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ส่วนที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
บริษัท เอสซีซีพี รีท ส์ จากัด สานักงานใหญ่ อ ยู่ท่ีเ ลขที่ 388 อาคารเอ็ก เชน ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ห้อ ง 1701 -2
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เลขทะเบียนบริษัท 0105556183421 โทรศัพท์
0-2258 4515 โทรสาร 0-2258-4519 ประสงค์จ ะเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ ข องกองทรัส ต์ ช่ือ ทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี (Thailand Prime Property Freehold and Leasehold
Real Estate Investment Trust: TPRIME) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินทีไ่ ด้จากการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์และเงิน
ทีไ่ ด้รบั จากการกูย้ มื จากผูใ้ ห้กไู้ ปลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก โดยการเข้าทาสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนใน
ทรัพ ย์สิน หลัก ที่ลงทุ นครัง้ แรกของกองทรัสต์ ก ับ คู่สญ
ั ญาที่เ กี่ยวข้อ ง (รายละเอีย ดเป็ น ไปตามส่ว นที่ 2 ข้อ 2.4 สรุ ป
สาระสาคัญของสัญญา) โดยกองทรัสต์จะรับโอนกรรมสิทธิใ์ นหุ้นของบริษัทเอ็นเชน ทาวเวอร์ ซึ่งเป็ นเจ้าของโครงการ
เอ็กเชน ทาวเวอร์และจัดให้ได้มาซึง่ สิทธิการเช่าทีด่ นิ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ สิทธิการเช่าในอาคารและ
สิง่ ปลูกสร้างของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และกรรมสิทธิในส่
์ วนต่อเติมอาคารของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้เช่า/ให้มกี ารใช้พ้นื ทีห่ รือให้บริการพืน้ ทีท่ จ่ี ะได้รบั ค่าตอบแ ทนตามที่
ส านั ก งาน ก.ล.ต. หรือ หน่ ว ยงานที่มีอ านาจหน้ า ที่ ประกาศก าหนด และ/หรือ ให้บ ริก ารที่เ กี่ย วเนื่ อ งกับ การเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์ได้ลงทุนไว้ รวมทัง้ ดาเนินการอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องและจาเป็ นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์
และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ รวมถึงการนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนและ
การกู้ยมื ดังกล่าวส่วนที่เหลือไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม การ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น และ/หรือการจัดหาผลประโยชน์ดว้ ยวิธอี ่นื ทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเงินทีไ่ ด้รบั จากการระดมทุนในครัง้ นี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์และการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ แล้ว จะเหลือเงินทีจ่ ะนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้เป็ นจานวนไม่เกิน 7,220 ล้าน
บาท
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1

ปัจจัยความเสี่ยง

การลงทุน ในหน่ ว ยทรัส ต์ข องทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสิท ธิก ารเช่ า ไทยแลนด์ ไพร์ ม
พร็อพเพอร์ต้ี มีค วามเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลทัง้ หมดที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ รวมทัง้ ปจั จัยความเสีย่ งดังต่อไปนี้
อย่างรอบคอบก่อนทีจ่ ะตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ยังมีความเสีย่ งอื่นๆ ทีข่ ณะนี้บริษทั ยังไม่อาจคาดการณ์ได้ ความเสีย่ งที่
ในปจั จุบนั บริษทั เชื่อว่าไม่เป็ นสาระสาคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อการดาเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และโอกาสของกองทรัสต์
คาอธิบายเกีย่ วกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสีย่ ง มาตรการรองรับความเสีย่ ง และ/หรือความสามารถของ
กองทรัสต์ในการลดความเสีย่ งข้อใดข้อหนึ่งไม่ถอื เป็ นคารับรองของกองทรัสต์ว่ากองทรัสต์จะดาเนินมาตรการรองรับความ
เสีย่ งตามที่กาหนดไว้ได้ทงั ้ หมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็ นข้อยืนยันว่าความเสีย่ งต่างๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้จะ
ลดลงหรืออาจไม่เกิดขึน้ เนื่องจากความสาเร็จและ/หรือความความสามารถในการลดความเสีย่ งยังขึน้ อยู่กบั ปจั จัยหลาย
ประการทีอ่ าจอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของกองทรัสต์
อนึ่ง ข้อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statement) ทีป่ รากฏในเอกสารฉบับนี้
เช่น การใช้ถ้อยคาว่า "เชื่อว่า" "คาดหมายว่า" "มีแผนจะ" "ตัง้ ใจ" "ประมาณ" เป็ นต้น หรือการประมาณการทางการเงิน
โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกีย่ วกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่
เกีย่ วข้องในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ นโยบายของรัฐและอื่นๆ ซึง่ เป็ นการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคต อันเป็ น
ความเห็นของบริษทั ในปจั จุบนั นัน้ มิได้เป็ นการรับรองผลประกอบการ หรือเหตุการณ์ในอนาคต และผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจมี
ความแตกต่ างอย่างมีนัยสาคัญจากการคาดการณ์ หรือ คาดคะเนก็ได้ สาหรับข้อมูลที่เ กี่ยวกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศ ได้มาจากข้อมูลทีม่ กี ารเปิ ดเผยหรือคัดย่อจากแหล่งข้อมูลของหน่ วยงานภาครัฐและบุคคลภายนอก
โดยทีบ่ ริษทั มิได้ทาการตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ ประการใด
บริษัทและที่ป รึก ษาทางการเงิน ได้ต รวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) บริษัท เอ็ก เชน ทาวเวอร์และ
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก โดยตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษทั ได้ศกึ ษารายงานของผู้
ประเมินราคาของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรกอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบถึงสถานะทีแ่ ท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรก โดยบริษัทและที่ปรึกษาทางเงินไม่พบปจั จัยที่ทาให้เชื่อว่าบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์และ
อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรกมีความเสียหายหรือข้อบกพร่องอย่างมีนั ยสาคัญที่จะกระทบต่อการจัดหา
ผลประโยชน์ อย่างไรก็ดี การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกีย่ วข้องไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าอสังหาริมทรัพย์นัน้ ไม่มคี วาม
เสียหายหรือชารุดบกพร่อง อันอาจจะทาให้กองทรัสต์มคี ่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมในจานวนทีส่ งู กว่าจานวนที่
ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้
นอกจากนี้ รายงานของผู้ประเมินราคาของทรัพย์สินที่ก องทรัสต์จ ะเข้าลงทุนครัง้ แรกอาจมีข้อบกพร่อ งหรือ
ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรก
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ทีต่ รวจสอบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ และทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกอาจมีลกั ษณะหรือถูกนาไปใช้
ประโยชน์ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เป็ นการขัดหรือแย้งกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทรัสต์มคี ่าใช้จ่ ายหรือความรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์
ดังกล่าว
เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควร
คาดหวังทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนในระยะสัน้ นอกจากนี้ ราคาเสนอขายของหน่ วยทรัสต์กบั มูลค่าของหน่ วยทรัสต์ในอนาคต
อาจลดต่ าลงหรือสูงขึ้น ผู้ลงทุน อาจไม่ได้ร ับคืนต้นทุน ในการลงทุน ดังนัน้ ผู้ประสงค์จะซื้อหน่ ว ยทรัสต์จึง ควรปรึกษา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพและขอคาปรึกษาเกีย่ วกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์
1.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิ จของกองทรัสต์

(1)

ความเสี ย่ งจากการปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนที เ่ ป็ นสาระสาคัญและมีผลกระทบต่อการ
จัดหาผลประโยชน์
อสัง หาริม ทรัพย์ท่กี องทรัสต์จะเข้าลงทุ นอาจต้อ งได้ร ับการซ่อ มแซมและการปรับปรุง ครัง้ ใหญ่ ในส่ว นที่เป็ น
สาระสาคัญ ทัง้ นี้ เพื่อให้อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวมีความทันสมัย และมีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ของ
ลูกค้ามากยิง่ ขึน้ และเพื่อเป็ นการดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนอย่างสม่าเสมอ
การซ่อมแซมหรือการบารุงรักษาเป็ นประจาโดยทัวไปนั
่ น้ ไม่ควรจะมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทรัสต์
แต่ การซ่อมแซมหรือการปรับปรุงครัง้ ใหญ่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มิใ ช่การดาเนิน ธุรกิจทางการค้าปกติ) อาจ
จาเป็ นต้องดาเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ ทัง้ ภายในและภายนอกของอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุน ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงระบบงานที่สาคัญ การซ่อมแซมหรือปรับปรุงใหญ่
ดังกล่าวอาจต้องปิ ดพืน้ ทีบ่ างส่วนของอสังหาริมทรัพย์เป็ นการชัวคราว
่
การปิ ดพืน้ ทีด่ งั กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
การใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ หรือเป็ นสาเหตุให้ผเู้ ช่าบอกเลิกสัญญาเช่า ไม่ต่ออายุ
สัญญาเช่า หรือยกเลิกสัญญาให้บริการพืน้ ที่ได้ ดังนัน้ หากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์ลงทุนจาเป็ นต้องมีการซ่อมแซมหรือการปรับปรุงครัง้ ใหญ่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ได้
ทัง้ นี้ ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนมีการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดย
ทาการเปลีย่ นชิน้ ส่วนอุปกรณ์หรืออะไหล่ท่ีเสื่อมสภาพหรือชารุด เพื่อรักษาสภาพอาคารให้อยู่ในสภาพทีด่ แี ละ
เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ ซึ่งการปรับปรุงซ่อมแซมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ อการจัดหาผลประโยชน์ จาก
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน อีกทัง้ การซ่อมบารุงแต่ละครัง้ จะใช้งบประมาณไม่สงู นัก เช่น การทาสีอาคาร การ
ปรับปรุงงานระบบ การซ่อมแซมและเปลีย่ นวัสดุสน้ิ เปลือง โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์มแี ผนในการปรับปรุงซ่อมแซม
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รายการต่างๆ อย่างสม่าเสมอตามความจาเป็ น ซึง่ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมดังกล่าวนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
ค่าใช้จ่ายของโครงการในแต่ละปี
ทัง้ นี้ระยะยาวในอนาคตโครงการอาจมีการซ่อมบารุงหรือการปรับปรุงครัง้ ใหญ่ตามสภาพของโครงการทีใ่ ช้เงินใน
การปรับปรุงมูลค่าสูง ซึ่งการปรับปรุงในลักษณะนี้จะเกิดขึน้ เป็ นครัง้ คราวนอกเหนือจากการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารทัวๆ
่ ไป แต่ทผ่ี ่านมาการปรับปรุงลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึน้ บ่อยหรือเกิดขึน้ เป็ นประจา และมิได้ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดหาผลประโยชน์อย่างเป็ นนัยสาคัญ โดยโครงการทัง้ สองมีการปรับปรุงครัง้ ใหญ่ล่าสุดดังนี้
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ได้มกี ารปรับปรุงครัง้ ใหญ่เมื่อปี 2557 ซึง่ มีการปรับปรุงอุปกรณ์ชลิ เลอร์ คูลลิง่ ทาวเวอร์
และระบบการบริหารพลังงาน คิดเป็ นค่าใช้ จ่ายส่วนทุนมูลค่ารวมประมาณ 37.5 ล้านบาท ทัง้ นี้ การปรับปรุง
ดังกล่า วเป็ นการปรับ ปรุ งซึ่งจะช่ว ยในการประหยัด พลังงานซึ่งจะช่ วยลดค่ าใช้จ่า ยในการบริห ารอาคารของ
โครงการในระยะยาว
ทัง้ นี้ สาหรับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์นัน้ ในแต่ละปี จะมีการปรับปรุงงานระบบตามอายุและควา มเหมาะสม
รวมถึงการดารงคุณภาพและบารุงรักษาระบบต่างๆ ของอาคารเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของในการถือครอง
รางวัล BCA Green Mark Certification ซึง่ เป็ นรางวัลทีโ่ ครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ได้รบั ในฐานะผูท้ ไ่ี ด้รบั การ
ยอมรับในด้านการบริหารจัดการอาคารภายใต้มาตรฐานทีเ่ ป็ นสากลและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ ค่าใช้จ่าย
ในการบารุงรักษาและปรับปรุงอาคารในแต่ละปี จงึ ค่อนข้างคงทีแ่ ละไม่มกี ารกระจุกตัวภายในปี ใดปี หนึ่ง ซึง่ ส่งผล
ทาให้กองทรัสต์สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม
ในส่วนของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์นัน้ ได้มี การปรับปรุงต่อเติมอาคารครัง้ ใหญ่ซ่งึ แล้วเสร็จเมื่อปี 2556 ใน
บริเวณชัน้ 1-4 ซึง่ เป็ นส่วนของพืน้ ทีเ่ ช่าร้านค้า โดยบางกอก ออฟฟิ ศ ได้ดาเนินการปรับปรุงอาคารภายหลังการ
เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าในทีด่ นิ และอาคารซึง่ อยู่ในสภาพทีย่ งั ก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยการปรับปรุงครัง้ ใหญ่
ดังกล่าวได้มกี ารดาเนินการปรับปรุงในส่วนของโครงสร้างและพืน้ ทีใ่ ช้สอยของร้านค้าบริเวณชัน้ 1-4 รวมถึงงาน
ระบบที่เกี่ยวข้องและการตกแต่ งส่วนผนังของอาคาร โดยบางกอก ออฟฟิ ศได้ลงทุนในการปรับปรุงดังกล่าว
ประมาณ 250 ล้านบาท
ทัง้ นี้ หากมีการซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่ บริษัทจะพยายามทาให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์อย่างเป็ น
สาระสาคัญโดยจะดาเนินการโดยปิ ดปรับปรุงทีละส่วน ทาให้สามารถใช้พน้ื ทีโ่ ดยรอบของพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ระหว่างการ
ซ่อมบารุงหรือปรับปรุงได้ เช่น การตกแต่ งล็อบบี้ของอาคาร การซ่อมแซมผนังภายใน การเปลี่ยนพรม การ
ปรับปรุงห้องน้า การเปลีย่ นลิฟท์ ฯลฯ
สาหรับแผนงานการซ่อมบารุงทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนในอนาคตนัน้ กองทรัสต์ได้มกี ารจัดตัง้ งบประมาณ
ทีค่ าดว่าเพียงพอและเหมาะสมตามคาแนะนาของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการซ่อมบารุงให้ทรัพย์สนิ อยู่ใน
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สภาพดี และสามารถใช้ในการจัดหาผลประโยชน์ได้อย่างดี รวมถึงการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคารหรือระบบงาน
ต่างๆ ที่อาจใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง โดยทีผ่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะสามารถจัดการบริหารงานซ่อมบารุงตาม
ความจาเป็ นและเหมาะสม เพื่อให้ไม่มผี ลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์และกระแสเงินสดของกองทรัสต์อย่างมี
นัยสาคัญ ทัง้ นี้ หากงบประมาณในการซ่อมบารุงทรัพย์สนิ นัน้ ไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ กองทรัสต์จะพิจารณา
จัดหาแหล่งเงินทุนทีเ่ หมาะสมเพื่อลดผลกระทบในการจัดหาผลประโยชน์
(2)

ความเสี ย่ งเกี ย่ วกับ กรณี ทีผ่ ้จู ดั การกองทรัส ต์อ าจไม่ สามารถด าเนิ นงานตามกลยุ ทธ์การลงทุ นของ
กองทรัสต์ให้ประสบความสาเร็จได้
บริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการบริหารจัดการตามธุรกิจปกติของกองทรัสต์และควบคุมการ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ เพื่อ จัด หาผลประโยชน์ จ ากอสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีก องทรัส ต์ จ ะลงทุ น รวมถึ ง การท าให้ม ัน่ ใจว่ า
อสังหาริมทรัพย์ได้รบั การซ่อมบารุงอย่างเพียงพอโดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบริษทั จะ
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทรัสตี อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มโี อกาสทีจ่ ะประเมินการตัดสินใจของบริษทั
เกีย่ วกับกลยุทธ์ทบ่ี ริษทั นามาใช้หรือการลงทุนของกองทรัสต์ ตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุ นดังกล่าวโดยผ่านการ
ประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะได้รบั ค่าธรรมเนียมพิเศษ (incentive fee) โดยอ้างอิง
จากรายได้สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน ก่อนหักค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทรัสต์ ซึง่ จะเป็ นการ
สนับสนุ นให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มคี วามตัง้ ใจในการบริหารจัดการกองทรัสต์เพื่อให้ได้ประโยชน์สงู สุดตามกลยุทธ์
การลงทุนของกองทรัสต์ การทีบ่ ริษทั ไม่สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้
อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานรวมทัง้ โอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์อย่าง
มีนยั สาคัญ
ความสามารถของบริษทั ในการดาเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ให้ประสบความสาเร็จนัน้ ขึน้ อยู่กบั
ปจั จัยที่ไม่แน่ นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การลงทุนของกองทรัสต์ รวมทัง้ การได้รบั เงื่อนไขทางการเงินทีด่ ี ดังนัน้ บริษทั จึงไม่สามารถรับรองได้
ว่าการดาเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของบริษทั ในความเป็ นจริงจะเป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ หรือสามารถทาได้
ภายในเวลาและค่าใช้จ่ายทีเ่ หมาะสม

(3)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับกรณี ทีก่ องทรัสต์ต้องพึง่ พาผู้บริ หารระดับสูงและบุคลากรของผู้จดั การกองทรัสต์ทีม่ ี
ความชานาญในการดาเนิ นงานจัดหาผลประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์
กรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เป็ นส่วนสาคัญในการ
ดาเนินงานจัดหาผลประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ในการคัดเลือกบุคคลากรของ
บริษัทนัน้ ผ่านขัน้ ตอนการพิจารณาและใช้เวลาในการสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะบุคลากรของผู้จดั การกองทรัสต์ ในตาแหน่ งทีส่ าคัญต่างๆ เช่น ตาแหน่ งงานที่เกี่ยวกับการ
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ดูแลจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และตาแหน่ งงานที่อาศัยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหาร
จัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ การสูญเสียบุคลากรดังกล่าวไปจะเป็ นการสูญเสียผูม้ ี
ประสบการณ์ ความรู้ สายสัมพันธ์ทางธุรกิจและความชานาญ การหาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถในระดับเดียวกัน
มาแทนทีเ่ ป็ นเรื่องที่ทาได้ยาก และอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดาเนินงานลดลง ในกรณีทบ่ี ริษทั เอสซีซพี ี
รีทส์ จากัดในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ สูญเสียบุคลากรดังกล่าวไปและไม่สามารถชักจูง จ้าง และพัฒนาบุคลากร
ใหม่ท่มี คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติทเ่ี กีย่ วกับการจัดหาผลประโยชน์และบริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ อาจทาให้กองทรัสต์มคี วามสามารถในการทากาไรลดลง
(4)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับการทีต่ ้องเสียผูเ้ ช่าพื้นที ่ หรือหากธุรกิ จของผูเ้ ช่าอสังหาริมทรัพย์หรือผูใ้ ช้บริการพื้นที ่
ดัง กล่ า วประสบปั ญ หาอาจส่ ง ผลกระทบด้ า นลบต่ อ สถานะทางการเงิ น และผลการด าเนิ นงานของ
กองทรัสต์หรือการทีผ่ ใู้ ช้บริการหรือผูเ้ ช่าพื้นทีอ่ าจไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าหรือค่าใช้บริการพืน้ ทีท่ ก่ี องทรัสต์หรือบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์จะได้รบั จากผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่าพืน้ ที่ หรือ
ผูใ้ ช้บริการตามสัญญาให้บริการพืน้ ทีจ่ ะเป็ นทีม่ าของรายได้หลักของกองทรัสต์ ดังนัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ ง
ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าพืน้ ทีห่ รือผูใ้ ช้บริการพืน้ ที่ ไม่ต่อสัญญาเช่าหรือใช้บริการพืน้ ที่ของโครงการเมื่อสิน้ สุดอายุการเช่า
หรือการใช้บริการพืน้ ที่ หรือลูกค้าไม่ชาระค่าเช่า หรือยอมเลิกสัญญาเช่า หรือสัญญาให้บริการพืน้ ทีก่ ่อนกาหนด
ระยะเวลา โดยผู้เช่ารายใหญ่ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ จานวน 10 รายคิดเป็ นพื้นที่เช่ารวม 19 ,608.73
ตารางเมตร ซึง่ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 45.72 ของพืน้ ทีเ่ ช่าทัง้ หมดของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ และผูเ้ ช่าราย
ใหญ่ของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์จานวน 10 รายคิดเป็ นพืน้ ทีเ่ ช่ารวม 13,357.34 ซึง่ คิดเป็ นประมาณร้อยละ
53.94 ของพืน้ ทีเ่ ช่าทัง้ หมดของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และหากกองทรัสต์ไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มา
ทดแทนผูเ้ ช่าหรือผู้ใช้บริการพื้นที่ดงั กล่าวได้ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ได้ ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี เนื่องจากทัง้ โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ และโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์มที าเลทีต่ งั ้ ทีเ่ ป็ นจุดเด่นและ
เป็ นข้อได้เปรียบในการหาผู้เช่า เนื่องจากตัง้ อยู่ในศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครและอยู่ติดกับโครงการขนส่ง
มวลชนทีส่ าคัญของกรุงเทพมหานครคือรถไฟฟ้าบีทเี อสและรถไฟฟ้ามหานคร ซึง่ ทาเลทีต่ งั ้ ดังกล่าวนัน้ เป็ นข้อ
ได้เปรียบทีส่ าคัญและไม่สามารถเลียนแบบได้ ดังนัน้ โอกาสทีผ่ เู้ ช่าจะย้ายออกและกองทรัสต์ไม่สามารถหาลูกค้า
รายใหม่มาทดแทนได้จงึ ค่อนข้างต่ า ทัง้ นี้ สาหรับสัญญาเช่าทีค่ รบกาหนดอายุสญ
ั ญาในระหว่างปี 2558 มีอตั รา
การต่อสัญญาเช่า (คานวณจากจานวนของผูเ้ ช่าทีส่ ญ
ั ญาครบกาหนดในระหว่างปี ) ดังต่อไปนี้
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พืน้ ที่สานักงาน

โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์

87.50%

88.89%
(คิดเป็ น 87.31% ของพืน้ ทีเ่ ช่าที่
ครบกาหนดอายุ)

(คิดเป็ น 93.76% ของพืน้ ทีเ่ ช่าที่
ครบกาหนดอายุ)
70.00%

พืน้ ที่รา้ นค้า

(คิดเป็ น 81.70% ของพืน้ ทีเ่ ช่าที่
ครบกาหนดอายุ)

85.71%
(คิดเป็ น 83.82% ของพืน้ ทีเ่ ช่าที่
ครบกาหนดอายุ)

นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนบางแห่งอาจประสบกับเหตุการณ์ทส่ี ญ
ั ญาเช่าหรือสัญญาให้บริการ
พืน้ ที่จานวนมากจะครบกาหนดอายุในช่วงเวลาเดียวกัน ความถี่ของการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหรือสัญญาให้บริการ
พืน้ ที่ และวิธกี ารคานวณค่าบริการ/ค่าเช่าทาให้กองทรัสต์มคี วามอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาตลาดของ
ค่าบริการ/ค่าเช่า ซึ่งในช่วงตลาดขาลงอาจนาไปสู่การมีพ้นื ที่ว่างมากขึน้ และอัตราค่าบริการ/ค่าเช่าที่ลดลงจะ
ทาให้รายได้จากค่าบริการ/ค่าเช่าลดต่าลง ซึง่ จะส่งผลให้รายได้ของกองทรัสต์ลดลง ผูใ้ ช้บริการพืน้ ที/่ ผูเ้ ช่าทัง้ หมด
อาจไม่ต่ออายุสญ
ั ญาบริการ/สัญญาเช่าหรือสัญญาให้บริการพื้นที่ หรือด้วยสภาวะของตลาด ผู้ใช้บริการพื้นที่/
ผูเ้ ช่า/ผูร้ บั บริการอาจต่ออายุสญ
ั ญาบริการ/สัญญาเช่าหรือสัญญาให้บริการพืน้ ที่ ภายใต้ เงื่อนไขทีก่ องทรัสต์ได้รบั
ประโยชน์ด้อยลงกว่าที่เคยได้รบั ตามสัญญาบริการ/สัญญาเช่าหรือสัญญาให้บริการพื้นที่ท่มี อี ยู่ในปจั จุบนั หาก
อัตราค่าบริการ/ค่าเช่าใหม่เมื่อมีการต่ออายุ หรือเมื่อมีการเข้าทาสัญญาใหม่ต่ ากว่าอัตราทีค่ าดว่าจะได้รบั อย่างมี
นัยสาคัญแล้ว จะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์ นอกจากนี้ หากมี
ผู้ใ ช้บ ริก ารพื้น ที่/ ผู้เช่ า /ผู้ร ับบริก ารรายใดบอกเลิก สัญ ญาบริก าร/สัญ ญาเช่ า หรือ สัญ ญาให้บ ริก ารพื้น ที่ หรือ
ไม่ต่ออายุสญ
ั ญาบริการ/สัญญาเช่าหรือสัญญาให้บริการพื้นที่ บริษัทไม่สามารถรับประกั นได้ว่ากองทรัสต์จะ
สามารถนาพืน้ ทีว่ ่างออกให้บริการพืน้ ที/่ เช่าใหม่ได้ดว้ ยอัตราค่าบริการ/เช่าเดิม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราการครบกาหนดของสัญญาเช่าของผูเ้ ช่ารายย่อยของทัง้ สองโครงการถูกสรุปไว้ดงั ต่อไปนี้
โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
ปี ที่สญ
ั ญาเช่า
ครบกาหนด

พืน้ ที่สานักงาน

พืน้ ที่รา้ นค้า

ร้อยละของพืน้ ที่
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทัง้ หมด

ร้อยละของรายได้
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทัง้ หมด

ร้อยละของพืน้ ที่
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทัง้ หมด

ร้อยละของรายได้
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทัง้ หมด

ปี 2559

29.60

28.39

45.83

45.55

ปี 2560

6.88

6.97

34.69

35.55
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โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
ปี ที่สญ
ั ญาเช่า
ครบกาหนด

