทรัสตีของกองทรัสต์หลังการแปลงสภาพเสร็จสิน้ลง 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (“SCB”) - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ SCBAM โดย SCB ถือหุ้นใน SCBAM คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

12.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
กับกองทรัสต์ 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน และกรรมการอิสระ 

KERM กองทรัสต์จะแต่งตัง้ KERM เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์
ภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL 
เป็นกองทรัสต์เสร็จสิน้ 

KERM และบริษัทในเครือ มีประสบการณ์และ
คว า ม เ ช่ีย วชาญในกา รพัฒนาและบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอมมูนิตีม้อลล์เป็น
ระยะเวลากว่า 12 ปี และบริษัทในเครือยังเป็น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์คนปัจจุบนัของทรัพย์สิน
หลักท่ีกองทรัสต์จะลงทุน โดย บจ. เค.อี.รีเทล เป็น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินท่ีโอนจาก
กองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ และ บจ. 
เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ รี เทล  เป็นผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของโครงการ TCR  

ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขท่ีเก่ียวข้องสอดคล้องกับ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ จัดการกองทรัสต์ และ
เทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์
ในตลาด โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมผู้ จัดการ
กองทรัสต์ตามท่ีเปิดเผยในส่วนท่ี 2.1 หัว ข้อ 11 
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทรัสต์ 
 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นท่ีขัดแย้งและเห็นว่าการเข้าท ารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต ์
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
กับกองทรัสต์ 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน และกรรมการอิสระ 

บจ. เบญจกิจพัฒนา กองทรัสต์จะรับโอนสัญญาเช่าท่ีดินและพื ้นท่ี ใน
อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ระหว่าง
กองทุนรวม CRYSTAL และ บจ. เบญจกิจพัฒนา 
ซ่ึงยังคงมีผลบังคับใช้กับกองทุนรวม CRYSTAL 
ในระหว่างการด าเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม 
CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ 

เป็นการรับโอนสัญญาต่าง ๆ ท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ได้เข้าท าเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิ นท่ี
ลงทุนและยังคงมีผลใช้บงัคับกับกองทุนรวม CRYSTAL ซ่ึงเป็นกระบวนการในระหว่างการด าเนินการ
แปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ 
 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับจากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นท่ีขัดแย้งและเห็นว่าการเข้าท ารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์  

กองทรัสต์จะน าเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ และจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนั
การเงินไปลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั ้งท่ี 1 
ส าหรับศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ โดย
แบง่เป็น 2 ส่วนดังนี ้
1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติมของ

โครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต์ โดยหลังจาก
กองทรัสต์ รับโอนทรัพย์สินจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์จะ
มีการขยายระยะเวลาสิทธิการเช่า ท่ี ดิ น
บางส่วนและพืน้ท่ีอาคารบางส่วนอีกประมาณ 
6.3 ปี ส่งผลให้ระยะเวลาสิทธิการเช่าดังกลา่ว
รวมเป็น 30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

การด า เนินการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
เน่ืองจาก 
1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติม ท า

ให้กองทรัสต์ได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักประเภทท่ี
มีท าเลท่ีตัง้ท่ีดีและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ 
ซ่ึ ง ส่ ง ผ ล ใ ห้ ก องท รั ส ต์  มี โ อก า ส ไ ด้ รั บ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เป็นระยะเวลานานขึน้ อันจะช่วยสร้า ง
มูล ค่ า เ พิ่ ม ใ ห้ แ ก่ ก องท รั ส ต์  แล ะผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ในระยะยาว 

2) การลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากทรัพย์สินท่ีรับโอนจากกองทุน
รวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ จะส่งผลให้
กองทรัสต์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจาก
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม นอกจากนี ้ผู้ จัดการ

ส าหรับมูลค่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 มีการพิจารณาก าหนดขึน้โดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) 
ราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจัดท าโดยผู้ประเ มิน
มูล ค่ า ท รั พย์ สิน ท่ี ได้ รับความ เห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ในช่วงท่ีคาดว่าจะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 (3) อัตราผลตอบแทนในระดับท่ี
เหมาะสมท่ีนักลงทุนจะได้รับ (4) ศักยภาพในเชิง
พาณิชย์ของทรัพย์สิน (5) อัตราดอกเบีย้ทัง้ใน
ประเทศและในตลาดโลก (6) อัตราผลตอบแทนท่ี
จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสาร
ทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอ่ืน ๆ 
และ (7) มูลค่า ท่ีผู้ เ ช่าและผู้ให้เ ช่าตกลงร่วมกัน 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนท่ี 2.1 
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
กับกองทรัสต์ 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน และกรรมการอิสระ 

2) การลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดิน สิทธิการเช่า
พืน้ท่ีเพิ่มเติมในอาคารบางส่วน เป็นระยะเวลา 
30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ท่ี 1 และกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 
และงานระบบต่าง ๆ ของศูนย์การค้าคริสตัล 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (นอกเหนือจากทรัพย์สินท่ีรับ
โ อนจา ก ก อง ทุนร ว ม  CRYSTAL มา ยั ง
กองทรัสต์)  

ทัง้นี ้มูลค่าการเข้าลงทุนสุดท้ายในทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 จะมีจ านวนไม่
เกิน 255 ล้านบาท ส าหรับการขยายระยะเวลา
สิทธิการเช่า และไม่เกิน 1,015 ล้านบาท ส าหรับ
ก า ร ล ง ทุน เ พิ่ ม เ ติ ม  ( ร ว มภาษี มูล ค่ า เ พิ่ ม 
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบยีน
สิทธิการเช่า) ทัง้นี ้ มูลการค่าการเข้าลงทุน 1,015 
ล้านบาทข้างต้น รวมค่ากรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์
และอุปกรณ์บางส่วนของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ 
เซ็นเตอร์ ซ่ึงกองทรัสต์จะช าระเงินให้แก่ บจ. เค.อี.
รี เทล ซ่ึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ดังกล่าว 

กองทรัสต์ยังสามารถบริหารจัดการโครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการลงทุนใน
ท รั พย์ สิ นดั ง ก ล่ า วนั ้นค ร อบคลุ มพืน้ท่ี
ศูนย์การค้ามากยิ่งขึน้ 

3) การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเป็นการลด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เ น่ืองจาก
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะสามารถบริหารจัดการ
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนทัง้โครงการ 

4) เงื่อนไขในการเข้าท ารายการซือ้ทรัพย์สินท่ี
ส าคัญเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสว่นท่ี 2.1 หัวข้อ 
3.3.1 ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั ้งท่ี 1 ข้อ (8) 
สรุปสาระส าคัญของสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครั ้งท่ี 1 โดย
เงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปตามปกติการ ค้ า
โดยท่ัวไป 

หัวข้อ 3.3.1 ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนในทรัพยส์นิท่ี
ก องท รั สต์ จะลงทุน เพิ่ม เติ มค รั ้งท่ี  1 ข้ อ  (3) 
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการ
กองทรัสต์เก่ียวกับความสมเหตุสมผลของ มูลค่า
การลงทุนในทรัพย์สินหลัก) 
 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นท่ีขัดแย้งและเห็นว่าการเข้าท ารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต ์
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
กับกองทรัสต์ 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน และกรรมการอิสระ 

บจ. เกียรติสหมิตร กองทรัสต์จะรับโอนสัญญาเช่าท่ีดินและพื ้นท่ี ใน
อาคารโครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-
รามอินทรา และสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมาย
การค้าระหว่างกองทุนรวม CRYSTAL และ บจ. 
เกียรติสหมิตร ซ่ึงยังคงมีผลบังคับใช้กับกองทุน
รวม CRYSTAL ในระหว่างการด าเนินการแปลง
สภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ 

เป็นการรับโอนสัญญาต่าง ๆ ท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ได้เข้าท า เพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินท่ี
ลงทุนและยังคงมีผลใช้บงัคับกับกองทุนรวม CRYSTAL ซ่ึงเป็นกระบวนการในระหว่างการด าเนินการ
แปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ 
 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับจากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นท่ีขัดแย้งและเห็นว่าการเข้าท ารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์  

กองทรัสต์จะน าเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ และจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนั
การเงินไปลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั ้งท่ี 1 
ส าหรับศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล  เอกมัย-ราม
อินทรา โดยแบง่เป็น 2 ส่วนดังนี ้
1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติมของ

โครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต์ โดยหลังจาก
กองทรัสต์ รับโอนทรัพย์สินจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์จะ
มีการขยายระยะเวลาสิทธิการเช่า ท่ี ดิ น
บางส่วนและพืน้ท่ีอาคารบางส่วนอีกประมาณ 
6.3 ปี ส่งผลให้ระยะเวลาสิทธิการเช่าดังกลา่ว

การด า เนินการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
เน่ืองจาก 
1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติม ท า

ให้กองทรัสต์ได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักประเภทท่ี
มีท าเลท่ีตัง้ท่ีดีและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ 
ซ่ึ ง ส่ ง ผ ล ใ ห้ ก องท รั ส ต์  มี โ อก า ส ไ ด้ รั บ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เป็นระยะเวลานานขึน้ อันจะช่วยสร้า ง
มูล ค่ า เ พิ่ ม ใ ห้ แ ก่ ก องท รั ส ต์  แล ะผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ในระยะยาว 

2) การลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากทรัพย์สินท่ีรับโอนจากกองทุน
รวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ จะส่งผลให้
กองทรัสต์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจาก

ส าหรับมูลค่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 มีการพิจารณาก าหนดขึน้โดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) 
ราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจัดท าโดยผู้ประเ มิน
มูล ค่ า ท รั พย์ สิน ท่ี ได้ รับความ เห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ในช่วงท่ีคาดว่าจะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 (3) อัตราผลตอบแทนในระดับท่ี
เหมาะสมท่ีนักลงทุนจะได้รับ (4) ศักยภาพในเชิง
พาณิชย์ของทรัพย์สิน (5) อัตราดอกเบีย้ทัง้ใน
ประเทศและในตลาดโลก (6) อัตราผลตอบแทนท่ี
จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสาร
ทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอ่ืน ๆ 
และ (7) มูลค่า ท่ีผู้ เ ช่าและผู้ให้เ ช่าตกลงร่วมกัน 
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
กับกองทรัสต์ 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน และกรรมการอิสระ 

รวมเป็น 30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

2) การลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดิน สิทธิการเช่า
พืน้ท่ีเพิ่มเติมในอาคารบางส่วน เป็นระยะเวลา 
30 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ท่ี 1 และกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 
และงานระบบต่าง  ๆ ของศูนย์การค้าเดอะ 
คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา (นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินท่ีรับโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต์)  

ทัง้นี ้มูลค่าการเข้าลงทุนสุดท้ายในทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 จะมีจ านวนไม่
เกิน 180 ล้านบาท ส าหรับการขยายระยะเวลา
สิทธิการเช่า และไม่เกิน 1,165 ล้านบาท ส าหรับ
ก า ร ล ง ทุน เ พิ่ ม เ ติ ม  ( ร ว มภาษี มูล ค่ า เ พิ่ ม 
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบยีน
สิทธิการเช่า) ทัง้นี ้ มูลการค่าการเข้าลงทุน 1,165 
ล้านบาทข้างต้น รวมค่ากรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์
และอุปกรณ์บางส่วนของศูนย์การค้าเดอะ คริสตลั 
เอกมัย-รามอินทรา ซ่ึงกองทรัสต์จะช าระเงินให้แก่ 

อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม นอกจากนี ้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ยังสามารถบริหารจัดการโครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการลงทุนใน
ท รั พย์ สิ นดั ง ก ล่ า วนั ้นค ร อบคลุ มพืน้ท่ี
ศูนย์การค้ามากยิ่งขึน้ 

3) การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเป็นการลด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เ น่ืองจาก
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะสามารถบริหารจัดการ
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนทัง้โครงการ 

4) เงื่อนไขในการเข้าท ารายการซือ้ทรัพย์สินท่ี
ส าคัญเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 
3.3.1 ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั ้งท่ี 1 ข้อ (8) 
สรุปสาระส าคัญของสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครั ้งท่ี 1 โดย
เงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปตามปกติการ ค้ า
โดยท่ัวไป 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนท่ี 2.1 
หัวข้อ 3.3.1 ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนในทรัพยส์นิท่ี
ก องท รั สต์ จะลงทุน เพิ่ม เติ มค รั ้งท่ี  1 ข้ อ  (3) 
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการ
กองทรัสต์เก่ียวกับความสมเหตุสมผลของ มูลค่า
การลงทุนในทรัพย์สินหลัก) 
 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นท่ีขัดแย้งและเห็นว่าการเข้าท ารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต ์
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
กับกองทรัสต์ 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน และกรรมการอิสระ 

บจ .  เ ค . อี . รี เ ทล  ซ่ึ ง เ ป็น เ จ้ า ของก รรมสิทธิ์

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดังกล่าว 
บจ. เค.อี.รีเทล กองทรัสต์จะน าเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์ และจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนั
การเงินไปลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 ซ่ึง
รวมไปถึงกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
บางส่วนของโครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 และโครงการ TC ในส่วนท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ซ่ึงปัจจุบนั บจ. 
เค.อี.รี เทล เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์
และอุปกรณ์ดังกล่าว 

เป็นส่วนหน่ึงของธุรกรรมการลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดนิ สิทธิการเช่าพืน้ท่ีเพิ่มเติมในอาคารบางส่วน และ
กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ ของศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ และ
ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 

บจ. เดอะคริสตัล ราช
พฤกษ์ รีเทล 

กองทรัสต์จะน าเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ และจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนั
การเงินไปลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั ้งท่ี 1 
ส าหรับศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ีราชพฤกษ์ 
ซ่ึงได้แก่การลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน และ
สิทธิการเช่าพืน้ท่ีในอาคารบางส่วนเป็นระยะเวลา
ประมาณ 23.4 ปี นับจากวันท่ีกองทรัสต์ลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 ซ่ึงรวมถึง
กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ

การด า เนินการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
เน่ืองจาก 
1) ท าให้กองทรัสต์ได้มาซ่ึงทรัพย์สนิหลักประเภท

ท่ีมีท าเลท่ีตัง้ท่ีดีและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ 
อันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กองทรัสตแ์ละ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

2) ช่วยกระจายความเสี่ยงในการด าเนินงานของ
กองทรัสต์โดยท าให้รายได้ของกองทรัสต์ ใน
ระยะยาว มีความม่ันคงเพิ่มขึน้ ผ่านการ
กระจายความเสี่ยงของการจัดหาประโยชน์

ส าหรับมูลค่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 มีการพิจารณาก าหนดขึน้โดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) 
ราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจัดท าโดยผู้ประเ มิน
มูล ค่ า ท รั พย์ สิน ท่ี ได้ รับความ เห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ในช่วงท่ีคาดว่าจะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 (3) อัตราผลตอบแทนในระดับท่ี
เหมาะสมท่ีนักลงทุนจะได้รับ (4) ศักยภาพในเชิง
พาณิชย์ของทรัพย์สิน (5) อัตราดอกเบีย้ทัง้ใน
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ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน และกรรมการอิสระ 

ต่าง ๆ ของศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอสบ ีราช
พฤกษ์ 
ทัง้นี ้มูลค่าการเข้าลงทุนสุดท้ายท่ีกองทรัสต์จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 จะมีจ านวนไม่เกิน 1,710 
ล้านบาท 

จากอสังหาริมทรัพย์ และช่วยลดการพึ่งพา
แ ห ล่ ง ร า ย ไ ด้  ( Asset Diversification)
เ น่ืองจากทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม 
มายังกองทรัสต์  และทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 มีท าเลท่ีตัง้ท่ีแตกต่างกัน  

3) การลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 
1 จะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของ
กระแสรายได้ของกองทรัสต์ในกรณีท่ีสทิธกิาร
เช่า/เช่าช่วงของทรัพย์สินบางแห่งสิน้สุดลง 

4) เงื่อนไขในการเข้าท ารายการซือ้ทรัพย์สินท่ี
ส าคัญเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสว่นท่ี 2.1 หัวข้อ 
3.3.1 ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั ้งท่ี 1 ข้อ (8) 
สรุปสาระส าคัญของสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครั ้งท่ี 1 โดย
เงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปตามปกติการ ค้ า
โดยท่ัวไป 

ประเทศและในตลาดโลก (6) อัตราผลตอบแทนท่ี
จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสาร
ทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอ่ืน ๆ 
และ (7) มูลค่า ท่ีผู้ เ ช่าและผู้ให้เ ช่าตกลงร่วมกัน 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนท่ี 2.1 
หัวข้อ 3.3.1 ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนในทรัพยส์นิท่ี
ก องท รั สต์ จะลงทุน เพิ่ม เติ มค รั ้งท่ี  1 ข้ อ  (3) 
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการ
กองทรัสต์เก่ียวกับความสมเหตุสมผลของ มูลค่า
การลงทุนในทรัพย์สินหลัก) 
 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นท่ีขัดแย้งและเห็นว่าการเข้าท ารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต ์

บจ. ลัก ซ์เซอรี  แอท ลิฟ
วิง 

บจ. ลักซ์เซอรี แอท ลิฟวิง จะท าสัญญาเช่าพืน้ท่ี
และสัญญาบริการในพืน้ท่ีบางส่วนของทรัพย์สนิท่ี
กองทรัสต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

เป็นการด า เนินการเพื่อจัดหาประโยชน์จา ก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยมีการก าหนดราคาโดย
ใช้ราคาตลาด และมีเงื่อนไขในการให้เช่าพืน้ท่ีและ

ในการเช่าพืน้ท่ีบนทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อ
ประกอบธุรกิจและด าเนินงานนัน้ อัตราค่าเช่าและ
บริการดังกล่าว เป็นเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่า/
บริการพืน้ท่ีท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับเงื่อนไขปกติ
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ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน และกรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้กองทุนรวม CRYSTAL มีรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี
จาก บจ. ลักซ์เซอรี แอท ลิฟวิง ในปี 2560 จ านวน 
6.71 ล้านบาท และในปี 2561 จ านวน 2.64 ล้าน
บาท1/ 

บริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีใช้กับผู้ เช่ารายอ่ืน
ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน (Arm’s Length Basis) 

ท่ีผู้ เช่ารายอ่ืนได้รับ โดยเทียบเคียงกับลักษณะของ
พืน้ท่ี ต าแหน่งท่ีตัง้และขนาดของพืน้ท่ี 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นท่ีขัดแย้งและเห็นว่าการเข้าท ารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต ์

BBLAM ก องท รั ส ต์ จะแต่ง ตั ง้  BBLAM เ ป็นผู้ จั ดการ
กองทรัสต์ภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม 
CRYSTAL เป็นกองทรัสต์เสร็จสิน้ 

BBLAM มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน
การเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพือ่การลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารจัดการ
ก อง ทุนร ว มแล ะท รั ส ต์ เ พื่ อก า ร ล ง ทุ น ใ น
อสังหาริมทรัพย์ จึงมีความรู้ ความเข้าใจธุรกิจ
จัดการกองทุนรวมและทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องเป็น
อย่างดี BBLAM จึงมีความเหมาะสมเป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขท่ีเก่ียวข้องสอดคล้องกับ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ จัดการกองทรัสต์ และ
เทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์
ในตลาด โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมผู้ จัดการ
กองทรัสต์ตามท่ีเปิดเผยในส่วนท่ี 2.1 หัว ข้อ 11 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเ รียกเก็บจา ก
กองทรัสต์ 
 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นท่ีขัดแย้งและเห็นว่าการเข้าท ารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต ์

BBL BBL จะเป็นผู้ให้กู้ ยืมเงินแก่กองทรัสต์วงเงินรวมไม่
เกิน 4,505 ล้านบาท โดยแบง่เป็น 

การกู้ ยืมเงินเพื่อให้กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน
เ พิ่ ม เ ติ มค รั ้งท่ี  1 จะ เ ป็นปร ะ โ ย ชน์ต่ อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ เ น่ืองจากการกู้ ยืมเงินมีต้นทุนทาง

เงื่อนไขในการกู้ ยืมเงิน ซ่ึงรวมถึงอัตราดอกเบีย้ 
การช าระเงินต้นและดอกเบีย้  จะเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผลและไม่ท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ 
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ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน และกรรมการอิสระ 

1) วงเงินกู้ ระยะยาว (Term Loan) จ านวนไม่เกิน 
4,025 ล้ า นบา ท  ส า ห รั บก า รเ ข้ าลงทุน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 ของ
กองทรัสต์ จะเป็นการกู้ ยืมเงินจากวงเงิน
ดังกล่าวจ านวนไม่เกิน 2,875 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นประมาณไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ภายหลังการ
แปลงสภาพและการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทุนเพิ่มเติมครั ้งท่ี 1 โดยกองทรัสต์จะ
สามารถเบกิถอนส่วนท่ีเหลือเพื่อลงทุน และ/
หรือ ซือ้ทรัพย์สินส่วนเพิ่มเติมในภาระไม่เกิน
ร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม  

2) วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) จ านวนไม่เกิน 
380 ล้านบาท 

3) วงเงินหนังสือค า้ประกัน (L/G) จ านวนไม่เกิน 
100 ล้านบาท 

การเงิน (Cost of Debt) ต ่ากว่าต้นทุนทางการเงิน
ของเงินทุน (Cost of Equity) ซ่ึงส่งผลให้ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์มีโอกาสท่ีได้รับผลตอบแทนจากการ
ล ง ทุน ท่ีสูง ขึน้ กว่าการร ะดมทุนผ่านเงินทุน 
(Equity) เพียงอย่างเดียว 

โดยมีการก าหนดเงื่อนไขในสัญญาท่ีเก่ียวข้องท่ี
เป็นเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ (Arm’s Length 
Basis) ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ มีการเข้าท าสัญญา
เงินกู้ กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงของผู้ จัดการกองทรัสต์
นัน้ สัญญาเงินกู้ ท่ีเข้าท าจะมีเงื่อนไขท่ีไม่ด้อยกว่า
ข้อเสนอจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ สถาบนั
การเงินอ่ืนท่ีประสงค์จะให้เงินกู้ แก่กองทรัสต์ โดย
ในการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะ
พิจารณาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานะ
ทางการเงินและกระแสเงินสดของกองทรัสต์  
รวมถึงสภาวะตลาดเงินตลาดทุน 
 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นท่ีขัดแย้งและเห็นว่าการเข้าท ารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต ์

BBL จะท าสัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการใน
พืน้ท่ีบางส่วนของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ 

เป็นการด า เนินการเพื่อจัดหาประโยชน์จา ก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยมีการก าหนดราคาโดย
ใช้ราคาตลาด และมีเงื่อนไขในการให้เช่าพืน้ท่ีและ
บริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีใช้กับผู้ เช่ารายอ่ืน
ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน (Arm’s Length Basis) 

ในการเช่าพืน้ท่ีบนทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อ
ประกอบธุรกิจและด าเนินงานนัน้ อัตราค่าเช่าและ
บริการดังกล่าวเป็นเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่า/
บริการพืน้ท่ีท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับเงื่อนไขปกติ
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
กับกองทรัสต์ 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน และกรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้กองทุนรวม CRYSTAL มีรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี
จาก BBL ในปี 2560 จ านวน 2.24 ล้านบาท และ
ในปี 2561 จ านวน 2.24 ล้านบาท1/ 

ท่ีผู้ เช่ารายอ่ืนได้รับ โดยเทียบเคียงกับลักษณะของ
พืน้ท่ี ต าแหน่งท่ีตัง้และขนาดของพืน้ท่ี 
 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นท่ีขัดแย้งและเห็นว่าการเข้าท ารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต ์

 กองทรัสต์อาจจะเปิดบญัชีเงินฝาก (กระแสรายวนั 
ออมทรัพย์ และ/หรือ ประจ า) กับ BBL เพื่อใช้ท า
ธุรกรรมทางการเงิน 

เป็นการด า เนินการเพื่อการด า เนินงา นข อง
กองทรัสต์  โดยมีการก าหนดราคาและบริการท่ี
เป็นไปตามมาตรฐานกับธนาคารพาณิชย์ท่ัวไป 

การเปิดบัญชีธนาคารกับ BBL นัน้เป็นการเปิด
บญัชีเพื่อธุรกรรมทางการเงินท่ัวไปของกองทรัสต์ 
ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานของธนาคารพาณิชย์ท่ัวไป 

ท่ีมา: 1/ งบการเงินตรวจสอบของกองทุนรวม CRYSTAL ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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12.3 รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี 

นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
กับกองทรัสต์ 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน และกรรมการอิสระ 

SCBAM กองทรัสต์จะแต่งตัง้ SCBAM เป็นทรัสตีภายหลัง
ก า ร แปล งสภาพกองทุนรวม  CRYSTAL เ ป็น
กองทรัสต์เสร็จสิน้ 

SCBAM มีเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นทรัสตี
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
การบริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใน
หลายประเภทธุรกิจ จึงมีความรู้ ความเข้าใจใน
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องเป็นอย่างดี SCBAM จึงมีความเหมาะสม
เป็นทรัสตี 

โครงสร้างของค่าธรรมเนียมทรัสตีนัน้เป็นไปตาม
ธุรกิจโดยปกติ ซ่ึงเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเ นียม
ประเภทเดียวกันของทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ 
โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมทรัสตีตามท่ี
เปิดเผยในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 11 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นท่ีขัดแย้งและเห็นว่าการเข้าท ารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต ์

SCB SCB จะท าสัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการใน
พืน้ท่ีบางส่วนของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ 
ทัง้นี ้กองทุนรวม CRYSTAL มีรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี
จาก SCB ในปี 2560 จ านวน 2.91 ล้านบาท และ
ในปี 2561 จ านวน 2.98 ล้านบาท1/ 

เป็นการด า เนินการเพื่อจัดหาประโยชน์จา ก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยมีการก าหนดราคาโดย
ใช้ราคาตลาด และมีเงื่อนไขในการให้เช่าพืน้ท่ีและ
บริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีใช้กับผู้ เช่ารายอ่ืน
ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน (Arm’s Length Basis) 

ในการเช่าพืน้ท่ีบนทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อ
ประกอบธุรกิจและด าเนินงานนัน้ อัตราค่าเช่าและ
บริการดังกล่าวเป็นเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่า/
บริการพืน้ท่ีท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับเงื่อนไขปกติ
ท่ีผู้ เช่ารายอ่ืนได้รับ โดยเทียบเคียงกับลักษณะของ
พืน้ท่ี ต าแหน่งท่ีตัง้และขนาดของพืน้ท่ี 
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นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
กับกองทรัสต์ 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน และกรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นท่ีขัดแย้งและเห็นว่าการเข้าท ารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต ์

ท่ีมา: 1/ งบการเงินตรวจสอบของกองทุนรวม CRYSTAL ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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12.4 นโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัด การ
กองทรัสต์ 

ในกรณี ท่ีจะมีการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์  กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ (นอกเหนือจากท่ีได้เปิดเผยข้างต้นและมิใช่รายการทางการค้าท่ีกองทรัสต์ท าเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจท่ีมี
เงื่อนไขทางการค้าท่ัวไป) ผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการด าเนินการตามกฎหมายหลักทรัพย์ดังนี ้

(1) บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ 

บุคคลท่ีเ ก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ให้หมายความตามท่ีก าหนดในประกาศท่ีเก่ียวข้องกับ
หลักเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

(2) เงื่อนไขและข้อก าหนดท่ัวไปของกองทรัสต์ในการเข้าท าธุรกรรมกับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ มีดังต่อไปนี ้

- ในการท าธุรกรรมของกองทรัสต์ กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ 
จะด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดี
ท่ีสุดของกองทรัสต์ 

- ธุรกรรมท่ีกองทรัสต์ท ากับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ จะต้อง
เป็นธุรกรรมท่ีมีความสมเหตุสมผลและใช้ราคาท่ีเป็นธรรม รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมท่ี
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอัตราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

- ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้การเข้าท ารายการโดยกองทรัสต์ไม่ว่ารายการใด ต้องได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ก่อนการเข้า ท า
รายการ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้กรรมการอิสระให้ความเห็นเก่ียวกับรายการดงักล่าว และ
ความเห็นของกรรมการอิสระจะถูกน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/
หรือท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้ม่ันใจว่าการเข้าท ารายการตามท่ีเสนอนัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของกองทรัสต์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หากกรรมการอิสระไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีผู้ เช่ียวชาญอิสระ เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงนิ
อิสระ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้สอบบญัชี เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกลา่ว 
เพื่อน าไปใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการของผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ตามแต่กรณี โดยผู้ มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการท่ีตนมีส่วนได้
เสีย โดยการพิจารณาและอนุมัติการท ารายการของกองทรัสต์ไม่ว่าจะโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
ของผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยท รัสต์ จะมีการด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง   
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12.5 นโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ กับทรัสตีหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีความจ าเป็นต้องท ารายการกับทรัสตีหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสตจ์ะ
พิจารณาถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับ
ความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีกองทรัสต์จะได้จากการเข้าท ารายการ โดยขัน้ตอนการพิจารณาและอนุมัติการท ารายการ จะ
มีการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดจะไม่สามารถออกเสียงเพื่อ
อนุมัติการท ารายการท่ีตนมีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้กองทรัสต์จะเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกับการท ารายการกับทรัสตี และ/หรือ 
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี ให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
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13. กระบวนการแปลงสภาพและการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
 

13.1 ท่ีมาและเหตุผลในการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ 

เน่ืองจากคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (“กองทุนรวม CRYSTAL”) (“คณะกรรมการลงทุน”) ได้รับหนังสือแสดงเจตจ านงจาก 
บจ. เกียรติสหมิตร และ บจ. เบญจกิจพัฒนา ในฐานะผู้ ถือหน่วยของกองทุนรวม CRYSTAL ทัง้นี ้KERM และ BBLAM 
(ในฐานะผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ และจะเข้าเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์เม่ือมีการก่อตัง้ทรัสต์แล้วเสร็จ) เพื่อพิจารณาการแปลงสภาพ
กองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ และลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 และเม่ือ
พิจารณาถึงโอกาสในการขยายการลงทุนของกองทรัสต์ เพื่อเพิ่มรายได้ของกองทรัสต์และให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม CRYSTAL โดยรวมในระยะยาว 

ในการนี ้KERM และ BBLAM (“ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์” หรือ “ผู้ จัดการกองทรัสต์”) ได้เสนอแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม 
CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ และการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะผู้ จัดการกองทุนรวม CRYSTAL (“บริษัทจัดการ”) เพื่อให้กองทรัสต์สามารถขยายการ
ลงทุนในทรัพย์สินท่ีมีคุณภาพ อันจะเป็นการสานต่อนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ทัง้นี ้ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะ
ยื่นค าขอความเห็นชอบเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยจะเข้าเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์เม่ือมีการก่อตัง้
กองทรัสต์แล้ว 

13.2 แผนการแปลงสภาพกองทุนรวม 

ตามแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์นัน้ กองทรัสต์จะก่อตัง้ขึน้ด้วยผลของสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์และสมบูรณ์เม่ือผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ก่อสิทธิและหน้าท่ีในทางทรัพยส์ินให้แก่ทรัสตีด้วยการเข้าท าสัญญาท่ีมีข้อผกูพนั
ว่าผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะด าเนินการเพือ่ให้กองทรัสต์ ได้มาซ่ึงทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีแปลงสภาพ โดย
แลกกับการท่ีกองทุนรวม CRYSTAL จะได้รับหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ของกองทรัสต์ และเม่ือกองทรัสต์ได้ก่อตัง้ขึน้ แล้ว  
กองทรัสต์จะรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CRYSTAL ซ่ึงรวมถึงการรับโอนสิทธิและหน้า ท่ีตามสัญญาท่ี
กองทุนรวม CRYSTAL เป็นคู่สัญญาอยู่ในปัจจุบนั และอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม CRYSTAL ซ่ึง
เป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ลงทุนในปัจจุบันและหลังจากการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม 
CRYSTAL ดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวม CRYSTAL และช าระบญัชี โดยในขัน้ตอนการช าระบญัชี 
ผู้ช าระบญัชีจะแบง่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ได้มาจากการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุน
รวม CRYSTAL ให้แก่กองทรัสต์ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีช่ือปรากฏในทะเบยีนผู้ ถือหน่วย
ลงทุน ณ วันท่ีก าหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ ซ่ึงอาจจะไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิเข้า ร่วม
ประชุมและอนุมัติการแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ซ่ึงจะได้ประกาศต่อไป  

นอกจากนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการเพื่อให้หน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์ ท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่กองทุน
รวม CRYSTAL เพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CRYSTAL เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนแทน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ซ่ึงจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีน โดยจะด าเนินการดังกล่าวให้
แล้วเสร็จภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
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13.3 แผนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้เสนอแผนการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 โดยผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะเข้าเป็น
ผู้ จัดการกองทรัสต์เม่ือมีการก่อตัง้กองทรัสต์ และกองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ใน
ระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ ทัง้นี ้แหล่งเงินทุนท่ีจะใช้ใน
การลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเตมิในครัง้ท่ี 1 จะมาจากเงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์โดยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ของกองทรัสต์ และเงินกู้ ยืมจากธนาคาร และ/หรือ สถาบนัการเงินอ่ืนใด ทัง้นี ้โครงสร้างเงินทุนท่ี
จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ท่ี 1 ของกองทรัสต์ นัน้จะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของอัตราส่วนหนีส้ิน และเงินทุนของกองทรัสต์ สภาวะของตลาดทุน และตลาดตราสารหนีใ้นปัจจุบนั 
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13.4 กระบวนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การช าระบัญชี และการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 (Conversion Timeline)  

ล าดับ ขัน้ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CRYSTAL 
การช าระบัญชี และการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

ระยะเวลาการด าเนินการโดยประมาณ 

1.  ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์และท่ีปรึกษาทางการเงินร่วมกันยื่นค าขออนุญาตเพื่อออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ต่อส านักงาน ก.ล.ต.  

- 

2.  ส านักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแบบค าขออนุญาต รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

ท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้ ก่อตัง้ทรัสต์  จะร่วมกันจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานและ
ค าอธิบายเพิ่มเติม เพื่อตอบประเด็นค าถามและข้อสังเกตจากส านักงาน ก.ล.ต. และ
เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  

3.  ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์และท่ีปรึกษาทางการเงินจะยืน่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสอืชี ้
ชวนเพื่อการแปลงสภาพท่ีแก้ไขเพิ่มเติมครัง้หลังสุดต่อส านักงาน ก.ล.ต. และน า
เอกสารนัน้เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชีช้วนเพื่อการแปลงสภาพจะมีผลใช้บงัคับเม่ือ
พ้นระยะเวลา 14 วันนับแต่วันท่ีทางส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือชีช้วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมครัง้หลังสุด 

4.  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบวันปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทุนเพือ่
ก าหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL กับหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ (Book Closing Date for Swap) 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อก าหนด
สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ 

5.  ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้เคร่ืองหมาย XO-Swap (ซ่ึงหมายความว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทุนจะ
ไม่ได้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นหน่วยทรัสต์ (Swap)) 

3 วันท าการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อก าหนดสิทธิในการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ 

6.  บริษัทจัดการจะรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบยีนพักการโอน
หน่วยลงทุน (Book Closing for Swap) 

หลังจากวันท่ีแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบวันปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทุน
อย่างน้อย 14 วัน 
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ล าดับ ขัน้ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CRYSTAL 
การช าระบัญชี และการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

ระยะเวลาการด าเนินการโดยประมาณ 

7.  บริษัทจัดการจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดพักการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม CRYSTAL (ขอ SP) 

ล่วงหน้า 3 วันท าการก่อนวันปิดสมุดทะเบยีนทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อ
ก าหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ 

8.  ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL     
(ขึน้ SP) 

ต่อเน่ืองไปจนถึงวันท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
CRYSTAL และรับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

9.  ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ด าเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ ด้วยการก่อ
สิทธิและหน้าท่ีในทางทรัพย์สินของกองทุนรวม CRYSTAL ให้แก่ทรัสตี 

โดยไม่ชักช้า โดยผู้ ก่อตัง้ทรัสต์คาดว่าจะด าเนินการแปลงสภาพภายในเดือน [•] 2562 

10.  บริษัทจัดการจะแจ้งการเลิกกองทุนรวม CRYSTAL ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม CRYSTAL ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. 