พืน้ ที่สานักงาน

พืน้ ที่รา้ นค้า

ร้อยละของพืน้ ที่
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทัง้ หมด

ร้อยละของรายได้
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทัง้ หมด

ร้อยละของพืน้ ที่
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทัง้ หมด

ร้อยละของรายได้
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทัง้ หมด

ปี 2561

58.82

59.64

18.18

17.89

ปี 2562
เป็ นต้นไป

4.69

5.00

1.30

1.00

โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
ปี ที่สญ
ั ญาเช่า
ครบกาหนด

พืน้ ที่สานักงาน

พืน้ ที่รา้ นค้า

ร้อยละของพืน้ ที่
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทัง้ หมด

ร้อยละของรายได้
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทัง้ หมด

ร้อยละของพืน้ ที่
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทัง้ หมด

ร้อยละของรายได้
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทัง้ หมด

ปี 2559

11.88

11.49

5.81

10.77

ปี 2560

29.93

29.71

5.35

7.10

ปี 2561

42.20

42.37

85.73

76.19

ปี 2562
เป็ นต้นไป

15.99

16.43

3.12

5.95

อย่างไรก็ดี ผู้เช่าพื้นที่และผู้ใช้บริการพื้นที่ทุกรายที่ทาสัญญาบริการพื้นที่/เช่าพื้นที่กบั กองทรัสต์หรือบริษัท
เอ็กเชน ทาวเวอร์จะต้องวางเงินประกันการเช่าพื้นทีจ่ านวนเท่ากับค่าเช่ารายเดือนประมาณ 3 เดือนต่อสัญญา
ดังนัน้ ในกรณีท่ผี ู้เช่าหรือผู้ใช้บริการพื้นที่ไม่ชาระค่า เช่าพื้นที่หรือค่าบริการ หรือยกเลิกสัญญาก่อนกาหนด
กองทรัสต์หรือบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์จะสามารถยึดเงินประกันดังกล่าวตามเงื่อนไข ดังนัน้ สัญญาที่กาหนดให้
วางเงินประกันในลักษณะนี้จะช่วยลดความเสีย่ ง และ/หรือผลกระทบต่อรายได้ของกองทรัสต์

ส่วนที่ 2 หน้า 8

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

(5)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับการทีผ่ เู้ ช่าพื้นทีท่ ีก่ องทรัสต์จะลงทุนไม่ให้ความยิ นยอมในการเปลีย่ นตัวผู้ให้เช่าหรือ
ผูใ้ ห้บริการจากผูใ้ ห้เช่าหรือผูใ้ ห้บริการเดิ มเป็ นกองทรัสต์
เมื่อกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกแล้ว สาหรับโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
ผูใ้ ช้บริการพืน้ ที่ หรือผูเ้ ช่าพื้นที่ ต้องยินยอมเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาให้บริการ/เช่าพื้นทีจ่ ากผูใ้ ห้เช่าหรือผู้ให้บริการเดิม
เป็ นกองทรัสต์และชาระค่าเช่าพืน้ ทีห่ รือค่าบริการ ให้แก่กองทรัสต์ในฐานะผูใ้ ห้เช่า หรือผูใ้ ห้บริการ ทัง้ นี้ หากผูเ้ ช่า
พื้นที่ หรือ ผู้ใ ช้บริการพื้นที่ปฏิเสธที่จ ะให้ค วามยิน ยอมดังกล่าวและไม่ช าระค่า เช่ าพื้นที่ให้แก่ก องทรัสต์แล้ว
กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั ค่าเช่าอันเป็ นรายได้ของกองทรัสต์ซง่ึ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้
ของกองทรัสต์ และส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกนี้ สาหรับโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
กองทรัสต์โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการแจ้งและอธิบายถึงรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องของกองทรัสต์ให้ผู้เช่า
พืน้ ทีแ่ ละผูใ้ ช้บริการพืน้ ทีไ่ ด้ทราบ เพื่อประสานงานในการให้ความยินยอมในการเปลีย่ นคู่สญ
ั ญาให้เช่าพืน้ ทีห่ รือ
คู่สญ
ั ญาให้บริการพื้นที่ จากผู้ให้เช่า หรือผู้ให้บริการเดิมเป็ นกองทรัสต์ โดยจะดาเนินการโดยเร็วและใช้ความ
พยายามอย่างเต็มความสามารถให้ผเู้ ช่าพืน้ ทีแ่ ละผูใ้ ช้บริการพืน้ ทีร่ บั ทราบและยินยอมเปลีย่ นคู่สญ
ั ญาให้เช่าพืน้ ที่
หรือคู่สญ
ั ญาให้ใช้บริการพืน้ ที่ จากผูใ้ ห้เช่า หรือผูใ้ ห้บริการเดิมเป็ นกองทรัสต์ ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าพืน้ ทีห่ รือผูใ้ ช้บริการ
พื้นที่ปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมในการเปลี่ยนตัวผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการ กองทรัสต์โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ดาเนินการอย่างดีทส่ี ดุ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากองทรัสต์ได้รบั ค่าเช่า ค่าบริการ เงินประกัน หรือผลประโยชน์ใดๆ อันเป็ น
ผลประโยชน์ทก่ี องทรัสต์ควรได้รบั อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ สัญญาดาเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ได้สทิ ธิการเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ทจ่ี ะมีการเข้าทาระหว่าง
บางกอก ออฟฟิ ศกับกองทรัสต์ ยังกาหนดไว้ว่าหาก ผู้เช่าไม่ตกลงยินยอมในการเปลี่ยนตัวผู้ให้เช่า บางกอก
ออฟฟิศ ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้เช่า/บริการเดิมจะยังคงเป็ นผูใ้ ห้เช่ากับผูเ้ ช่ารายนัน้ ๆ ต่อไปจนกว่าสัญญาเช่าจะสิน้ สุดลง โดย
บางกอก ออฟฟิศจะแจ้งรายละเอียดสาหรับการชาระค่าเช่าเช่น เลขทีบ่ ญ
ั ชีของกองทรัสต์ ช่องทางการชาระค่าเช่า
หรือผลประโยชน์ใดๆ รวมถึงเงินประกัน หรือผลประโยชน์ใดๆ อันเป็ นผลประโยชน์ท่กี องทรัสต์ควรได้รบั หรือ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นใดให้แ ก่ผู้เช่า เพื่อให้ผู้เช่าสามารถชาระค่าเช่า ให้ แก่กองทรัสต์โ ดยตรง ในกรณี ท่ี
บางกอก ออฟฟิ ศได้รบั ชาระค่าเช่า /ค่าบริการตามสัญญาบริการและผลประโยชน์ อ่นื ใดที่กองทรัสต์ควรได้รบั
บางกอก ออฟฟิ ศจะดาเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชกั ช้าแต่ไม่เกิน 7 วันทาการ
นับจากวันทีบ่ างกอก ออฟฟิ ศ ได้รบั ผลประโยชน์นัน้ (เนื่องจากในขัน้ ตอนของการลงนามในเอกสารอาจต้องใช้
ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารให้ผู้มีอานาจลงนามซึ่งอยู่ต่างประเทศ) อีกทัง้ บางกอกออฟฟิ ศยังมีหน้ าที่ต้อง
ดาเนินการต่างๆ ตามทีจ่ าเป็ นเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตามสัญญาเช่า/บริการ
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(6)

ความเสีย่ งจากการทีก่ องทรัสต์ไม่สามารถใช้สิทธิ ตามสัญญาเช่าทรัพย์สินได้
สาหรับโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ในบางกรณีกองทรัสต์อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ที่เช่า และ/หรือ
อาคารทีเ่ ช่าได้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน เนื่องจากทีด่ นิ ทีเ่ ช่าได้รบั ความเสียหายจนทาให้ไม่สามารถใช้ ประโยชน์
อสังหาริมทรัพย์ในโครงการได้ เนื่องจากเกิดอุบตั เิ หตุ หรือเกิดเหตุอ่นื ใดอันส่งผลให้ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องระงับ
หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้อาคาร ซึ่งเป็ นกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าอสังหาริมทรัพย์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญา
เช่าได้ตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า (โปรดดูสว่ นที่ 2 ข้อ 2.4 สรุปสาระสาคัญของสัญญา)

(7)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับคู่แข่งทางการค้าในการดาเนิ นธุรกิ จของกองทรัสต์
ผูป้ ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกับกองทรัสต์อาจนามาซึ่งการแข่งขันทัง้ ในด้านการแสวงหา
ผูเ้ ช่าทีน่ ่ าเชื่อถือเพื่อมาเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบ
ธุรกิจของกองทรัสต์ นอกจากนี้ บริษทั คู่แข่งดังกล่าวหลายแห่งภายในบริเวณใกล้เคียงทีต่ งั ้ ของอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนมีลกั ษณะที่ใกล้เคียงและมีผู้เช่าเป้าหมายลักษณะคล้ายคลึงกันกับกองทรัสต์ ที่เอื้อให้
สามารถแข่ ง ขัน กับ กองทรัส ต์ไ ด้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ซึ่ง การแข่ง ขัน ดัง กล่ า วอาจเพิ่ม ต้น ทุ น ในการบริห าร
อสังหาริมทรัพย์ หรือลดอัตราการเช่า และ/หรือลดอัตราค่าเช่าทีก่ องทรัสต์จะเรียกเก็บจากผูเ้ ช่า
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับสภาวะการแข่งขันการประกอบธุรกิจในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1.5 ภาพรวม
การดาเนินธุรกิจของโครงการ

(8)

ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิ ดขึ้นจากการกู้ยืม
เนื่องจากกองทรัสต์มคี วามประสงค์จะกูย้ มื เงินโดยแบ่งเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวนไม่เกิน 2,150 ล้านบาท วงเงิน
สินเชื่อหมุนเวียน จานวนรวมไม่เกิน 110 ล้านบาท และวงเงิ นสินเชื่อค้าประกัน จานวนรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท
ซึง่ รวมทัง้ สิน้ ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ณ วันทีก่ องทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกแล้วเสร็จ
โดยกองทรัสต์จะเข้าทาสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษทั ประกันภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใด
ทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ ภายใน 15 วันนับจากวันทีม่ กี ารจัดตัง้ กองทรัสต์ แต่ทงั ้ นี้ ไม่ล่าช้ากว่าวันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก โดยวงเงินกูย้ มื แบ่งเป็ น 3 ส่วนได้แก่ วงเงินกูท้ ่ี 1 จานวนไม่
เกิน 2,150 ล้านบาท เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้
แรกและ/หรือเพื่อให้บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์กยู้ มื หรือเพื่อให้กองทรัสต์เข้ารับภาระหนี้เงินกูท้ บ่ี ริษทั เอ็กเชน ทาว
เวอร์มอี ยู่เดิมในฐานะผูใ้ ห้กู้ วงเงินกูท้ ่ี 2 จานวนไม่เกิน 110 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุ นการซ่อมบารุงและปรับปรุง
ทรัพ ย์สิน หลัก ที่ก องทรัสต์จ ะเข้าลงทุน ครัง้ แรก และ/หรือ กองทรัสต์ ใ ห้บ ริษัท เอ็ก เชน ทาวเวอร์ กู้ยืม เพื่อ ใช้
สนับสนุนการซ่อมบารุงและปรับปรุงทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ และเพื่อใช้สนับสนุนการดาเนินงานและ
บริหารทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์และ/หรือบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ และวงเงินกูท้ ่ี 3 จานวนไม่เกิน 20 ล้านบาท เพื่อ
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ค้าประกันการใช้สาธารณู ปโภค ดังนัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งเกิดขึน้ จากการกู้ยมื เงินดังกล่าวได้ เนื่องจาก
อัตราดอกเบีย้ ในส่วนทีเ่ ป็ นอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวอาจมีการเปลีย่ นแปลงในระหว่างอายุเงินกู้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ทางลบต่อผลการดาเนินงานของกองทรัสต์และความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื
หน่วยทรัสต์
ในกรณีท่กี องทรัสต์ไม่สามารถชาระดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้นตามที่กาหนดในสัญญากู้ยืมเงิน หรือในกรณีท่ี
กองทรัสต์ขอเงินกู้ใหม่เ พื่อมาชาระคืนหนี้เ งินกู้เ ดิม (Refinancing) แต่ ไม่ไ ด้รบั อนุ มตั ิจ ากธนาคารพาณิช ย์
สถาบันการเงิน บริษทั ประกันภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ จนทาให้กองทรัสต์
ไม่สามารถชาระดอกเบีย้ และ/หรือเงินต้นตามทีก่ าหนดในสัญญากู้ยมื เงิ นได้อนั เป็ นการผิดสัญญากู้ยมื เงิน กรณี
ดัง กล่ า ว ผู้ใ ห้กู้อ าจบัง คับ จ านองในทรัพ ย์สิน ของกองทรัส ต์ แ ละ/หรือ บัง คับ หลัก ประกัน อื่น ๆ ที่น าไปเป็ น
หลักประกันเงินกูไ้ ด้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีก่ าหนดในสัญญาเงินกู้ สัญญาจานอง และสัญญาหลักประกันที่
เกีย่ วข้อง นอกจากนี้ในกรณีทม่ี กี ารกูย้ มื เงินใหม่เพื่อมาชาระคืนหนี้เงินกูเ้ ดิม (Refinancing) กองทรัสต์อาจมีความ
เสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้ขอ้ ตกลงในสัญญาเงินกูฉ้ บับใหม่ทด่ี เี ท่ากับข้อตกลงในสัญญากูย้ มื เงินฉบับเดิม หรือในกรณีทม่ี กี าร
กูย้ มื เงินเพิม่ เติม อาจมีขอ้ สัญญาทีห่ า้ มไม่ให้กองทรัสต์ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ เพิม่ เติม
อย่างไรก็ดี เมื่อครบกาหนดชาระเงินกู้ บริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาทางเลือกในการระดมทุนด้วย
วิธตี ่างๆ เช่น การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติม การเสนอขายหุน้ กู้ การกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน
บริษัท ประกัน ภัย และ/หรือ นิ ติ บุ ค คลอื่น ใดสามารถให้สิน เชื่อ แก่ ก องทรัส ต์ ไ ด้ เพื่อ ช าระคืน หนี้ เ งิน กู้เ ดิม
(Refinancing) เป็ นต้น โดยบริษทั จะเลือกวิธกี ารที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์และกองทรัสต์
บริษัท และที่ปรึกษาทางการเงิน มีความเห็นว่าความเสี่ยงในการระดมทุนเพื่อชาระคืนเงินกู้ในปี ท่เี งินกู้ครบ
กาหนดนัน้ ค่อนข้างต่ า เมื่อพิจารณาจากหลักประกัน การกู้ยมื และความสามารถในการชาระหนี้ของกองทรัสต์
เนื่องจากอัตราส่วนการกูย้ มื ต่อมูลค่าสินทรัพย์รวมอยู่ในระดับทีต่ ่า ประกอบกับอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะเข้า
ลงทุนนัน้ มีความสามารถทีจ่ ะสร้างรายได้ให้กบั กองทรัสต์อย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ บริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าวและจะดาเนินการพิจารณาและติดตามปจั จัย
ทีม่ ผี ลกระทบต่อการกูย้ มื ของกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ อย่างสม่าเสมอเพื่อทีจ่ ะสามารถประเมิน
ความเสีย่ งและดาเนินการตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท อาจพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อลด
ความเสีย่ งจากการกูย้ มื เงิน เช่น บริการธุรกรรมแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) โดยกองทรัสต์
จะดาเนินการดังกล่าวโดยคานึงถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
นอกจากนี้ ในการเข้าลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ จะมีการกูย้ มื เงินเป็ นจานวนไม่เกิน 2,150 ล้านบาท ซึง่ ต่ ากว่า
สัดส่วนการกูย้ มื สูงสุดทีก่ าหนดไว้ทร่ี อ้ ยละ 35 ของทรัพย์สนิ รวม ดังนัน้ การวางแผนอย่างระมัดระวังเกีย่ วกับการ
กู้ยืมของกองทรัสต์ในการลงทุน ครัง้ แรก จะช่ว ยในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทรัสต์ (เช่น เพื่อให้
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กองทรัสต์สามารถขอเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพื่อทาการ refinance เงินกูป้ จั จุบนั ได้ง่าย) ขณะทีส่ ดั ส่วนการ
กูย้ มื ทีต่ ่ากว่าเกณฑ์สงู สุดจะเป็ นการช่วยเพิม่ ความยืดหยุ่นให้แก่กองทรัสต์ในการจัดโครงสร้างการลงทุนเพิม่ เติม
ในอนาคต
1.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน

(1)

ความเสีย่ งจากกรณี ถกู เวนคืนทีด่ ิ น
กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งในกรณีทห่ี น่วยงานของรัฐเวนคืนทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุน ซึง่ ทาให้กองทรัสต์ไม่อาจ
ใช้ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุนเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้ กรณีทเ่ี กิดการเวนคืนดังกล่าว
กองทรัสต์อาจไม่ได้รบั ค่าชดเชยจากการเวนคืน หรือได้รบั ค่าชดเชยดังกล่าวน้อยกว่ามูลค่าทีก่ องทรัสต์ใช้ในการ
ลงทุน ในทรัพ ย์สิน ซึ่ง อาจส่ง ผลให้ผลตอบแทนที่ผู้ถือ หน่ วยทรัสต์จ ะได้ร ับจากการลงทุน ไม่ เ ป็ น ไปตามที่ไ ด้
ประมาณการไว้ทงั ้ ในส่วนของประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน ทัง้ นี้ จานวนเงินค่าชดเชยทีก่ องทรัสต์จะได้รบั
ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขตามทีก่ าหนดในสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ภายหลังจาก
การถูกเวนคืน หรือจานวนเงินค่าชดเชยทีไ่ ด้รบั จากการเวนคืน
จากการที่บริษัท ได้ศกึ ษาข้อมูลตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่จี ะเวนคืนในท้องที่เขตที่
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ทจ่ี ะลงทุนแล้วพบว่าทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ทจ่ี ะลงทุนดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้
เขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ทัง้ นี้ บริษทั ไม่สามารถประเมิน ถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื่องจากการเวนคืน
ทีด่ นิ เป็ นนโยบายและความจาเป็ นในการใช้พน้ื ทีข่ องรัฐบาลในเวลานัน้

(2)

ความเสีย่ งเนื อ่ งจากอสังหาริ มทรัพย์ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนอยู่ภายใต้บงั คับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
เกีย่ วกับสิ ง่ แวดล้อม การปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่าย
และภาระความรับผิดหลายด้าน
อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์จะลงทุนอยู่ภายใต้บงั คับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อม ได้แก่
กฎหมายด้านสุขอนามัย กฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ า การทิง้ ของเสีย การ
ควบคุมมลภาวะทางเสียง ซึง่ แม้จากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายนัน้ ในภาพรวมไม่พบว่ามีการไม่ปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ต่างๆ ทางกฎหมาย อย่างไรก็ดี ภายใต้กฎหมายเหล่านี้ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผูท้ ่คี วบคุมการ
ดาเนินการและการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์อาจมีความรับผิด ซึง่ รวมถึงโทษปรับหรือโทษจาคุกหากปรากฏว่า
ฝ่า ฝื น หรือ ไม่ ป ฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ด ัง กล่ า ว นอกจากนี้ กองทรัส ต์อ าจต้ อ งมีค่ า ใช้จ่ า ยในการปฏิบ ัติต าม
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวเหล่านี้ หากมีการปนเปื้ อน หรือเกิดมลภาวะต่างๆ หรือหากไม่สามารถแก้ไข
มลภาวะต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อาจส่งผลให้กองทรัสต์มคี วามรับผิด หรืออาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสาคัญในการ
นาอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนออกให้เช่าและให้บริการ
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นอกจากนี้ หากข้อกาหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อมเหล่านัน้ มีการแก้ไขเพิม่ เติม
อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นไปตามข้อกาหนดทางกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อมในช่วงเวลาหนึ่ง
อาจไม่สอดคล้อง หรือไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดทางกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อมทีม่ กี าร
แก้ไขเพิ่มเติม ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงในกรณีท่มี ีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องด้านสิง่ แวดล้อม การดาเนินการเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เป็ นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อกาหนดทาง
กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อมตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม อาจเพิม่ ภาระด้านค่าใช้จ่าย และ
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ได้
(3)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับภัยธรรมชาติ อุทกภัยและการก่อวิ นาศภัย รวมถึงอัตราเงิ นชดเชยจากการประกันภัย
ทรัพย์สินในกรณี ทีท่ รัพย์สินทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครังแรกเกิ
้
ดความเสียหายอาจไม่ค้มุ กับผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิ จทีก่ องทรัสต์อาจสูญเสีย
การเกิดภัยธรรมชาติ อุทกภัย การก่อวินาศกรรม และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขึน้ ไม่บ่อยครัง้ นักแต่หาก
เกิดขึ้นในบริเวณที่ตงั ้ ของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน นอกจากจะสร้างความเสียหายต่ อทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์แล้ว อาจก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ ของผูเ้ ช่าและผูม้ าใช้บริการในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
จะเข้าลงทุนอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ดี กองทรัสต์จะทาประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติ อุทกภัย และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆ ไว้สาหรับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรก (โดยมีวงเงินเอา
ประกันสาหรับความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยโครงการละ 300 ล้านบาท) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดใน
กรมธรรม์ประกันภัยทีก่ องทรัสต์ได้จดั ให้มตี ามมาตรฐานทัวไปส
่ าหรับธุรกิจอาคาร สานักงานให้เช่า และตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์มคี วามเสีย่ งด้า นการดาเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรก แม้ว่ากองทรัสต์จะต้องจัดให้มกี ารประกันภัยในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุน
ครัง้ แรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึง่ จะเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้วก็ตาม แต่อตั ราเงิน
ชดเชยในกรณี ท่ที รัพ ย์สินที่กองทรัสต์จ ะเข้า ลงทุน ครัง้ แรกเกิดความเสีย หายอาจไม่ คุ้ม กับ ผลประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิจทีก่ องทรัสต์อาจสูญเสีย เช่น ความสูญเสียจากสงคราม การก่อการร้าย วินาศกรรม และการจลาจล เป็ น
ต้น หรือกองทรัสต์อาจไม่สามารถใช้สทิ ธิเรียกร้องตามทีร่ ะบุในกรมธรรม์ประกันภัย ทีเ่ กี่ยวข้องได้ ไม่ว่าทัง้ หมด
หรือแต่บางส่วน หรืออาจเกิดความล่าช้าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้โดยที่
ไม่ใช่ความผิดของกองทรัสต์
กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งจากความสูญเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงทีก่ องทรัสต์อาจไม่ได้รบั การ
ชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถจัดให้มกี ารประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์คาดว่าจะได้รบั
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อย่างไรก็ตาม บริษทั จะดาเนินการให้ทรัสตีเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ภายใต้การประกันภัยทีม่ อี ยู่เดิมของทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรก หรือการประกันภัยใหม่ทจ่ี ะได้จดั ทาขึน้ ใหม่ (ยกเว้นในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
เข้าลงทุนมีลกั ษณะเป็ นสิทธิการเช่าที่มเี งื่อนไขเกี่ยวกับประกันภัยที่มขี อ้ กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น และ/หรือมีการ
กูย้ มื เงินซึง่ จะต้องทาการโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ให้แก่ผใู้ ห้กู้
และต้องระบุให้ผใู้ ห้กเู้ ป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ร่วม)
บริษทั มีความเห็นว่าวงเงินประกันภัยขัน้ ต่ ามีความพอเพียงและเหมาะสมเนื่องจากวงเงินประกันภัยขัน้ ต่ าภายใต้
กรมธรรม์ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ครอบคลุมมูลค่าตามราคาประเมินตามวิธตี น้ ทุนทดแทนใหม่ของทรัพย์สนิ
(Full replacement cost) ก่อนหักค่าเสือ่ มราคา และเพียงพอต่อการทดแทนมูลค่าของทรัพย์สนิ ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ
ดังกล่าวชารุดเสียหาย และวงเงินประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักมีจานวนเอาประกันที่
เพียงพอและเหมาะสม และครอบคลุมประมาณการรายได้ของทรัพย์สนิ ในการดาเนินธุรกิจเป็ นระยะเวลา 24 เดือน
สาหรับโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์และ 36 เดือนสาหรับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึง่ เป็ นระยะเวลาทีค่ าดว่าจะ
ใช้ในการปรับ ปรุงซ่อ มแซมทรัพย์สินที่เสีย หายให้กลับคืน สู่สภาพปกติท่ี สามารถใช้จดั หาผลประโยชน์ ให้แ ก่
กองทรัสต์ได้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเข้าทาสัญญาประกันภัยประเภทต่างๆ ของกองทรัสต์ ในส่วนที่ 2
ข้อ 2.1.8 ประกันภัย
(4)

ความเสีย่ งด้านภาษี และค่าธรรมเนี ยม
ในอนาคตภาระภาษีแ ละค่ าธรรมเนีย มของกองทรัสต์ อาจเปลี่ย นแปลงไปจากอัต ราในป จั จุบ ัน เช่ น ในการ
ขาย โอน หรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือการขาย โอน หรือรับโอนกรรมสิทธิในอสั
์ งหาริมทรัพย์ในอนาคต ภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล (สาหรับบริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนทางอ้อมโดยการเข้าถือหุน้ ซึง่ ปจั จุบนั ถูกจัดเก็บในอัตราร้อยละ 20
ของกาไรสุทธิ) ภาษีธุรกิจเฉพาะทีเ่ กิดขึน้ จากรายได้ดอกเบีย้ ทีก่ องทรัสต์ได้รบั จากการให้กแู้ ก่บริษทั ทีก่ องทรัสต์
เข้าลงทุนทางอ้อมโดยการเข้าถือหุน้ (ปจั จุบนั ถูกจัดเก็บในอัตราร้อยละ 3.3 ของรายได้ดอกเบีย้ ) เป็ นต้น ซึง่ อาจมี
ภาระภาษีและค่าธรรมเนียมทีก่ องทรัสต์อาจต้องรับภาระทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยทีอ่ ตั ราค่าธรรมเนียมและอัตรา
ภาษีทก่ี องทรัสต์จะต้องชาระดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตราทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั

1.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยกองทรัสต์

(1)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โดยทัว่ ไป การลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์มีค วามเสี่ย งหลายประการ รวมถึง แต่ ไ ม่ จ ากัด เฉพาะแต่ (1) การ
เปลีย่ นแปลงในทางลบของการเมืองหรือเศรษฐกิจ (2) การเปลีย่ นแปลงในทางลบของสภาวะของตลาดในพืน้ ที่ (3)
สถานะทางการเงินของผู้เช่า ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายอสังหาริมทรัพย์ (4) แหล่งเงินทุนสนับสนุ น ทัง้ ที่เป็ นเงินกู้ หรือตรา
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สารทุ น ซึ่ ง อาจเปลี่ย นแปลงไป ท าให้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสามารถของกองทรัส ต์ ใ นการได้ ม าเพิ่ ม ซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์โดยมีเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ ต่อกองทรัสต์ (5) การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการดาเนินงานอื่นๆ (6) การเปลี่ย นแปลงกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม กฎหมายการกาหนดเขตพื้นทีแ่ ละ
หลัก เกณฑ์ อ่ื น ๆ ของรัฐ บาลและนโยบายด้ า นการเงิ น (7) ข้ อ เรี ย กร้ อ งด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้น จาก
อสังหาริมทรัพย์ (8) การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าในตลาด (9) การเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน (10) การ
แข่งขันระหว่างเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อแย่งลูกค้าที่เป็ นผู้เช่าและผูใ้ ช้บริการซึง่ อาจส่งผลให้เกิดพื้นที่ว่างใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือไม่สามารถให้เช่าโดยมีขอ้ ตกลงทีเ่ ป็ นประโยชน์ได้ (11) การไม่สามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่าเมื่อ
สัญญาเช่าฉบับปจั จุบนั หมดอายุ (12) การไม่สามารถจัดเก็บค่าเช่าจากผูเ้ ช่าและ/หรือผูใ้ ช้บริการได้ตรงตามเวลาที่
กาหนด หรือการไม่สามารถจัดเก็บได้เลยเนื่องจากผูเ้ ช่าและ/หรือผูใ้ ช้บริการล้มละลาย (13) การไม่สามารถจัดทา
ประกันภัยได้เพียงพอหรือครอบคลุมความเสียหาย หรือการทีเ่ บีย้ ประกันภัยเพิม่ สูงขึน้ (14) การเพิม่ ขึน้ ของอัตรา
เงินเฟ้อ (15) อสังหาริมทรัพย์ชารุดบกพร่องเป็ นเหตุให้ตอ้ งแก้ไขซ่อมบารุง ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่อาจคาดหมาย
ได้ (16) ผูเ้ ช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาเช่า (17) การต้องพึง่ พากระแสเงินสด
เพื่อใช้ในการซ่อมบารุง และการพัฒนาปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ (18) การทีค่ ่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพิม่ สูงขึน้
รวมถึงค่าภาษีอสังหาริมทรัพย์ (19) สิทธิหรือภาระติดพันใดๆ ทีต่ รวจไม่พบขณะทีท่ าการตรวจสอบหรือสอบทาน
อสังหาริมทรัพย์ท่กี รมที่ดิน (20) เหตุ สุดวิสยั ที่ทาให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจทาประกันภัยได้ (21) ค วาม
เปลีย่ นแปลงในโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบคมนาคมในบริเวณรอบๆ อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุน
ปจั จัยต่ างๆ เหล่า นี้อ าจส่งผลให้เกิดความผัน ผวนของอัต ราการเช่ าพื้น ที่ อัต ราค่ าเช่า หรือค่า ใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ ทาให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ และรายได้ท่ไี ด้รบั จากอสังหาริมทรัพย์
การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ประจาปี จะแสดงถึงปจั จัยต่างๆ เหล่านี้ และผลทีเ่ กิดขึน้ อาจผันผวนขึน้ หรือผัน
ผวนลงได้ มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจลดลงอย่างมีนยั สาคัญหากตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยอยู่ในขาลงอย่างกะทันหัน
(2)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับการดาเนิ นการของกองทรัสต์เพือ่ ให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์อาจมีความเสีย่ ง
บริษัท เชื่อว่าก่อนที่จะมีการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นัน้ บริษัท ได้จดั ให้มีการตรวจสอบและสอบทาน ( Due
Diligence) อสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีจ ะได้ม านั น้ ตามสมควรแล้ว อย่ า งไรก็ต าม บริษัท ไม่ สามารถรับ รองได้ว่ า
อสังหาริมทรัพย์นนั ้ จะไม่มคี วามชารุดบกพร่องใดทีจ่ ะต้องใช้ค่าใช้จ่ายจานวนมากในการซ่อมแซม หรือบารุงรักษา
หรือจ่ายชาระหนี้อ่นื ใดต่อบุคคลทีส่ ามนอกจากทีร่ ะบุไว้ในเอกสารนี้ รายงานของผูเ้ ชี่ยวชาญซึง่ บริษัท พิจารณา
และถือ ตามในฐานะที่เ ป็ น ส่ว นหนึ่ง ของการตรวจสอบและสอบทานอาจมีข้อ ผิด พลาด หรือ ขาดตกบกพร่ อ ง
เนื่องจากความชารุดบกพร่องบางประการของอสังหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถกาหนดให้แน่ ชดั ลงไปได้อนั เป็ นผล
มาจากขอบเขตของการตรวจสอบ เทคโนโลยีหรือเทคนิคทีใ่ ช้ ตลอดจนปจั จัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพย์บางรายการอาจมิได้ปฏิบตั ติ ามหรือฝา่ ฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึง่
เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หรืออาจมิได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการตรวจสอบและ
สอบทานของบริษทั นัน้ ไม่สามารถตรวจพบ ด้วยเหตุน้ี กองทรัสต์อาจมีภาระค่าใช้จ่ายหรือหน้าทีเ่ พิม่ เติมอันเกิด
จากการทีอ่ สังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวมิได้ปฏิบตั ติ ามหรือฝ่าฝื นกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับอสังหาริมทรัพย์
(3)

ความเสี ย่ งเนื อ่ งจากอสังหาริ มทรัพย์ทีก่ องทรัสต์ถือครองนั น้ อาจมี ค่าใช้ จ่ายเกี ย่ วกับอสังหาริ มทรัพย์
เพิ ม่ ขึ้น รวมทัง้ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนิ นการต่ างๆ เพิ ม่ ขึ้น กาไรขัน้ ต้นที ไ่ ด้จากอสังหาริ มทรัพย์ หรือ
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจได้รบั ผลกระทบทางลบจากหลายปั จจัย และผลตอบแทนที ่
ผู้ล งทุ น ได้ ร บั จากหน่ ว ยทรัส ต์อ าจน้ อ ยกว่ า ผลตอบแทนที ก่ องทรัส ต์ไ ด้ ร บั จากการด าเนิ นการของ
อสังหาริมทรัพย์ทีก่ องทรัสต์ลงทุน
ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์อาจได้รบั ผลกระทบทางลบหาก
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่างๆ เพิม่ ขึน้ โดยรายได้ไม่เพิม่ ขึน้ ตาม
ปจั จัยทีอ่ าจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพิม่ สูงขึน้ ได้แก่










การเพิม่ ขึน้ ของค่าธรรมเนียมในการบารุงรักษา
การเพิม่ ขึน้ ของภาษีทเ่ี กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามกฎหมาย
การเปลีย่ นแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้ นโยบายของรัฐบาลซึง่ จะเพิม่ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายทีเ่ ปลีย่ นแปลงนัน้
การเพิม่ ขึน้ ของค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค
การเพิม่ ขึน้ ของค่าบริการสาหรับผูร้ บั จ้างช่วง
การเพิม่ ขึน้ ของอัตราเงินเฟ้อ
การเพิม่ ขึน้ ของเบีย้ ประกันภัย และ
ความเสียหายหรือความชารุดบกพร่องของอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ ต้องมีการแก้ไข โดยต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในส่วนนี้ไม่สามารถคาดหมายได้

นอกจากนี้ ในการคานวณผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนได้รบั จากหน่วยทรัสต์นนั ้ จะพิจารณาจากผลตอบแทนทีก่ องทรัสต์
หรือบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ซง่ึ เป็ นบริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนได้รบั จากการให้เช่า ให้บริการ หรือให้ใช้พน้ื ทีข่ อง
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์เข้าลงทุนเท่านัน้ ไม่ได้ โดยจะต้องคานวณเป็ นเงินได้หลังหักรายจ่ายทีเ่ กิ ดขึน้ จากการ
ดาเนินงาน การบริหารจัดการ การให้เช่า และค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์และบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ท่เี กี่ยวข้อง
ดังนัน้ ผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนได้รบั จากหน่วยทรัสต์จงึ น้อยกว่าผลตอบแทนทีก่ องทรัสต์ได้รบั จากการดาเนินการของ
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์เข้าลงทุน
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กาไรขัน้ ต้นทีไ่ ด้จากอสังหาริมทรัพย์ หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจได้รบั ผลกระทบทางลบจาก
หลายปจั จัย ได้แก่
กรณีทม่ี พี น้ื ทีว่ ่างจากการทีส่ ญ
ั ญาเช่า/สัญญาบริการหมดอายุ หรือมีการเลิกสัญญาเช่า/สัญญาบริการทีท่ าให้
อัตราการเช่าและการใช้บริการพืน้ ทีล่ ดน้อยลง เป็ นผลให้กาไรขัน้ ต้นทีก่ องทรัสต์ได้รบั ลดลง
 ความสามารถของผูบ
้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในการจัดเก็บค่าเช่าจากผูเ้ ช่า
 จานวนเงินค่ า เช่ า ที่ผู้เ ช่า /ผู้ใ ช้บ ริการต้อ งจ่ า ย ตลอดจนข้อ ตกลงและเงื่อ นไขในการต่ อ สัญ ญาเช่า /สัญ ญา
บริการและการทาสัญญาเช่า/สัญญาบริการรายใหม่นนั ้ มีเงื่อนไขทีด่ อ้ ยกว่าสัญญาเดิม
 สภาวะทางเศรษฐกิจทัง้ ภายในประเทศและทัวโลก
่
รวมทัง้ สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์
 ความสามารถของบริษท
ั ในการจัดให้มหี รือรักษาไว้ซง่ึ การประกันภัยทีเ่ พียงพอ
 การเปลีย
่ นแปลงด้านกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ วบคุมอสังหาริมทรัพย์ การใช้ การจัดเขตพืน้ ที่ ภาษี
และค่าธรรมเนียมที่ต้องชาระให้แก่รฐั บาล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ สูงขึน้ หรือมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทีไ่ ม่สามารถคาดหมายได้ ทัง้ นี้ เพื่อให้
สามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปนัน้ สิทธิต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์อาจมีขอ้ จากัด
อันเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับมาตรฐานอาคาร หรือการวางผังเมือง หรือ
การใช้บงั คับกฎหมายใหม่ทเ่ี กีย่ วข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และภัยพิบตั ธิ รรมชาติ เหตุสุดวิสยั การ
โจมตีของผูก้ ่อการร้าย การจลาจล และเหตุการณ์อ่นื ใดทีอ่ ยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั
ความเสีย่ งเนื อ่ งจากมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ทีก่ องทรัสต์ลงทุนตามการประเมิ นค่าโดยบริ ษทั ประเมิ น
ค่าทรัพย์สินและมูลค่าหุ้นของบริษทั ทีก่ องทรัสต์ลงทุนตามการประเมิ นค่าโดยที ป่ รึกษาทางการเงิ นไม่ได้
เป็ นเครือ่ งแสดงมูลค่าทีแ่ ท้จริงของอสังหาริมทรัพย์และหุ้น และไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาขายของ
อสังหาริมทรัพย์และราคาขายของหุ้นนัน้ จะเป็ นไปตามทีป่ ระเมิ น ไม่ว่าในปัจจุบนั หรือในอนาคต


(4)

โดยทัวไป
่ การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์และมูลค่าหุน้ จะพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ รวมถึงปจั จัยบางประการที่
เป็ นนามธรรมทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ นัน้ เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการ
แข่งขัน และสภาพของทรัพย์สนิ ซึ่งอาจมีเหตุการณ์ท่ที าให้ปจั จัยดังกล่าวเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เนื่องจาก
เหตุการณ์บางเหตุการณ์ หรือเหตุการณ์ทงั ้ หมดทีเ่ ป็ นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึน้ ตามทีค่ าดการณ์ไว้ หรืออาจเกิด
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทม่ี ไิ ด้คาดการณ์ไว้ ดังนัน้ บริษทั จึงไม่อาจรับประกันได้ว่า ข้อสมมติฐานทีว่ างไว้จะ
เกิดขึน้ ตามทีค่ าดการณ์ ดังนัน้ ราคาทีก่ องทรัสต์ขายทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนในอนาคตจึงอาจต่ ากว่ามูลค่าทีก่ าหนด
โดยบริษทั ประเมินค่าทรัพย์สนิ และทีป่ รึกษาทางการเงิน หรือต่ ากว่าราคาทีก่ องทรัสต์ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หรือหุน้ ดังกล่าว
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(5)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับการลงทุนในโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์โดยการถือหุ้นในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
กองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์โดยทางอ้อมโดยการเข้าถือหุ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทัง้ หมดทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้วและมีสทิ ธิออกเสียงในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึง่ เป็ นผู้มี
กรรมสิทธิในที
์ ่ดนิ อาคาร อุปกรณ์และระบบสาธารณู ปโภคของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ดังนัน้ กองทรัสต์จงึ
ไม่ได้รบั รายได้ทบ่ี ริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ได้รบั จากการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง โดยรายได้
เหล่ านัน้ จะต้องถู กหัก กับค่ า ใช้จ่ ายต่ างๆ ของบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ร วมถึงค่ า ภาษีอ ากรที่บ ริษัท เอ็ก เชน
ทาวเวอร์ มีหน้าทีจ่ ะต้องชาระ ตามกฎหมาย เช่น ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ซึง่ ปจั จุบนั (ปี 2559) มีอตั ราร้อยละ 20
ของเงินได้สทุ ธิของนิตบิ ุคคล ซึง่ อัตรานี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงในอนาคต โดยกองทรัสต์จะได้รบั
ผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ในรูปของเงินปนั ผลทีจ่ ะประกาศจ่ายให้แก่กองทรัสต์ในฐานะ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์จากกาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว และในรูปแบบอื่นๆ เพื่อจ่ายเงินสด
คงค้างในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึง่ ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์อยู่
ภายใต้กฎหมายทีบ่ งั คับใช้และอาจรวมถึงข้อจากัดอื่นๆ เช่น กาไรสะสมทีบ่ ริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์มี เป็ นต้น
แม้ว่าบริษทั มีแผนทีจ่ ะกาหนดนโยบายให้บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์มนี โยบายจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของกาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและเงินสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนและการ
กาหนดจานวนเงินประโยชน์ตอบแทนทีบ่ ริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์จะจ่ายให้แก่กองทรัสต์ ซง่ึ ประกอบด้วยเงินปนั ผล
และการจ่ายเงินสดคงค้างในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยต่างๆ ซึ่งกองทรัสต์ต้องคานึงถึงนอกจาก
ความต้องการใช้เงินของกองทรัสต์ เช่น ข้อกาหนดทางกฎหมายฐานะทางการเงิน กาไรสะสม ผลการดาเนินงาน
กระแสเงินสด แผนการลงทุนและแนวโน้มทางธุร กิจ เป็ นต้น ทัง้ นี้ หากกองทรัสต์ไม่ได้รบั ประโยชน์ ตอบแทน
ตามทีค่ าดการณ์ไว้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ ฐานะการเงินและความสามารถในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี แม้บริษทั และทีป่ รึกษาทางการเงินได้ทาการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและไม่พบปจั จัยทีท่ าให้เชื่อ
ว่าหุน้ ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์มกี รรมสิทธิไม่
์ สมบูรณ์ หรือตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ กองทรัสต์ยงั มีความ
เสีย่ งทีจ่ ะไม่สามารถใช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทั ง้ หมดทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้วและมีสทิ ธิออก
เสียงในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ และผ่านการถือหุน้ ทีเ่ หลือในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์โดยบุคคลธรรมดาทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากทรัสตีได้อย่างสมบูรณ์ หากหุน้ ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์มกี รรมสิทธิไม่
์ สมบูรณ์ หรือตกอยู่
ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ ทัง้ นี้ ผู้ขายหุ้นในบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ให้แก่ กองทรัสต์ เป็ นนิติบุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐมอริเชียส ซึง่ ถึงแม้ผขู้ ายหุน้ ดังกล่าวจะตกลงให้กฎหมายไทยเป็ นกฎหมายทีใ่ ช้
บังคับกับสัญญาซือ้ ขายหุน้ ผูข้ ายและกองทรัสต์ได้ตกลงกันทีจ่ ะระงับข้อพิพาททีอ่ าจเกิดขึน้ ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขาย
หุ้น ดัง กล่า ว ด้ว ยวิธีอนุ ญ าโตตุ ล าการในประเทศที่ไม่ ใช่ ป ระเทศอันเป็ นที่ตัง้ ของคู่ส ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่าย ดัง นัน้
คู่สญ
ั ญาจึงตกลงกันให้ระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึน้ ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายหุ้น โดยอนุ ญาโตตุลาการในฮ่องกง ณ
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ศูนย์อนุ ญาโตตุลาการ Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) และภายใต้ขอ้ บังคับของ HKIAC
ทัง้ นี้ HKIAC เป็ นศูนย์อนุญาโตตุลาการทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ และมีกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทที่
รับรองสิทธิของคู่พพิ าทซึง่ ไม่ดอ้ ยไปกว่ากระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย
(6)

ความเสีย่ งในการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าซึง่ มูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่
กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ซึง่ มูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
จะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่อนั เนื่องมาจากการประเมินค่าสิทธิการเช่า การเปลีย่ นแปลงอัตราการเช่า
พืน้ ที่ และ/หรืออัตราค่าเช่าพื้นที่ หรือเนื่องจากสาเหตุอ่นื ใดทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ การ
เปลีย่ นแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อมูลค่าทรัพย์สนิ และมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทรัสต์

(7)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับความไม่แน่ นอนของสิ ทธิ ในการใช้ทางเชือ่ มสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส
บางกอก ออฟฟิ ศเป็ นผูไ้ ด้รบั สิทธิในการใช้ทางเชื่อมจากโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ไปยังสถานีรถไฟฟ้าชิดลม
และบริษัทเอ็กเชน คอนเนคชัน่ เป็ นผู้ได้รบั สิทธิในการใช้ ทางเชื่อมจากโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ไปยังสถานี
รถไฟฟ้าอโศก ภายหลังจากการจัดตัง้ กองทรัสต์ กองทรัสต์จะต้องดาเนินการเพื่อให้ได้รบั โอนสิทธิจากบางกอก
ออฟฟิ ศเพื่อใช้ทางเชื่อมไปยังสถานีรถไฟฟ้าชิดลม และในส่วนของทางเชื่อมของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์นัน้
บริษัทเอ็กเชน คอนเนคชันยั
่ งคงมีสทิ ธิใช้ทางเชื่อมต่อไปตามสัญญา อย่างไรก็ดี หากสิน้ ระยะเวลาการบริหาร
จัดการระบบรถไฟฟ้าของบีทเี อสตามสัญญาสัมปทาน หรือเมื่อสัญญาสัมปทานสิน้ สุดลงในปี 2572 จะเกิดความไม่
แน่ น อนว่ า กองทรัส ต์ แ ละบริ ษั ท เอ็ก เชน คอนเนคชัน่ จะสามารถต่ อ อายุ สิท ธิก ารใช้ พ้ื น ที่ เชื่ อ มต่ อ นี้ ก ับ
บีทเี อส (ในกรณีทบ่ี ที เี อสได้รบั สิทธิบริหารต่อไป) หรือผูบ้ ริหารระบบรถไฟฟ้ารายใหม่ได้หรือไม่ หรือจะมีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ หรือไม่ ซึ่งหากกองทรัสต์หรือบริษัทเอ็กเชน คอนเนคชันไม่
่ ได้สทิ ธิใช้พ้นื ที่เชื่อมต่ อกับสถานี
รถไฟฟ้าหรือมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึน้ ในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทรัสต์ได้

(8)

ความเสีย่ งจากความสามารถในการชาระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลางของผูเ้ ช่า
ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ ทีท่ ่กี องทรัสต์จะได้รบั จากผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่า/สัญญาบริการจะเป็ นทีม่ าของรายได้หลัก
ของกองทรัสต์ ดังนัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งจากฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระค่าเช่าและ
ค่าบริการของผูเ้ ช่าพื้นที่ได้ หากผูเ้ ช่าพืน้ ทีด่ งั กล่าวมีปญั หาทางการเงินซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชาระค่าเช่า/ค่าบริการ ไม่ชาระค่าเช่า/ค่าบริการ หรือยอมเลิกสัญญาเช่า/สัญญาบริการก่อนกาหนด และหาก
กองทรัสต์ไ ม่ สามารถหาผู้เ ช่ า รายใหม่ ม าทดแทนผู้เ ช่ า ดัง กล่ า วได้ อาจส่ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ รายได้ข อง
กองทรัสต์ได้ ซึง่ จะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
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อย่างไรก็ดี ผู้เช่าพื้นที่ทุกรายทีท่ าสัญญาเช่าพื้นที่ กบั กองทรัสต์จะต้องวางเงินประกันการเช่าและการใช้บริการ
พื้น ที่ต ลอดอายุ สญ
ั ญาเช่ า /สัญ ญาบริก าร โดยจ านวนเงิน ที่จ ะเรีย กเก็บ นัน้ อยู่ใ นอัต ราเทีย บเท่ า ค่ า เช่ า และ
ค่าบริการสาหรับระยะเวลาการเช่าอย่างน้อย 3 เดือน ซึง่ กองทรัสต์สามารถยึดเงินประกันดังกล่าวในกรณีทผ่ี เู้ ช่า
ไม่ชาระค่าเช่าหรือค่าบริการ หรือยกเลิกสัญญาก่อนกาหนด ซึง่ การทีม่ กี ารวางเงินประกันในลักษณะนี้จะช่วยลด
ความเสีย่ งและ/หรือผลกระทบต่อรายได้ของกองทรัสต์ ทาให้กองทรัสต์มเี วลาเพียงพอในการจัดหาผูเ้ ช่ารายใหม่
มาแทนทีผ่ เู้ ช่าทีย่ า้ ยออกโดยกองทรัสต์ไม่ขาดรายได้ในระหว่างช่วงทีจ่ ดั หาผูเ้ ช่าใหม่
1.4

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยผูล้ งทุน

(1)

ความเสี ่ย งอั น เกิ ดจากการที ่ต ลาดด้ า นการลงทุ น ในหน่ วยทรัส ต์ ข องทรัส ต์ เ พื อ่ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็ นตลาดค่อนข้างใหม่
ตลาดสาหรับหน่วยทรัสต์ในประเทศไทย ทีส่ าธารณชนจะสามารถซือ้ ขายหน่ วยทรัสต์ยงั มีการพัฒนาทีไ่ ม่นานนัก
บริษทั จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อนาหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การนาหน่ วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มิได้เป็ น
เครื่องรับประกันว่าตลาดในการซื้อขายหน่ วยทรัสต์ในประเทศไทยจะมีการพัฒนา หรือหากว่ามีการพัฒนาแล้ว
จะมีสภาพคล่องในตลาดสาหรับหน่วยทรัสต์
การประเมินผลการดาเนินงานของกองทรัสต์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ทัง้ ในและต่างประเทศ
อาจทาได้ยาก เนื่องจากกองทรัสต์นนั ้ เป็ นผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนทีค่ ่อนข้างใหม่ในประเทศไทย ปจั จุบนั จึงยังไม่
มีเกณฑ์มาตรฐานซึง่ สามารถนามาใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ได้ นอกจากนี้ ยังไม่เป็ นทีแ่ น่
ชัดว่าตลาดการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ท่ลี งทุนในอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยจะพัฒนาจนกลายเป็ นตลาดที่
ได้รบั ความนิยมในการลงทุนอย่างกว้างขวาง

(2)

ความเสี ย่ งเกี ย่ วกับราคาของหน่ วยทรัสต์ซึง่ อาจลดลงหลังจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ และสภาพ
คล่องในตลาดรองสาหรับการซื้อขายหน่ วยทรัสต์
ราคาเสนอขายหน่ วยทรัสต์นัน้ กาหนดขึน้ โดยการตกลงกันระหว่างบริษัท และผู้จดั การการจัดจาหน่ าย และอาจ
มิได้เป็ นเครื่องบ่งชีถ้ งึ ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ หน่วยทรัสต์อาจ
ซือ้ ขายในราคาทีต่ ่ากว่าราคาเสนอขายในครัง้ นี้อย่างมีนยั สาคัญ โดยราคาซือ้ ขายหน่วยทรัสต์ขน้ึ อยูก่ บั ปจั จัยต่างๆ
ดังต่อไปนี้




โอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์ รวมทัง้ การลงทุนและตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในทัศนะของ
นักลงทุน
ความแตกต่างระหว่างผลการดาเนินงานจริงของกองทรัสต์และทีน่ กั ลงทุนรวมทัง้ นักวิเคราะห์คาดการณ์
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การถือหน่วยทรัสต์โดยนักลงทุนรายใหญ่ทอ่ี าจส่งผลต่อสภาพคล่องในการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
การทีค่ าแนะนาการลงทุนและการคาดประมาณของนักวิเคราะห์มกี ารเปลีย่ นแปลง
การทีส่ ภาวะเศรษฐกิจและตลาดเปลีย่ นแปลง
มูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
การเพิม่ ทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์
ความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์เมื่อเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ
ความสมดุลระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ ายหน่วยทรัสต์
ขนาดในอนาคตและสภาพคล่ องของตลาดการลงทุ นในหน่ วยทรัสต์เพื่อการลงทุ นในอสังหาริม ทรัพย์ใ น
ประเทศไทย
ในอนาคต กฎเกณฑ์แ ละระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งต่ า งๆ อาจเปลี่ย นแปลง รวมถึง ระบบภาษี ทัง้ ที่เ ป็ น การ
เปลีย่ นแปลงโดยทัวไป
่ และทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่ วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็ น
การเฉพาะ
การทีก่ องทรัสต์อาจไม่สามารถดาเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจได้อย่างประสบผลสาเร็จ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ความผันผวนในตลาด รวมทัง้ ความอ่อนแอของตลาดตราสารทุน และการเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบีย้

เนื่องด้วยความผันผวนของราคาซือ้ ขายหน่วยทรัสต์จากปจั จัยดังทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นนี้ หน่วยทรัสต์อาจมีการซือ้ ขาย
ทีร่ าคาสูงกว่าหรือต่ากว่ามูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่ วย การทีก่ องทรัสต์มกี ระแสเงินสดสาหรับการดาเนินงานเพื่อ
ใช้ในการลงทุน เป็ นทุนสารองสาหรับการดาเนินงาน หรือเพื่อใช้ในการอื่นๆ เงินทุนเหล่านี้แม้จะเพิม่ มูลค่าให้แก่
ทรัพย์สนิ แต่อาจมิได้เพิม่ ราคาตลาดให้แก่หน่ วยทรัสต์ด้วย หากกองทรัสต์ไม่สามารถดาเนินงานให้เป็ นไปตาม
ความคาดหมายของตลาดได้ ทัง้ ในแง่ของการหารายได้ในอนาคตหรือการจ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์กอ็ าจได้รบั ผลกระทบด้านลบ
โดยทัว่ ไป ผลตอบแทนที่ไ ด้ร ับ จากอสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีก องทรัส ต์ลงทุ น นัน้ ขึ้น อยู่ก ับ จ านวนรายได้สุ ท ธิจ า ก
อสังหาริมทรัพย์ และคานวณเป็ นเงินได้โดยหักรายจ่ายที่เกิดขึน้ ในการเป็ นเจ้าของ การดาเนินงาน การบริหาร
จัดการ และการให้เช่าเปรียบเทียบกับมูลค่าปจั จุบนั ของอสังหาริมทรัพย์ ส่วนผลตอบแทนจากหน่ วยทรัสต์นัน้
ขึน้ อยู่กบั ต้นทุนในการได้มาซึ่งหน่ วยทรัสต์ของนักลงทุน โดยราคาหน่ วยทรัสต์ขน้ึ อยู่กบั ปจั จัยต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้น ดังนัน้ ผลตอบแทนสาหรับนักลงทุนที่ได้ซ้อื หน่ วยทรัสต์ในตลาดแรกที่ราคาจองซื้อ อาจแตกต่ างจาก
ผลตอบแทนสาหรับนักลงทุนทีไ่ ด้ซอ้ื หน่วยทรัสต์ในตลาดรองในราคาตลาด
นอกจากนี้ ภายหลังจากทีห่ น่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาวะการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจะมีสภาพคล่อง เนื่องจากสภาพคล่องในการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์จะประเมินจากความถีแ่ ละปริมาณการซือ้ ขาย
ส่วนที่ 2 หน้า 21

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

หน่ วยทรัสต์นัน้ ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่บนพืน้ ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซอ้ื -ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่ง
ปริมาณความต้องการของผูซ้ อ้ื -ผูข้ าย (bid-offer) นัน้ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยหลายประการทีก่ องทรัสต์ไม่สามารถควบคุม
ได้ และเนื่องจากจากกองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ประเภทปิ ด กล่าวคือ กองทรัสต์ไม่รบั ไถ่ถอนหรือซือ้ คืนหน่ วยทรัสต์
ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งทีห่ น่วยทรัสต์จะขาดสภาพคล่องในการซือ้ ขายได้
(3)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับผลการดาเนิ นงานจริงซึง่ อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากประมาณการกาไร
ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยประมาณการกาไรของกองทรัสต์ โดยประมาณการทางการเงินดังกล่าวเป็ นเพียง
ประมาณการผลการดาเนินงานในอนาคต และไม่ได้เป็ นการรับรองผลการดาเนินงานในอนาคตแต่อย่างใด ทัง้ นี้
แม้จะมีการระบุตวั เลขในประมาณการทางการเงินก็ตาม แต่การจัดทาประมาณการทางการเงินดังกล่าวอยู่บน
สมมติฐานและประมาณการต่ างๆ ซึ่งแม้ว่าบริษัท จะเห็นว่าสมเหตุสมผลแล้วก็ตาม แต่ผลการดาเนินงานหรือ
พัฒนาการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ท่รี ะบุในประมาณการกาไรอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั ความไม่แน่ นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การแข่งขัน อุตสาหกรรม กฎระเบียบ ตลาดและการเงิน ซึง่ เรื่อง
ดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ผลการดาเนินงานในอนาคตทีแ่ ท้จริงของกองทรัสต์
จะได้รบั ผลกระทบจากปจั จัยหลายประการ ซึง่ รวมถึงปจั จัยต่างๆ ทีร่ ะบุในส่วนที่ 2 ข้อ 1 ปจั จัยความเสีย่ ง ดังนัน้
ผลการดาเนินงานหรือพัฒนาการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกแต่งจากการคาดการณ์ท่รี ะบุในประมาณการกาไร
อย่างมีนยั สาคัญ และบริษทั ไม่อาจรับรองได้ว่า บริษทั จะสามารถบรรลุเป้าหมายตามทีป่ ระมาณการหรือจ่ายเงิน
แบ่งปนั ส่วนทุนตามทีร่ ะบุในเอกสารนี้ได้

(4)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลง
งบการเงินของกองทรัสต์อาจได้รบั ผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ ในประเทศไทย ปจั จุบนั
ยังไม่มขี อ้ มูลเกีย่ วกับขอบเขตและระยะเวลาในการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการบัญชี และการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อาจคาดหมายได้ บริษทั ไม่สามารถประมาณการในเชิงตัวเลขสาหรับผลทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงได้
และไม่อาจรับรองได้ว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่องบการเงินของกองทรัสต์
หรือต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ นอกจากนี้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวนี้อาจส่งผลกระทบ
ด้านลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์

(5)

ความเสีย่ งในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์
รายได้ท่กี องทรัสต์จะได้รบั จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมนัน้ ขึ้นอยู่กบั ปจั จัยหลาย
ประการ รวมทัง้ จานวนเงินรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รบั ตลอดจนอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทีเ่ กิดขึน้ หากอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นของกองทรัสต์ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในจานวนที่
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เพียงพอ กระแสเงินสดของกองทรัสต์และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์อาจได้รบั
ผลกระทบด้านลบ บริษัท ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายประโยชน์ ตอบแทน หรือรักษาอัตราการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนไว้ในระดับเดิมได้ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถรับรองได้ว่าระดับของประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ่ายจะ
เพิม่ ขึน้ เมื่อเวลาผ่านไป อีกทัง้ ไม่สามารถรับรองได้ว่าตามสัญญาเช่า/สัญญาบริการในปจั จุบนั คู่สญ
ั ญาจะสามารถ
ตกลงกันเพื่อให้อตั ราค่าเช่าทีไ่ ด้รบั นัน้ เพิม่ สูงขึน้ หรือว่ารายได้ค่าเช่าจากการขยายอสังหาริมทรัพย์ หรือการได้มา
ซึง่ อสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติมนัน้ จะเพิม่ สูงขึน้ และทาให้รายได้ของกองทรัสต์เพิม่ สูงขึน้ อันจะเป็ นผลให้กองทรัสต์
สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ในจานวนเพิม่ สูงขึน้ ได้
(6)

ความเสีย่ งอันอาจเกิ ดจากการยกเลิ กการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ทงั ้ จานวน
เมื่อสิน้ สุดการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครัง้ นี้ หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัท ต้องยกเลิกการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ทงั ้ จานวน และคืนเงินให้แก่ผจู้ องซือ้
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)

มีผจู้ องซือ้ ไม่ถงึ 250 ราย หรือมีการกระจายการถือหน่ วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
เกีย่ วกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
มูลค่าหน่วยทรัสต์ทจ่ี องซือ้ เมื่อรวมกับมูลค่าเงินกูย้ มื จากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอทีจ่ ะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือไม่ถงึ จานวนตามทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
มีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้ แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์
ทรัสตี บริษทั หรือผูล้ งทุนต่างด้าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อ ง การออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง
บริษัทไม่สามารถดาเนินการให้ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์โอนเงินที่ได้จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ให้แก่
ทรัสตี เพื่อก่อตัง้ กองทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์

หากเกิด เหตุ ก ารณ์ ใ ดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ขึ้น ตามที่ร ะบุ ไ ว้ข้า งต้น บริษัท อยู่ ใ นบัง คับ ต้อ งยกเลิก การเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ทงั ้ จานวน และคืนเงินให้แก่ผจู้ องซือ้ เต็มจานวน ดังนัน้ ผูล้ งทุนทีไ่ ด้จองซื้อหน่ วยทรัสต์อาจไม่บรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการลงทุ น ในหน่ ว ยทรัสต์ โปรดศึก ษารายละเอีย ดเงื่อ นไขเกี่ยวกับ การยกเลิก ก ารเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ได้ในส่วนที่ 3 ข้อ 2.4.4 กรณีทม่ี กี ารยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์
(7)

ความเสี ย่ งเกี ย่ วกับ การจดทะเบี ย นรับ หน่ วยทรัส ต์ เ ป็ นหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย น และการซื้ อขาย
หน่ วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์
บริษทั ต้องดาเนินการเพื่อให้หน่วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่สามารถเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้
ภายใน 45 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะ
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พิจารณาคาขอให้เสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รบั เอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
หลังจากทีต่ ลาดหลักทรัพย์สงรั
ั ่ บหน่ วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่ วยทรัสต์จะเริม่ ทาการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ทีส่ งรั
ั ่ บหลักทรัพย์จดทะเบียน เว้นแต่มเี หตุจาเป็ นอันเป็ นผลให้
ไม่สมควรทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การตลาด
หลักทรัพย์สามารถกาหนดวันเริ่มทาการซื้อขายเป็ นอย่างอื่นได้ เว้นแต่ และจนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะสังรั
่ บ
หน่ ว ยทรัสต์เ ป็ น หลัก ทรัพ ย์จดทะเบีย นแล้ว หน่ ว ยทรัสต์ท่ีเ สนอขายในครัง้ นี้ จ ะไม่ สา มารถซื้อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ได้ และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์จะสามารถขายหน่วยทรัสต์ได้โดยการทารายการนอกตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้
เนื่องจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์แก่ประชาชนในครัง้ นี้ได้ดาเนินการก่อนทีจ่ ะได้รบั ทราบผลการ
อนุมตั ใิ ห้นาหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ซึง่ เป็ นตลาดรองสาหรับการซือ้ ขายหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสีย่ งในเรื่องสภาพ
คล่องและการไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการขายหน่วยทรัสต์ตามทีค่ าดการณ์ไว้ หากกองทรัสต์ไม่ได้รบั อนุญาตจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือหากหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแต่ถูกถอนออกจากการซือ้ ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในภายหลัง ซึง่ จะส่งผลให้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ไม่มตี ลาดรองสาหรับการ
ซือ้ ขาย
อย่างไรก็ตาม บริษัท ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ดาเนินการยื่นคาขอให้รบั หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ซึ่งขณะนี้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณารับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทัง้ นี้
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส จากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องกองทรัสต์ใน
เบือ้ งต้นแล้ว และพบว่ากองทรัสต์มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนทีจ่ ะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้ ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ให้ผลู้ งทุนรายย่อยทีก่ าหนดให้ตอ้ งมีผถู้ อื หน่วยทรัสต์
รายย่อยถือหน่ วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่เี สนอขายทัง้ หมด โดยทีป่ รึกษา
ทางการเงินคาดว่าภายหลังการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้แล้วเสร็จ กองทรัสต์จะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการ
กระจายการถือหน่วยทรัสต์ให้ผลู้ งทุนรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ทก่ี าหนดดังกล่าวข้างต้น
(8)

ความเสีย่ งทางการเมืองของประเทศไทยเนื อ่ งจากเหตุการณ์ความไม่สงบหรือความขัดแย้งทางการเมือง
เกิ ดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิ จของประเทศไทยรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย
ในปจั จุบนั เหตุการณ์ทางการเมืองยังคงมีความไม่แน่ นอน หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรือความขัดแย้งทาง
การเมืองเกิดขึน้ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึง่
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ ดังนัน้ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะ
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ทางการเมืองของประเทศไทยในปจั จุบนั หรือในอนาคตจะไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินกิจการ
สถานะทางการเงิน ผลการดาเนินกิจการ และการเติบโตของกองทรัสต์
อย่างไรก็ตาม จากผลประกอบการย้อนหลังของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
เนื่องจากสัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ทาให้ผลประกอบการของทัง้ สองโครงการไม่มคี วาม
ผันผวนกับสภาวะทางการเมืองมากนัก ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1.7 ผลการดาเนินงานและกระแสรายได้
โครงการก่อนการลงทุนโดยกองทรัสต์
(9)

ความเสีย่ งจากความผันผวนทางเศรษฐกิ จซึง่ อาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์
ผูเ้ ช่าของอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกประกอบด้วยผูป้ ระกอบการจากทัง้ ในและนอกประเทศ
โดยปจั จัยสาคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการดาเนินธุรกิจของภาคเอกชน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจภูมภิ าค
และภายในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าแรงขัน้ ต่ าและต้นทุนอื่นๆ มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ ปจั จัยอื่นๆ เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติหรือโรคระบาด ทีอ่ าจมีอทิ ธิพลต่อการดาเนิน
ธุรกิจ เป็ นต้น ดังนัน้ หากปจั จัยดังกล่าวข้างต้นมีการเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีเ่ ป็ นอุปสรรคหรือข้อจากัดต่อการ
ดาเนินธุรกิจของภาคเอกชน ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจเข้าทาสัญญาเช่าหรือต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทีม่ ี
อยู่ก ับ กองทรัสต์ รวมถึง ส่ง ผลกระทบต่ อ ความสามารถในการช าระค่ า เช่ าของผู้เ ช่า และความสามารถของ
กองทรัสต์ในการหาผูเ้ ช่ารายใหม่หรือขึน้ อัตราค่าเช่าทีต่ ้องการเรียกเก็บจากการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหรือการเข้าทา
สัญญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายใหม่
ทัง้ นี้ ในการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์นนั ้ บริษทั ใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกผูเ้ ช่าเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผูเ้ ช่าของ
กองทรัสต์นนั ้ เป็ นผูเ้ ช่ามีทค่ี วามมันคงทางการเงิ
่
นและมีความสามารถในการชาระค่าเช่า จึงมีโอกาสค่อนข้างต่ าที่
กองทรัสต์จะได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เนื่องจากทัง้ โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
และโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์มที าเลทีต่ งั ้ ทีเ่ ป็ นจุดเด่นและเป็ นข้อได้เปรียบในการหาผูเ้ ช่า หากมีการย้ายออก
ของผู้เช่ารายใด กองทรัสต์กย็ งั สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนได้เนื่องจากทรัพย์สนิ ตัง้ อยู่ในทาเลที่เป็ นที่
ต้องการโดยเฉพาะสาหรับผูเ้ ช่าทีม่ คี วามแข็งแกร่งทางการเงินและมีความสามารถในการชาระค่าเช่าทีส่ งู
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2

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

2.1

ข้อมูลของโครงการ

2.1.1 ข้อมูลทัวไปและประวั
่
ติความเป็ นมา
2.1.1.1 อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ อยู่ภายใต้การบริหารของ บางกอก ออฟฟิ ศ ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่ าพื้นที่อาคาร
สานักงานและร้านค้า โดยอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์เป็ นอาคารสานักงานเกรดเอ สูง 25 ชัน้ มีชนั ้ ใต้ดนิ 6 ชัน้ ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่
บริเวณศูนย์กลางเขตธุรกิจ บริเวณสีแ่ ยกเพลินจิต (ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม) โดยเป็ นการลงทุนในโครงการ
ประเภทสิ ท ธิ ก ารเช่ า ภายในตั ว อาคารบริ เ วณชั น้ 1 -4 ถู ก พั ฒ นาเป็ นพื้ น ที่ ศู น ย์ ก ารค้ า และสร้ า งแล้ ว เสร็ จ
เมื่อปี 2556 ในปจั จุบนั อาคารสานักงานเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ได้เปิ ดให้บริการสมบูรณ์แล้ว โดยมีพน้ื ที่ทงั ้ สิน้ 52,882.00
ตารางเมตร โดยแบ่งเป็ นพืน้ ทีให้เช่า (Net Leasable Area) ทัง้ สิน้ ประมาณ 24,765.43 ตารางเมตร แบ่งเป็ นพื้นที่
สานักงานให้เช่า (Office Space) ประมาณ 18,132.13 ตารางเมตร และพืน้ ทีร่ า้ นค้าให้เช่า (Retail Space) ประมาณ
6,633.30 ตารางเมตร
2.1.1.2 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์
อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึง่ ประกอบธุรกิจให้เช่าพืน้ ที่อาคาร
สานักงานและร้านค้า โดยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์เป็ นอาคารสานักงานเกรดเอ สูง 41 ชัน้ มีชนั ้ ใต้ดนิ 3 ชัน้ ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่
บริเวณศูนย์กลางเขตธุรกิจ ณ สีแ่ ยกอโศกสุขมุ วิท โดยเป็ นโครงการประเภทกรรมสิทธิโดยสมบู
รณ์ เปิ ดดาเนินงานมาตัง้ แต่
์
ปี 2549 มีพน้ื ทีท่ งั ้ สิน้ 80,944.42 ตารางเมตร โดยเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้เช่า (Net Leasable Area) ทัง้ สิน้ ประมาณ 42,887.82 ตาราง
เมตร แบ่งเป็ นพืน้ ทีส่ านักงานให้เช่า (Office Space) ประมาณ 35,232.36 ตารางเมตร พืน้ ทีร่ า้ นค้าให้เช่า (Retail Space)
ประมาณ 5,705.46 ตารางเมตร และพืน้ ทีส่ ว่ นกลางประมาณ 1,950.00 ตารางเมตร
2.1.2 ตาแหน่ งที่ตงั ้
2.1.2.1 อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ เป็ นอาคารสานักงานและพื้นทีเ่ ช่าเพื่อการพาณิชย์ ตัง้ อยู่ท่ี เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต
แขวงลุ ม พินี เขตปทุ ม วัน ซึ่ง อยู่ใ นใจกลางเขตเศรษฐกิจ ของกรุ ง เทพมหานคร โดยอาคารตัง้ อยู่ท่ีมุ ม ถนนระหว่ า ง
ถนนเพลินจิตและถนนหลังสวน ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม ห่างจากแยกราชประสงค์ 400 เมตร โดยอาคาร
เมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ อยู่ตดิ กับสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสชิดลม โดยมีทางเชื่อมเข้าสูอ่ าคารโดยตรงบริเวณชัน้ 3 ทาให้อาคารมีขอ้
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ได้เปรียบอาคารอื่นๆ ทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณเดียวกันทีต่ ้องเดินลงจากสถานีรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางต่อไปยังตัวอาคาร นอกจากนี้
ยังสามารถเดินทางไปยังอาคารโดยการใช้รถไฟฟ้าบีทเี อส รถยนต์ รถแท็กซี่ รวมถึงรถโดยสาร ดังแผนทีต่ งั ้ ต่อไปนี้

2.1.2.2 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์
อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เป็ นอาคารสานักงานและพื้นที่เช่าเพื่อการพาณิชย์ ตัง้ อยู่ท่ี เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย อยู่ใจกลางเขตเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร อีกทัง้ ที่ตงั ้ ของอาคารยังอยู่
ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสอโศก และ สถานีรถไฟฟ้ามหานครสุขุมวิท ซึง่ เป็ นจุดตัดของระบบขนส่งมวลชนสองเส้นทาง
โดยมีทางเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าเข้าสูอ่ าคารโดยตรงทาให้อาคารได้รบั ผลดีจากส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าในสาย
ต่างๆ ที่จะเพิม่ จานวนผู้โดยสารในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทในอนาคต โดยสามารถเดินทางไปยังอาคารโดยการใช้
รถไฟฟ้าบีทเี อส รถไฟฟ้ามหานคร รถยนต์ รถแท็กซี่ รวมถึงรถโดยสารสาธารณะ ดังแผนทีต่ งั ้ ต่อไปนี้
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2.1.3 มาตรการกากับดูแลและการบริหารจัดการบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ภายหลังจากกองทรัสต์เข้าลงทุน
บริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ เป็ น เจ้า ของกรรมสิท ธิใ์ นที่ดิน อาคารและสิ่งปลูก สร้า ง และอุป กรณ์ แ ละระบบงาน
สาธารณู ปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึ่งเป็ นทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน โดยหุ้นของบริษัท
เอ็กเชน ทาวเวอร์ทงั ้ หมดจานวน 5,000,000 หุ้น แบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม ได้แก่ (1) หุ้นกลุ่ม ก. ประกอบด้วยหุน้ บุรมิ สิทธิ
จานวน 1,950,000 หุน้ และ (2) หุน้ กลุ่ม ข. ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 3,050,000 หุ้น โดยสิทธิของผูถ้ ือหุน้ กลุ่ม ก.
ต่างจากสิทธิของผูถ้ อื หุน้ กลุ่ม ข. ดังนี้


ในการประชุมใหญ่ของผูถ้ ือหุ้นทุกครัง้ จะต้องมีผู้ถือหุน้ ซึ่งมาเข้าประชุมด้วยตนเองหรือโดยผูร้ บั มอบ
ฉั น ทะถื อ หุ้ น รวมกั น อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 จึ ง จะครบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ทั ง้ นี้ จะต้ อ งมี ผู้ ถื อ หุ้ น
กลุ่ม ก. อย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะด้วยเสมอ



ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ ไม่ว่าจะโดยวิธชี ูมอื หรือการลงคะแนนลับ ผูถ้ อื หุน้
กลุ่ม ก. มีสทิ ธิออกเสียง 10 เสียงต่อ 1 หุน้ และผูถ้ อื หุน้ กลุ่ม ข. มีสทิ ธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุน้
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มติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถอื หุ้น จะต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้น ซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง
หรือโดยผูร้ บั มอบฉันทะ และคะแนนเสียงข้างมากดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
กลุ่ม ก. อย่างน้อย 1 เสียงด้วย



กรรมการของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ทุกราย จะต้องได้รบั การเสนอชื่อโดยผูถ้ อื หุน้ กลุ่ม ก.
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่ม ก. มีสทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล ในอัตราเท่ากับร้อยละ 99.9 ของกาไรสุทธิ (หลังจากหักค่าใช้จ่าย
ภาษี และเงินสารองตามกฎหมายแล้ว) ก่อนผูถ้ อื หุน้ กลุ่ม ข. และเงินปนั ผลทีเ่ หลือดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้



ถือหุน้ กลุ่ม ก. และผูถ้ อื หุน้ กลุ่ม ข. ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่


ในกรณีเลิกบริษัทและมีการชาระบัญชี ให้คนื เงินทุนแก่ผู้ถอื หุ้นของบริษทั โดย (1) ผู้ถอื หุ้นกลุ่ม ก. จะ
ได้ร ับ คืน ทุ น ในจ านวนที่เ ท่ า กับ เงิน ลงทุ น ที่ไ ด้ช าระไว้ก ับ ส่ว นล้ า มูล ค่ า หุ้น หรือ ในกรณี ท่ีเ งิน หรือ
ทรัพย์สนิ ที่ทาการคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นมีไม่เพียงพอทีจ่ ะจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. นี้ได้ทงั ้ หมด ให้
แบ่งทรัพย์สนิ นี้ในระหว่างผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (2) ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. จะ
ได้รบั คืนทุน ในจานวนทีเ่ ท่ากับเงินลงทุนทีไ่ ด้ชาระไว้กบั ส่วนล้ามูลค่าหุน้ (ถ้ามี) หรือในกรณีทเ่ี งินหรือ
ทรัพย์สนิ ที่ทาการคืนให้แก่ผู้ถือหุน้ มีไม่เพียงพอที่ จะจ่ายคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุ้นกลุ่ม ข. นี้ได้ทงั ้ หมด ให้
แบ่งทรัพย์สนิ นี้ในระหว่างผูถ้ อื หุน้ กลุ่ม ข. ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ และ (3) เงินทุนส่วนทีเ่ หลือ
หลังจากการคืนเงินทุนใน (1) และ (2) แล้ว ให้แบ่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ กลุ่ม ก. ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่

โดยภายหลังจากทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ เรียบร้อยแล้ว กองทรัสต์จะมีสดั ส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จาหน่ ายได้และมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ประกอบด้วยหุ้นบุรมิ สิทธิ
จานวน 1,950,000 หุน้ และหุน้ สามัญจานวน 3,049,998 หุน้ โดยหุ้นสามัญทีเ่ หลือจานวน 2 หุน้ จะถือโดยบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย 2 คน คนละ 1 หุน้ ซึ่งจะเป็ นบุคคลธรรมดาที่ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีเพื่อเข้าถือกรรมสิทธิในหุ
์ ้นของ
บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ และบริษทั เอ็กเชน คอนเนคชัน่ (แล้วแต่กรณี) แทนทรัสตี เพื่อให้ ผถู้ อื หุน้ ในแต่ละบริษทั มีจานวน
ครบตามจานวนขัน้ ต่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดาดังกล่าวมีหน้าทีใ่ ช้สทิ ธิในฐานะผู้
ถือหุน้ ตามทีท่ รัสตีกาหนดเท่านัน้ รวมถึงต้องส่งเงินปนั ผลทีไ่ ด้รบั จากแต่ละบริษทั ให้แก่ทรัสตีหากมีการประกาศจ่ายเงินปนั
ผล ซึง่ จะทาให้กองทรัสต์มสี ทิ ธิในการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะมีอ านาจเบ็ดเสร็จ ในการควบคุม กากับดูแลบริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ นับตัง้ แต่ ว ันที่เข้า ลงทุนใน
ทรัพย์สนิ และเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ จะประกอบธุรกิจเพียงเท่าทีก่ องทรัสต์กาหนดเท่านัน้ กองทรัสต์โดย
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มกี ารกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการไว้ 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับผูถ้ อื หุน้ (2) ระดับบริษทั และ
(3) ระดับคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1.