ก่อนการเลิกกองทุนรวม CRYSTAL เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.  ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะขายหน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพให้แก่กองทุนรวม CRYSTAL  โดย
บริษัทจัดการจะโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CRYSTAL ไปยังกองทรัสต์  
เพื่อแลกเปลี่ยนกับหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่เพื่อการแปลงสภาพของกองทรัสต์ 
ทัง้นี ้ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ต้องเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพให้แล้วเสร็จภายใน 6 
เดือนนับแต่วันท่ีส านักงาน ก.ล.ต. แจ้งผลการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการ
แปลงสภาพ 

- 
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ล าดับ ขัน้ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CRYSTAL 
การช าระบัญชี และการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

ระยะเวลาการด าเนินการโดยประมาณ 

12.  บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม CRYSTAL ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีมีการโอน
ท รั พย์ สิ นแล ะภา ระ ของกองทุนรวม 
CRYSTAL ไปยังกองทรัสต์  

ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการแปลง

สภาพ 
13.  ผู้ช าระบญัชีจะแบง่หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมี

ช่ือปรากฏในทะเบยีนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีก าหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนห น่วย
ลงทุนกับหน่วยทรัสต์ โดยผู้ช าระบญัชีจะจัดส่งเอกสารดังนี ้ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
(1) เอกสารท่ีแสดงถึงจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับ 
(2) หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์ ท่ีรองรับการแปลงสภาพ หรือเอกสารซ่ึงมี

ข้อมูลท่ีมีสาระตรงตามสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ท่ีปรากฏ
ในส่วนท่ี 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ียื่นต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. 

โดยไม่ชักช้า 

14.  ผู้ ช าระบัญชี และ/หรือ บริษัทจัดการ จะขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
CRYSTAL จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delist) 

- 

15.  ผู้ ก่อตั ง้ทรัสต์จะด าเนินการให้หน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพของกองทรัสต์  เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- 

16.  ผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการช าระบญัชีท่ีนอกเหนือจากข้อ 13. ให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วันนับแต่วันเลิกกองทุนรวม CRYSTAL เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

17.  ผู้ช าระบญัชีจะยื่นค าขอจดทะเบยีนเลิกกองทุนรวมพร้อมทัง้จัดส่งรายงานและผลการ
ช าระบญัชีต่อส านักงาน ก.ล.ต.  

ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีช าระบญัชีแล้วเสร็จ 
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ส่วนท่ี 2.3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

14. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

14.1 สรุปรายงานการสอบบัญชีของกองทุนรวม CRYSTAL 

14.1.1 ผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีส าหรับกองทุนรวม CRYSTAL สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

งบการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 5659 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 5659 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 5659 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

14.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 

ความเห็นของผู้สอบบญัชีท่ีเปิดเผยในงบการเงินสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี  ้

งบการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการ
ด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินสุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลทาง
การเงินท่ีส าคัญส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการ
ด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินสุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลทาง
การเงินท่ีส าคัญส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการ
ด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินสุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลทาง
การเงินท่ีส าคัญส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
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14.2 ตารางสรุปงบการเงินของกองทุนรวม CRYSTAL 

14.2.1 งบดุล 

หน่วย: ล้านบาท 

งบดุล 
กองทุนรวม CRYSTAL 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
ณ วันท่ี  

30 มิถุนายน 
2559 2560 2561 2562 

สินทรัพย์ 
   

 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์าม
มูลค่ายุติธรรม 

4,209.00 4,112.00 4,021.00 3,982.00 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 141.90 130.26 116.05 148.39 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 69.53 63.30 71.77 43.46 
ลูกหนี ้

   
 

จากการให้เช่าพืน้ท่ี 6.79 6.83 4.09 5.07 
จากการให้เช่าเหมางานระบบ 7.11 7.72 8.10 8.24 
จากการให้เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง 1.59 1.77 1.84 1.86 
จากดอกเบีย้ 0.19 0.01 0.42 1.23 

ลูกหนีเ้งินมัดจ าค่าเช่าพืน้ท่ี 0.26 0.78 0.73 0.29 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 0.48 0.43 0.61 0.17 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 0.05 0.11 0.11 0.06 

รวมสินทรัพย์ 4,436.89 4,323.21 4,224.73 4,190.77 
หนีสิ้น 

   
 

เจ้าหนีอ่ื้น 9.71 10.15 10.44 9.87 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12.29 17.02 12.60 10.85 
รายได้รับล่วงหน้า 0.93 1.22 0.81 0.87 
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน - 1.20 1.14 1.25 
เงินมัดจ าค่าเช่าพืน้ท่ี 107.44 103.17 100.73 97.65 

รวมหนีสิ้น 130.37 132.76 125.72 120.49 
สินทรัพย์สุทธิ 4,306.53 4,190.44 4,099.01 4,070.28 
สินทรัพย์สุทธิ:   

 
 

ทุนจดทะเบยีน   
 

 
หน่วยลงทุน 390,000,000 หน่วย  
(30 มิถุนายน 2562 : มูลค่าหน่วยละ 
10.3074 บาท)  
(31 ธันวาคม 2561: มูลค่าหน่วยละ 
10.4622 บาท) 

4,134.00 4,134.00 4,080.26 4,019.88 
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หน่วย: ล้านบาท 

งบดุล 
กองทุนรวม CRYSTAL 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
ณ วันท่ี  

30 มิถุนายน 
2559 2560 2561 2562 

(31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560: 
มูลค่าหน่วยละ 10.6 บาท)  

ทุนท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน     
หน่วยลงทุน 390,000,000 หน่วย  
(30 มิถุนายน 2562: มูลค่าหน่วยละ 
10.3074 บาท)  
(31 ธันวาคม 2561: มูลค่าหน่วยละ 
10.4622 บาท) 
(31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560: 
มูลค่าหน่วยละ 10.6 บาท) 

4,134.00 4,134.00 4,080.26 4,019.88 

ก าไรสะสม 172.53 56.44 18.76 50.40 
สินทรัพย์สุทธิ 4,306.53 4,190.44 4,099.01 4,070.28 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.0423 10.7447 10.5102 10.4366 

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วัน
สิน้ปี (หน่วย) 

390,000,000 390,000,000 390,000,000 390,000,000 

14.2.2 งบก าไรขาดทุน 

หน่วย: ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน 
กองทุนรวม CRYSTAL 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดหกเดือน  

สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2559 2560 2561 2561 2562 

รายได้จากการลงทุน      
รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 280.23 267.80 262.05 131.04 130.56 
รายได้ค่าเช่าเหมางานระบบ 85.92 86.71 89.80 44.76 45.32 
รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง 18.77 19.52 20.31 9.96 10.36 
รายได้ดอกเบีย้ 1.40 0.56 0.91 0.34 0.94 
รายได้อ่ืน 7.81 6.16 4.44 2.40 1.89 

รวมรายได้ 394.13 380.76 377.51 188.49 189.07 
ค่าใช้จ่าย      
ต้นทุนค่าเช่า 43.83 43.61 45.30 21.58 21.33 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 10.11 9.87 9.69 4.82 4.69 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.15 1.12 1.10 0.55 0.53 
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หน่วย: ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน 
กองทุนรวม CRYSTAL 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดหกเดือน  

สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2559 2560 2561 2561 2562 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 1.38 1.35 1.32 0.66 0.64 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ 25.72 24.46 23.77 12.04 11.74 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 0.99 1.21 1.09 0.52 0.93 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2.85 9.01 8.67 3.10 7.89 

รวมค่าใช้จ่าย 86.02 90.63 90.94 43.27 47.75 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 308.11 290.13 286.57 145.22 141.32 
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน      
รายการก าไรสทุธิท่ีเกิดขึน้จากเงินลงทุน 1.74 0.40 1.64 1.06 0.72 
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึน้จาก
เงินลงทุน 

54.32 (105.53) (110.00) 48.24 (40.24) 

รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดขึน้
และท่ียังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน 

56.07 (105.14) (108.35) 49.30 (39.52) 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด าเนินงาน 

364.18 185.00 178.22 194.52 101.80 

14.2.3 งบกระแสเงินสด 

หน่วย: ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 
กองทุนรวม CRYSTAL 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดหกเดือน

สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2559 2561 2562 2561 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการ
ด าเนินงาน 

364.18 185.00 178.22 194.52 101.80 

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์
สุทธิจากการด าเนินงานให้เป็นเงินสดสทุธิ
ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน: 

     

การซือ้เงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 

- (7.65) (18.59) (16.56) (1.78) 

การซือ้เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ (363.00) (134.00) (150.00) (95.00) (88.00) 
การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 404.00 147.00 165.00 130.00 56.00 
การ (เพิ่มขึน้) ลดลงในลูกหนีจ้ากการให้
เช่าพืน้ท่ี 

1.03 (0.04) 2.74 1.52 (0.97) 
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หน่วย: ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 
กองทุนรวม CRYSTAL 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดหกเดือน

สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2559 2561 2562 2561 2562 

การ (เพิ่มขึน้) ลดลงในลูกหนีจ้ากการให้
เช่าเหมางานระบบ 

0.12 (0.61) (0.39) (0.23) (0.13) 

การเพิ่มขึน้ในลูกหนีจ้ากการให้เช่าพืน้ท่ี
ส่วนกลาง 

(0.06) (0.18) (0.07) (0.02) (0.02) 

การลดลงในลูกหนีจ้ากดอกเบีย้ 0.09 0.17 (0.41) (0.01) (0.81) 
การ (เพิ่มขึน้) ลดลงในลูกหนีเ้งินมัดจ าค่า
เช่าพืน้ท่ี 

0.27 (0.52) 0.05 (0.05) 0.44 

การลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 0.43 0.05 (0.18) 0.35 0.44 
การ (เพิ่มขึน้) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียน
อ่ืน 

0.0001 (0.05) (0.01) 0.05 0.06 

การ (เพิ่มขึน้) ลดลงในค่าเช่าค้างรับ 2.03 (1.84) 0.44 0.42 0.92 
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในเจ้าหนีอ่ื้น (0.03) 0.44 0.29 (0.27) (0.57) 
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (9.75) 4.73 (4.42) (3.43) (1.75) 
การเพิ่มขึน้ในรายได้รับล่วงหน้า 0.10 0.29 (0.41) (0.30) 0.06 
การเพิ่มขึน้ในหนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน - 1.20 (0.06) 0.04 0.12 
การลดลงในเงินมัดจ าคา่เช่าพืน้ท่ี (8.65) (4.27) (2.44) (4.54) (3.09) 
โอนกลับค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสญู (0.23) - - - (0.01) 
รายการก าไรสทุธิท่ีเกิดขึน้จากเงินลงทุน (1.74) (0.40) (1.64) (1.06) (0.72) 
รายการ (ก าไร) ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึน้
จากเงินลงทุน 

(54.32) 105.53 110.00 (48.24) 40.24 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 334.46 294.85 278.12 157.21 102.23 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
การแบง่ปันส่วนทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน (313.48) (301.08) (215.90) (127.73) (70.16) 
การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วย
ลงทุน 

- - (53.74) (14.16) (60.37) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (313.48) (301.08) (269.65) (141.88) (130.53) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) สุทธิ 

20.97 (6.23) 8.47 15.33 (28.30) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี 48.55 69.53 63.30 63.30 71.77 
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี 69.53 63.30 71.77 78.63 43.47 
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14.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญของกองทุนรวม CRYSTAL 

กองทุนรวม CRYSTAL 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวดหกเดือน
สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 2560 2561 2561 2562 
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ 
วันสิน้ปี (ล้านหน่วย) 

390 390 390 390 390 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 11.0423 10.7447 10.5102 10.8796 10.4366 
อัตราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธจิาก
การด าเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถัว
เฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ) 

8.50 4.38 4.26 4.62 2.49 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลีย่ระหว่างปี (ร้อยละ) 

2.01 2.15 2.17 1.03 1.17 

อัตราส่วนของรายได้จากเงนิลงทุนรวมต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลีย่ระหว่างปี (ร้อย
ละ) 

9.20 9.01 9.02 4.48 4.63 

14.4 งบเสมือนของกองทรัสต์ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

งบการเงินของกองทรัสต์ เสมือนกองทุนรวม CRYSTAL ได้แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ ตัง้แต่ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 และยังไม่ได้มีการลงทุนในทรัพยส์ินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ โดยเป็นข้อมูลทางการเงินเสมือนส าหรั บปี
สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 (ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561) มีรายละเอียดดังนี ้

14.4.1 งบดุลเสมือน 

หน่วย: ล้านบาท 

งบดุลเสมือน 
หมายเหตุ: ในกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการจดัหา

ผลประโยชน์และไม่มีการลงทนุเพิ่มเติมครั้งที ่1 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
งบดุล 

(ตรวจสอบ)  
ของกองทุนรวม 

CRYSTAL 

รายการ
ปรับปรุง 

งบดุลเสมือน
ของกองทรัสต์ 

สินทรัพย์    
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
ตามมูลค่ายุติธรรม  

4,021.00 - 4,021.00 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 116.05 - 116.05 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 71.77 (15.31) 56.46 
ลูกหนี ้    
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หน่วย: ล้านบาท 

งบดุลเสมือน 
หมายเหตุ: ในกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการจดัหา

ผลประโยชน์และไม่มีการลงทนุเพิ่มเติมครั้งที ่1 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
งบดุล 

(ตรวจสอบ)  
ของกองทุนรวม 

CRYSTAL 

รายการ
ปรับปรุง 

งบดุลเสมือน
ของกองทรัสต์ 

จากการให้เช่าพืน้ท่ี 4.09 - 4.09 
จากการให้เช่าเหมางานระบบ 8.10 - 8.10 
จากการให้เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง 1.84 - 1.84 
จากดอกเบีย้ 0.42 - 0.42 

ลูกหนีเ้งินมัดจ าค่าเช่าพืน้ท่ี 0.73 - 0.73 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 0.61 - 0.61 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 0.11 - 0.11 

รวมสินทรัพย์ 4,224.73 (15.31) 4,209.43 
หนีสิ้น    
เจ้าหนีอ่ื้น 10.44 - 10.44 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12.60 - 12.60 
รายได้รับล่วงหน้า 0.81 - 0.81 
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 1.14 - 1.14 
เงินมัดจ าค่าเช่าพืน้ท่ี 100.73 - 100.73 

รวมหนีสิ้น 125.72 - 125.72 
สินทรัพย์สุทธิ 4,099.01 (15.31) 4,083.71 
สินทรัพย์สุทธิ:     
ทุนจดทะเบยีน    
หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ 390,000,000 หน่วย มูลค่า
หน่วยละ 10.4622 บาท 

4,080.26 - 4,080.26 

ทุนท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์    
หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ 390,000,000 หน่วย มูลค่า
หน่วยละ 10.4622 บาท 

4,080.26 - 4,080.26 

ก าไรสะสม 18.76 (15.31) 3.45 
สินทรัพย์สุทธิ 4,099.01 (15.31) 4,083.71 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.5102 (0.0392) 10.4710 

จ านวนหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วัน
สิน้ปี (หน่วย) 

390,000,000 - 390,000,000 
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14.4.2 งบก าไรขาดทุนเสมือน 

งบก าไรขาดทุนเสมือน 
หมายเหตุ: ในกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการจดัหา

ผลประโยชน์และไม่มีการลงทนุเพิ่มเติมครั้งที ่1 

ปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2561 
งบก าไรขาดทุน 
(ตรวจสอบ)  

ของกองทุนรวม 
CRYSTAL 

รายการ
ปรับปรุง 

งบเสมือนของ
กองทรัสต์ 

รายได้จากการลงทุน    
รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 262.05 - 262.05 
รายได้ค่าเช่าเหมางานระบบ 89.80 - 89.80 
รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง 20.31 - 20.31 
รายได้ดอกเบีย้ 0.91 - 0.91 
รายได้อ่ืน 4.44 - 4.44 

รวมรายได้ 377.51 - 377.51 

ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนค่าเช่า 45.30 - 45.30 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม 9.69 (9.69) - 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต ์ - 17.06 17.06 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.10 (1.10) - 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี - 4.27 4.27 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 1.32 0.25 1.57 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ 23.77 - 23.77 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1.09 - 1.09 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8.67 - 8.67 

รวมค่าใช้จ่าย 90.94 10.79 101.73 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 286.57 (10.79) 275.78 

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน    
รายการก าไรสทุธิท่ีเกิดขึน้จากเงินลงทุน 1.64 - 1.64 
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน (110.00) - (110.00) 

รวมรายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึน้และท่ียังไม่เกิดขึน้จาก
เงินลงทุน 

(108.35) - (108.35) 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 178.22 (10.79) 167.43 
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14.4.3 สรุปสมมติฐานท่ีส าคัญในการจัดท าข้อมูลทางการเงินเสมือน 

สมมติฐานในการจัดท าข้อมูลทางการเงินเสมือนของกองทรัสต์ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี ้

(1) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดท าขึน้โดยถือเสมือนว่ากองทุนรวม CRYSTAL มีการแปลงสภาพจากกองทุนรวม 
CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ ตัง้แต่วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต์ ภายใต้สมมติฐานว่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ได้ออกหน่วยทรัสต์
ให้แก่กองทุนรวม CRYSTAL เพื่อช าระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สินและภาระหนีส้ินของกองทุนรวม 
CRYSTAL จ านวน 390,000,000 หน่วย โดยมูลค่าท่ีตราไว้เท่ากับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม 
CRYSTAL ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ภายหลังหักค่าใช้จ่ายซ่ึงเกิดจากแปลงสภาพต่าง ๆ ท่ีกองทุนรวม 
CRYSTAL เป็นผู้ รับผิดชอบ ตามรายละเอียดในข้อ (3) และข้อ (8) ด้านล่าง 

(2) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดท าขึน้โดยถือเสมือนว่าจ านวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ภายหลังการแปลง
สภาพมีจ านวนเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยทรัส ต์ของ
กองทรัสต์กับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL (Swap Ratio) เท่ากับ 1:1 

(3) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดท าขึน้โดยถือเสมือนว่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวม CRYSTAL ได้มี
การโอนทรัพย์สินไปยังกองทรัสต์ โดยได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ รวมถึงได้รับลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสิทธิการเช่าเป็นอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าสิทธิการเช่า แต่ไม่เกิน 100,000 
บาทต่อสัญญา ซ่ึงเท่ากับ 0.40 ล้านบาท ทัง้นี ้กองทุนรวม CRYSTAL เป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบยีนดังกล่าว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อก าไรสะสมของปี 2560 ของกองทุนรวม CRYSTAL ซ่ึงส่งผลให้มูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ลดลง 

(4) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดท าขึน้โดยถือเสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ ใน
ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์ ดังนัน้ภายหลังการแปลงสภาพ กองทรัสต์ได้มี
การเข้าท าสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ฉบบัใหม่กับ บจ. เค.อี.รีเทล ในวันแปลงสภาพ โดยเงื่อนไข
และข้อก าหนดเป็นไปตามท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ได้ตกลงไว้แต่เดิม และผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(5) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดท าขึน้โดยถือเสมือนว่าผู้ จัดการกองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการบริหาร
จัดการกองทรัสต์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน) โดยก าหนดค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าบนสมมติฐานตามสัดส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินรวมจากกรณีท่ีมีการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ทัง้นี ้ภายหลังจากการ
แปลงสภาพจากกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ จะไม่มีผู้ จัดการกองทุนรวม ดังนัน้จึงไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม 

(6) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดท าขึน้โดยถือเสมือนว่าทรัสตีมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษา
ทรัพย์สินรายปีในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอ่ืนใดในท ายองเดียวกัน) โดยก าหนดค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าบนสมมติฐานตามสัดส่วนมูลคา่ทรัพยส์นิ
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รวมจากกรณีท่ีมีการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ทัง้นี ้ภายหลังจากการแปลง
สภาพจากกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ จะไม่มีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนัน้จึงไม่มีค่าธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

(7) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดท าขึน้โดยถือเสมือนว่าค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคิดในอัตรา ท่ีนายทะเ บียน
หน่วยทรัสต์ก าหนด 

(8) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดท าขึน้โดยถือเสมือนว่ากองทุนรวม CRYSTAL เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืนซ่ึง
เกิดจากการแปลงสภาพจ านวนประมาณ 4.12 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากรายการค่าใช้จ่ายในหนังสือเชิญ  
ประชุมและบนสมมติฐานตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินรวมส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

(9) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดท าขึน้โดยถือเสมือนว่ากองทรัสต์ไม่มีการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มเติม 

(10) เม่ือเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของข้อมูลทางการเงินเสมือนกับค่าใช้จ่ายตามงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วโดย
ผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม CRYSTAL ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ข้อมูลเสมือนจัดท าโดยถือ
เสมือนว่านอกเหนือจากรายการข้างต้น ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ไม่มีความแตกต่างจากคา่ใช้จ่ายของกองทุน
รวม CRYSTAL 

(11) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดท าขึน้โดยถือเสมือนว่าในปี 2561 กองทรัสต์มีการจ่ายประโยชน์ตอนแทนเป็น
จ านวนเงิน 256.97 ล้านบาท (อน่ึง กองทุนรวม CRYSTAL จ่ายประโยชน์ตอบแทนจริงจ านวน 269.65 ล้าน
บาท ในปี 2561) ซ่ึงประกอบด้วยการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ 2 ช่วงเวลาดังนี ้

(ก) วันท่ี 2 มีนาคม 2561 กองทรัสต์มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 66.07 ล้านบาท ซ่ึงเท่ากับ
การจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนจริงของกองทุนรวม CRYSTAL ณ วันดังกล่าว ภายหลังหักค่าใช้จ่าย
ซ่ึงเกิดจากแปลงสภาพต่าง ๆ  ท่ีกองทุนรวม CRYSTAL เป็นผู้ รับผิดชอบ โดยเป็นการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนจากผลการด าเนินงานตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาก่อน
การแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ 

(ข) ในช่วงวันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็น
จ านวนเงิน 190.90 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.42 ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ จากผลการ
ด าเนินงานตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาหลงัการแปลงสภาพ
เป็นกองทรัสต์ 
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15. การวิเคราะห์และค าอธบิายของผู้จัดการกองทรัสต์ 

15.1 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

15.1.1 สินทรัพย์ 

หน่วย: ล้านบาท 

กองทุนรวม CRYSTAL 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ณ วันท่ี  
30 มิถุนายน 

2559 2560 2561 2562 
สินทรัพย์ 

   
 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์าม
มูลค่ายุติธรรม 

4,209.00 4,112.00 4,021.00 3,982.00 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 141.90 130.26 116.05 148.39 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 69.53 63.30 71.77 43.46 
ลูกหนี ้

   
 

จากการให้เช่าพืน้ท่ี 6.79 6.83 4.09 5.07 
จากการให้เช่าเหมางานระบบ 7.11 7.72 8.10 8.24 
จากการให้เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง 1.59 1.77 1.84 1.86 
จากดอกเบีย้ 0.19 0.01 0.42 1.23 

ลูกหนีเ้งินมัดจ าค่าเช่าพืน้ท่ี 0.26 0.78 0.73 0.29 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 0.48 0.43 0.61 0.17 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 0.05 0.11 0.11 0.06 

รวมสินทรัพย์ 4,436.89 4,323.21 4,224.73 4,190.77 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวม CRYSTAL มีมูลค่าทรัพย์สินรวมจ านวน 4,323.21 ล้านบาท ลดลง 113.68 
ล้านบาท เม่ือเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจ านวน 97.00 ล้านบาท จากการสอบทานและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กองทุนรวม CRYSTAL มีมูลค่าทรัพย์สินรวมจ านวน 4,224.73 ล้านบาท ลดลง 98.48 
ล้านบาท เม่ือเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจ านวน 91.00 ล้านบาท จากการสอบทานและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 กองทุนรวม CRYSTAL มีมูลค่าทรัพย์สินรวมจ านวน 4,190.77 ล้านบาท ลดลง 33.96 
ล้านบาท เม่ือเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจ านวน 39.00 ล้านบาท จากการสอบทานและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
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15.1.2 หนีสิ้น 

หน่วย: ล้านบาท 

กองทุนรวม CRYSTAL 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ณ วันท่ี  
30 มิถุนายน 

2559 2560 2561 2562 
หนีสิ้น 

   
 

เจ้าหนีอ่ื้น 9.71 10.15 10.44 9.87 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12.29 17.02 12.60 10.85 
รายได้รับล่วงหน้า 0.93 1.22 0.81 0.87 
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน - 1.20 1.14 1.25 
เงินมัดจ าค่าเช่าพืน้ท่ี 107.44 103.17 100.73 97.65 

รวมหนีสิ้น 130.37 132.76 125.72 120.49 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวม CRYSTAL มีหนีส้ินรวมจ านวน 132.76 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.40 ล้านบาท 
เม่ือเทียบกับหนีส้ินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 4.73 ล้าน
บาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กองทุนรวม CRYSTAL มีหนีส้ินรวมจ านวน 125.72 ล้านบาท ลดลง 7.04 ล้านบาท 
เม่ือเทียบกับหนีส้ินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายท่ีลดลงจ านวน 4.42 ล้าน
บาท และเงินมัดจ าค่าเช่าพืน้ท่ีท่ีลดลงจ านวน 2.44 ล้านบาท 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 กองทุนรวม CRYSTAL มีหนีส้ินรวมจ านวน 120.49 ล้านบาท ลดลง 5.23 ล้านบาท 
เม่ือเทียบกับหนีส้ินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเงินมัดจ าค่าเช่าพืน้ท่ีท่ี
ลดลงจ านวน 1.75 ล้านบาท และ 3.08 ล้านบาท ตามล าดับ 

15.1.3 สินทรัพย์สุทธิ 

หน่วย: ล้านบาท 

กองทุนรวม CRYSTAL 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ณ วันท่ี  
30 มิถุนายน 

2559 2560 2561 2562 
สินทรัพย์สุทธิ     
ทุนจดทะเบยีน   

 
 

หน่วยลงทุน 390,000,000 หน่วย  
(30 มิถุนายน 2562: มูลค่าหน่วยละ 
10.3074 บาท)  
 (31 ธันวาคม 2561: มูลค่าหน่วยละ 
10.4622 บาท) 

4,134.00 4,134.00 4,080.26 4,019.88 
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หน่วย: ล้านบาท 

กองทุนรวม CRYSTAL 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ณ วันท่ี  
30 มิถุนายน 

2559 2560 2561 2562 
(31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560: 
มูลค่าหน่วยละ 10.6 บาท)  

ทุนท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน     
หน่วยลงทุน 390,000,000 หน่วย  
(30 มิถุนายน 2562: มูลค่าหน่วยละ 
10.3074 บาท)  
 (31 ธันวาคม 2561: มูลค่าหน่วยละ 
10.4622 บาท) 
(31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560: 
มูลค่าหน่วยละ 10.6 บาท) 

4,134.00 4,134.00 4,080.26 4,019.88 

ก าไรสะสม 172.53 56.44 18.76 50.40 
สินทรัพย์สุทธิ 4,306.53 4,190.44 4,099.01 4,070.28 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.0423 10.7447 10.5102 10.4366 

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วัน
สิน้ปี (หน่วย) 

390,000,000 390,000,000 390,000,000 390,000,000 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวม CRYSTAL มีสินทรัพย์สุทธิจ านวน 4,190.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.7447 บาท ลดลงจ านวน 116.08 ล้านบาท เม่ือเทียบกับสินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินรวมอันเน่ืองมาจากการลดลงของเงินลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมและการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินรวม ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กองทุนรวม CRYSTAL มีสินทรัพย์สุทธิจ านวน 4,099.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.5102 บาท ลดลงจ านวน 91.43 ล้านบาท เ ม่ือเทียบกับสินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินรวมอันเน่ืองมาจากการลดลงของเงินลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 กองทุนรวม CRYSTAL มีสินทรัพย์สุทธิจ านวน 4,070.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.4366 บาท ลดลงจ านวน 28.73 ล้านบาท เ ม่ือเทียบกับสินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินรวมอันเน่ืองมาจากการลดลงของเงินลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 2.3 หน้า 15 - 4 

15.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

15.2.1 รายได้จากการลงทุน 

หน่วย: ล้านบาท 

กองทุนรวม CRYSTAL 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวดหกเดือน  
สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 2560 2561 2561 2562 
รายได้จากการลงทุน      
รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 280.23 267.80 262.05 131.04 130.56 
รายได้ค่าเช่าเหมางานระบบ 85.92 86.71 89.80 44.76 45.32 
รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง 18.77 19.52 20.31 9.96 10.36 
รายได้ดอกเบีย้ 1.40 0.56 0.91 0.34 0.94 
รายได้อ่ืน 7.81 6.16 4.44 2.40 1.89 

รวมรายได้ 394.13 380.76 377.51 188.49 189.07 

รายได้จากการลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ในปี 2559 2560 และ 2561 มีจ านวน 394.13 ล้านบาท 380.76 
ล้านบาท และ 377.51 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรายได้จากการลงทุนท่ีลดลงมีสาเหตุจากการลดลงของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี
ท่ีลดลงจ านวน 12.43 ล้านบาทในปี 2560 และ 5.75 ล้านบาท ในปี 2561 ทัง้นี ้รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีท่ีลดลงมีสาเหตุมาจาก
การปรับตัวของค่าเช่าท่ีลดลงตามสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง 

รายได้จากการลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ใน 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจ านวน 
188.49 ล้านบาท และ 189.07 ล้านบาท ตามล าดับ โดยเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากรายได้ค่าเช่าเหมางานระบบและรายได้ค่าเช่า
พืน้ท่ีส่วนกลางท่ีเพิ่มขึน้ 

15.2.2 ค่าใช้จ่าย 

หน่วย: ล้านบาท 

กองทุนรวม CRYSTAL 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวดหกเดือน  
สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 2560 2561 2561 2562 
ค่าใช้จ่าย      
ต้นทุนค่าเช่า 43.83 43.61 45.30 21.58 21.33 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 10.11 9.87 9.69 4.82 4.69 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.15 1.12 1.10 0.55 0.53 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 1.38 1.35 1.32 0.66 0.64 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ 25.72 24.46 23.77 12.04 11.74 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 0.99 1.21 1.09 0.52 0.93 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2.85 9.01 8.67 3.10 7.89 
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หน่วย: ล้านบาท 

กองทุนรวม CRYSTAL 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวดหกเดือน  
สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 2560 2561 2561 2562 
รวมค่าใช้จ่าย 86.02 90.63 90.94 43.27 47.75 

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม CRYSTAL ในปี 2559 2560 และ 2561 มีจ านวน 86.02 ล้านบาท 90.63 ล้านบาท และ 
90.94 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยต้นทุนค่าเช่าและค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้ในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 6.16 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดและงานอีเวนต์ท่ีปรับตัวเพิ่มขึน้  

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม CRYSTAL ใน 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจ านวน 43.27 
ล้านบาท และ 47.75 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีสาเหตุการเพิ่มขึน้มาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้ 

15.2.3 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

รายได้จากการลงทุนสุทธิของกองทุนรวม CRYSTAL ในปี 2559 2560 และ 2561 มีจ านวน 308.11 ล้านบาท 
290.13 ล้านบาท และ 286.57 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรายได้จากการลงทุนสุทธิท่ีลดลงมีสาเหตุมาจากรายได้จากการ
ลงทุนท่ีลดลงและค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

รายได้จากการลงทุนสุทธิของกองทุนรวม CRYSTAL ใน 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 6 เดือนแรกของปี 2562 มี
จ านวน 145.22 ล้านบาท และ 141.32 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรายได้จากการลงทุนสุทธิท่ีลดลงมีสาเหตุมาจากรายได้
จากการลงทุนท่ีลดลงและค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

15.3 การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

15.3.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

หน่วย: ล้านบาท 

กองทุนรวม CRYSTAL 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวดหกเดือน
สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 2561 2562 2561 2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการ
ด าเนินงาน 

364.18 185.00 178.22 194.52 101.80 

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์
สุทธิจากการด าเนินงานให้เป็นเงินสดสทุธิ
ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน: 
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หน่วย: ล้านบาท 

กองทุนรวม CRYSTAL 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวดหกเดือน
สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 2561 2562 2561 2562 
การซือ้เงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 

- (7.65) (18.59) (16.56) (1.78) 

การซือ้เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ (363.00) (134.00) (150.00) (95.00) (88.00) 
การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 404.00 147.00 165.00 130.00 56.00 
การ (เพิ่มขึน้) ลดลงในลูกหนีจ้ากการให้
เช่าพืน้ท่ี 

1.03 (0.04) 2.74 1.52 (0.97) 

การ (เพิ่มขึน้) ลดลงในลูกหนีจ้ากการให้
เช่าเหมางานระบบ 

0.12 (0.61) (0.39) (0.23) (0.13) 

การเพิ่มขึน้ในลูกหนีจ้ากการให้เช่าพืน้ท่ี
ส่วนกลาง 

(0.06) (0.18) (0.07) (0.02) (0.02) 

การลดลงในลูกหนีจ้ากดอกเบีย้ 0.09 0.17 (0.41) (0.01) (0.81) 
การ (เพิ่มขึน้) ลดลงในลูกหนีเ้งินมัดจ าค่า
เช่าพืน้ท่ี 

0.27 (0.52) 0.05 (0.05) 0.44 

การลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 0.43 0.05 (0.18) 0.35 0.44 
การ (เพิ่มขึน้) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียน
อ่ืน 

0.0001 (0.05) (0.01) 0.05 0.06 

การ (เพิ่มขึน้) ลดลงในค่าเช่าค้างรับ 2.03 (1.84) 0.44 0.42 0.92 
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในเจ้าหนีอ่ื้น (0.03) 0.44 0.29 (0.27) (0.57) 
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (9.75) 4.73 (4.42) (3.43) (1.75) 
การเพิ่มขึน้ในรายได้รับล่วงหน้า 0.10 0.29 (0.41) (0.30) 0.06 
การเพิ่มขึน้ในหนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน - 1.20 (0.06) 0.04 0.12 
การลดลงในเงินมัดจ าคา่เช่าพืน้ท่ี (8.65) (4.27) (2.44) (4.54) (3.09) 
โอนกลับค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสญู (0.23) - - - (0.01) 
รายการก าไรสทุธิท่ีเกิดขึน้จากเงินลงทุน (1.74) (0.40) (1.64) (1.06) (0.72) 
รายการ (ก าไร) ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึน้
จากเงินลงทุน 

(54.32) 105.53 110.00 (48.24) 40.24 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 334.46 294.85 278.12 157.21 102.23 

กระแสเงินสดท่ีได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานของกองทุนรวม CRYSTAL ในปี 2559 2560 และ 2561 มีจ านวน 
334.46 ล้านบาท 294.85 ล้านบาท และ 278.12 ล้านบาท ตามล าดับ โดยในปี 2559 กองทุนรวม CRSYTAL มีการขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิเป็นจ านวน 41 ล้านบาท นอกจากนี ้กองทุนรวม CRYSTAL มีการซือ้เงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวน 7.65 ล้านบาทในปี 2560 และ 18.59 ล้านบาท ในปี 2561 
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15.3.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

หน่วย: ล้านบาท 

กองทุนรวม CRYSTAL 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวดหกเดือน
สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 2561 2562 2561 2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
การแบง่ปันส่วนทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน (313.48) (301.08) (215.90) (127.73) (70.16) 
การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วย
ลงทุน 

- - (53.74) (14.16) (60.37) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (313.48) (301.08) (269.65) (141.88) (130.53) 

กระแสเงินสดท่ีใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของกองทุนรวม CRYSTAL ในปี 2559 2560 และ 2561 มีจ านวน 313.48 
ล้านบาท 301.08 ล้านบาท และ 269.65 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงมีสาเหตุจากการแบง่ปันส่วนทุนและการลดทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

15.4 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต 

ส าหรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวม CRYSTAL เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัว
หลวง เค.อี. รีเทล (Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate Investment Trust) (“กองทรัสต์” หรือ “BKER”)  และ
การลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 จะมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการฐานะและผลการด าเนินงานใน
อนาคตของกองทรัสต์ท่ีแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CRYSTAL ดังนี ้

15.4.1 การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนรวม CRYSTAL ภายหลังการ
แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ 