ระดับผูถ้ อื หุน้

กองทรัสต์จะเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทเอ็กเชน
ทาวเวอร์ และหุ้นสามัญที่เหลือจานวน 2 หุ้นจะถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 2 คน คนละ 1 หุ้น ซึ่งจะเป็ นบุคคล
ธรรมดาทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี ดังนัน้ กองทรัสต์จงึ มีสทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หุน้ ตามข้อบังคับบริษทั โดยไม่มขี อ้ จากัด
ใดๆ ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวจะเป็ นเอกสารทีต่ ้องจดทะเบียนและเป็ นข้อมูลสาธารณะทีผ่ ปู้ ระสงค์จะทาธุรกรรมกับบริษทั เอ็ก
เชน ทาวเวอร์ สามารถตรวจสอบได้ ทัง้ นี้ ในวันทีก่ องทรัสต์เข้าซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิและหุน้ สามัญของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
ข้อบังคับของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ จะถูกแก้ไขเพื่อกาหนดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1)

สิทธิในการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการ

(2)

สิทธิในการอนุมตั กิ ารทาธุรกรรมสาคัญ เช่น
(ก)

การปรับโครงสร้างบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

(ข)

การขาย การโอน หรือการจาหน่ายไป ซึง่ สิทธิ ภาระหน้าที่ กิจการ หรือสินทรัพย์ของบริษทั เอ็กเชน ทาว
เวอร์ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

(ค)

การก่อภาระผูกพัน การนาทรัพย์สนิ ไปเป็ นหลักประกัน และ/หรือการก่อภาระผู กพันใดๆ เหนือส่วนซึ่ง
เป็ นสาระสาคัญของสินทรัพย์และทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

(ง)

การจองซือ้ การรับโอน หรือการได้มาซึง่ หุน้ ของบริษทั อื่น หรือการได้มาซึง่ หลักทรัพย์ประเภทอื่น

(จ)

การเข้าค้าประกันเพื่อการชาระหนี้ หรือการปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อผูกพัน หรือ ภาระผูกพัน หรือการกูย้ มื
เงิน การให้กยู้ มื เงิน การให้สนิ เชื่อ หรือการทานิติกรรมผูกพันบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ให้ต้องรับภาระ
ทางการเงินเพิม่ ขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลใด นิตบิ ุคคล หรือ
บริษทั ใด

(ฉ)

การดาเนินคดี การถอนฟ้อง หรือการตกลงระงับคดีในข้อพิพาททางกฎหมาย หรือการดาเนินคดีใดๆ ที่
บริษัทถูกดาเนินคดี หรือเป็ นผู้ดาเนินคดี ในกรณีท่กี ารกระทาหรือดาเนินการดังกล่าวจะมีผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อสถานะทางการเงินของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

(ช)

การได้มาซึ่งผลประโยชน์ท่สี าคัญในบริษัท ห้างหุ้นส่ว นจากัด หรือกิจการอื่นใด หรือการซื้อ หรือการ
ได้มาซึง่ สินทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือกิจการอื่น

(ซ)

การจ่ายค่าตอบแทน ค่าชดเชย เงินเดือน หรือเงินทดแทนอื่นใดไม่ว่าเป็ นตัวเงิน หรือเป็ นทรัพย์สนิ อย่าง
อื่นให้แก่กรรมการของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
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2.

(ฌ)

การจัดสรรกาไรของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ไม่ว่าจะทาในรูปของการประกาศจ่ายเงินปนั ผล หรือการ
จัดสรรเงินทุนสารอง และอื่นๆ

(ญ)

การตัง้ เงินสารองพิเศษ การตัง้ เงินสารองเก็บ สาหรับข้อมูลทางการเงินของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์เพื่อ
วัตถุประสงค์อ่นื ทีม่ ใิ ช่ในทางการค้าปกติของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์และการใช้จ่ายเงินสารองดังกล่าว

(ฎ)

การเปลีย่ นตัวผู้สอบบัญชีของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ หรือการอนุ มตั ิ หรือการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
ทางการเงินของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ อาทิเช่น สาระสาคัญของวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชี วิธปี ฏิบตั ใิ นการหัก
ค่าเสือ่ มราคาของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ และการกาหนดค่าตอบแทน และค่าทดแทนของกรรมการ

(ฏ)

การประนีประนอมยอมความ หรือการทาความตกลงใดๆ เพื่อประนอมหนี้กบั เจ้าหนี้ของบริษทั เอ็กเชน
ทาวเวอร์ เจ้าหนี้ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือเจ้าหนี้ของบุคคลอื่นใด

(ฐ)

การเข้าทาสัญญาให้เช่าทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ และสัญญาให้บริการทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้
การแก้ไข เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง ยกเลิก หรือต่ออายุสญ
ั ญาดังกล่าว

(ฑ)

การเข้าทาสัญญาว่าจ้างกับบุคคลภายนอกอันเกีย่ วกับการบริหาร บารุงรักษา ซ่อมแซม ดูแลรักษาและ
ปรับปรุงทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

(ฒ)

การเปลีย่ นแปลงผูม้ อี านาจลงนามเบิกถอนเงินในบัญชีของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

(ณ)

การดาเนินการอื่นใดอันมิใช่การดาเนินกิจการในทางการค้าตามปกติของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

ระดับบริษทั

เนื่องจากกองทรัสต์ใช้บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์เป็ นเครื่องมือในการถือครองกรรมสิทธิในโครงการเอ็
กเชน ทาว
์
เวอร์ กองทรัสต์จะจากัดความสามารถในการทาธุรกรรมของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยผ่านข้อบังคับของบริษัท ซึ่งใน
ข้อบังคับของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ จะมีการกาหนดให้ธุร กรรมสาคัญข้างต้นไม่อยู่ในขอบเขตอานาจของกรรมการเพื่อ
ไม่ให้กรรมการเข้าทาธุรกรรมใดๆ ในนามของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ทอ่ี ยู่นอกวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ได้
โดยบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ จะเข้าทาธุรกรรมสาคัญในข้อ (ก) ถึง (ฏ) ข้างต้นได้กต็ ่อเมื่อได้รบั อนุ มตั จิ ากมติจาก
ทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุ้น ซึง่ มาประชุมด้วยตนเองหรือโดยผูร้ บั มอบฉันทะ และคะแนนเสียงข้าง
มากดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ กลุ่ม ก. อย่างน้อย 1 เสียงด้วย สาหรับธุรกรรมสาคัญในข้อ (ฐ)
ถึง (ณ) ข้างต้น บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์จะเข้าทาได้กต็ ่อเมื่อได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
จานวน 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เข้าประชุมด้วยตนเองหรือโดยผูร้ บั มอบฉันทะและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ กลุ่ม ก. อย่างน้อย 1 เสียง หรือเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
ในข้อบังคับของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
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นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์จะกาหนดนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่า ด้วยทรัสต์เพื่อ ธุรกรรมในตลาดทุน ซึ่งผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของบริษัทต้อ งปฏิบ ั ติตาม ทัง้ นี้ โดยไม่ขดั แย้งกับ
บทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3.

ระดับคณะกรรมการ

ในการใช้อานาจควบคุมบริษัทเอ็ก เชน ทาวเวอร์ กองทรัสต์จะใช้อ านาจผ่า นผู้จดั การกองทรัสต์ใ นการมีม ติ
คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อเสนอชื่อบุคคลให้ทรัสตีแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดย
กองทรัสต์มแี นวทางว่ากรรมการทุกรายของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ จะต้องแต่งตัง้ จากกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เท่านัน้ เพื่อให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างราบรื่น โดยกรรมการทุกรายของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ มีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องดาเนิน
กิจ การให้เ ป็ น ไปโดยสอดคล้อ งและไม่ ขดั แย้ง กับนโยบายของกองทรัสต์ อนึ่ง กองทรัสต์จ ะระบุแ นวทางการควบคุ ม
บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ข้างต้นทัง้ หมดไว้ในข้อบังคับของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยข้อบังคับนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้
เว้นแต่จะได้รบั มติผถู้ อื หุน้ ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึ่งได้แก่กองทรัสต์ กระทาการแทนโดยทรัสตี
นอกจากนี้ กองทรัสต์จะมีการกาหนดหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ผ่านสัญญาแต่ งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ ให้
บทบาทของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนด้วย โดยผู้จดั การกองทรัสต์มี
หน้าทีค่ วบคุมการปฏิบตั งิ านของกรรมการของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ให้เป็ นไปตามแนวทางการบริหารจัดการกองทรัสต์
ของผู้จ ัด การกองทรัสต์ รวมถึง ควบคุ ม ให้ก รรมการของบริษัท เอ็ก เชน ทาวเวอร์ ดาเนิ น การใดๆ ให้เ ป็ น ไปตามมติ
คณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
2.1.4 กรรมสิ ทธิ์ และการบริหารจัดการโครงการในปัจจุบนั ก่อนกองทรัสต์เข้าลงทุน
2.1.4.1 อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
ที่ดินและอาคาร
ด ารงเสรีเ ป็ น เจ้ า ของที่ดิน อาคารและสิ่ง ปลู ก สร้า งที่เ ป็ น ส่ ว นควบกับ ที่ดิน พร้ อ มอุ ป กรณ์ แ ละระบบงาน
สาธารณูปโภคทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และบางกอก ออฟฟิ ศเป็ นเจ้าของส่วนต่อเติมและอุปกรณ์และงานระบบ
ในส่วนต่อเติมอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ตามรายละเอียดสรุปดังต่อไปนี้
โฉนดที่ดินเลขที่

เลขที่ดิน

หน้ าสารวจ

เนื้ อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)

เจ้าของที่ดิน

3158

104

791

3-0-0

ดารงเสรี
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เมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์เป็ นอาคาร 25 ชัน้ มีชนั ้ ใต้ดนิ 6 ชัน้ ซึง่ มีพน้ื ทีร่ วม 52,882.00 ตารางเมตร และมีพน้ื ทีช่ นั ้ B1B6 เป็ นพืน้ ทีจ่ อดรถ ซึง่ สามารถจอดรถได้ทงั ้ หมดประมาณ 452 คัน
สาหรับการดูแลรักษาอาคารและโครงสร้างทรัพย์สนิ ต่างๆ ของเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์นนั ้ จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการตรวจตราและซ่อมแซมให้ทรัพย์สนิ ต่างๆ มีสภาพพร้อมสาหรับการให้บริการ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากเป็ นการ
ปรับปรุงโครงสร้างอาคารหรือเป็ นการซ่อมแซมครัง้ ใหญ่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะดาเนินการว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างภายนอก
มาให้บริการ
ระบบสาธารณูปโภค
ดารงเสรีเป็ นเจ้าของงานระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์ทป่ี ระกอบอาคาร และบางกอก ออฟฟิ ศเป็ น
เจ้าของอุปกรณ์และงานระบบทีเ่ กี่ยวข้องกับส่วนต่อเติมของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ โดยระบบของอาคารประกอบ
ไปด้วย
ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์

รายละเอียด

ระบบไฟฟ้า

้ าสารอง และระบบจ่าย
ั่
ระบบไฟฟ้าแรงต่ า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เครื่องปนไฟฟ
ไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง

ระบบการสือ่ สาร

ระบบโทรศัพท์ ใช้ระบบสัญญาณ PABX ระบบเสาอากาศทีวแี ละวิทยุรวม พร้อม
ชุดรับ สัญญาณทีวี พร้อมเสาอากาศและจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์

ระบบสุขาภิบาล

ั๊
ระบบน้ าดีประกอบด้วย ระบบจ่ ายน้ าดี พร้อมปมควบคุ
ม รวมทัง้ วาล์วควบคุ ม
แรงดัน พร้อ มถัง เก็บ น้ า ดีระบบน้ า ทิ้ง และระบบบ าบัด น้ า เสีย ประกอบด้ว ยชุ ด
ตูค้ วบคุม รวมทัง้ วาล์วควบคุมแรงดัน พร้อมถังคลอรีน และระบบท่อน้ าทิง้ รวมทัง้
อุปกรณ์ภายในอาคาร

ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย

หัวรับน้าดับเพลิง เครื่องสูบน้าดับเพลิง พร้อมเครื่องสูบน้ารักษาความดัน ตูส้ ายฉีด
ดับเพลิงถังดับเพลิง กริง่ สัญญาณ และอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ และสัญญาณไฟ
ฉุ กเฉิน ระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ระบบคีย์การ์ดเข้า ออกภายในอาคาร
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย 24 ชัวโมง
่

อื่นๆ

ระบบปรับอากาศส่วนกลาง ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน ระบบจอดรถ
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2.1.4.2 เอ็กเชน ทาวเวอร์
ที่ดินและอาคาร
บริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ เป็ น เจ้า ของกรรมสิท ธิใ์ นที่ดิน อาคารและสิ่งปลูก สร้า ง และอุป กรณ์ แ ละระบบงาน
สาธารณูปโภคทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ตามรายละเอียดสรุปดังต่อไปนี้
ลาดับ

โฉนดเลขที่

เลขที่ดิน

หน้ าสารวจ

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

เนื้ อที่ดินตามโฉนด
(ไร่-งาน-ตารางวา)

1.

1603

3675

4041

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

0-1-1

2.

2727

3710

208

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

0-3-21

3.

3599

3707

462

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

0-0-52

4.

7880

3708

1468

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

0-2-72

5.

18627

3711

2786

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

0-1-88

6.

70242

3709

3860

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

0-1-29

7.

70243

3713

3861

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

0-2-12

8.

148326

3712

5950

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

0-3-9

9.

220209

5645

7486

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

0-1-70

10.

220210

5646

7487

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

0-0-7

รวม

4-1-61

อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์เป็ นอาคารทีอ่ อกแบบก่อสร้างเพื่อใช้เป็ นอาคารสานักงานและเพื่อการพาณิชย์ เป็ นอาคาร
41 ชัน้ มีชนั ้ ใต้ดนิ 3 ชัน้ ซึง่ มีพน้ื ทีร่ วม (Gross Floor Area) ประมาณ 80,944.42 ตารางเมตร และพืน้ ทีใ่ ห้เช่า (Net
Leasable Area) ประมาณ 42,887.82 ตารางเมตร ซึง่ สามารถจอดรถได้ทงั ้ หมดประมาณ 648 คัน
สาหรับการดูแลรักษาอาคารและโครงสร้างทรัพย์สนิ ต่างๆ ของเอ็กเชน ทาวเวอร์นนั ้ จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ มีหน้าทีห่ ลักในการตรวจตราและซ่อมแซมให้ทรัพย์สนิ ต่างๆ มีสภาพพร้อมสาหรับการ
ให้บริการ โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม
หากเป็ นการปรับปรุง โครงสร้า งอาคารหรือเป็ นการซ่อมแซมครัง้ ใหญ่ บริษัท เอ็ก เชน ทาวเวอร์ จะดาเนิน การว่า จ้า ง
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างภายนอกมาให้บริการ
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ระบบสาธารณูปโภค
บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์เป็ นเจ้าของงานระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ประกอบอาคาร
ทัง้ หมด โดยระบบของอาคารประกอบไปด้วย
ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์

รายละเอียด

ระบบไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง และระบบจ่ายไฟฟ้า และเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง

ระบบการสือ่ สาร

ระบบโทรศัพท์ ใช้ระบบสัญญาณ PABX

ระบบสุขาภิบาล

ั๊
ั ๊ ้าดับเพลิง ปมน
ั ๊ ้าเย็น ปมน
ั ๊ ้าเสีย ปมน
ั ๊ ้าสระน้า
ปมควบคุ
มแรงดัน ปมน
แท็งก์เก็บน้าใต้ดนิ ถังเก็บน้าชัน้ ดาดฟ้า

ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย

ระบบท่อส่งน้ าพร้อมหัวจ่ายน้ า สปริงเกอร์ ถังดับเพลิง กริง่ สัญญาณ เครื่อง
ตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน บันไดหนีไฟ ระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
ระบบคียก์ าร์ดเข้า-ออกภายในอาคาร เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย 24 ชัวโมง
่

อื่นๆ

ระบบปรับอากาศส่วนกลาง AHU ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน ระบบจอดรถ