ภายหลังจากกองทุนรวม CYRSTAL แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ และกองทรัสต์รับโอนสิทธิและหน้าท่ีของกองทุน
รวม CRYSTAL มาแล้ว กองทรัสต์จะด าเนินการยกเลิกสัญญาเช่าเหมางานระบบและสัญญาเช่าพืน้ท่ีส่วนกลางระหวา่ง
กองทรัสต์ และ บจ. เค.อี.รีเทล ซ่ึงเป็นผู้ เช่าเหมางานระบบและผู้ เช่าพืน้ท่ีส่วนกลางตามสัญญาเช่าเหมางานระบบและ
สัญญาเช่าพืน้ท่ีส่วนกลางดังกล่าว โดยเม่ือมีการยกเลิกสัญญาแล้ว กองทรัสต์จะเป็นผู้ให้บริการท่ัวไป บริการ
สาธารณูปโภค และบริการพืน้ท่ีส่วนกลางแก่ผู้ เช่ารายย่อยได้โดยตรง ซ่ึงจะเป็นโครงสร้างการ เข้าลงทุนและการจัดหา
ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันกับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ของกองทรัสต์ ดังนัน้ กองทรัสต์จะมีรายได้
เพิ่มขึน้จากการให้บริการต่าง ๆ ข้างต้นจากผู้ เช่ารายย่อย และ/หรือ ผู้ใช้บริการภายในโครงการท่ีกองทรัสต์เ ข้าลงทุน
โดยตรง รวมถึงจะมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานท่ีเพิม่สูงขึน้จากต้นทุนการให้บริการต่าง ๆ  ดังกล่าวเช่นกัน ทัง้นี ้สามารถ
สรุปรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนรวม CRYSTAL ในปัจจุบนั และของกองทรัสต์ ได้ดังนี ้
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ส่วนท่ี 2.3 หน้า 15 - 8 

รูปแบบการให้เช่าและ
การให้บริการ 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม CRYSTAL 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี กองทุนรวม CRYSTAL มีรายได้เช่าพืน้ท่ี
จากผู้ เช่ารายย่อยในโครงการ 

กองทรัสต์มีรายได้เช่าพืน้ท่ี 
จากผู้ เช่ารายย่อยในโครงการ 

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ี 

กองทุนรวม CRYSTAL มีรายได้ค่าบริการ
ตามสัญญาเช่าเหมางานระบบและสัญญา

เช่าพืน้ท่ีส่วนกลาง 

กองทรัสต์มีรายได้ค่าบริการพืน้ท่ี 
จากผู้ เช่ารายย่อยในโครงการ 

รายได้ค่าบริการ
สาธารณูปโภค 

กองทรัสต์มีรายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค
จากผู้ เช่ารายย่อยในโครงการ 

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ี
ส่วนกลาง/รายได้อ่ืน ๆ  

กองทรัสต์มีรายได้ค่าบริการพืน้ท่ีส่วนกลาง 
และรายได้อ่ืน ๆ จากผู้ เช่ารายย่อย และ/

หรือผู้ใช้บริการในภายในโครงการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

กองทุนรวม CRYSTAL เป็นผู้ รับผิดชอบ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนตามสัญญา
เช่าเหมางานระบบและสัญญาเช่าพืน้ท่ี

ส่วนกลาง 

กองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยส์นิ

ของโครงการทัง้หมด 

15.4.2 โครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ภายหลังการแปลงสภาพและการเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

กองทรัสต์จะมีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์และการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงิ นทุน
ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 โดยจะมีการกู้ ยืมเงนิจากสถาบนัการเงินเป็นจ านวน
ไม่เกิน 2,875 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของทรัพย์สินรวม (TAV) ของกองทรัสต์ภายหลังการแปลงสภาพ
จากกองทุนรวม CRYSTAL และการเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ท่ี 1 ซ่ึงจะส่งผลโครงสร้าง
เงินทุนของกองทุนรวม CRYSTAL และกองทรัสต์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ด ีผู้ จัดการกองทรัสต์มีความเห็น
ว่าการกู้ ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 นัน้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ เน่ืองจากเป็นการบริหารโครงสร้างทางการเงินเพือ่ให้ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึน้ โดยการกู้ ยืมเงินจะสามารถช่วย
ลดต้นทุนทางการเงินได้ในระดับหน่ึง เม่ือเทียบกับการระดมทุนจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อมาลงทุนทัง้หมด อน่ึง สัดส่วน
เงินกู้ ยืมเงินต่อมูลค่าทรัพย์สนิรวม (TAV) ของกองทรัสต์จะไม่เกินท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต ์และผู้ จัดการกองทรัสตจ์ะ
ค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงของการกู้ ยมืเงิน (โปรดพิจารณารายละเอียดการกู้ ยืมเงินในส่วนท่ี 2.1 หัวข้อ 3.3.1 ข้อมูล
เก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ข้อ (7) การกู้ ยืมเงิน) 
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ส่วนท่ี 3 หน้า 1 

ส่วนท่ี 3 

ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขาย 

1.1 ลักษณะส าคัญของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย 

ผู้ เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ 

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (“KERM”) และ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด (“BBLAM”) 

ประเภทหลักทรัพย์
ท่ีเสนอขาย 

ใบทรัสต์ท่ีแสดงสิทธิของผู้ ถือในฐานะผู้ รับประโยชน์ในกองทรัสต์ (หน่วยทรัสต์) 

ประเภทการลงทุน ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์แบง่ออกเป็น 2 ส่วน 
ดังนี ้

ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายัง กองทรัสต์ 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

(1) โครงการ CDC ในส่วนท่ีโอนจาก
ก อง ทุนร ว ม  CRYSTAL มา ยั ง
กองทรัสต์ 

(2) โครงการ TC ในส่วนท่ีโอนจาก
ก อง ทุนร ว ม  CRYSTAL มา ยั ง
กองทรัสต์ 

(1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่า
เพิ่มเติมของโครงการ CDC ในส่วน
ท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต์ 

(2) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่า
เพิ่มเติมของโครงการ TC ในส่วนท่ี
โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต์ 

(3) โครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์
จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

(4) โครงการ TC ในส่วนท่ีกองทรัสต์จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

(5) โครงการ TCR 
(6) โครงการ Amorini 
(7) โครงการ I’m Park 
(8) โครงการ Plearnary 
(9) โครงการ SPRM 
(10) โครงการ SPRS  
(11) โครงการ SPRP 
(12) โครงการ The Scene 

โปรดพิจารณารายละเอียดทรัพย์สินเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2.1 หัว ข้อ 3 ข้อมูลเ ก่ียวกับ
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
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ส่วนท่ี 3 หน้า 2 

คุณสมบตัิของ
หน่วยทรัสต์ 

ประเภทระบุช่ือผู้ ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด รวมทัง้ไม่มีข้อจ ากัดการโอนหน่วยทรัสต์ 
เว้นแต่ข้อจ ากัดท่ีเป็นไปตามกฎหมายตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  

มูลค่าท่ีตราไว้ 
(ราคาพาร์) 

10.1796 บาท ต่อหน่วย โดย อ้างอิงจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม CRYSTAL ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ซ่ึงได้รับการยืนยันจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทัง้นีร้าคาพาร์ของหน่วยทรัสต์จะเท่ากับมูลค่าการแปลงสภาพ 

จ านวนหน่วยทรัสต์
ท่ีออกและเสนอ
ขาย 

จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายในครัง้นีทั้ง้หมด ไม่เกิน 896,600,000 หน่วย โดยมี
รายละเอียดการเสนอขายดังนี ้
หน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 1: การสับเปล่ียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อแลกเปล่ียน
กับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CRYSTAL 
จ านวน 390,00,000 หน่วย 
หน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 2: การลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 
จ านวน ไม่เกิน 506,600,000 หน่วย 

รายละเอียดของการออกหน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 1 

อัตราการสับเปลี่ยน
หน่วยทรัสต์กับ
หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม 
CRYSTAL 
(“Swap Ratio”) 

1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BKER   
(1 หน่วย :1 หน่วย)  
 

มูลค่าการแปลง
สภาพ 

10.1796 บาทต่อหน่วย โดยอ้างอิงจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม CRYSTAL ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ซ่ึงได้รับการยืนยันจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทัง้นี ้มูลค่าการแปลงสภาพท่ีแท้จริงจะอ้างอิงจาก NAV ล่าสุด ณ วันแปลง
สภาพ หักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

รายละเอียดของการออกหน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 2 

ช่วงราคาเสนอขาย
เบือ้งต้น 

9.50 ถึง 10.00 บาท ต่อหน่วย 
โดยผู้จองซือ้ท่ีมิใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ 
และนักลงทุนสถาบนัท่ีประสงค์จะท า Bookbuilding จะต้องจองซือ้และช าระเงินค่าจอง
ซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีราคาจองซือ้ (ราคาเสนอขายสูงสุด) ก่อน โดยจะก าหนดราคาเสนอขาย
สุดท้ายด้วยการท า Bookbuilding โดยนักลงทุนสถาบนั 
ทัง้นี ้หากราคาเสนอขายสุดท้ายต ่ากวา่ราคาท่ีผู้จองซือ้ท่ีได้ช าระเงินไว้แล้ว ผู้ จัดการการ
จัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายจะคืนเงินค่าจองซือ้ส่วนท่ีจ่ายไว้เกินให้กับผู้ จอง
ซือ้ 

ราคาจองซือ้ 10.00 บาท ต่อหน่วย 
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ส่วนท่ี 3 หน้า 3 

มูลค่ารวมของ
หน่วยทรัสต์ท่ีออก
และเสนอขายใน
ส่วนท่ี 2 

ไม่เกิน 5,066,000,000 บาท 

สัดส่วนการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ใน
ส่วนท่ี 2  

สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในส่วนท่ี 2 จะแบง่เป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี ้
ส่วนท่ี 2.1: เสนอขายให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ 
ส่วนท่ี 2.2: เสนอขายให้กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ เสนอ
ขายอสังหาริมทรัพย์ 
ส่วนท่ี 2.3: เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) 

จ านวนหน่วยจอง
ซือ้ขัน้ต ่าส าหรับ
หน่วย ทรัสต์ส่วนท่ี 
2 

ส าหรับส่วนท่ี 2.1 ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้: 
1 (หน่ึง) หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1 (หน่ึง) หน่วย 
ส าหรับส่วนท่ี 2.2 และส่วนท่ี 2.3: 
2,000 (สองพัน) หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย 

จ านวนเงินจองซือ้
ขัน้ต ่าส าหรับหน่วย 
ทรัสต์ส่วนท่ี 2 

ส าหรับส่วนท่ี 2.1 ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้: 
10 (สิบ) บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 10 (สิบ) บาท 
ส าหรับส่วนท่ี 2.2 และส่วนท่ี 2.3: 
20,000 (สองหม่ืน) บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

1.2.1 หน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 1: การสับเปล่ียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อแลกเปล่ียนกับทรัพย์สินและภาระ
ของกองทุนรวม CRYSTAL 

ส าหรับการรับโอนทรัพย์สินและภาระต่าง ๆ ของกองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต์จะออกหน่วยทรัสต์จ า นวน 
390,000,000 หน่วย เพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CRYSTAL ซ่ึงจะกระท าการโดยบริษทั
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม CRYSTAL (“บริษัทจัดการ”) 
โดยมีอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เป็น 1 หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม CRYSTAL ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  

1.2.2 หน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 2: การลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ท่ี 1 กองทรัสต์จะออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่
ทัง้หมดจ านวนไม่เกิน 506,600,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ส่วนท่ี 2.1 เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้  

เป็นการให้สิทธิในการจองซือ้ต่อผู้ ถือหน่วยลง ทุนของกองทุนรวม CRYSTAL โดยจัดสรร
หน่วยทรัสต์ใหม่ท่ีออกและเสนอขายในครัง้นีไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ทัง้หมดท่ีออก
และเสนอขายในครั ้งนี ้(ไม่รวมหน่วยทรัสต์ ส่วนท่ี 1) โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
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CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้จะได้รับจัดสรรสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 2.1 ตามสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุน ในอัตราส่วนเท่ากับ 1.53 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ต่อ 1 
หน่วยทรัสต์ใหม่ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้อาจแสดงความ
จ านงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์ใหม่ท่ีเสนอขายนีต้ามสิทธิท่ีได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรร 
หรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรัสต์ใหม่นีก็้ได้   

ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนท่ี 2.1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ตามสิทธิ ท่ีได้ รับจัดสรรแล้ว ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายจะจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ท่ี
แสดงความจ านงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรรตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน ณ 
วันท่ีก าหนดสิทธิ 

ทัง้นี ้ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามสัดส่วนท่ีก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ได้รับสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนท่ีมีเ ศษ
หน่วยทรัสต์ท่ีไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยท่ี
ใกล้เคียงท่ีสุด 

ส่วนท่ี 2.2 เสนอขายให้กับบุคคลท่ีเ ก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้เสนอขาย
อสังหาริมทรัพย์ 

โดยจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ใหม่ท่ีออกและเสนอขายในครั ้งนีไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของหน่วยทรัสต์
ทัง้หมดท่ีออกและเสนอขายในครัง้นี ้(ไม่รวมหน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 1) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลท่ีเก่ียว
โยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ 

ส่วนท่ี 2.3 เสนอขายหน่วยทรัสต์ส่วนท่ีเหลือจากส่วนท่ี 2.1 และ/หรือ ส่วนท่ี 2.2 ให้แก่ประชาชน
ท่ัวไป (Public Offering) ตามท่ีเห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี 
ทธ. 27/2559 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ (และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง 

 โดยจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ ท่ีเหลือจากการเสนอขายในส่วนท่ี 2.1 และ/หรือ ส่วนท่ี 2.2 ให้แก่
ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) ซ่ึงได้แก่  นักลงทุนสถาบันและผู้จองซือ้รายย่อย ตามท่ี
เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมท่ีเหลือจากการออกและเสนอขายในส่วนท่ี 2.3 แล้ว ผู้ จัดการ
กองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมท่ีเหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ จองซือ้ในส่วนท่ี 2.1 
และ/หรือ ส่วนท่ี 2.2 ท่ีแสดงความจ านงท่ีจะจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร (claw-
back / claw-forward) 
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ทัง้นี ้นิยามท่ีใช้ในการพิจารณาประเภทผู้จองซือ้ มีดังต่อไปนี  ้

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซื้อ  หมายถึง ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
CRYSTAL ท่ีมีรายช่ือปรากฎอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ณ วันก าหนดรายช่ือผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในส่วนท่ีออกและเสนอขาย
ส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 (Record Date) ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 
เพื่อก าหนดสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ใหม่ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL 

โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้สามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ผ่านผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2.3 (1) ตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2.3 (3) และการจัดสรรหน่วยทรัสต์
ให้แก่ผู้จองซือ้จะเป็นไปตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2.4 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม 
และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
บวัหลวง จ ากัด 

ผู้เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง บริษัทใดบริษัทหน่ึงดังต่อไปนี ้ (1) บริษัท เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล 
จ ากัด (2) บริษัท เอส.บ.ีดีไซนด์สแควร์ จ ากัด (3) บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (4) บริษัท แกรนด์ ยูนิ
แลนด์ จ ากัด (5) บริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จ ากัด (6) บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด และ (7) บริษัท ฟ้า
บนัดาลทรัพย์ จ ากัด รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ี
เก่ียวโยงกันกับบริษัทดังกล่าว 

ทัง้นี ้บุคคลท่ีเ ก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ และ ผู้ เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ แต่ละกลุ่ม ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เ ร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน อาจเป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่ ซ่ึงเม่ือรวมกับหน่วยทรัสต์ท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันเข้าลงทุนทัง้หมดแต่ละกลุ่ม จะไม่เกินกว่า
ร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายในครัง้นี ้

โดยบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ และผู้ เสนอขายอสังหาริมทรัพย์สามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ผ่าน
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2.3 (1) ตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2.3 (3) และการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้จะเป็นไปตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2.4 

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบนั ท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี  ้

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(2) ธนาคารพาณิชย์  
(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
(4) บริษัทเงินทุน 
(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
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(6) บริษัทหลักทรัพย์ 
(7) บริษัทประกันวินาศภัย 
(8) บริษัทประกันชีวิต 
(9) กองทุนรวม 
(10) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 

หรือผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25) 
(11) กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
(12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(13) ประกันสังคม 
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ 
(15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน 
(16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  
(17) ยกเลิก (ตามประกาศ กจ. 4/2562) 
(18) สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ 
(19) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 
(20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(21) นิติบุคคลประเภทบรรษัท 
(22) นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมด 
(23) ผู้ลงทุนต่างประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22) 
(24) ผู้ จัดการกองทุนหรือผู้ จัดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายลว่งหน้าตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด

ทุนว่าด้วยหลักเกณฑเ์ก่ียวกับบุคคลากรในธุรกิจตลาดทุนท่ีมีช่ือในทะเบยีนผู้ มีคุณสมบตัิเป็นผู้ จัดการ
กองทุนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก า กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตัง้และการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ จัดการกองทุน 

(25) ผู้ลงทุนอ่ืนใดตามท่ีส านักงานประกาศก าหนด  

ทัง้นี ้นักลงทุนสถาบนัดังกล่าวจะต้องจองซือ้หน่วยทรัสต์ผ่านผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ใน
ข้อ 2.2.3 (1) เท่านัน้ ตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2.3 (3) และในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุนสถาบนัจะอยู่
ในดุลพินิจของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายดังกล่าวตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2.4 

ผู้จองซือ้รายย่อย หมายถึง ผู้ มีอุปการคุณของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหรือผู้แทนการจัดจ าหน่ายท่ีเป็น บุคคล
ธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลท่ีมิใช่นักลงทุนสถาบนัตามนิยามท่ีระบุไว้ข้างต้น ซ่ึงรวมถึงลูกค้าหรือผู้ ท่ีคาดวา่จะเป็น
ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ มีอุปการคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ จัดการ
การจัดจ าหน่ายหรือผู้แทนการจัดจ าหน่าย รวมทัง้บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคุม หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นทัง้ท่ีตดิตอ่
ในปัจจุบนั ท่ีเคยติดต่อ หรือผู้ ท่ีคาดว่าจะได้ติดต่อของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหรือผู้แทนการจัดจ าหน่าย  
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ผู้ จองซือ้รายย่อยสามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ผ่านผู้ จัดการการจัดจ าห น่ายหรือผู้ แทนการจัดจ าหน่ายตาม
รายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2.3 (1) ตามวิธีท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2.3 (3) โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ จองซือ้ราย
ย่อยจะเป็นไปตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2.4 ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามสทิธิ
จองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในส่วนท่ีออกและเสนอขายส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพยส์ินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ หรือเป็นการจัดสรรหน่วยทรัสตท่ี์
เหลือจากการจองซือ้ของผู้ ซือ้หน่วยทรัสต์ทัง้หมดหรือเป็นการจัดสรรหน่วยทรัสต์เฉพาะกรณีท่ีเป็นกองทุน หรือนิติ
บุคคลซ่ึงสามารถได้รับจัดสรรตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อ 21 (3) (ก) (ข) (ค) ของประกาศดังกล่าวและประกาศ ทจ. 
49/2555 

ผู้จองซือ้ท่ัวไป หมายถึง ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และ/
หรือ นิติบุคคลท่ีมิใช่นักลงทุนสถาบนัตามนิยามท่ีระบุไว้ข้างต้น 

1.3 ตลาดรองของหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขาย 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้หน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้นีไ้ปจดทะเบยีนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ประชาชนในครัง้นีไ้ด้ด าเนินการ
ก่อนท่ีจะได้รับทราบผลการพิจารณาอนุมัติให้น าหน่วยทรัสต์เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยซ่ึ์ง
เป็นตลาดรองส าหรับการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงในเร่ืองสภาพคล่องและการไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากการขายหน่วยทรัสต์ตามท่ีคาดการณ์ไว้ หากผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่ได้ รับอนุญาตจากตลาด
หลักทรัพย์ให้หน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงจะส่งผลให้หน่วยทรัสต์ ไม่มีตลาดรอง
ส าหรับการซือ้ขาย 

อย่างไรก็ตาม ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ด าเนินการยื่นค าขอให้รับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (SET) แล้ว เ ม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงขณะนีต้ลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณารับ
หน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีน ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบตัิของหน่วยทรัสต์ในเบือ้งต้น
แล้ว และพบว่าหน่วยทรัสต์มีคุณสมบตัิครบถ้วนท่ีจะสามารถเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่ยกเว้น
คุณสมบตัิเร่ืองการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ให้ผู้ลงทุนรายย่อยท่ีก าหนดให้ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือ
หน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายทัง้หมด โดยท่ีปรึกษาทางการเงนิคาด
ว่าภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นีแ้ล้วเสร็จ กองทรัสต์จะมีคุณสมบตัิเก่ียวกับการกระจายการถือ
หน่วยทรัสต์ให้ผู้ลงทุนรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดังกล่าวข้างต้น    
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1.4 ท่ีมาของการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขาย 

วิธีการก าหนดราคาเสนอขายจะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจัดท าโดยผู้ประเมินราคาทรัพยส์ินอิสระท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

(1) ภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงท่ีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
(2) อัตราผลตอบแทนในระดับท่ีเหมาะสมท่ีคาดว่านักลงทุนจะได้รับ 
(3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน 
(4) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก 
(5) อัตราผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้หน่วยลงทุนของกองทุน

หรือกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอ่ืน ๆ 
(6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบนั  
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2. การจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรร 

2.1 หน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 1: การสับเปล่ียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อแลกเปล่ียนกับทรัพย์สินและภาระ
ของกองทุนรวม CRYSTAL 

2.1.1 วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะออกหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ซ่ึงจะกระท าการโดยบริษทั
จัดการโดยตรง 

2.1.2 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ จ านวน 390,000,000 หน่วย ให้แก่กองทุนรวม CRYSTAL กระท าการโดย
บริษัทจัดการ  

ทัง้นี ้ โดยท่ีบริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม CRYSTAL โดยจะแจ้งการเลิกกองทุนรวม CRYSTAL ต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม CRYSTAL ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต. ก่อน
การเลิกกองทุนรวม CRYSTAL เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ และภายหลังจากการเลกิกองทุนรวม CRYSTAL 
แล้วผู้ช าระบญัชีของกองทุนรวม CRYSTAL จะแบง่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ได้มาจาก
การแปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีได้รับสิทธิการสับเปลี่ยนหน่วยทรัสต์ให้แล้ว
เสร็จโดยไม่ชักช้าต่อไป 

2.2 หน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 2: การลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

2.2.1 วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมเพื่อการลงทุนทรัพย์สินท่ีกองทรัส ต์จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ทัง้หมดจ านวนไม่เกิน 506,600,000 หน่วย โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ใน
เบือ้งต้น ดังนี ้

ส่วนท่ี 2.1: เสนอขายต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ 

ไม่น้อยกวา่ 253,300,000 หน่วย 

ส่วนท่ี 2.2: เสนอขายต่อบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ เสนอขายอสังหาริมทรัพย ์

ไม่เกิน 50,660,000 หน่วย 

ส่วนท่ี 2.3: เสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป    

- นักลงทุนสถาบนั ประมาณ 101,320,000 หน่วย 

- ผู้จองซือ้รายย่อย ประมาณ 101,320,000 หน่วย 

จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจะเสนอขายทัง้สิน้  ไม่เกิน 506,600,000 หน่วย 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 3 หน้า 10 

ทัง้นี ้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสทิธิในการใช้ดุลพนิิจในการเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จัดสรรให้แก่ผู้
ลงทุนแต่ละประเภทตามท่ีระบุไว้ข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ใน 
หัวข้อ 2.2.4 สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของเอกสารฉบบันีโ้ดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ  เช่น ปริมาณความ
ต้องการซือ้หน่วยทรัสต์ของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้นี ป้ระสบ
ความส าเร็จในการเสนอขายสูงสุด  

2.2.2 วิธีการขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรัสต์  

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้ท่ีส านักงานและสาขาของผู้ จัดการการจัด
จ าหน่าย (ยกเว้นสาขาไมโคร) และผู้แทนการจัดจ าหน่าย ภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามท่ีก าหนด
ในหนังสือชีช้วนระหว่างเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขาในวันท่ี 18 ถึงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 และก่อนเวลา 
15.30 น. ของวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 

ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้วน ซ่ึงมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีช้วนท่ียื่นต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้นีไ้ด้ก่อนท าการจองซือ้หน่วยทรัสต์จาก
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ท่ี www.set.or.th หรือส านักงาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 

2.2.3 วันและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

1) รายละเอียดเก่ียวกับผู้จัดจ าหน่าย 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย  

ช่ือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู่ 333 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท์ 02-230-1621 และ 02-626-3592 

โทรสาร 02-236-0501 

  

ผู้แทนการจัดจ าหน่าย  

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย์บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู่ ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขท่ี 191 ถนนสีลม บางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท์ 02-231-3777 และ 02-618-1000  

โทรสาร 02-618-1001 
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2) เง่ือนไขและค่าตอบแทนการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 

ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายจะได้รับค่าตอบแทนการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่เกิน
ร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายทัง้หมด ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายและสัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

3) วิธีการจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

ส่วนท่ี 2.1 (ก) ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ ประเภทผู้
จองซือ้ท่ัวไปและนักลงทุนสถาบันท่ีไม่ประสงค์จะท า Bookbuilding 

 ผู้จองซือ้แต่ละรายสามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้ท่ีส านักงานและสาขาของผู้ จัดการการ
จัดจ าหน่าย (ยกเว้นสาขาไมโคร) ตามวันเวลาท่ีระบุไว้ในเอกสารฉบบันี ้โดยจะต้องจอง
ซือ้หน่วยทรัสต์เป็นมูลค่าขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 1 (หน่ึง) หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1 
(หน่ึง) หน่วย  

ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในราคาจองซือ้ (ราคาสูงสดุของช่วงราคา
เสนอขายเบือ้งต้น) โดยสามารถช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์จนเต็มตามจ านวนท่ีจอง
ซือ้ให้แก่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย ณ วันท่ีจองซือ้หน่วยทรัสต์ พร้อมทัง้กรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมกับยื่นเอกสาร
ประกอบตามท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายก าหนดให้ครบถ้วน 

  

ส่วนท่ี 2.1 (ข) ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ ประเภท
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ และ/
หรือ นักลงทุนสถาบันท่ีประสงค์จะท า Bookbuilding 

 ผู้จองซือ้แต่ละรายสามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้ท่ีส านักงานและสาขาของผู้ จัดการการ
จัดจ าหน่าย (ยกเว้นสาขาไมโคร) ตามวันเวลาท่ีระบุไว้ในเอกสารฉบบันี ้โดยจะต้องจอง
ซือ้หน่วยทรัสต์เป็นมูลค่าขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 1 (หน่ึง) หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1 
(หน่ึง) หน่วย  

ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในราคาเสนอขายสุดท้าย โดยสามารถ
ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์จนเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้ให้แก่ผู้ จัดการการจัด
จ าหน่าย ณ วันท่ีจองซือ้หน่วยทรัสต์ พร้อมทัง้กรอกรายละเอียดต่าง  ๆ ในใบจองซือ้
หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมกับยื่นเอกสารประกอบตามท่ีผู้ จัดการ
การจัดจ าหน่ายก าหนดให้ครบถ้วน 

  

ส่วนท่ี 2.2 ส าหรับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์และผู้เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ 

 ผู้ จองซือ้แต่ละรายสามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้ ท่ี ส านักงานของผู้ จัดการการจัด
จ าหน่าย ตามวันเวลาท่ีระบุไว้ในเอกสารฉบับนี ้ โดยจะต้องจองซือ้หน่วยทรัสต์เ ป็น
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มูลค่าขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 2,000 หน่วย (สองพัน) และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 
(หน่ึงร้อย) หน่วย    

ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในราคาเสนอขายสุดท้าย โดยสามารถ
ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์จนเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้ให้แก่ผู้ จัดการการจัด
จ าหน่าย ณ วันท่ีจองซือ้หน่วยทรัสต์ พร้อมทัง้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบจองซือ้
หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมกับยื่นเอกสารประกอบตามท่ีผู้ จัดการ
การจัดจ าหน่ายก าหนดให้ครบถ้วน  

  

ส่วนท่ี 2.3 (ก) ส าหรับผู้จองซือ้รายย่อย 

 เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนจากผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการการ
จัดจ าหน่าย หรือผู้แทนการจัดจ าหน่าย ผู้ จองซือ้รายย่อยจะต้องปฏิบตัิตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ้

 ผู้จองซือ้แต่ละรายสามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้ ท่ีส านักงานและสาขาของ
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย (ยกเว้นสาขาไมโคร) และส านักงานและสาขาของ
ผู้แทนการจัดจ าหน่าย ตามวันเวลาท่ีระบุไว้ในเอกสารฉบบันี ้โดยจะต้องจอง
ซือ้หน่วยทรัสต์เป็นมูลค่าขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 2,000 หน่วย (สองพัน) และเพิ่ม
เป็นจ านวนทวีคูณของ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย 

 ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในราคาจองซือ้ (ราคาสูงสุด
ของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น) โดยสามารถช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์
จนเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้ให้แก่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหรือผู้แทนการจัด
จ าหน่าย ณ วันท่ีจองซือ้หน่วยทรัสต์ พร้อมทัง้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบ
จองซือ้หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมกับยื่นเอกสาร
ประกอบตามท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหรือผู้แทนการจัดจ าหน่ายก าหนดให้
ครบถ้วน 

 ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ผ่านระบบออนไลน์ตามวิธีการท่ีผู้ แทน
การจัดจ าหน่ายก าหนด (เฉพาะรายท่ีเปิดรับจองซือ้หน่วยทรัสต์ ผ่านช่อง
ทางการจองซือ้ทางระบบออนไลน์) โดยมีแนวทางวิธีปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์
ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ท่ีประสงค์จะจองซือ้ผ่านระบบ
ออนไลน์จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลักทรัพย์หรือบญัชีประเภทอ่ืน ๆ กับ
ผู้แทนการจัดจ าหน่ายหรือบริษัทหลักทรัพย์อ่ืนตามท่ีผู้แทนการจัดจ าห น่าย
ก าหนด และได้ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า 
(KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Suitability 
Test) ตามวิธีการท่ีผู้แทนการจัดจ าหน่ายก าหนด ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผลการ
ประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซือ้ไม่เหมาะสม
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กับการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ ผู้จองซือ้จะต้องยืนยันความประสงค์ท่ีจะ
จองซือ้หน่วยทรัสต์และยืนยันในฐานะผู้จองซือ้ว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ  
จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต้่อไปในอนาคต ผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้แทน
การจัดจ าหน่ายไม่มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ผ่านเจ้าหน้าท่ีผู้แนะน าการลงทุน หรือ 
Investment Consultant (IC) โดยยืนยันการจองซือ้ผ่านระบบโทรศัพท์บนัทึก
เทป ตามวิธีการท่ีผู้แทนการจัดจ าหน่ายก าหนด (เฉพาะรายท่ีเปิดรับจองซือ้
หน่วยทรัสต์ผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทป) โดยมีแนวทางวิธีปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ท่ีประสงค์จะจอง
ซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีผู้แนะน าการลงทุนโดยยืนยันการจองซือ้ผ่านระบบโทรศัพท์
บนัทึกเทปจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลักทรัพย์หรือบญัชีประเภทอ่ืนๆ กับ
ผู้แทนการจัดจ าหน่ายหรือบริษัทหลักทรัพย์อ่ืนตามท่ีผู้แทนการจัดจ าห น่าย
ก าหนด และได้ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า 
(KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Suitability 
Test) ตามวิธีการท่ีผู้แทนการจัดจ าหน่ายก าหนด ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผลการ
ประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซือ้ไม่เหมาะสม
กับการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ ผู้จองซือ้จะต้องยืนยันทางวาจาว่ามีความ
ประสงค์ท่ีจะจองซือ้หน่วยทรัสต์และยืนยนัในฐานะผู้จองซือ้ว่า หากเกิดความ
เสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต้่อไปในอนาคต ผู้ จัดการ
กองทรัสต์และผู้แทนการจัดจ าหน่ายไม่มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

  

ส่วนท่ี 2.3 (ข) ส าหรับนักลงทุนสถาบัน 

 ผู้ จองซือ้แต่ละรายสามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้ ท่ี ส านักงานของผู้ จัดการการจัด
จ าหน่าย ตามวันเวลาท่ีระบุไว้ในเอกสารฉบับนี ้ โดยจะต้องจองซือ้หน่วยทรัสต์เ ป็น
มูลค่าขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 2,000 หน่วย (สองพัน) และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 
(หน่ึงร้อย) หน่วย    

ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในราคาเสนอขายสุดท้าย โดยสามารถ
ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์จนเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้ให้แก่ผู้ จัดการการจัด
จ าหน่าย ณ วันท่ีจองซือ้หน่วยทรัสต์ พร้อมทัง้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบจองซือ้
หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมกับยื่นเอกสารประกอบตามท่ีผู้ จัดการ
การจัดจ าหน่ายก าหนดให้ครบถ้วน 
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4) การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์ 

ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าซือ้ครั ้งเดียวเต็มจ านวนตามจ านวนท่ีจองซือ้ ซ่ึงผู้จองซือ้จะต้องปฏิบตัิตาม
รูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหรือผู้แทนการจัดจ าหน่ายจัดเตรียมไว้ในแต่ละ
สถานท่ี โดยวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ให้ช าระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี  ้

ส่วนท่ี 2.1 (ก) ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ ประเภทผู้
จองซือ้ท่ัวไปและนักลงทุนสถาบันท่ีไม่ประสงค์จะท า Bookbuilding 

 (1) ช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ท่ีสามารถ
เรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบญัชีเดียวกัน โดยผู้จองซือ้ต้องระบุช่ือ ท่ีอยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซือ้ลงบนด้านหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ 
เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์  

(2) ช าระด้วยเงินสด หรือเงินโอน โดยผู้จองซือ้จะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีท่ีจองซือ้และสั่ง
จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายเปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินซือ้
หน่วยทรัสต์  

ผู้จองซือ้ต้องส่งใบจองซือ้หน่วยทรัสต์และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานท่ีของผู้ จัดการ
การจัดจ าหน่ายในเวลาเปิดท าการของผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย ตัง้แต่วันท่ี 18 
พฤศจิกายน 2562 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 ทัง้นีไ้ม่รับจองซือ้
ทางไปรษณีย์ และการจองซือ้เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือ วิธีการท่ีผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายก าหนด 

  

ส่วนท่ี 2.1 (ข) ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ ประเภท
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ และ/
หรือ นักลงทุนสถาบันท่ีประสงค์จะท า Bookbuilding 

 (1) ช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ท่ีสามารถ
เรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบญัชีเดียวกัน โดยผู้จองซือ้ต้องระบุช่ือ ท่ีอยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซือ้ลงบนด้านหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ 
เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์  

(2) ช าระด้วยเงินสด หรือเงินโอน โดยผู้จองซือ้จะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีท่ีจองซือ้และสั่ง
จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายเปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินซือ้
หน่วยทรัสต์  

ผู้จองซือ้ต้องส่งใบจองซือ้หน่วยทรัสต์และหลักฐานใบโอนเงินมาท่ีส านักงานใหญ่ของ
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายภายในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ทัง้นีไ้ม่รับ
จองซือ้ทางไปรษณีย์ และการจองซือ้เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือ วิธีการท่ีผู้ จัดการการ
จัดจ าหน่ายก าหนด 
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ส่วนท่ี 2.2 ส าหรับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์และผู้เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ 

 (1) ช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ท่ีสามารถ
เรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบญัชีเดียวกัน โดยผู้จองซือ้ต้องระบุช่ือ ท่ีอยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซือ้ลงบนด้านหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ 
เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์  

(2) ช าระด้วยเงินสด หรือเงินโอน โดยผู้จองซือ้จะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีท่ีจองซือ้และสั่ง
จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายเปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินซือ้
หน่วยทรัสต์  

ผู้จองซือ้ต้องส่งใบจองซือ้หน่วยทรัสต์และหลักฐานใบโอนเงินมาท่ีส านักงานใหญ่ของ
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายภายในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ทัง้นีไ้ม่รับ
จองซือ้ทางไปรษณีย์ และการจองซือ้เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือ วิธีการท่ีผู้ จัดการการ
จัดจ าหน่ายก าหนด 

  

ส่วนท่ี 2.3 (ก) ส าหรับผู้จองซือ้รายย่อย 

 (1) ช าระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ท่ีสามารถ
เรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบญัชีเดียวกัน ค าสั่งหักบญัชี เงินสด หรือวิธีอ่ืนใดท่ี
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหรือผู้แทนการจัดจ าหน่ายยอมรับ ตามระยะเวลาและ
เงื่อนไขท่ีก าหนดด้านล่าง โดยผู้จองซือ้ต้องระบุช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้จองซือ้ลงบนด้านหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ เพื่อความสะดวกใน
การติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์  