2.1.5 ภาพรวมการดาเนิ นธุรกิ จของโครงการ
โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ มีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็ นสองประเภท
หลัก ได้แก่ อาคารสานักงานให้เช่า และศูนย์การค้า โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจดังนี้
โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ เดิมถูกพัฒนาโดยเจ้าของสิทธิการเช่าเดิม ซึง่ ได้ทาการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ช่าร้านค้าภายใน
ตัวอาคารบริเวณชัน้ 1-4 ไว้ไม่แล้วเสร็จเนื่องจากติดปญั หาด้านเงินทุนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ส่งผลให้อาคารถูกนา
ปล่อยเช่าในสภาพทีไ่ ม่สมบูรณ์ โดยมีการปิ ดส่วนพืน้ ทีเ่ ช่าร้านค้าไว้ และปล่อยเช่าเฉพาะพืน้ ทีเ่ ช่าสานักงานซึง่ ทาให้อตั รา
การเช่าอยู่ในระดับทีไ่ ม่สงู มากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อกองทุน RECAP III ซึง่ เป็ นกองทุนทีล่ งทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้การบริหารของบริษทั SCCP Asset Management Pte. Ltd. ได้เข้ามาลงทุนในสิทธิการเช่าในโครงการเมอร์ควิ รี่
ทาวเวอร์ ต่อจากเจ้าของสิทธิการเช่าเดิมในปี 2555 ผ่านการเข้าซือ้ หุน้ ในบางกอก ออฟฟิ ศ ซึง่ เป็ นบริษทั ทีถ่ อื สิทธิการเช่า
ในโครงการนี้ ในเวลาต่อมา บางกอก ออฟฟิศ ภายใต้การบริหารผ่านกองทุน RECAP III ได้ทาการพัฒนาส่วนร้านค้าให้เช่า
จนแล้วเสร็จในปี 2556 และทยอยส่งมอบพืน้ ที่เช่าให้แก่ผู้เช่าร้านค้าในปี 2557 อัตราการเช่าในพื้นทีส่ านักงานก็ปรับตัว
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สูงขึน้ ตลอดระยะเวลาการดาเนินงานภายใต้การบริหารของกองทุน RECAP III โดยตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต้นมา อัตราการเช่า
ของพืน้ ทีส่ านักงานเพิม่ ขึน้ และคงอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 90 มาจนถึงปจั จุบนั
กลยุทธ์การแข่งขัน
โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์มขี อ้ ได้เปรียบทางการแข่งขันในแง่ของการดึงดูดผูเ้ ช่าและผูท้ เ่ี ข้ามาใช้บริการร้านค้า
เนื่องจากอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ มีทาเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี สามารถเชื่อมต่อจากรถไฟฟ้าสถานีชดิ ลมและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
ชิดลม ซึง่ ถือว่าเป็ นหนึ่งในทาเลทีด่ ที ส่ี ดุ ของย่านอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานคร
ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ได้มกี ารว่าจ้าง บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจ
เม้นท์ จากัด เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกซึง่ ไม่มคี วามเกีย่ วโยงกับเจ้าของทรัพย์สนิ โดยมีสญ
ั ญา
ว่าจ้าง 3 ปี ซึ่งบริษัทฯ สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาจ้างผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ หากพบว่ามีผใู้ ห้บริการใดทีเ่ หมาะสมกว่าผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์รายปจั จุบนั นอกจากนี้ ผูเ้ ช่ายังสามารถ
ร้องเรียนเกีย่ วกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ทาให้บริษทั สามารถตรวจสอบและทาให้มนใจได้
ั่
ว่าผูเ้ ช่าได้รบั บริการอย่างดี
ทีส่ ดุ
นอกจากนี้ โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ยงั มีขอ้ ได้เปรียบทางการแข่งขันในแง่ของการดึงดูดผูเ้ ช่ าและและผูท้ เ่ี ข้า
มาใช้บริการร้านค้า เนื่องจากอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ มีสดั ส่วนพืน้ ทีข่ องอาคารทีเ่ ป็ นพืน้ ทีเ่ ช่าร้านค้าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบ
กับอาคารสานักงานเกรดเอด้วยกัน โดยอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์มสี ดั ส่วนพืน้ ทีร่ า้ นค้าถึงร้อยละ 26.78 ของพื้นทีใ่ ห้เช่า
ทัง้ หมดของโครงการ หรือมากกว่า 1 ใน 4 โดยพืน้ ทีเ่ ช่าร้านค้า ซึง่ ตัง้ อยู่บนชัน้ 1-4 ถูกพัฒนาให้มลี กั ษณะเป็ นศูนย์การค้า
ภายใต้ช่อื เมอร์ควิ รี่ วิลล์ (Mercury Ville) ซึ่งเป็ นฐานส่วนล่างของอาคารสานักงานเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ การก่อสร้าง
ภายนอกมีการตกแต่งให้ดูเป็ นศูนย์การค้าอย่างชัดเจน ทาให้พน้ื ทีเ่ ช่าร้านค้าภายใน เมอร์ควิ รี่ วิลล์ มีความดึงดูดต่อผูเ้ ช่า
เนื่องจากมีการใช้บริก ารทัง้ จากผู้ท่ีใช้สานัก งานในอาคารและผู้ค นจากภายนอกที่แ วะเวียนเข้า มาใช้บริการต่ างๆ ใน
ขณะเดียวกันก็ช่วยเกือ้ หนุนการปล่อยเช่าพืน้ ทีส่ านักงานทีอ่ ยู่ในส่วนของชัน้ บนของอาคารด้วย
ลักษณะลูกค้า
1. อาคารสานักงานให้เช่า
ลูกค้าของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์โดยมากเป็ นบริษทั เอกชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ผเู้ ช่า
สานักงานจะประกอบด้วยบริษัทเอกชนทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ นที่รจู้ กั และมีฐานะการเงินที่มนคง
ั ่ โดยเป็ นผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
ประเภทต่างๆ ซึง่ ถือเป็ นข้อดีของโครงการทีม่ กี ารกระจายของประเภทธุรกิจของผูเ้ ช่า
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2. ร้านค้าให้เช่า
ลูกค้าซึ่งเป็ นผู้เช่าร้านค้าใน เมอร์คิวรี่ วิลล์ ส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการประเภทอาหารและเครื่องดื่ม นับเป็ น
ประมาณร้อยละ 70 ของพืน้ ที่รา้ นค้าทัง้ หมด ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการตลาดของโครงการ อย่างไรก็ตาม ก็มี
ความหลากหลายในประเภทของร้านอาหารภายในศูนย์การค้า ได้แก่ ร้านอาหารไทย อาหารฝรัง่ อาหารญี่ปุ่น อาหาร
เกาหลี อาหารจีน รวมทัง้ ร้านกาแฟ เครื่องดื่ม และอาหารว่าง ซึง่ มีทงั ้ ผูเ้ ช่าทีเ่ ช่าพืน้ ทีร่ ะยะยาว (อายุสญ
ั ญา 3 ปี ) และผูเ้ ช่า
ทีเ่ ช่าพืน้ ที่ kiosk หรือพืน้ ทีส่ ว่ นกลางโดยส่วนใหญ่มกี ารต่อสัญญาเช่าเป็ นรายปี
นอกจากนี้ ยังมีผู้เช่าร้านค้านอกเหนือจากร้านอาหาร เช่น ร้านสะดวกซื้อ คลินิก ร้านเสริมความงาม ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็ นผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั โดยทัวไปและมี
่
สถานะทางการเงินทีม่ นคง
ั่
กลุ่มลูกค้าทีใ่ ช้บริการร้านค้าต่างๆ ในศูนย์การค้าประกอบด้วยคนทางานภายในอาคาร ผูอ้ ยู่อาศัยในย่านสุขุมวิท
และนักท่องเที่ยว ซึง่ ลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการต่างๆ ภายในเมอร์ควิ รี่ วิลล์นนั ้ ก็นับเป็ นหนึ่งปจั จัยทีช่ ่วยให้ศูนย์การค้าของ
โครงการเป็ นทีส่ นใจของผูเ้ ช่า
นโยบายทางการตลาด
สาหรับศูนย์การค้าเมอร์ควิ รี่ วิลล์ ได้ใช้สโลแกน (Slogan) ว่า “Mercury, The Venue of Urban Dining Flagship
in Town Chidlom” ตามสโลแกนโครงการต้องการจะเป็ นแหล่งรวมของร้านอาหารชื่อดังในย่านชิดลม โดยดึงผูเ้ ช่าทีเ่ ป็ น
ร้านอาหารทีม่ ชี ่อื เสียงและโดดเด่นเพื่อดึงดูดให้ผคู้ นเข้ามาใช้บริการภายในอาคาร โดยตัวร้านอาหารเหล่านี้ ก็ได้มกี จิ กรรม
ทางการตลาดของตนเองด้วยซึง่ เป็ นอีกปจั จัยทีช่ ่วยดึงดูดให้มคี นเข้ามาใช้บริการภายในโครงการ
นอกจากนี้ตวั โครงการเองก็ได้มกี ารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดทัง้ ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ (Social Network)
ต่างๆ เพื่อคอยให้ขอ้ มูลแก่ผบู้ ริโภคทัวไป
่ และข้อมูลเกีย่ วกับช่องทางการติดต่อเช่าพืน้ ทีร่ า้ นค้าได้อย่างสะดวก
ในส่วนของอาคารสานักงานก็ได้รบั ผลดีจากการประชาสัมพันธ์ของโครงการเมอร์ควิ รี่ วิลล์ ทีท่ าให้โครงการเป็ นที่
รูจ้ กั โดยในด้านของการปล่อยเช่าพืน้ ทีส่ านักงานนัน้ มีการใช้บริการตัวแทนการขาย เพื่อเพิม่ ความสะดวกในการติดต่อของ
ผูท้ ส่ี นใจและเป็ นการเพิม่ การเข้าถึงผูท้ อ่ี าจมีความสนใจเช่าพืน้ ทีส่ านักงานดังกล่าว
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ถูกตัง้ ขึน้ มาเมื่อปี 2548 เพื่อเข้ามาลงทุนในกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ และอาคารของโครงการเอ็ก
เชน ทาวเวอร์ หลังจากทีเ่ จ้าของเดิมประสบปญั หาด้านเงินทุน โดยโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ เป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ร้างเสร็จ
สมบูรณ์และมีผลประกอบการทีด่ สี ม่าเสมอ โดยเปิ ดดาเนินงานมาตัง้ แต่ปี 2549 และสามารถคงระดับอัตราการเช่าของพืน้ ที่
ร้านค้าและพืน้ ทีส่ านักงานไว้สงู อย่างต่อเนื่อง โดยหากมองย้อนไปถึงปี 2554 สาหรับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ทัง้ ส่วน
ของพืน้ ทีร่ า้ นค้าให้เช่าและพืน้ ทีส่ านักงานให้เช่า มีอตั ราการเช่าของแต่ละส่วนอยู่เหนือร้อยละ 90 ตลอดมาจนถึงปจั จุบนั
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กลยุทธ์การแข่งขัน
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ มีขอ้ ได้เปรียบทางการแข่งขันในแง่ของการดึงดูดผูเ้ ช่าและผูท้ เ่ี ข้ามาใช้บริการร้านค้า
เนื่องจากอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ อยู่ในทาเลทีด่ แี ละอยู่ในระยะทีส่ ามารถเดินเชื่อมต่อกับทัง้ ระบบขนส่งมวลชนทัง้ รถไฟฟ้า
บีทเี อสและรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT ซึง่ ถือว่าเป็ นอีกหนึ่งในทาเลทีด่ ที ส่ี ดุ ของย่านอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานคร
ในส่วนของร้านค้า โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ได้ใช้ประโยชน์จากการมีผเู้ ช่ารายใหญ่ เช่ น บริษทั ทรู สปา จากัด
และบริษทั ทรู ฟิตเนส จากัด ทีส่ ามารถดึงดูดให้มผี เู้ ข้ามาใช้บริการในตึกได้เป็ นจานวนมากและส่งผลดีต่อธุรกิจร้านค้าและ
ร้านอาหารภายในอาคาร ทาให้ช่วยสนับสนุนการปล่อยเช่าของร้านค้าและร้านอาหารทีอ่ ยู่ในส่วนโซนด้านล่างของอาคาร
ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ได้ว่าจ้าง บริษทั ซีบเี อ็ม แฟซิลติ ส้ี ์ แมนเนจเม้นท์ (ไทย
แลนด์) จากัด เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่นค่าใช้จ่ายในเรื่องทรัพยากรบุคคล ด้วยการมอบหมายการจัดการอสังหาริมทรัพย์ใ ห้แก่ผู้ให้บริการ
ภายนอก และว่าจ้างเฉพาะพนักงานในส่วนทีส่ าคัญต่อการดาเนินงานเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนัน้
ลักษณะการบริหารกิจการของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ นัน้ ถือว่าเป็ นการบริหารทางด้านการเงินทีม่ ปี ระสิทธิภ าพและส่งผล
ดีต่อผลการดาเนินงานของกิจการโดยรวม
ลักษณะลูกค้า
1. อาคารสานักงานให้เช่า
ลูก ค้า ของโครงการมัก จะเป็ น บริษัท เอกชนทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ โดยส่ ว นใหญ่ ผู้เ ช่ า สานั ก งานจะ
ประกอบด้วยบริษทั เอกชนทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบการในธุรกิจต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อสังหาริมทรัพย์ บริการทางการเงิน การ
ผลิต การวิจยั สายการบิน และอื่นๆ อีกมากมาย ซึง่ ความหลากหลายในประเภทธุรกิจของผูเ้ ช่านัน้ ถือเป็ นผลดีต่อโครงการ
ในด้านการบริหารความเสีย่ ง เนื่องจากโครงการมีการกระจุกตัวของประเภทธุรกิจผูเ้ ช่าทีค่ ่อนข้างต่า
2. ร้านค้าให้เช่า
ลูกค้าทีเ่ ป็ นผูเ้ ช่าในพืน้ ทีร่ า้ นค้า ส่วนใหญ่เป็ นผูใ้ ห้บริการในด้านต่างๆ ทีห่ ลากหลายเช่นเดียวกับ ผูเ้ ช่าสานักงาน
เช่น ฟิตเนส สถาบันการเงิน สปา อาหารและเครื่องดื่ม ซอฟท์แวร์ บริการด้านเสริมความงาม สถาบันการศึกษา ทันตกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภค ร้านซักรีด และอื่นๆ ซึง่ สร้างความหลากหลายให้แก่ผทู้ แ่ี วะเวียนเข้ามาใช้บริการภายในอาคาร รวมทัง้
ยังเป็ นการช่วยบริหารความเสีย่ งให้แก่โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์โดยรวมอีกด้วย
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นโยบายทางการตลาด
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ มีผเู้ ช่าทีใ่ ห้บริการในด้านต่างๆ ทาให้คนเข้ามาใช้บริการภายในอาคารเป็ นจานวนมาก
โดยมีผเู้ ช่ารายใหญ่ เช่น บริษทั ทรู สปา จากัด และ บริษทั ทรู ฟิ ตเนส จากัด ซึง่ ช่วยดึงดูดให้มผี เู้ ข้ามาใช้บริการภายใน
อาคารอย่างสม่าเสมอ ทาให้ผใู้ ช้บริการได้มกี ารเข้าถึงผูใ้ ห้บริการรายอื่นๆ ภายในอาคาร และเนื่องจากประเภทของผูเ้ ช่ามี
ความหลากหลาย ทาให้พน้ื ทีร่ า้ นค้าของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ นับเป็ นจุดยุทธศาสตร์ในแง่ของการให้บริการต่างๆ ที่
ครบครันภายในโครงการ
ส่ว นในแง่ ข องการเข้า ถึง ผู้เ ช่ า นัน้ โครงการเอ็ก เชน ทาวเวอร์ ได้มีก ารใช้บ ริก ารตัว แทนการขาย เพื่อ ช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ในการหาผูเ้ ช่า โดยบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ดีในแวดวงอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการค้า
นอกจากนี้ อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ นัน้ ยังเป็ นอาคารสานักงานแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รบั BCA Green
Mark Certification จาก The Building and Construction Authority (BCA) ซึง่ เป็ นหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาชาติของ
ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็ นการแสดงความยอมรับในด้านการบริหารจัดการอาคารภายใต้มาตรฐานทีเ่ ป็ นสากลและเป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ มีการดารงคุณภาพของอาคารและมาตรฐานในการบริหารอาคารให้อยู่ในระดับ
ทีเ่ หมาะสมกับการถือครองรางวัล BCA Green Mark Certification ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
2.1.6 ลักษณะการประกอบธุรกิ จในปัจจุบนั ของอสังหาริมทรัพย์ก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
การจัดหาลูกค้าและทาสัญญา
ในการจัดหาและเจรจาเข้าทาสัญญากับผูเ้ ช่า บางกอก ออฟฟิศ ในฐานะผูบ้ ริหารโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ เป็ น
ผูจ้ ดั หาและจัดสรรประเภทของผูเ้ ช่าให้เป็ นไปตามแผนการธุรกิจของโครงการ โดยในการจัดหาผูเ้ ช่านัน้ ผูบ้ ริหารโครงการ
อาจมีการติดต่อผูส้ นใจโดยตรง และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านตัวแทนการขายต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผูท้ ก่ี าลังมองหา
พืน้ ที่เช่าได้ นอกจากนี้ โครงการยัง มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การค้า เมอร์ควิ รี่ วิลล์ เพื่อเป็ นการอานวย
ความสะดวกต่อผูท้ ส่ี นใจเช่าร้านค้าอีกด้วย
ทัง้ นี้ผบู้ ริหารโครงการยังมีนโยบายในการคัดเลือกผูเ้ ช่าทีค่ านึงถึงการดาเนินงานของผูเ้ ช่าโดยเฉพาะในส่วนของ
ร้านค้าให้เช่า ซึง่ ผูเ้ ช่าส่วนใหญ่เป็ นร้านอาหาร ผูบ้ ริหารโครงการจะต้องมีการพิจารณาประเภทการให้บริการของผูเ้ ช่า เช่น
ร้านอาหาร (ไทย ญีป่ นุ่ เกาหลี ฯลฯ) ร้านกาแฟ และร้านสะดวกซือ้ เพื่อให้มคี วามสมดุลของจานวนร้านค้าแต่ละชนิด เพื่อ
ไม่ให้มกี ารซ้ากันของผู้เช่าชนิดเดียวกันมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของผูเ้ ช่าเหล่านัน้ ด้วยกันเอง และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผูเ้ ช่าในการชาระค่าเช่า
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ในการเข้าทาสัญญาเช่ากับผู้เช่าแต่ ละราย ผู้บริหารโครงการจะมีการพิจารณาอัต ราค่าเช่าให้เหมาะสม โดย
เปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าในตลาดหรือค่าเช่าในอาคารทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกันในช่วงเวลาทีเ่ ข้าทาสัญญา และคานึงถึง
ระยะเวลาของสัญญาเช่า ซึง่ ส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาเช่า 3 ปี และมีบางสัญญาเช่าทีม่ รี ะยะเวลาเช่าสัน้ กว่า 1 ปี สาหรับการให้
เช่าพื้นที่ส่วนกลางของศูนย์การค้า โดยภายใต้สญ
ั ญาเช่าแต่ละสัญญาจะมีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่ าพื้นที่ไว้เป็ น
หลักประกัน โดยการเก็บเงินประกันการเช่านี้จะเป็ นการลดความเสีย่ งของผู้ให้เช่าในการผิดนัดชาระค่าเช่าต่ อเจ้าของ
โครงการ
การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ในการต่อสัญญาเช่าเมื่อสัญญาเช่าหมดอายุนนั ้ ผูบ้ ริหารโครงการมีนโยบายทีจ่ ะปรับอัตราค่าเช่าในทุกครัง้ ทีม่ กี าร
ต่อสัญญา สาหรับสัญญาเช่าทีก่ าลังจะสิน้ สุดลง บางกอก ออฟฟิ ศในฐานะผูบ้ ริหารโครงการจะเข้าไปเจรจาเงื่อนไขของการ
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า โดยคานึงถึงอัตราค่าเช่าตลาด ณ เวลาที่จะมีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า เพื่อให้ผเู้ ช่าพิจารณา โดยจะมีการ
ลงนามในสัญญากับผู้เช่าที่ต้องการจะเช่าต่อก่อนที่สญ
ั ญาเช่าปจั จุบนั จะสิ้นสุดลง ด้วยวิธดี าเนินงานดังกล่าว เนื่องจาก
ผูบ้ ริหารโครงการจะมีการติดต่อผูเ้ ช่าล่วงหน้าก่อนสัญญาเช่าจะหมดอายุ หากมีผเู้ ช่ ารายใดไม่ประสงค์ทจ่ี ะต่ออายุสญ
ั ญา
เช่ากับโครงการ ผูบ้ ริหารโครงการจะสามารถรับรูไ้ ด้เป็ นเวลานานก่อนทีส่ ญ
ั ญาจะสิน้ สุด ทาให้มเี วลาสาหรับการจัดหาผูเ้ ช่า
รายใหม่ให้แก่โครงการ ทัง้ นี้ โดยทัวไปแล้
่
วการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายย่อย ผูเ้ ช่าจะต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันและ 180 วันสาหรับส่วนสานักงานและส่วนร้านค้าตามลาดับ ก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า
อย่างไรก็ตามขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาเช่าของแต่ละสัญญา
การจัดหารายได้อื่นๆ
โครงการเมอร์ คิว รี่ ทาวเวอร์ มีช่ อ งทางรายได้จ ากการให้ บ ริก ารที่เ กี่ย วข้อ งกับ การใ ห้เ ช่ า พื้น ที่ เช่ น ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าติดตัง้ สายโทรศัพท์ การให้เช่าพืน้ ทีจ่ อดรถเป็ นรายเดือนสาหรับผูเ้ ช่าสานักงาน และรายได้จากค่าบริการ
พืน้ ทีจ่ อดรถจากผูใ้ ช้บริการขาจรทีเ่ ข้ามาใช้บริการภายในอาคาร
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
การจัดหาลูกค้าและทาสัญญา
ในการจัดหาและเจรจาเข้าทาสัญญากับผูเ้ ช่า บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ในฐานะเจ้าของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
เป็ นผูบ้ ริหารโครงการให้เป็ นไปตามแผนการธุรกิจของโครงการ โดยในการจัดหาผูเ้ ช่าอาจมีการติดต่อผูส้ นใจโดยตรง และ
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านตัวแทนการขายต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ทก่ี าลังมองหาพืน้ ทีเ่ ช่า
บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ในฐานะผูบ้ ริหารโครงการได้ตระหนักถึงความสาคัญในการคัดเลือกผูเ้ ช่า โดยจะคัดเลือก
ผูเ้ ช่าทีม่ ฐี านะการเงินและมีประวัติทางการเงินทีด่ ี และมีความสามารถในการจ่ายค่าเช่า เพื่อลดความเสีย่ งที่อาจเกิดจาก
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ผูเ้ ช่า เช่น ความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั ค่าเช่าหรือได้รบั ค่าเช่าไม่ตรงเวลา และความเสีย่ งต่อความเสียหายของทรัพย์สนิ
ภายในพืน้ ทีใ่ ห้เช่าของโครงการ
นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์กย็ งั คานึงถึงการดาเนินงานของผูเ้ ช่า โดยเฉพาะในส่วนของพืน้ ที่
เช่าร้านค้า ซึง่ โครงการพยายามทีจ่ ะไม่เลือกผูเ้ ช่ารายใหม่ทอ่ี าจเป็ นคู่แข่งกับผูเ้ ช่ารายปจั จุบนั ทีม่ อี ยู่ โดยมีความระมัดระวัง
ในการพิจารณาผูเ้ ช่าใหม่ทป่ี ระกอบธุรกิจซึง่ เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันกับผูเ้ ช่ารายปจั จุบนั เพื่อไม่ให้
กระทบรายได้ของผูเ้ ช่าทีเ่ ช่าอยู่ก่อนแล้ว
นอกเหนือ จากการให้เช่ าพื้นที่ระยะยาวแล้ว นัน้ โครงการยัง มีช่ องทางการรับ รายได้จ ากการให้บ ริก ารพื้น ที่
ส่วนกลางในส่วนของศูนย์การค้าสาหรับธุรกิจที่ต้องการใช้พน้ื ทีใ่ นการแสดงสินค้าหรือส่งเสริมการขายในระยะสัน้ ซึง่ เป็ น
การเพิม่ รายได้ให้แก่โครงการ
การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ในการต่อสัญญาเช่าเมื่อสัญญาเช่าหมดอายุนนั ้ การดาเนินการมีความคล้ายคลึงกับโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
โดยโครงการมีนโยบายที่จะปรับอัตราค่าเช่าในทุกครัง้ ที่มกี ารต่อสัญญาใหม่เมื่อสัญญาสิน้ สุดลง โดยไม่ได้มกี ารกาหนด
อัตราค่าเช่าสาหรับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไว้ล่วงหน้าในสัญญา แต่จะมีการระบุไว้ในสัญญาเช่าว่าผูเ้ ช่าสามารถแสดงความ
จานงในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ทัง้ นี้ เพื่อให้ผบู้ ริหารโครงการสามารถกาหนดอัตราค่าเช่าทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับอัตรา
ค่าเช่าทีไ่ ด้มกี ารศึกษาและเปรียบเทียบราคากับราคาค่าเช่าในพืน้ ทีเ่ ดียวกันในตลาด ณ เวลาทีต่ ่ออายุสญ
ั ญา และหากผูเ้ ช่า
ไม่ประสงค์ทจ่ี ะต่ออายุสญ
ั ญาเช่ากับโครงการ ผูเ้ ช่ามีหน้าทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเช่าในการแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบล่วงหน้า
ทาให้ผใู้ ห้เช่าสามารถมีเวลาในการจัดหาผูเ้ ช่ารายใหม่มาแทนทีผ่ เู้ ช่ารายเดิมทีจ่ ะย้ายออก โดยอาจมีบางกรณีทอ่ี ตั ราค่าเช่า
ในการต่อสัญญากับผูเ้ ช่ารายเดิมนัน้ ต่ากว่าอัตราค่าเช่าทีโ่ ครงการสามารถเรียกได้จากผูเ้ ช่ารายใหม่ เนื่องจากการต่อสัญญา
กับผูเ้ ช่ารายเดิมนัน้ มีความเสีย่ งน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความเสีย่ งทีม่ ากับผูเ้ ช่ารายใหม่ อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเช่าใน
การต่อสัญญาดังกล่าวนัน้ ย่อมมาจากการพิจารณาราคาอัตราค่าเช่าในตลาดและเป็ นอัตราที่เหมาะสมในการแข่งขัน ทัง้ นี้
โดยทัวไปแล้
่
วการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายย่อย ผูเ้ ช่าจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 เดือน
ก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า อย่างไรก็ตามขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาเช่าของแต่ละสัญญา
การจัดหารายได้อื่นๆ
นอกจากนี้ โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ มีช่องทางรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าพื้นที่ เช่น
ค่าสาธารณู ปโภค ค่าติดตัง้ สายโทรศัพท์ การให้เช่าพื้นที่จ อดรถเป็ นรายเดือนสาหรับผู้เ ช่าสานักงาน และรายได้จาก
ค่าบริการพืน้ ทีจ่ อดรถจากผูใ้ ช้บริการขาจรทีเ่ ข้ามาใช้บริการภายในอาคาร
นอกจากนี้ โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ยงั มีช่องทางการรับรายได้จากการให้เช่าพืน้ ทีเ่ พื่อโฆษณาซึง่ เป็ นการเพิม่
ความสามารถในการเพิม่ รายได้ของอาคารให้สูงขึน้ โดยในการติดตัง้ ป้ายโฆษณา ผู้บริหารโครงการจะอนุ ญาตให้ทาได้
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ภายในขอบเขตของกฎหมายเท่านัน้ เช่น หากผูเ้ ช่าต้องการติดตัง้ ป้ายโฆษณาใดๆ จะต้องดาเนินการให้ได้รบั อนุ ญาตจาก
หน่วยงานราชการทีจ่ าเป็ นตามกฎหมายก่อนจึงจะสามารถกระทาได้
2.1.7 ผลการดาเนิ นงานและกระแสรายได้โครงการก่อนการลงทุนโดยกองทรัสต์
2.1.7.1 เมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
ผลการดาเนิ นงานในอดีต
ตารางต่อไปนี้ แสดงข้อมูลเกีย่ วกับอัตราการเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ และอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ในเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
สานักงานให้เช่า

ร้านค้าให้เช่า

ปี

อัตราการเช่าพืน้ ที่
เฉลี่ย (ร้อยละ)

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
(บาท/ ตารางเมตร/ เดือน)

อัตราการเช่าพืน้ ที่
เฉลี่ย (ร้อยละ)

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
(บาท/ ตารางเมตร/ เดือน)

ปี 2556

N/A1

N/A1

N/A1

N/A1

ปี 2557

96.102

712.072

N/A1

N/A1

ปี 2558

96.66

725.15

95.87

1,278.78

ที่มา: บางกอก ออฟฟิศ อ้างอิงจากงบการเงินสาหรับผูบ้ ริหาร (Management Accounts)
หมายเหตุ

1

ไม่สามารถยืนยันข้อมูลย้อนหลังได้ เนื่องจากอยู่ภายใต้การบริหารของผูบ้ ริหารโครงการรายก่อนหน้าและ
ข้อมูลจากผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ มีเพียงอัตราการเช่าสานักงานตัง้ แต่เดือน
สิงหาคม 2557 ถึงปจั จุบนั และอัตราการเช่าร้านค้าตัง้ แต่เดือนมกราคม 2558 ถึงปจั จุบนั
2
คานวณจากข้อมูลเดือนสิงหาคมถึงสิน้ ปี 2557

ข้อมูลผลการดาเนินงานของเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 และ 31
ธันวาคม 2558 นัน้ เป็ นไปตามตารางด้านล่างซึง่ อ้างอิงจากงบการเงินสาหรับผูบ้ ริหาร (Management Account)
ผลการดาเนิ นงาน

รอบปี สิ้ นสุด

รอบปี สิ้ นสุด

รอบปี สิ้ นสุด

(หน่ วย : บาท)

31-ธ.ค.-56

31-ธ.ค.-57

31-ธ.ค.-58

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการพืน้ ทีแ่ ละบริการทีเ่ กีย่ วข้อง

157,264,973

255,437,323

301,939,527

รายได้อ่นื

1,094,506

852,755

3,311,703

รายได้รวม

158,359,479

256,290,077

305,251,230
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ผลการดาเนิ นงาน

รอบปี สิ้ นสุด

รอบปี สิ้ นสุด

รอบปี สิ้ นสุด

(หน่ วย : บาท)

31-ธ.ค.-56

31-ธ.ค.-57

31-ธ.ค.-58

ต้นทุนขายและต้นทุนค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

101,474,315

131,274,538

138,300,627

กาไรจากการดาเนิ นงาน ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจาหน่ าย (EBITDA)

56,885,164

125,015,539

166,950,603

ที่มา: บางกอก ออฟฟิศ
หมายเหตุ 1. ภายหลังจากการจัดตัง้ กองทรัสต์จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมเกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ เช่น
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี เป็ นต้น
2. รายได้อ่นื เช่น ดอกเบี้ยรับ เบี้ยปรับจากผู้เช่า เงินประกันการเช่าที่ยึดจากผู้เช่ารายย่อยกรณีผู้เช่า
ผิดสัญ ญาเช่า เป็ นต้น สาหรับ ปี 2558 โครงการมีรายได้จ ากการยึด เงินประกันการเช่า เป็ นจ านวน
ประมาณ 2 ล้านบาท
วิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในอาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
พืน้ ทีเ่ ช่าร้านค้า
เมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ได้มกี ารปรับปรุงบริเ วณชัน้ 1 – 4 ของอาคารโดยมีการเปิ ดให้เช่าพื้นที่เพียงบางส่วนเพื่อ
พัฒนาเป็ นพืน้ ทีร่ า้ นค้าให้เช่าซึง่ แล้วเสร็จในปี 2556 ส่งผลให้มอี ตั ราการใช้พน้ื ที่ (Occupancy Rate) ณ สิน้ ปี 2556 ยังอยู่
ในระดับที่ต่ า เนื่องจากพืน้ ที่บางส่วนยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงในช่วงปี และในปี 2557 มีการทยอยส่งมอบพืน้ ทีใ่ ห้ผเู้ ช่า
อย่างต่อเนื่อง และได้เปิ ดตัวศูนย์การค้าอย่างเป็ นทางการในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 ซึง่ ส่งผลทาให้อตั ราการเช่าพืน้ ที่มี
การปรับตัวดีขน้ึ อย่างรวดเร็ว ด้วยทาเลที่ตงั ้ ของเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ทอ่ี ยู่ใจกลางเมืองและล้อมรอบด้ว ย โรงเรียน โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า อาคารสานักงาน ส่งผลให้ความต้องการของพืน้ ทีเ่ ช่าอยู่ในระดับสูง และมีแนวโน้มว่าอัตราการเช่าพืน้ ทีจ่ ะ
ปรับตัวขึน้ อย่างต่อเนื่องจากผูเ้ ช่ารายใหม่ทเ่ี ข้ามาเช่าพืน้ ที่ โดยอัตราการเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ ปี 2558 อยู่ท่ี ร้อยละ 95.87 ทัง้ นี้
อัตราค่าเช่ามีการปรับตัวขึน้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจานวนผูเ้ ช่าทีม่ ากขึน้ ภายหลังจากการเปิ ดตัวเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์อย่าง
เป็ นทางการ
พืน้ ทีเ่ ช่าสานักงาน
พืน้ ทีส่ ว่ นอาคารสานักงานนัน้ ไม่ได้รบั ผลกระทบจากการปรับปรุงอาคารระหว่างปี 2555 – 2556 โดยอัตราการใช้
พืน้ ที่ (Occupancy Rate) มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในปี 2556 ซึง่ การปรับตัวเพิม่ ขึน้ นี้ได้รบั ปจั จัยสนับสนุ นหลัก
จากการดาเนินการปรับปรุงอาคารในส่วนของร้านค้า และบริเวณล็อบบี้ชนั ้ ล่างของส่วนอาคารสานักงาน ซึ่งทาให้มผี เู้ ช่า
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สนใจพื้นทีอ่ าคารสานักงานของเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์มากขึน้ โดยอัตราการใช้พน้ื ทีส่ านักงานมีการปรับตัวขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ทาให้เดือนสิงหาคมถึงธันวาคมปี 2557 มีอตั ราการเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ สูงถึงร้อยละ 96.10 และอัตราค่าเช่าเฉลีย่ เท่ากับ 712.07
บาทต่อตารางเมตร ต่อเดือน และอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ได้ปรับขึน้ อย่างต่อเนื่องโดยมีอตั ราค่าเช่าเฉลีย่ ตลอดช่วงปี 2558 อยู่ท่ี
725.15 บาทต่อตารางเมตร
2.1.7.2 เอ็กเชน ทาวเวอร์
ผลการดาเนิ นงานในอดีต
ตารางต่อไปนี้ แสดงข้อมูลเกีย่ วกับอัตราการเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ และอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ในเอ็กเชน ทาวเวอร์
สานักงานให้เช่า
ปี

ร้านค้าให้เช่า

อัตราการเช่าพืน้ ที่
เฉลี่ย (ร้อยละ)

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
(บาท/ ตารางเมตร/ เดือน)

อัตราการเช่าพืน้ ที่
เฉลี่ย (ร้อยละ)

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
(บาท/ ตารางเมตร/ เดือน)

ปี 2556

99.11

746

98.75

905

ปี 2557

98.10

768

98.89

931

ปี 2558

98.37

811

98.90

975

ข้อ มูลผลการดาเนิ นงานของเอ็กเชน ทาวเวอร์ สิ้นสุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธัน วาคม 2557 และ 31
ธันวาคม 2558 นัน้ เป็ นไปตามตารางด้านล่างซึง่ อ้างอิงจากงบการเงินสาหรับผูบ้ ริหาร (Management Account)
ผลการดาเนิ นงาน

รอบปี สิ้ นสุด

รอบปี สิ้ นสุด

รอบปี สิ้ นสุด

(หน่ วย : บาท)

31-ธ.ค.-56

31-ธ.ค.-57

31-ธ.ค.-58

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการพืน้ ที่

460,017,719

467,834,723

493,433,176

รายได้อ่นื

2,965,238

3,112,434

3,614,402

รายได้รวม

462,982,957

470,947,157

497,047,578

ต้นทุนขายและต้นทุนค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร

138,472,836

147,382,339

143,688,247

กาไรจากการดาเนิ นงาน ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่า
เสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย (EBITDA)

324,510,121

323,564,818

353,359,331

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

84,871,882

85,520,079

92,020,287

กาไรจากการดาเนิ นงาน ก่อนดอกเบี้ยและ

239,638,239

238,044,739

261,339,044
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ผลการดาเนิ นงาน

รอบปี สิ้ นสุด

รอบปี สิ้ นสุด

รอบปี สิ้ นสุด

(หน่ วย : บาท)

31-ธ.ค.-56

31-ธ.ค.-57

31-ธ.ค.-58

ดอกเบีย้

40,428,234

24,045,425

13,429,311

ภาษีเงินได้

39,869,389

42,849,878

49,843,370

กาไรสุทธิ

159,340,616

171,149,436

198,066,363

ภาษี เงิ นได้ (EBIT)

ที่มา: บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
หมายเหตุ

1. ภายหลังจากการจัดตัง้ กองทรัสต์ องค์ประกอบของรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของทรัพย์สนิ จะเปลีย่ นไป
จากทีแ่ สดงข้างต้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2. ภายหลังจากการจัดตัง้ กองทรัสต์จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ เช่น
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี เป็ นต้น
3. ภายหลัง จากการจัด ตัง้ กองทรัสต์ บริษัท เอ็ก เชน ทาวเวอร์จ ะส่ง ผลตอบแทนจากการลงทุ น ให้แ ก่
กองทรัสต์ในรูปแบบของเงินปนั ผล ดอกเบีย้ รับจากเงินกูย้ มื ทีก่ องทรัสต์ให้กหู้ รือทีก่ องทรัสต์เข้ารับภาระ
หนี้เงินกูท้ ม่ี อี ยู่เดิมในฐานะผูใ้ ห้กู้ และการชาระคืนเงินต้นของเงินกูย้ มื หรือภาระหนี้เงินกูด้ งั กล่าว

วิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์
พืน้ ทีเ่ ช่าร้านค้า
อัตราการเช่าและค่าเช่าเฉลีย่ ของพืน้ ทีศ่ นู ย์การค้ามีการปรับตัวขึน้ อย่างต่อเนื่องแม้กระทังในช่
่ วงอุทกภัยครัง้ ใหญ่
ในปี 2554 โดยสามารถคงอัตราการเช่าพืน้ ทีใ่ นระดับสูงจนถึงปจั จุบนั ในปี 2557 เอ็กเชน ทาวเวอร์ สามารถรักษาอัตราการ
เช่าในส่วนของร้านค้าของโครงการไว้ในระดับทีส่ งู แม้จะมีการปิ ดถนนบริเวณด้านนอกของอาคารในเหตุการณ์ทางการเมือง
ต่อเนื่องมาจากปี 2556 ทัง้ นี้ เนื่องจากการต่อสัญญาของผูเ้ ช่าในแต่ละครัง้ จะมีก ารปรับขึน้ ของค่าเช่า และในกรณีทม่ี กี าร
ย้ายออกของผูเ้ ช่า บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ก็สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่มาแทนทีไ่ ด้ดว้ ยอัตราค่าเช่าทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้อตั ราค่า
เช่าในแต่ละปี ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ มีการปรับตัวขึ้นอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอ ร์ยงั
สามารถรักษาระดับอัตราการเช่าทีค่ ่อนข้างสูง โดยในช่วงสามปี ยอ้ นหลัง ตัง้ แต่ปี 2556 จนถึงปี 2558 มีอตั ราการเช่าทีอ่ ยู่
ในระดับทีส่ งู กว่าร้อยละ 98
พืน้ ทีเ่ ช่าสานักงาน
อัตราการใช้พน้ื ที่ (Occupancy Rate) มีการปรับตัวดีขน้ึ อย่างต่อเนื่องทุกปี ตัง้ แต่ปี 2556 ซึง่ มีอตั ราการใช้พน้ื ที่
ร้อยละ 99.11 และคงอัตราการใช้พ้นื ที่ทส่ี ูงอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2557 และ 2558 โดยผ่านช่วงวิกฤตทางการเมืองในปี
2557 โดยมิได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ ในระหว่างปี มกี ารย้ายออกของผูเ้ ช่าเพียงเล็กน้อย ซึง่ บริษทั สามารถหาผูเ้ ช่า
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รายใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ นี้ เนื่องจากการเข้าทาสัญญาใหม่หรือการต่อสัญญาเช่าเดิมทาให้ค่าเช่ามีการปรับตัวขึน้
อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของสานักงานจึงมีการเพิม่ ขึน้ จาก 746 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในปี 2556 เป็ น 768 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือนในปี 2557 และ 811 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี 2558
2.1.8 ประกันภัย
2.1.8.1 เมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
ก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ บางกอก ออฟฟิ ศ ได้จดั ทาประกันภัยทรัพย์สนิ
ของเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กรมธรรม์ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ออกโดยบริษทั นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จากัด และบริษทั คิวบีอี
ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยมีจานวนเงินเอาประกันภัยทัง้ หมดตามกรมธรรม์ จานวน
1,900,000,000 บาท ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย ได้แก่ อาคารและอุปกรณ์อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ รวมถึง
พืน้ ทีอ่ ่นื ๆ และระบบต่างๆ ในโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ทัง้ หมด โดยมีระยะเวลาประกันภัย 1 ปี นับแต่
วันที่ 17 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 รวมทัง้ ทางเชื่อมกับระบบรถไฟฟ้าบีทเี อส ซึ่งเชื่อมต่ อ
อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ กับสถานีรถไฟฟ้าชิดลม นับแต่วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 17 ตุ ลาคม
2559
2. กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ออกโดยบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จากัด และบริษัท คิวบีอี
ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาประกันภัย 1 ปี นับแต่วนั ที่ 17 ตุลาคม 2558 ถึง
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 โดยมีจานวนเงินเอาประกันภัยทัง้ หมดตามกรมธรรม์ จานวน 450,000,000 บาท เป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน ซึง่ ให้ความคุม้ ครองความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการสูญเสียรายได้จากการประกอบ
ธุรกิจและ/หรือค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากความเสีย่ งภัยตามข้อ 1.
3. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ออกโดย บริษทั เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซสี ์ อินชัวรันซ์
จากัด โดยครอบคลุมความรับผิด จานวน 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ สาหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ต่อร่างกาย
และทรัพย์สนิ ต่อครัง้ และรวมทัง้ หมด โดยมีระยะเวลาประกันภัย 1 ปี นับแต่วนั ที่ 17 ตุลาคม 2558 ถึงวัน ที่
17 ตุลาคม 2559 ซึง่ รวมถึงความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ณ ทางเชื่อมกับระบบรถไฟฟ้าบีทเี อส จานวน 5,000,000
บาทต่อครัง้ และรวมทัง้ หมด นับแต่วนั ที่ 21 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559
4. กรมธรรม์ประกันภัยอุปทั วเหตุ (คุม้ ครองสิทธิการเช่า) ออกโดยบริษทั นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จากัด โดยมี
ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี นับแต่ วนั ที่ 17 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 17 ตุ ลาคม 2559 โดยมีจานวนเงินเอา
ประกันภัยตามกรมธรรม์ จานวน 710,740,740 บาท สาหรับการสูญเสียสิทธิการเช่าอันเนื่องมาจากเกิด
อัคคีภัยหรือฟ้าผ่าหรือวินาศภัยอื่นอันเป็ นเหตุ ให้สญ
ั ญาเช่าอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ระหว่าง บางกอก
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ออฟฟิศ ในฐานะผูเ้ ช่า และบริษทั ดารงเสรี จากัดในฐานะผูใ้ ห้เช่าโดยมีระยะเวลาเช่า 27 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 8
ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2575 เป็ นอันสิน้ สุดลง เพราะเหตุไม่สามารถจะใช้ประโยชน์สถานที่
เช่าตามสัญญาเช่าได้
ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั เมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ได้ทาประกันภัยทรัพย์สนิ โดยครอบคลุมทรัพย์สนิ อันได้แก่ อาคารและอุปกรณ์
อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ รวมถึงพื้นทีอ่ ่นื ๆ และระบบต่างๆ ในโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ทงั ้ หมด ดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดงั นี้
ระยะเวลาคุม้ ครอง
1. กรมธรรม์ความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ

วงเงิ นประกันภัยรวม
1,900,000,000 บาท

ก. อาคารและอุปกรณ์อาคาร

17 ต.ค. 58 – 17 ต.ค. 59

ข. ทางเชื่อมกับระบบรถไฟฟ้า
บีทเี อส

14 ก.ค. 59 - 17 ต.ค. 59

2. กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

17 ต.ค. 58 – 17 ต.ค. 59

450,000,000 บาท

3. ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ต่อร่างกายและ
ทรัพย์สนิ (รวมถึง ณ ทางเชื่อมกับ
ระบบรถไฟฟ้าบีทเี อส)

17 ต.ค. 58 – 17 ต.ค. 59
(21 ก.ค. 59 - 17 ต.ค. 59)

3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
(5,000,000 บาท)

ั
4. กรมธรรม์ประกันภัยอุปทวเหตุ
(คุม้ ครองสิทธิการเช่า)

17 ต.ค. 58 – 17 ต.ค. 59

710,740,740 บาท

2.1.8.2 เอ็กเชน ทาวเวอร์
ในปจั จุบนั บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ได้ทาประกันภัยทรัพย์สนิ ของโครงการไว้โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. กรมธรรม์ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ออกโดยบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จากัด บริษัท คิวบีอี
ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จากัด และบริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาประกันภัย 1 ปี นับแต่ วนั ที่ 30 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2560 โดยมีจานวนเงินเอาประกันภัยทัง้ หมดตามกรมธรรม์ จานวน 3,150,000,000 บาท ทรัพย์สนิ
ที่เอาประกันภัย ได้แก่ อาคารและอุปกรณ์ อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ รวมถึงพื้นที่อ่นื ๆ และระบบต่ างๆ ใน
เอ็กเชน ทาวเวอร์ทงั ้ หมด โดยมีจานวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ในส่วนนี้ จานวน 3,076,500,000
บาท และทางเชื่อ มกับ ระบบรถไฟฟ้ าบีทีเ อส ซึ่ง เชื่อ มต่ อ ถนนสุขุม วิท บริเ วณด้า นหน้ า อาคารเอ็ก เชน
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ทาวเวอร์ กับสถานีรถไฟฟ้าอโศก โดยมีจานวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ในส่วนนี้ จานวน 73,500,000
บาท
2. กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ออกโดยบริษทั นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จากัด บริษทั คิวบีอปี ระกันภัย
(ประเทศไทย) จากัด บริษทั เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซสี ์ อินชัวรันซ์ จากัด และบริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด
(มหาชน) โดยมีระยะเวลาประกันภัย 1 ปี นับแต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมี
จานวนเงินเอาประกันภัยทัง้ หมดตามกรมธรรม์ จานวน 1,524,396,000 บาท เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 36 เดือน
ซึง่ ให้ความคุม้ ครองความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการสูญเสียรายได้จากการประกอบธุรกิจและ/หรือค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ จากความเสีย่ งภัยตามข้อ 1.
3. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ออกโดยบริษทั นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จากัด โดย
มีระยะเวลาประกันภัย 1 ปี นับแต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยครอบคลุมความ
รับผิด จานวน 20,000,000 บาทต่อครัง้ และรวมทัง้ หมด 100,000,000 บาท สาหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
ต่ อ ร่ า งกายและทรัพ ย์ สิน ซึ่ ง รวมถึ ง ความเสีย หายที่ เ กิ ด ขึ้น
ณ ทางเชื่ อ มกับ ระบบรถไฟฟ้ า
บีทเี อส จานวน 10,000,000 บาทต่อครัง้ และรวมทัง้ หมด 20,000,000 บาท และขยายถึงความรับผิดจานวน
20,000,000 บาท สาหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการก่อการร้ายต่อครัง้ และรวมทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ได้ทาประกันภัยทรัพย์สนิ โดยครอบคลุมทรัพย์สนิ อันได้แก่ อาคารและ
อุปกรณ์อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ รวมถึงพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ และระบบต่างๆ ในเอ็กเชน ทาวเวอร์ทงั ้ หมด และทางเชื่อมกับระบบ
รถไฟฟ้าบีทเี อส ดังกล่าวข้างต้น ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
ระยะเวลาคุม้ ครอง
1. กรมธรรม์ความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ

วงเงิ นประภัยรวม

30 มิ.ย. 59 – 30 มิ.ย. 60

ก. อาคารและอุปกรณ์อาคาร

3,076,500,000 บาท

ข. ทางเชื่อมกับระบบรถไฟฟ้าบีทเี อส

73,500,000 บาท

รวม

3,150,000,000 บาท

2. กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

30 มิ.ย. 59 – 30 มิ.ย. 60

3. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

30 มิ.ย. 59 – 30 มิ.ย. 60
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ระยะเวลาคุม้ ครอง

วงเงิ นประภัยรวม

ก. ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ต่อร่างกายและ
ทรัพย์สนิ (รวมถึง ณ ทางเชื่อมกับ
ระบบรถไฟฟ้าบีทเี อส)

100,000,000 บาท
(20,000,000 บาท)

ข. ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ก่อการร้าย

20,000,000 บาท

โดยเมื่อจัดตัง้ กองทรัสต์สาเร็จ ในกรณีท่กี รมธรรม์ประกันภัยข้างต้นหรือกรมธรรม์อ่นื ๆ ยังมีผลบังคับใช้หรือ
หมดอายุ แ ละได้รบั การต่ อ อายุ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนิน การให้กองทรัสต์โดยทรัสตีเป็ นผู้รบั ผลประโยชน์ ภ ายใต้
กรมธรรม์ดงั กล่าว หรือเข้าทาประกันภัยใหม่ ซึง่ ครอบคลุมการประกันภัยประเภทเดียวกันและครอบคลุมการประกันภัยตาม
เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (ถ้ามี) สัญญาเช่าทรัพย์สนิ หรือสัญญาอื่นใดที่กองทรัสต์ บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ หรือบริษัท
เอ็กเชน คอนเนคชัน่ เป็ นคู่สญ
ั ญา และดาเนินการให้ผใู้ ห้กูเ้ ป็ นผูเ้ อาประกันภัยร่วมและผูร้ บั ผลประโยชน์ร่วมตามเงื่อนไขใน
สัญญาเงินกู้ (ถ้ามี) หรือดาเนินการตามข้อกาหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สนิ
กรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สนิ ที่ครอบคลุมทรัพย์สนิ ของโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ และโครงการเอ็กเชน
ทาวเวอร์ จะมีวงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลค่าของทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของแต่ละโครงการ (ร้อยละ 100) ตามวิธตี ้นทุน
ทดแทนรวมอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคา (โดยไม่รวมมูลค่าที่ดนิ ) ซึ่งบริษัท ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่ามีความ
พอเพียงและเหมาะสมเนื่องจากวงเงินประกันภัยดังกล่าวครอบคลุมมูลค่าของทรัพย์สิ นทัง้ หมดของแต่ละโครงการ และ
เพียงพอต่อการทดแทนมูลค่าของทรัพย์สนิ ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ดังกล่าวชารุดเสียหาย
นอกจากนี้ บริษัท เห็น ว่ า วงเงิน เอาประกัน ภัย ของกรมธรรม์ป ระกันภัย ธุ ร กิจ หยุ ด ชะงักมีค วามเพีย งพอและ
เหมาะสม และครอบคลุมประมาณการรายได้ของทรัพย์สนิ ในการดาเนินธุรกิจเป็ นระยะเวลา 24 เดือนสาหรับโครงการเมอร์
คิวรี่ ทาวเวอร์และ 36 เดือนสาหรับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหายให้กลับคืนสูส่ ภาพปกติทส่ี ามารถใช้จดั หาผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์ได้
2.1.9 คดีความ
จากการตรวจสอบของบริษทั ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ไม่พบว่าดารงเสรี บางกอก ออฟฟิ ศ บริษทั เอ็กเชน ทาว
เวอร์ หรือบริษทั เอ็กเชน คอนเนคชัน่ ถูกฟ้องเป็ นจาเลยหรือถูกศาลมีคาสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์
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2.2

รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครังแรก
้

กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และกรรมสิทธิในส่
์ วนต่อเติมอาคารของ
อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ โดยการเข้าทาสัญญาเช่าทีด่ นิ อาคาร ตลอดจนระบบงานต่างๆ ภายในอาคารจากดารงเสรี ผ่าน
การเข้าทาสัญญาดาเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ได้สทิ ธิการเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์กบั บางกอก ออฟฟิ ศ เพื่อโอนสิทธิ
การเช่าทีด่ นิ และอาคารทีบ่ างกอก ออฟฟิศ มีอยู่ในโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ รวมถึงกรรมสิทธิในส่
์ วนต่อเติมอาคารของ
โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ให้แก่กองทรัสต์ และเข้าทาสัญญาการโอนสิทธิการเช่ากับบางกอก ออฟฟิ ศ และดารงเสรีและ
เข้าลงทุนในโครงการเอ็ก เชน ทาวเวอร์ โดยการเข้าซื้อหุ้น อย่างน้ อยร้อยละ 99.99 ของหุ้นทัง้ หมดในบริษัทเอ็กเชน
ทาวเวอร์จากผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึง่ เป็ นผู้มกี รรมสิทธิในโครงการเอ็
กเชน ทาวเวอร์ โดยหลังจากที่
์
กองทรัสต์เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว บริษทั ซีบเี อ็ม แฟซิลติ ส้ี ์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จากัด และ บริษทั
โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จากัด จะทาหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ และ
โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ตามลาดับ ในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ต่อไป
2.2.1 เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
สรุปข้อมูลที่สาคัญของเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
เมอร์คิว รี่ ทาวเวอร์เป็ น อาคาร 25 ชัน้ มีชนั ้ ใต้ดิน 6 ชัน้ ซึ่ง มีพ้นื ที่รวม 52,882.00 ตารางเมตร และมีพ้นื ที่
ชัน้ B1-B6 เป็ นพืน้ ทีจ่ อดรถ ซึง่ สามารถจอดรถได้ทงั ้ หมดประมาณ 452 คัน โดยทีอ่ าคารมีการใช้พน้ื ทีแ่ บ่งตามการใช้สอย
ดังนี้
พืน้ ที่อาคาร

การใช้สอย

ชัน้ B1-B6

พืน้ ทีจ่ อดรถ

ชัน้ G-4

พืน้ ทีร่ า้ นค้า และจุดรับส่งสินค้า

ชัน้ 5-23

พืน้ ทีส่ านักงาน

ชัน้ 24-25

ระบบลิฟท์ คูลลิง่ ทาวเวอร์ ห้องเครื่อง
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ซึง่ แบ่งเป็ นสัดส่วนของพืน้ ทีใ่ ช้สอยทัง้ หมดได้ดงั นี้
การใช้สอย

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

ร้อยละของพืน้ ที่ใช้สอย

พืน้ ทีส่ านักงานให้เช่า

18,132.13

34.29

พืน้ ทีร่ า้ นค้าให้เช่า

6,633.30

12.54

รวมพืน้ ที่ให้เช่าทัง้ หมด

24,765.43

46.83

พืน้ ทีส่ ว่ นกลาง พืน้ ทีจ่ อดรถ พืน้ ทีน่ อก
อาคาร และพืน้ ทีส่ าหรับใช้สอยอื่นๆ

28,116.57

53.17

รวมพืน้ ที่ใช้สอย

52,882.00

100.00

ที่มา: บางกอก ออฟฟิศ
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ปี ที่สร้างเสร็จ

2544 สาหรับอาคารสานักงาน และ 2556 สาหรับส่วนต่อเติมอาคารชัน้ 1-4

ที่ดิน

โฉนดเลขที่ 3158 เลขที่ดิน 104 มีเ นื้ อ ที่ดิน ตามเอกสารสิท ธิจ านวน 3 ไร่ ซึ่ง มี
รายละเอียดตามทีป่ รากฏในสัญญาเช่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง

พืน้ ที่รวม (Gross Floor Area) 52,882.00 ตารางเมตร ซึง่ รวมพืน้ ทีใ่ ห้เช่าและพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง
พืน้ ที่ให้เช่า
(Net Leasable Area)

24,765.43 ตารางเมตร ซึง่ รวมพืน้ ทีใ่ ห้เช่าสานักงานและร้านค้า

งานระบบ

ระบบสาธารณู ปโภคหลักของโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า
ระบบน้ าเย็น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ดารงเสรี (ทีด่ นิ และอาคาร) และบางกอก ออฟฟิศ (ส่วนต่อเติมอาคาร)
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สรุปข้อมูลสถิ ติที่สาคัญเกี่ยวกับเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
โครงสร้างรายได้และต้นทุนของเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
2556
ประเภทของรายได้

2557

2558

บาท

% ของรายได้
รวม

บาท

% ของรายได้
รวม

บาท

% ของรายได้
รวม

140,137,932

88.49%

225,871,295

88.13%

268,670,780

88.02%

12,821,087

8.10%

22,869,248

8.92%

25,391,612

8.32%

รายได้ค่าทีจ่ อดรถ

4,305,954

2.72%

6,696,779

2.61%

7,877,135

2.58%

รายได้อ่นื ๆ

1,094,506

0.69%

852,755

0.33%

3,311,703

1.08%

รายได้รวม

158,359,479

100.00%

256,290,077

100.00%

305,251,230

100.00%

ต้นทุนการขายและบริการ

101,474,315

64.08%

131,274,538

51.22%

138,300,627

45.31%

56,885,164

35.92%

125,015,539

48.78%

166,950,603

54.69%

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการเกีย่ วกับการ
ให้เช่าพืน้ ที่
รายได้ค่าสาธารณูปโภค

รวมกาไรจากการดาเนิ นงาน

ที่มา: บางกอก ออฟฟิศ
ข้อมูลผูเ้ ช่ารายย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ มีผเู้ ช่ารายย่อยทัง้ ทีเ่ ป็ นร้านค้าและสานักงาน โดยผูเ้ ช่า
รายย่อยทีเ่ ป็ นร้านค้ามีทงั ้ สิน้ 49 ราย โดยผูเ้ ช่า 10 อันดับแรก คิดเป็ นร้อยละ 38.88 ของพืน้ ทีร่ า้ นค้าให้เช่าทัง้ หมด ดังนี้
ลาดับที่

ผูเ้ ช่า

พืน้ ที่เช่า
(ตารางเมตร)

ร้อยละของพืน้ ที่
ร้านค้าให้เช่าทัง้ หมด

1

บริษทั แอ็ปโค อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

314.69

4.74

2

บริษทั ดัชรีรชั นา จากัด

301.64

4.55

3

บริษทั บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จากัด

292.65

4.41

4

บริษทั วศุภ จากัด

264.92

3.99

5

บริษทั ฟิตเนสอัลฟา จากัด

247.69

3.73

6

บริษทั เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จากัด

245.58

3.70

7

บริษทั ข้าวปนั ้ จากัด

240.30

3.62

8

บริษทั มาเคียนซ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

229.23

3.46
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ลาดับที่

ผูเ้ ช่า

พืน้ ที่เช่า
(ตารางเมตร)

ร้อยละของพืน้ ที่
ร้านค้าให้เช่าทัง้ หมด

9

บริษทั ออคทากอน โซไซตี้ จากัด

225.00

3.39

10

บริษทั มอส ฟูดส์ (ประเทศไทย) จากัด

217.47

3.28

ผูเ้ ช่ารายย่อยอื่นๆ (39 ราย)