(2) ช าระด้วยเงินสด หรือเงินโอน หรือวิธีอ่ืนใดท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหรือผู้ แทน
การจัดจ าหน่ายยอมรับ โดยผู้จองซือ้จะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีท่ีจองซือ้และสั่งจ่าย
เพื่อบญัชีเงินฝากท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหรือผู้แทนการจัดจ าหน่ายเปิดไว้เพื่อ
การรับช าระเงินซือ้หน่วยทรัสต์ 

ผู้จองซือ้ต้องส่งใบจองซือ้หน่วยทรัสต์และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานท่ีของผู้ จัดการ
การจัดจ าหน่ายหรือผู้แทนการจัดจ าหน่ายในเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขาตัง้แตว่นัท่ี 
18 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562  และจนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 
ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ท่ีจองซือ้หลัง 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. จะต้องช าระค่าจอง
ซือ้หน่วยทรัสต์ตามจ านวนท่ีจองซือ้ด้วยเงินสดและเงินโอนเข้าบญัชีเท่านัน้ ทัง้นีไ้ม่รับ
จองซือ้ทางไปรษณีย์ และการจองซือ้เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือ วิธีการท่ีผู้ จัดการการ
จัดจ าหน่ายก าหนด 
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ส่วนท่ี 2.3 (ข) ส าหรับนักลงทุนสถาบัน 

 (1) ช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ท่ีสามารถ
เรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบญัชีเดียวกัน โดยผู้จองซือ้ต้องระบุช่ือ ท่ีอยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซือ้ลงบนด้านหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ 
เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ 

(2) ช าระด้วยเงินสด หรือเงินโอน โดยผู้จองซือ้จะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีท่ีจองซือ้และสั่ง
จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายเปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินซือ้
หน่วยทรัสต์  

ผู้จองซือ้ต้องส่งใบจองซือ้หน่วยทรัสต์และหลักฐานใบโอนเงินมาท่ีส านักงานใหญ่ของ
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายภายในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ทัง้นีไ้ม่รับ
จองซือ้ทางไปรษณีย์ และการจองซือ้เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือ วิธีการท่ีผู้ จัดการการ
จัดจ าหน่ายก าหนด 

5) วิธีการช าระค่าจองซือ้ 

ส่วนท่ี 2.1 (ก) ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ ประเภทผู้
จองซือ้ท่ัวไปและนักลงทุนสถาบันท่ีไม่ประสงค์จะท า Bookbuilding  

 สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์ด้วยเงนิสด เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกวา่ 
“เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ได้ท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย โดยต้องช าระเงินค่าซือ้ครั ้ง
เดียวเต็มจ านวนท่ีสั่งซือ้โดยจองซือ้ในเวลาเปิดท าการของผู้ จัดการการจัดจ าห น่าย
ตัง้แต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 โดย
กรณีช าระเป็นเช็ค เช็คธนาคาร หรือ ดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหัก
บญัชีเดียวกัน โดยให้ช าระภายในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 และผู้จองซือ้ต้องลงวันท่ี
ตามวันท่ีท่ีสั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย โดยลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
2562 
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ส่วนท่ี 2.1 (ข) ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ ประเภท
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ และ/
หรือ นักลงทุนสถาบันท่ีประสงค์จะท า Bookbuilding 

 สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์ด้วยเงนิสด เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกวา่ 
“เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ได้ท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย โดยจะต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้
เดียวเต็มจ านวนท่ีสั่งซือ้โดยจองซือ้ในเวลาเปิดท าการของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายใน
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 โดยกรณีช าระเป็นเช็ค เช็คธนาคาร หรือ ดร๊าฟท์ จะต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบญัชีเดียวกัน โดยผู้จองซือ้จะต้องลงวันท่ีตามวนัท่ี
ท่ีสั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย และต้องลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 
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โดยกรณีช าระเป็นเช็ค เช็คธนาคาร หรือ ดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านัก
หักบญัชีเดียวกัน โดยให้ช าระภายในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 และผู้จองซือ้ต้องลง
วันท่ีตามวันท่ีท่ีสั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย โดยลงวนัท่ีไม่เกินวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2562 
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ส่วนท่ี 2.2 ส าหรับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์และผู้เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ 

 สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์ด้วยเงนิสด เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกวา่ 
“เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ได้ท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย โดยจะต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้
เดียวเต็มจ านวนท่ีสั่งซือ้โดยจองซือ้ในเวลาเปิดท าการของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายใน
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 โดยกรณีช าระเป็นเช็ค เช็คธนาคาร หรือ ดร๊าฟท์ จะต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบญัชีเดียวกัน โดยผู้จองซือ้จะต้องลงวันท่ีตามวนัท่ี
ท่ีสั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย และต้องลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 
โดยกรณีช าระเป็นเช็ค เช็คธนาคาร หรือ ดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านัก
หักบญัชีเดียวกัน โดยให้ช าระภายในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 และผู้จองซือ้ต้องลง
วันท่ีตามวันท่ีท่ีสั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย โดยลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2562 
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ส่วนท่ี 2.3 (ก) ส าหรับผู้จองซือ้รายย่อย 

 สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์ได้ท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหรือผู้ แทนการจัด
จ าหน่ายในเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขาโดยจะต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็ม
จ านวนท่ีสั่งซือ้และไม่รับจองซือ้ทางไปรษณีย์ โดยวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ดังต่อไปนี  ้

(1) กรณีช าระด้วยเงินสด หรือเงินโอน 

กรณีจองซือ้ผ่านผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)): 
ตัง้แต่วันท่ี 18 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2562 
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กรณีจองซือ้ผ่านผู้ แทนการจัดจ าหน่าย  (บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด 
(มหาชน)): ตัง้แต่วันท่ี 18 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2562 ผ่านระบบ Bill Payment ของ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ตามแบบฟอร์มท่ีผู้แทนการจัดจ าหน่ายก าหนด 



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 3 หน้า 18 

ช่ือบญัชี บริษัทหลักทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) เพื่อการ
จองซือ้หลักทรัพย์ 1 

(2) กรณีช าระด้วยเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านัก
หักบญัชีเดียวกัน 

กรณีจองซือ้ผ่านผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)): ให้
ช าระภายในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. โดยผู้จองซือ้จะต้องลงวันท่ี
ตามวันท่ีท่ีสั่งซือ้โดยลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 และขีดคร่อมเฉพาะ
สั่งจ่าย 
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กรณีจองซือ้ผ่านผู้ แทนการจัดจ าหน่าย  (บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด 
(มหาชน)): ให้ช าระภายในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 โดยน าเข้าบญัชีธนาคาร
กรุงเทพ ผ่านระบบ Bill Payment ของ ธนาคารกรุงเทพ จ า กัด (มหาชน) ตาม
แบบฟอร์มท่ีผู้แทนการจัดจ าหน่ายก าหนด โดยผู้จองซือ้จะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีท่ี
สั่งซือ้โดยลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย 

ช่ือบญัชี บริษัทหลักทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) เพื่อการ
จองซือ้หลักทรัพย์ 1 

 
  

ส่วนท่ี 2.3 (ข) ส าหรับนักลงทุนสถาบัน 

 สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์ด้วยเงนิสด เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกวา่ 
“เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ได้ท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย โดยจะต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้
เดียวเต็มจ านวนท่ีสั่งซือ้โดยจองซือ้ในเวลาเปิดท าการของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายใน
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 โดยกรณีช าระเป็นเช็ค เช็คธนาคาร หรือ ดร๊าฟท์ จะต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบญัชีเดียวกัน โดยผู้จองซือ้จะต้องลงวันท่ีตามวนัท่ี
ท่ีสั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย และต้องลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 
โดยกรณีช าระเป็นเช็ค เช็คธนาคาร หรือ ดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านัก
หักบญัชีเดียวกัน โดยให้ช าระภายในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 และผู้จองซือ้ต้องลง
วันท่ีตามวันท่ีท่ีสั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย โดยลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2562 
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6) เง่ือนไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการจองซือ้ 

 (1) หลังจากท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายได้รับการจองซือ้หน่วยทรัสต์พร้อมทัง้
เงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์จากผู้จองซือ้แล้ว ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายจะออก
ส าเนาใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ไว้เป็นหลักฐาน 

(2) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ช าระเงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ซ่ึงไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีจองซือ้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายจะถือว่าผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ท าการจองซือ้
หน่วยทรัสต์ในวันท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ 

(3) ในกรณีท่ีวันท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวัน และ/หรือ เวลาท่ีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลา
การเสนอขายไปแล้ว ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิก
การจองซือ้หน่วยทรัสต์ของผู้จองซือ้รายนัน้  

(4) ในกรณีท่ีเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซือ้ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธท่ีิ
จะยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของผู้จองซือ้รายนัน้ 

(5) ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์ ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องช าระค่าหน่วยทรัสต์เต็มตามจ านวนท่ี
จองซือ้ และไม่สามารถหักกลบลบหนีกั้บผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหรือผู้แทนการจัดจ าหน่ายได้ 

(6) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีได้ท าการจองซือ้หน่วยทรัสต์และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์เต็มตามจ านวน
แล้ว จะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยทรัสต์และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายเป็นกรณีพิเศษ 

(7) ผู้จองซือ้ทุกรายท่ีได้ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในวันจองซือ้ จะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบีย้ และ/หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ  บนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์จากผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์  ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย 
และจากผู้แทนการจัดจ าหน่าย (เว้นแต่เป็นกรณีท่ีระบุไว้ตามข้อ 2.7 2.8 2.9 และ 2.10 ท่ีจะกล่าว
ต่อไป) 

(8) ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้หน่วยทรัสต์ก่อนก าหนด หากจ านวน
หน่วยทรัสต์มีผู้จองซือ้เข้ามาครบตามจ านวนท่ีก าหนดแล้ว  

(9) ในกรณีท่ีผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์แจ้งให้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายทรา บ 
(ภายในเวลาท าการของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่าย) ว่ามีเหตุท่ีผู้ เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอ
ขายให้แก่ผู้จองซือ้ได้ ผู้จองซือ้มีสิทธิท่ีจะยกเลิกการจองซือ้ภายในวันท าการถัดไปนับจากวันท่ีผู้
เสนอขายหน่วยทรัสต์แจ้งระงับหรือหยุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือไม่สามารถส่งมอบ
หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้จองซือ้ได้ดังกล่าว ทัง้นี ้หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึน้ในวันจองซือ้
หน่วยทรัสต์วันสุดท้าย ให้ผู้จองซือ้ท่ีประสงค์จะยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์ต้องด าเนินการภายใน
วันนัน้ ("ก าหนดเวลายกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์") 
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(10) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์รายใดไม่มีประวัติการเป็นลูกค้าของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหรื อ
ผู้แทนการจัดจ าหน่าย ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์รายดังกล่าวต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลกูค้า 
(Know Your Customer : KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Customer 
Due Diligence : CDD) 

(11) ในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายจะตรวจสอบว่าผู้จอง
ซือ้หน่วยทรัสต์มีประวัติการท า Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์รายใดไม่ มี
ประวัติการท า Suitability Test ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายจะจัดให้ผู้ลงทุน
ดังกล่าวท า Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของหน่วยทรัสต์ท่ีเหมาะสมกับผู้ ลงทุน โดย
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้ในกรณีท่ีผู้ลงทุน
ไม่ยินยอมท า Suitability Test หรือในกรณีท่ีหน่วยทรัสต์มีระดับความเสีย่งสงูกวา่ระดับความเสี่ยงท่ี
ผู้ลงทุนรับได้ตาม Suitability Test 

7) เง่ือนไขในการขายหน่วยทรัสต์ 

 ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซือ้หน่วยทรัสต์ทัง้หมดหรื อ
บางส่วนในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี ้

 (1) กรณี ท่ีการจองซือ้หน่วยทรัสต์นัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เ กินกว่าจ านวน
หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายในครัง้นี ้ 

(2) กรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซือ้หน่วยทรัสต์ในจ านวนท่ีอาจเป็นเหตุให้
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  

(3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายได้รับจากผู้จองซือ้
หน่วยทรัสต์ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน  

(4) กรณีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายเกิดข้อสงสัยว่าการซือ้หน่วยทรัสต์ของผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ไม่โปร่งใส 
เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น 

(5) ในกรณีท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์จะลงทุน อาจมีมูลค่ารวมกัน
แล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินท่ีกองทรัสต์ระดมทุนได้  

(6) ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายอาจขอสงวนสิทธิ ท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในบางกรณีตา มท่ี
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือกรณีท่ีการจองซือ้หน่วยทรัสตอ์าจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหาร
กองทรัสต์ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์ เป็นต้น ทัง้นี ้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้ จัดการ
การจัดจ าหน่ายเป็นหลัก 
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(7) ผู้ จองซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ รับภาระในเ ร่ืองของข้อก าหนด 
กฎระเบยีบ และภาษีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เอง 

ทัง้นี ้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายจะถือว่าผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้ลงทุน 
ได้ท าการศึกษา เข้าใจ และยินดีท่ีจะปฏิบตัิตามหรือผูกพันตามข้อตกลง ข้อก าหนด สัญญา หรือเงื่อนไข
ต่างๆ ท่ีกองทรัสต์เข้าผูกพันไว้ตามอ านาจท่ีมีตามกฎหมายทัง้ท่ีได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกอง ทรัสต์ 
และ/หรือ หนังสือชีช้วน และ/หรือ ตามประกาศ ค าสั่ง ระเบียบต่าง  ๆ ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายได้ประกาศ
ก าหนด ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท่ีจะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในภายหน้า  

8) เอกสารหลักฐานในการจองซือ้ 

 (1) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วน 
และชัดเจนพร้อมลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการ
จองซือ้ ดังนี ้

(1.1) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

(ก) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตัวข้าราชการท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชีธนาคารหรือของ Bank Statement กรณีผู้จองซือ้ขอรับเงินค่า
จองซือ้หน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของ
สมุดบญัชีธนาคารหรือของ Bank Statement ดังกล่าวไว้ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทน
การจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้
หน่วยทรัสต์ ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ 

กรณีท่ีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครอง บดิามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม 
ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุของผู้ ปกครองท่ีผู้ ปกครองลงนามรับรองส า เ นา
ถูกต้อง และส าเนาทะเบยีนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(1.2) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย) 

(ก) ส าเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และ  

(ข) ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชีธนาคารหรือของ Bank Statement กรณีผู้จองซือ้ขอรับเงินค่า
จองซือ้หน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของ
สมุดบญัชีธนาคารหรือของ Bank Statement ดังกล่าวไว้ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทน
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การจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้
หน่วยทรัสต์ ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ 

(ค) กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบหลักฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย 

(1.3) กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบยีนในประเทศไทย  

(ก) ส า เนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้
หน่วยทรัสต์ ซ่ึงกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราส าคัญของ
บริษัท (ถ้ามี) 

(ข) ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลยังท่ียังไม่หมดอายุพร้อมล งนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง  

(ค) หนังสือมอบอ านาจกระท าการส าหรับกรณีท่ีมีการมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนกระท าการแทนพร้อม
ส าเนาบตัรประชาชนท่ียังไม่หมดอายุของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้ รับ
มอบอ านาจรับรองส าเนาถูกต้อง อน่ึง หากหนังสือมอบอ านาจกระท าการเป็นฉบับส า เนา 
เอกสารฉบบัส าเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบอ านาจด้วย  

(ง) ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชีธนาคารหรือของ Bank Statement กรณีผู้จองซือ้ขอรับเงินค่า
จองซือ้หน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของ
สมุดบญัชีธนาคารหรือของ Bank Statement ดังกล่าวไว้ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทน
การจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้
หน่วยทรัสต์ ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์  

(1.4) กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบยีนในต่างประเทศ 

(ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองท่ีออกโดย
หน่วยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลตัง้อยู่ซ่ึงรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับ
จนถึงวันยื่นใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ ซ่ึงกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและ
ประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) 

(ข) ส า เนาหนังสือเดินทางของผู้ มีอ านาจลงนามท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

หมายเหตุ:  

 กรณีเป็นเอกสารท่ีมาจากต่างประเทศจะต้องมีการรับรองส าเนาโดยผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท 

 ส าเนาเอกสารข้างต้นต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือของผู้ จัดท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถกูต้องของ

เอกสารโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public พร้อมประทับตราของเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรอง



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล  

ส่วนท่ี 3 หน้า 23 

โดยเจ้าหน้าท่ีสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดังกล่าวได้จัดท า โดยการ

รับรองต้องไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

 ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมท่ีจะผูกพันตามข้อตกลงและข้อก าหนดต่างๆ ตามท่ีได้

ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี ้และ/หรือตามประกาศ ค าสั่ง ระเบียบต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศก าหนดทัง้ท่ีได้มีอยู่ในปัจจุบนัและท่ีจะ

ได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า  

 ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของ
เอกสารหรือขอเอกสารเพิ่มเติมหรือทดแทนซ่ึงเป็นข้อปฏิบตัิตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง ระเบยีบ

ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศก าหนด 

หรือระเบียบของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่าย ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง ระเบยีบต่างๆ ท่ีประกาศก าหนด 

 

2.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายในครัง้นี ้แบง่เป็นการจัดสรร 3 ส่วน ตามรายละเอียดในหัวข้อ 2.2.1 วิธีการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ได้แก่ (1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ (2) บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ และ (3) ประชาชนท่ัวไป  

นอกจากนี ้การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี  ้

(1) ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายจะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ ท่ีเสนอขายให้แก่ตนเอง 
กรรมการ ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเองรวมถึงผู้ ท่ี
เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวทัง้หมด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทธ. 
27/2559 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 
(รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เ ว้นแต่เป็นการจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ในส่วนท่ีออกและเสนอขายส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพยส์ินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ หรือเป็นการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีเหลอืจาก
การจองซือ้ของผู้ของซือ้หน่วยทรัสต์ทัง้หมด หรือเป็นการจัดสรรหน่วยทรัสต์เฉพาะกรณีท่ีเป็นกองทุน หรือ
นิติบุคคลซ่ึงสามารถได้รับจัดสรรตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อ 21 (3) (ก) (ข) (ค) ของประกาศดังกล่าว 
นอกจากนี ้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายจะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ของผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวทัง้หมดรวมถึง
กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสตจ์ะได้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อ 
28 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 
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เว้นแต่ ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน ก.ล.ต. หรือเป็นการจัดสรรหน่วยทรัสตต์ามสิทธจิองซือ้หน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ในส่วนท่ีออกและเสนอขายส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพยส์ินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเตมิครัง้
ท่ี 1 ของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ หรือเป็นการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีเหลอื
จากการจองซือ้ของผู้จองซือ้ทัง้หมด  

(2) ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจัดสรรให้แก่ นัก
ลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้จองซือ้รายยอ่ยเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเ ห็นวา่มี
หน่วยทรัสต์เหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบนั เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์
ครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสูงสุด 

(3) ภายหลังจากการปิดรับจองซือ้หน่วยทรัสต์ส าหรับผู้จองซือ้ในแต่ละประเภท ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายขอ
สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจัดสรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหน่ึง เช่น หากพบวา่มี
หน่วยทรัสต์เหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้ เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ แต่มีผู้สนใจจองซือ้หน่วยทรัสตเ์กิน
กว่าจ านวนท่ีจะจัดสรรส าหรับส่วนของผู้จองซือ้รายย่อยหรือนักลงทุนสถาบนั เป็นต้น ทัง้นี ้การด าเนินการ
ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลพินิจของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายแต่เพียงผู้ เดียว โดยปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องและจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนท่ีเก่ียวข้องได้ทราบโดยท่ัวกันทางสื่อต่าง  ๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป 

(4) การจัดสรรหน่วยทรัสต์ในครัง้นีเ้ป็นการปฏิบตัิเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบตัิท่ีก าหนดตามข้อ 5 (3) เร่ือง
การกระจายการถือหน่วยทรัสต์รายย่อยภายใต้ข้อบงัคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การ
เปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 
2558 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

วิธีจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ 

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย
จะท าการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ในอัตราส่วน 1.53 หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม CRYSTAL ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ใหม่ โดยหากมีเศษของหน่วยเหลือให้ปัดเศษนัน้ทิง้ และในกรณีท่ีมี
หน่วยเหลือจากการจัดสรรดังกลา่ว ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายจะท าการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ท่ีจองซือ้เข้ามาเกินสิทธิท่ีได้รับจัดสรร ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีก าหนด
สิทธิ จนกว่าหน่วยจะหมด หรือจนกว่าผู้ ถือหน่วยของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิจองซือ้ทุกรายจะได้รับจัดสรร
ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้แล้ว ทัง้นี ้จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีได้จัดสรรผู้ ถือหน่วยของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีสิทธิ
จองซือ้จะมีจ านวนขัน้ต ่า 1 (หน่ึง) หน่วย และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 1 (หน่ึง) หน่วย  

วิธีจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลท่ีเ ก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้เสนอขาย
อสังหาริมทรัพย์  

การจัดสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่
ในดุลพินิจของผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย โดยจะท าการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจ านวนมาก
น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจัดสรรให้แก่ผู้
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เสนอขายอสังหาริมทรัพย์จะมีจ านวนขัน้ต ่า 2,000 หน่วย (สองพัน) และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 (หน่ึงร้อย) 
หน่วย       

วิธีจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุนสถาบัน  

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุนสถาบนัให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย โดยจะท าการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่
บุคคลใดก็ได้ ทัง้นี ้จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีได้จัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบนัจะมีจ านวนขัน้ต ่า 2,000 หน่วย (สองพัน) 
และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย 

หากยอดการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครบตามจ านวนท่ีก าหนดแล้ว ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับ
จองซือ้หน่วยทรัสต์ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

วิธีจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้รายย่อย  

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ จองซือ้รายย่อยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายโดยจะท าการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้รายย่อย ผู้ ท่ีเป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะเป็นลูกค้าของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและของ
ผู้แทนการจัดจ าหน่าย หรือผู้ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อนจึงจะจัดสรรแก่บุคคลอ่ืนๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่
บุคคลใด และ/หรือ ในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้นี ้
จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ จองซือ้รายย่อยจะมีจ านวนขัน้ต ่า 2,000 หน่วย (สองพัน) และเพิ่มเป็นจ านวน
ทวีคูณของ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย 

หากยอดการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของผู้จองซือ้รายย่อยครบตามจ านวนท่ีก าหนดแล้ว ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายขอ
สงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้หน่วยทรัสต์ของผู้จองซือ้รายย่อย ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

หากปรากฏว่ายังมีจ านวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้ จองซือ้รายย่อยข้างต้น ผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจ านวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่าวให้แก่นักลงทุนสถาบนั บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ เสนอขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

2.2.5 ข้อจ ากัดการจัดสรรให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และข้อจ ากัดการถือโอนหน่วยทรัสต์  

เน่ืองจากประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กร. 14/2555 
เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเป็นผู้ ก่อตัง้ทรัสต์และการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้
ก าหนดข้อจ ากัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้ ดังนัน้ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์
ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันท่ีจะท าให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี  ้

(1) การจัดสรรท่ีจะท าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์เ กินร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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(2) การจัดสรรท่ีจะท าให้ทรัสตีของกองทรัสต์หรือกลุม่บุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์เกินร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(3) การจัดสรรท่ีจะท าให้ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์เกินร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ทัง้นี ้เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรเป็นอย่างอ่ืน 

นอกจากนี ้ยังมีข้อจ ากัดสิทธิในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสตเ์กินกว่าอัตราท่ีก าหนด โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิรับผลประโยชน์ตอบแทนและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีตนถือหน่วยทรัสต์เกินกวา่
อัตราท่ีก าหนด โดยทรัสต์จะยกผลประโยชน์ตอบแทนส่วนดังกล่าวให้เป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอ่ืนตามสดัสว่น 
และถือว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้ปวงรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว  

2.2.6 ข้อจ ากัดตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับอัตราการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว 

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ได้ก าหนดข้อจ ากัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้ส าหรับผู้ลงทุนต่างด้าวว่า ในกรณีท่ีทรัสต์มี
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ให้ผู้ลงทุนต่างด้าวถือหน่วยทรัสต์เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุน ซ่ึง
กฎหมาย หรือข้อก าหนดท่ีเ ก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นัน้ก าหนดไว้ส าหรับผู้ลงทุนต่างด้าว ทัง้นี ้เ น่ืองจาก
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ไม่มีการถือครองกรรมสิทธิ์ท่ีดินในประเทศไทย ปัจจุบนักองทรัสต์จึง
ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดเร่ืองสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทุนต่างด้าว โดยผู้ลงทุนต่างด้าวสามารถ
ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ได้สูงสุดร้อยละ 100 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

2.2.7 การยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้ จองซือ้ท่ีด าเนินการไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 2.3 (วันและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต)์ และ/หรือ ในกรณีท่ีมิได้รับ
การช าระเงินครบถ้วนจากผู้จองซือ้ ณ เวลาท่ีท าการจองซือ้หน่วยทรัสต์ ในกรณีช าระเงินโดยเงินสดหรือเงินโอน 
หรือในกรณีท่ีผู้จองซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ แต่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหรือ
ผู้แทนการจัดจ าหน่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบญัชีเดียวกันกับสถานท่ีจองซือ้นัน้ ๆ 

2.2.8 วิธีคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเตม็ตามจ านวน
ท่ีจองซือ้หรือราคาเสนอขายสุดท้ายต ่ากว่าราคาท่ีผู้จองซือ้ช าระ 

กรณีท่ีผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มจ านวนท่ีจองซือ้ หรือ
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหรือผู้แทนการจัดจ าหน่ายใช้สิทธิปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น 
และ/หรือ ราคาเสนอขายสุดท้ายต า่กว่าราคาท่ีผู้จองซือ้ช าระ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหรือผู้แทนการจัดจ าหน่ายจะ
ด าเนินการจัดส่งเงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์ในส่วนท่ีไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจ านวนท่ี
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จองซือ้หรือในส่วนท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหรือผู้แทนจัดจ าหน่ายปฏิเสธการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ  คืนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ ภายใน 7 วันท าการนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย ด้วย
วิธีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากตามท่ีผู้ จองซือ้ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ หรือภายใน 5 วันท าการนับจากวันสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขาย ด้วยวธิีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (ATS) (เฉพาะการจองซือ้ผ่านผู้แทนการจัด
จ าหน่าย) และในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินเข้าบญัชีเงินฝากผู้จองซือ้ได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายหรือผู้แทนการจัดจ าหน่ายจะคืนเงินเป็นเช็คหรือดร๊าฟท์ให้กับผู้จองซือ้ โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบยีนไปยงัท่ี
อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ตามท่ีแจ้งไว้ในใบจองซือ้ภายใน 10 วันท าการนับจากวันสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย ทัง้นี ้
ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) วันท าการนับแต่วันสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขาย ผู้จองซือ้ดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี โดย
ค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีต้องคืนให้แก่ผู้จองซือ้นัน้ นับจากวันท่ีพ้นระยะเวลา 10 (สิบ) วันท า
การดังกล่าวข้างต้น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันท่ีได้มีการช าระเงินคืน ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ  หากได้มีการส่งเช็คคืนเงนิ
ค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามท่ีอยู่ท่ีระบุในใบจองซือ้โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับ
เงินคืนค่าจองซือ้แล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ แบะ/หรือค่าเสียหายใดๆ ทัง้สิน้ 

2.2.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในกรณีท่ีผู้ออกหน่วยทรัสต์ระงับหรือหยุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
หรือไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายได้ 

ในกรณีท่ีผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ระงับหรือหยุดการเสนอขายหน่วยทรัสตห์รือไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอ
ขายได้ ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะด าเนินการให้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายคืนเงินคา่จองซือ้
ภายใน 7 วันท าการนับจากวันสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย โดยวธิีการโอนเข้าบญัชีเงินฝากตามท่ีผู้จองซือ้ได้ระบุ
ไว้ในใบจองซือ้ หรือภายใน 5 วันท าการนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย ด้วยวธิีการโอนเงินผ่านระบบการ
โอนอัตโนมัติ (ATS) (เฉพาะการจองซือ้ผ่านผู้แทนการจัดจ าหน่าย) และในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินเข้าบญัชีเงิน
ฝากผู้จองซือ้ได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายจะคืนเงินเป็นเ ช็ค  
หรือดร๊าฟท์ให้กับผู้จองซือ้ โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบยีนไปยังท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ตามท่ีแจ้งไว้ในใบจองซื ้อ
ภายใน 10 วันท าการนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) วันท าการนับแต่วันสิน้สุดก าหนดเวลายกเลิกการจองซือ้
หน่วยทรัสต์ดังกล่าว ผู้จองซือ้ดังกล่าวมีสิทธิได้รับดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี โดยค านวณ
จากจ านวนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีต้องคืนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์นัน้นับจากวันท่ีพ้นก าหนดระยะเวลา 10 
(สิบ) วันท าการดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันท่ีได้มีการช าระคืน อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีส่งเช็คคืน
เงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้โดยถูกต้องแล้ว หรือได้มีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้
จองซือ้หน่วยทรัสต์แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ได้รับคีนเงินค่าจองซือ้แล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซือ้
หน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.2.10 กรณีท่ีมีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์สามารถเลือกลงทุนในทรัพย์สินบางรายการ หรือด าเนินการขอเพิกถอนการจัดตัง้และ
จัดการทรัสต์ ตามหัวข้อเงื่อนไขการลงทุนท่ีระบุในส่วนท่ี 2.1 ข้อ 3 ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนในทรัพยส์ินหลักของกองทรัสต์ 
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หรือกรณีท่ีเม่ือสิน้สุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรก เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้ซ่ึงผู้ เสนอขาย
หน่วยทรัสต์จะยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทัง้จ านวนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 49/2555 

(1) มีผู้จองซือ้ไม่ถึง 250 ราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อบงัคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเก่ียวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีน 

(2) มูลค่าหน่วยทรัสต์ท่ีจองซือ้เม่ือรวมกับมูลค่าเงินกู้ ยืมจากบุคคลอ่ืน (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือไม่ถึงจ านวนตามท่ีระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วน 

(3) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต ์หรือ
ผู้ลงทุนต่างด้าว ไม่เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศดังกล่าว และไม่สามารถแก้ไขให้
ถูกต้อง   

(4) ไม่สามารถโอนเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตเีพื่อก่อตัง้ทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
ท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์  

(5) เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางด้านกฎหมาย การเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลักทรัพย์ หรือการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญท่ีมี
ผลกระทบต่อทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

(6) เม่ือมีเหตุท่ีท าให้ส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการ สั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
หรือไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายได้ 

(7) มีเหตุ อ่ืนใดตามเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย 
(Underwriting Agreement) 

ในกรณีข้างต้น ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายจะคืนเงินค่าจองซือ้ภายใน 7 วันท าการนับจาก
วันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย โดยวธิีการโอนเข้าบญัชีเงินฝากตามท่ีผู้จองซือ้ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ หรือภายใน 5 วันท า
การนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย ด้วยวธิีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (ATS) (เฉพาะการจองซือ้ผา่น
ผู้แทนการจัดจ าหน่าย) และในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินเข้าบญัชีเงินฝากผู้จองซือ้ได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ผู้ จัดการการ
จัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายจะคนืเงินเป็นเช็คหรือดร๊าฟท์ให้กับผู้จองซือ้ โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบยีนไปยังท่ีอยูท่ี่
สามารถติดต่อได้ตามท่ีแจ้งไว้ในใบจองซือ้ภายใน 10 วันท าการนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย ทัง้นี ้การคืนเงนิ
ค่าจองซือ้จะเป็นไปตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด นอกจากนี ้ เม่ือมีการยกเลิกการเสนอขายไม่ว่าด้วยเหตุใด
ดังกล่าว ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีปรากฏเหตุดังกล่าว 

หากผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสตภ์ายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวได้อันเน่ืองจากความผิดพลาดของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่าย ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย
และผู้แทนการจัดจ าหน่ายจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวันท่ี
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้แทนการจัดจ าหน่ายช าระคืนเงินค่าจองซือ้จนครบถ้วน 
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2.2.11 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ปัจจุบนั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าท่ีเป็นนาย
ทะเบยีนหน่วยทรัสต์ให้กับผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และให้บริการรับฝากใบทรัสต์ท่ีจองซือ้ในการเสนอขายครัง้นี ้กล่าวคอื ผู้
จองซือ้สามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้น าหน่วยทรัสต์ท่ีตนได้รับการจัดสรรเข้าสูร่ะบบซือ้ขายแบบ
ไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทันที ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้จองซือ้สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ทันทีท่ีหน่วยทรัสต์ได้รับอนุญาต
ให้เร่ิมท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงแตกต่างกับกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ ซ่ึงผู้
จองซือ้จะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์   

ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปนี  ้

(1) ในกรณี ท่ีผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(Scripless System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ท่ีจะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบญัชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงผู้จองซือ้
มีบญัชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนีผู้้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะด าเนินการน าหน่วยทรัสต์ท่ีได้รับจัดสรร
ฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพยจ์ะ
บนัทึกยอดบญัชีจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีบริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝากหน่วยทรัสต์อยู่ และออกหลักฐานการฝาก
ให้แก่ผู้จองซือ้ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีผู้จองซือ้ฝาก
ไว้ ในกรณีนี ้ ผู้ ท่ีได้รับจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ท่ีได้รับการจัดสรรได้ทันทีท่ีหน่วยทรัสต์ได้ รับ
อนุญาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณี ท่ีผู้จองซือ้เลือกให้ผู้ เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ด าเนินการตาม (1) นี ้ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีผู้จอง
ซือ้ประสงค์จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบญัชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนัน้แล้ว ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ขอสงวนสิทธิในการฝากหน่วยทรัสต์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ตาม (2) ท่ีจะ
กล่าวไว้ด้านล่างนีใ้ห้แก่ผู้จองซือ้แทน  

(2) ในกรณี ท่ีผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(Scripless System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ท่ีจะฝากหน่วยทรัสต์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขท่ี 600 กรณีนี ้ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะด าเนินการน าหน่วยทรัสต์ท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหน่วยทรัสต์ตามจ านวนท่ีผู้จองซือ้ได้รับ
การจัดสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จอง
ซือ้ ทัง้นีผู้้ จองซือ้ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆท่ี เก่ียวข้อง รวมถึงกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ด้วย ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรจะ
สามารถขายหน่วยทรัสต์ท่ีได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ การจะฝากหน่วยทรัสต์
ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้จองซือ้จะต้องกรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการ
จองซือ้หลักทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account) 
เท่านัน้” ซ่ึงรวมถึงการกรอกข้อมูลในแบบเพื่อหาข้อบง่ชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐ (ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)เพื่อน าส่งให้แก่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ด้วย ซ่ึงหากไม่จัดท าเอกสารตามท่ีก าหนดข้างต้นอย่างครบถ้วน หรือมีข้อบง่ชีว้่าผู้จองซือ้อาจ
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เป็นบุคคลอเมริกัน ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกเป็นใบทรัสต์ให้แทน และจะ
จัดส่งให้ตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้ และหากผู้จองซือ้ต้องการถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบญัชีของ
บริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้ จองซือ้สามารถติดต่อได้ท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซ่ึงจะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรัสต์ตามอัตราท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก าหนด 

(3) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบทรัสต์ตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีสิน้สุดระยะเวลาการ
จองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ท่ีได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ ท่ีได้รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์ ซ่ึงอาจจะได้รับภายหลังจากท่ีหน่วยทรัสต์ของผู้
เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซือ้ หรือ ข้อมูลท่ีผู้จองซือ้ระบุไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ชัดเจน 
หรือไม่ได้ระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ ช่ือบริษัทหลักทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชีซือ้ขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหน่ึง 
ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกเป็นใบทรัสต์ให้แทน และผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบ
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ท่ีได้รับจัดสรรได้ทันวันท าการแรกของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ท่ีได้รับ
การจัดสรร  
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3. ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง 

– ไม่มี – 
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4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขายครั้งนี ้

 

ค่าใช้จ่าย (ประมาณการค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท 
ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลง ทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์ท่ีออกใหม่ 

200,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ไม่เกิน 950,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการเข้าจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไม่เกิน 4,650,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ประมาณ) ประมาณ 117,500,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทัง้หมด (ประมาณ) ประมาณ 123,300,000 บาท 

 