3,736.12

56.32

พืน้ ทีว่ ่าง

318.01

4.79

6,633.30

100.00

รวม
ที่มา: บางกอก ออฟฟิศ

หมายเหตุ: 1. ผูเ้ ช่าร้านค้าทัง้ หมดของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ เป็ นผูเ้ ช่าทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกับบริษทั เอสซีซพี ี
รีทส์ จากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือทรัสตีแต่อย่างใด
2 รายละเอียดข้างต้นคือรายชื่อผูเ้ ช่า ณ สิน้ ปี 2558 โดยภายในไตรมาสแรกของปี 2559 จะมีผเู้ ช่าเข้าอยู่
เพิม่ จานวนประมาณ 79.94 ตารางเมตร คิดเป็ นประมาณร้อยละ 1.21 ของพืน้ ทีเ่ ช่าร้านค้าทัง้ หมดของ
โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
ผูเ้ ช่ารายย่อยทีเ่ ป็ นสานักงานทัง้ สิน้ 42 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) โดยผูเ้ ช่า 10 อันดับแรก คิดเป็ น
ร้อยละ 73.67 ของพืน้ ทีส่ านักงานให้เช่าทัง้ หมด ดังนี้
ลาดับที่

ผูเ้ ช่า

พืน้ ที่เช่า
(ตารางเมตร)

ร้อยละของพืน้ ที่
สานักงานให้เช่าทัง้ หมด

1

บริษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด

3,314.60

18.28

2

บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด

2,601.28

14.35

3

บริษทั โตโยต้า ทูโช อีเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จากัด

2,223.81

12.26

4

บริษทั คอมพาส ออฟ เอเซีย บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จากัด

1,000.00

5.52

5

บริษทั สกิลพาวเวอร์ เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จากัด

972.60

5.36

6

บริษทั คิวไอ เซอร์วสิ (ไทยแลนด์) จากัด

892.07

4.92

7

บริษทั พาเรกเซล อินเตอร์เนชันแนล
่
(ประเทศไทย) จากัด

685.16

3.78

8

บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

615.61

3.40

9

บริษทั แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จากัด

526.96

2.91
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พืน้ ที่เช่า
(ตารางเมตร)

ร้อยละของพืน้ ที่
สานักงานให้เช่าทัง้ หมด

บริษทั เอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ จากัด

525.25

2.90

ผูเ้ ช่ารายย่อยอื่นๆ (32 ราย)

3,994.12

22.03

พืน้ ทีว่ ่าง

780.67

4.31

18,132.13

100

ลาดับที่
10

ผูเ้ ช่า

รวม
ที่มา: บางกอก ออฟฟิศ

หมายเหตุ: 1. บริษทั หาดสบาย จากัด มีความเกีย่ วข้องกับบริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัดในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดย
มีผถู้ อื หุน้ รายเดียวกัน ทัง้ นี้ บริษทั หาดสบาย จากัด มีสญ
ั ญาเช่าพืน้ ทีส่ านักงานโดยค่าเช่าเป็ นไปตาม
ราคาตลาด และพืน้ ทีเ่ ช่าของ บริษทั หาดสบาย จากัด นัน้ นับเป็ นร้อยละ 0.32 ของพืน้ ทีส่ านักงานให้เช่า
ทัง้ หมดของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ทัง้ นี้ ผูเ้ ช่าพืน้ ทีส่ านักงานให้เช่าทัง้ หมดของโครงการเมอร์ควิ รี่
ทาวเวอร์ ไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับทรัสตีแต่อย่างใด
2. รายละเอีย ดข้า งต้น คือ รายชื่อ ผู้เ ช่ า ณ สิ้นปี 2558 โดยภายในไตรมาสแรกของปี 2559 จะมี
ผูเ้ ช่าเข้าอยู่เพิม่ จานวนประมาณ 667.98 ตารางเมตร คิดเป็ นประมาณร้อยละ 3.68 ของพืน้ ทีเ่ ช่าร้านค้า
ทัง้ หมดของโครงการ
ทัง้ นี้ มีพ้ืน ที่บางส่วนในตัว อาคารที่ใช้เ ป็ นสานักงานของผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ได้แ ก่ บริษัท โจนส์ แลง
ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งไม่มีการคิดค่าเช่าหรือค่าบริการในพื้นที่ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม พื้นที่สานักงานของ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวนัน้ เป็ นพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านทีอ่ ยู่ในส่วนของอาคารจอดรถ ซึง่ ไม่ใช่สว่ นหนึ่งของพืน้ ทีส่ านักงาน
ทีส่ ามารถนาออกให้เช่าแก่ผเู้ ช่าทัวไป
่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชัน้

พืน้ ที่ใช้สอยโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

ห้องประชุม

B2

76

สานักงาน

B2

66

ห้องวิศวกรรม

B3

101

การใช้พนื้ ที่ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

รวม

243

ที่มา: บางกอก ออฟฟิศ
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ประเภทการประกอบธุรกิ จของผูเ้ ช่า
ตารางต่อไปนี้ แสดงข้อมูลประเภทการประกอบธุรกิจของผู้เช่ารายย่อยและสัดส่วนของพื้นที่ให้เช่าทัง้ หมด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประเภทธุรกิ จของผูเ้ ช่าสานักงาน
ประเภทธุรกิ จ

พืน้ ที่ให้เช่า (ตารางเมตร)

สัดส่วนของพืน้ ที่ให้เช่ารวม (ร้อยละ)

สถาบันการเงินและบริการทางการเงิน

4,519.49

26.05

สานักงานกฎหมาย

3,314.60

19.10

บริการทางธุรกิจ

2,703.26

15.58

อุตสาหกรรมการผลิต

2,527.22

14.56

นาเข้า/ส่งออก

754.76

4.35

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว

713.93

4.11

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

376.40

2.17

สือ่

322.90

1.86

ทีป่ รึกษาทางการเงิน

192.43

1.11

พลังงานและสาธารณูปโภค

187.62

1.08

อื่นๆ

1,738.85

10.02

รวม

17,351.46

100.00

พืน้ ที่ให้เช่า (ตารางเมตร)

สัดส่วนของพืน้ ที่ให้เช่ารวม (ร้อยละ)

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่

4,302.94

68.14

คลินิกและทันตกรรม

735.52

11.65

ค้าปลีก

457.65

7.25

ที่มา: บางกอก ออฟฟิศ

ประเภทธุรกิ จของผูเ้ ช่าร้านค้า
ประเภทธุรกิ จ
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ประเภทธุรกิ จ

พืน้ ที่ให้เช่า (ตารางเมตร)

สัดส่วนของพืน้ ที่ให้เช่ารวม (ร้อยละ)

ฟิตเนส

247.69

3.92

แฟชันและเสริ
่
มความงาม

232.38

3.68

สถาบันการเงินและบริการทางการเงิน

187.17

2.96

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

132.91

2.10

อื่นๆ

19.03

0.30

รวม

6,315.29

100.00

ที่มา: บางกอก ออฟฟิศ

ระยะเวลาที่สญ
ั ญาเช่าจะครบกาหนด
ตารางต่อไปนี้ แสดงระยะเวลาครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าของผูเ้ ช่ารายย่อยในเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ โดยสัญญาเช่า
พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็ นสัญญาเช่าและสัญญาบริการระหว่างบางกอก ออฟฟิ ศกับผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายย่อย ซึง่ ส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาการ
เช่า 3 ปี
พืน้ ที่สานักงานให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทัง้ หมด
ปี ที่สญ
ั ญาเช่า
ครบกาหนด

ตารางเมตร

ร้อยละของ
พืน้ ที่ภายใต้
สัญญาเช่า
ทัง้ หมด

ร้อยละของ
รายได้ภายใต้
สัญญาเช่า
ทัง้ หมด

ปี 2559

5,317.42

29.60

ปี 2560

1,236.62

ปี 2561
ปี 2562
เป็ นต้นไป

พืน้ ที่รา้ นค้าให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทัง้ หมด

ตารางเมตร

ร้อยละของ
พืน้ ที่ภายใต้
สัญญาเช่า
ทัง้ หมด

ร้อยละของ
รายได้ภายใต้
สัญญาเช่า
ทัง้ หมด

28.39

2,818.13

45.83

45.55

6.88

6.97

2,133.37

34.69

35.55

10,565.93

58.82

59.64

1,118.21

18.18

17.89

842.87

4.69

5.00

79.94

1.30

1.00

ที่มา: บางกอก ออฟฟิศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
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รูปแสดงพืน้ ที่ภายนอกและภายในของโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
รูปแสดงพืน้ ทีภ่ ายนอกของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
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รูปแสดงพืน้ ทีภ่ ายในของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์

2.2.2 เอ็กเชน ทาวเวอร์
สรุปข้อมูลที่สาคัญของเอ็กเชน ทาวเวอร์
เอ็กเชน ทาวเวอร์เป็ นอาคาร 41 ชัน้ มีชนั ้ ใต้ดนิ 3 ชัน้ ซึง่ มีพน้ื ทีร่ วม 80,944.42 ตารางเมตร และมีพน้ื ทีช่ นั ้ B2B3 และชัน้ 5-10 เป็ นพืน้ ทีจ่ อดรถ ซึง่ สามารถจอดรถได้ทงั ้ หมดประมาณ 648 คัน โดยทีอ่ าคารมีการใช้พน้ื ทีแ่ บ่งตามการ
ใช้สอยดังนี้
พืน้ ที่อาคาร

การใช้สอย

ชัน้ B2-B3, 5-10

พืน้ ทีจ่ อดรถ

ชัน้ LG, G-4

พืน้ ทีร่ า้ นค้า และจุดรับส่งสินค้า

ส่วนที่ 2 หน้า 58

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

พืน้ ที่อาคาร

การใช้สอย

ชัน้ 11-41

พืน้ ทีส่ านักงาน

ชัน้ 5

ระบบสาธารณูปโภค
ซึง่ แบ่งเป็ นสัดส่วนของพืน้ ทีใ่ ช้สอยทัง้ หมดได้ดงั นี้
การใช้สอย

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

ร้อยละของพืน้ ที่ใช้สอย

พืน้ ทีส่ านักงานให้เช่า

35,232.36

43.53

พืน้ ทีร่ า้ นค้าให้เช่า

7,655.46

9.46

รวมพืน้ ที่ให้เช่าทัง้ หมด

42,887.82

52.98

พืน้ ที่ส่วนกลาง พื้นที่จอดรถ พื้นที่นอกอาคาร
และพืน้ ทีส่ าหรับใช้สอยอื่นๆ

38,056.60

47.02

รวมพืน้ ที่ใช้สอย

80,944.42

100.00

ที่มา: บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ปี ที่สร้างเสร็จ

2547

ที่ดิน

โฉนดเลขที่ 1603 2727 3599 7880 18627 70242 70243 148326 220209 และ
220210 เลขทีด่ นิ 3675 3710 3707 3708 3711 3709 3713 3712 5645 และ 5646
ตามลาดับ มีเนื้อทีด่ นิ ตามเอกสารสิทธิจานวน 4 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา

พืน้ ที่รวม (Gross Floor Area) 80,944.42 ตารางเมตร ซึง่ รวมพืน้ ทีใ่ ห้เช่าและพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง
พืน้ ที่ให้เช่า (Net Leasable
Area)

42,887.82 ตารางเมตร ซึง่ รวมพืน้ ทีใ่ ห้เช่าสานักงานและร้านค้า

งานระบบ

ระบบสาธารณูปโภคหลักของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบ
ปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

ที่มา: บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
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สรุปข้อมูลสถิ ติที่สาคัญเกี่ยวกับเอ็กเชน ทาวเวอร์
โครงสร้างรายได้ของเอ็กเชน ทาวเวอร์
2556
ประเภทของรายได้

2557

2558

บาท

% ของรายได้
รวม

บาท

% ของรายได้
รวม

บาท

% ของรายได้
รวม

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการเกีย่ วกับการ
ให้เช่าพืน้ ที่

386,406,510

83.46%

393,885,716

83.64%

413,951,511

83.28%

รายได้ค่าสาธารณูปโภค

59,824,366

12.92%

59,778,532

12.69%

61,895,742

12.45%

รายได้ค่าทีจ่ อดรถ

13,786,843

2.98%

14,170,475

3.01%

17,585,923

3.54%

รายได้อ่นื ๆ

2,965,238

0.64%

3,112,434

0.66%

3,614,402

0.73%

รวมรายได้

462,982,957

100.00%

470,947,157

100.00%

497,047,578

100.00%

ต้นทุนการขายและบริการและต้นทุน
ในการบริหาร

138,472,836

29.91%

147,382,339

31.29%

143,688,247

28.91%

รวมกาไรจากการดาเนิ นงาน

324,510,121

70.09%

323,564,818

68.71%

353,359,331

71.09%

ที่มา: บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
ข้อมูลผูเ้ ช่ารายย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์มผี ู้เช่ารายย่อยทัง้ ทีเ่ ป็ นร้านค้าและสานักงาน โดยผูเ้ ช่า
รายย่อยทีเ่ ป็ นร้านค้ามีทงั ้ สิน้ 28 ราย โดยผูเ้ ช่า 10 อันดับแรก คิดเป็ นร้อยละ 86.99 ของพืน้ ทีร่ า้ นค้าให้เช่าทัง้ หมด ดังนี้
ลาดับที่

ผูเ้ ช่า

พืน้ ที่เช่า
(ตารางเมตร)

ร้อยละของพืน้ ที่รา้ นค้า
ให้เช่าทัง้ หมด

1

บริษทั ทรู ฟิตเนส จากัด

3,295.01

43.04

2

บริษทั ทรู สปา จากัด

1,344.26

17.56

3

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (ประเทศไทย)

974.21

12.73

4

บริษทั สตาร์บคั คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จากัด

232.05

3.03

5

บริษทั เซ้าท์อสี ต์ไซด์ กรุ๊ป จากัด

194.50

2.54

6

นายศุภวุฒิ จิระกูลวัฒน์ และนายณัฐพล ละครมูล

150.71

1.97

7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

135.02

1.76
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ลาดับที่

ผูเ้ ช่า

พืน้ ที่เช่า
(ตารางเมตร)

ร้อยละของพืน้ ที่รา้ นค้า
ให้เช่าทัง้ หมด

8

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

115.71

1.51

9

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

109.63

1.43

10

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส

108.16

1.41

ผูเ้ ช่ารายย่อยอื่นๆ (18 ราย)

996.20

13.01

0

0

7,655.46

100

พืน้ ทีว่ ่าง
รวม
ที่มา: บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
หมายเหตุ

ผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ า้ นค้าทัง้ หมดของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ เป็ นผูเ้ ช่าทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกับบริษทั เอสซีซพี ี
รีทส์ จากัดในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม มีผู้เช่าที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัสตี ได้แก่ ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โดยรายละเอียดเป็ นไปตามส่วนที่ 2 ข้อ 6.1 ธุรกรรมทีบ่ ริษทั คาดว่าจะมีรายการ
ระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และกองทรัสต์กบั ท
รัสตีและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตี

ผูเ้ ช่ารายย่อยทีเ่ ป็ นสานักงานทัง้ สิน้ 63 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) โดยผูเ้ ช่า 10 อันดับแรก คิดเป็ น
ร้อยละ 47.93 ของพืน้ ทีส่ านักงานให้เช่าทัง้ หมด
ลาดับที่

ผูเ้ ช่า

พืน้ ที่เช่า
(ตารางเมตร)

ร้อยละของพืน้ ที่
สานักงานให้เช่าทัง้ หมด

1

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

3,105.97

8.82

2

บริษทั มีด้ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จากัด

2,608.09

7.40

3

บริษทั ฟูจติ สึ ซิสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จากัด

2,555.43

7.25

4

บริษทั วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชัน่ จากัด

1,606.00

4.56

5

บริษทั รีจสั -สาทร (ประเทศไทย) จากัด

1,313.82

3.73

6

บริษทั เฮนส์แบรนด์ส อาร์โอเอช เอเชีย จากัด

1,313.82

3.73

7

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ซี.อี.ซี.อินเตอร์เนชันแนล
่

1,280.39

3.63

8

บริษทั สตาร์บคั คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จากัด

1,185.94

3.37
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ลาดับที่

ผูเ้ ช่า

พืน้ ที่เช่า
(ตารางเมตร)

ร้อยละของพืน้ ที่
สานักงานให้เช่าทัง้ หมด

9

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญีป่ นุ่

973.53

2.76

10

บริษทั เทเลนอร์ เอเซีย (อาร์โอเอช) จากัด

945.50

2.68

17,851.13

50.67

492.74

1.40

35,232.36

100

ผูเ้ ช่ารายย่อยอื่นๆ (53 ราย)
พืน้ ทีว่ ่าง
รวม
ที่มา: บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

หมายเหตุ
บริษทั ภูเก็ตสแควร์ จากัด มีความเกีย่ วข้องกับบริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัดในฐานะผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ โดยมีผถู้ ือหุ้นรายเดียวกัน ทัง้ นี้ บริษทั ภูเก็ตสแควร์ จากัด มีสญ
ั ญาเช่าพืน้ ทีส่ านักงานโดยค่าเช่าเป็ นไปตาม
ราคาตลาด และพื้นทีเ่ ช่าของ บริษทั ภูเก็ตสแควร์ จากัด นัน้ นับเป็ นร้อยละ 1.17 ของพืน้ ทีส่ านักงานให้เช่าทัง้ หมดของ
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ทัง้ นี้ ผูเ้ ช่าพืน้ ทีส่ านักงานให้เช่าทัง้ หมดของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับท
รัสตีแต่อย่างใดทัง้ นี้ มีพน้ื ทีบ่ างส่วนในตัวอาคารทีใ่ ช้เป็ นสานักงานของผูด้ แู ลอาคาร ได้แก่บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ พนักงานทาความสะอาด และหน่ วยรักษาความปลอดภัย ซึ่งไม่มกี ารคิดค่าเช่าหรือค่าบริการในพื้นที่
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
การใช้พืน้ ที่ของผูด้ แู ลอาคาร

ชัน้

พืน้ ที่ใช้สอยโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

สานักงาน – บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ และ บริษัท
ซีบเี อ็ม แฟซิลติ ส้ี ์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จากัด

41

285

ห้องวิศวกรรม บริษทั ซีบเี อ็ม แฟซิลติ ส้ี ์ แมนเนจเม้นท์
(ไทยแลนด์) จากัด และห้องพัก รปภ.

5

116

ห้องพักพนักงานทาความสะอาด

LG

27

รวม

428

ที่มา: บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
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ประเภทการประกอบธุรกิ จของผูเ้ ช่า
ตารางต่อไปนี้ แสดงข้อมูลประเภทการประกอบธุรกิจของผู้เช่ารายย่อยและสัดส่วนของพื้นที่ให้เช่าทัง้ หมด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประเภทธุรกิ จของผูเ้ ช่าสานักงาน
ประเภทธุรกิ จ

พืน้ ที่ให้เช่า (ตารางเมตร)

สัดส่วนของพืน้ ที่ให้เช่ารวม (ร้อยละ)

คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์

5,293.74

15.24

สถาบันการเงินและบริการทางการเงิน

3,675.21

10.58

ทีป่ รึกษาธุรกิจ

3,238.66

9.32

อุตสาหกรรมการผลิต

3,181.45

9.16

โภชนาการ

2,917.16

8.40

บริการ

2,870.19

8.26

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

1,920.91

5.53

สายการบินและโลจิสติกส์

1,851.73

5.33

พลังงานและสาธารณูปโภค

1,840.28

5.30

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

1,592.58

4.58

อื่นๆ

6,357.71

18.30

รวม

34,739.62

100.00

พืน้ ที่ให้เช่า (ตารางเมตร)

สัดส่วนของพืน้ ที่ให้เช่ารวม (ร้อยละ)

ฟิตเนส

3,295.01

43.04

สปา

1,344.26

17.56

การศึกษา

1,077.31

14.07

ที่มา: บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
ประเภทธุรกิ จของผูเ้ ช่าร้านค้า
ประเภทธุรกิ จ
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ประเภทธุรกิ จ

พืน้ ที่ให้เช่า (ตารางเมตร)

สัดส่วนของพืน้ ที่ให้เช่ารวม (ร้อยละ)

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่

693.62

9.06

สถาบันการเงินและบริการทางการเงิน

496.59

6.49

คลินิกและทันตกรรม

209.93

2.74

ค้าปลีก

154.50

2.02

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

117.45

1.53

สายการบินและโลจิสติกส์

108.16

1.41

แฟชันและเสริ
่
มความงาม

89.25

1.17

อื่นๆ

69.38

0.91

รวม

7,655.46

100.00

ที่มา: บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
ระยะเวลาที่สญ
ั ญาเช่าจะครบกาหนด
ตารางต่อไปนี้ แสดงระยะเวลาครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยในเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยสัญญาเช่า
พื้นที่ดงั กล่า วเป็ นสัญญาเช่าและสัญญาบริการระหว่างบริษัทเอ็ก เชน ทาวเวอร์ กับผู้เช่าพื้นที่ร ายย่อย ซึ่งส่วนใหญ่ มี
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี
พืน้ ที่สานักงานให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าทัง้ หมด

ตารางเมตร

ร้อยละของ
พืน้ ที่ภายใต้
สัญญาเช่า
ทัง้ หมด

ร้อยละของ
รายได้ภายใต้
สัญญาเช่า
ทัง้ หมด

ปี 2559

4,127.73

11.88

ปี 2560

10,397.71

ปี 2561
ปี 2562
เป็ นต้นไป

ปี ที่สญ
ั ญาเช่า
ครบกาหนด

พืน้ ที่รา้ นค้าให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าทัง้ หมด

ตารางเมตร

ร้อยละของ
พืน้ ที่ภายใต้
สัญญาเช่า
ทัง้ หมด

ร้อยละของ
รายได้ภายใต้
สัญญาเช่า
ทัง้ หมด

11.49

444.83

5.81

10.77

29.93

29.71

409.35

5.35

7.10

14,660.94

42.20

42.37

6,562.67

85.73

76.19

5,553.24

15.99

16.43

238.61

3.12

5.95

ที่มา: บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
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รูปแสดงพืน้ ที่ภายนอกและภายในของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
รูปแสดงพืน้ ทีภ่ ายนอกของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
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รูปแสดงพืน้ ทีภ่ ายในของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์

2.2.3 จุดเด่นของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครังแรก
้
การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกนัน้ มีความน่าสนใจในการลงทุนดังต่อไปนี้
1.

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครังแรกเป็
้
นอาคารสานักงานที่มีคณ
ุ ภาพ ตัง้ อยูใ่ นเขตศูนย์กลาง
ธุรกิ จของกรุงเทพมหานคร โดยมีการคมนาคมที่สะดวก
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกทัง้ สองอาคารเป็ นอาคารสานักงานทีม่ คี วามโดดเด่น สวยงาม และ
ทันสมัยในด้านต่างๆ เช่น สถาปตั ยกรรม การออกแบบ การตกแต่งทัง้ ภายนอกและภายใน ซึ่งสามารถ
ดึงดูดผู้เช่าได้เป็ นอย่างดี รวมถึงทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกได้มกี ารจัดให้มี ระบบรักษา
ความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบลิฟท์โดยสาร และลิฟท์บริการทีม่ จี านวนเพียงพอต่อการใช้งาน
ทัง้ นี้ ยังมีการเตรียมพร้อมในเรื่องการซ่อมบารุงทรัพย์สนิ โดยมีทมี งานมืออาชีพที่คอยตรวจสอบระบบ
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สาธารณูปโภค สภาพของอุปกรณ์ในทรัพย์สนิ ต่างๆ เช่น ระบบป้องกันอัคคีภยั อย่างสม่าเสมอ และตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามมาตรฐานและกฎหมาย
นอกจากนี้ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกเป็ นอาคารสานักงานเกรดเอ ชัน้ นาในเขตศูนย์กลาง
ธุรกิจของกรุงเทพมหานคร
โดยโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์นัน้ ตัง้ อยู่ท่มี ุมถนนระหว่างถนนเพลินจิตและถนนหลังสวนซึ่งเป็ นถนน
สายหลักทีส่ าคัญของกรุงเทพมหานคร ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม ห่างจากแยกราชประสงค์
400 เมตร โดยอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสชิดลม และอยู่ใกล้กบั โรงแรม
ชัน้ นา เช่น โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยตัวอาคารมีทาง
เชื่อมเข้าสูส่ ถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสชิดลมโดยตรงบริเวณชัน้ 3 ทาให้โครงการมีขอ้ ได้เปรียบอาคารอื่นๆ ทีต่ งั ้
อยู่ในบริเวณเดียวกันที่ต้องเดินลงจากสถานีเพื่อเดินทางต่อไปยังตัวอาคาร และทาให้อาคารได้รบั ผลดี
จากส่ ว นต่ อ ขยายของระบบรถไฟฟ้ าในสายต่ า งๆ ตามแผนแม่ บ ทระบบขนส่ ง มวลชนทางราง
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Mass Rapid Transit Master Plan in Bangkok Metropolitan
Region: M-MAP) ในอนาคต โดยในการเดินทางสู่อาคารสามารถเดินทางไปยังอาคารโดยการใช้ รถยนต์
หรือ พาหนะส่วนตัว นอกจากนัน้ ยัง สามารถใช้ช่องทางการคมนาคมอื่นๆ อีกหลายช่อ งทาง เช่น การ
เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทเี อส รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะและรถโดยสารของ ขสมก. ซึง่ ทัง้ หมดนี้ทาให้การ
เดินทางเข้ามายังอาคารเป็ นเรื่องทีส่ ะดวกและช่วยประหยัดระยะเวลาเดินทางไปได้มาก
ส่วนโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์นัน้ ตัง้ อยู่บริเวณสีแ่ ยกอโศกสุขุมวิท (ถ.สุขุมวิท -ถ.รัชดาภิเษก) ซึ่งเป็ น
สีแ่ ยกสาคัญของกรุงเทพมหานคร โดยโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์นนั ้ ตัง้ อยู่ใกล้หา้ งสรรพสินค้า เทอร์มนิ ัล
21 อีกทัง้ ทีต่ งั ้ ของอาคารยังอยู่ตดิ กับสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสอโศก และ สถานีรถไฟฟ้ามหานครสุขมุ วิท เป็ น
จุดตัดของระบบขนส่งมวลชนสองเส้นทางและเป็ นสถานีทผ่ี ู้โดยสารของระบบขนส่งมวลชนหนึ่งสามารถ
เปลีย่ นไปใช้บริการของระบบขนส่งมวลชนอีกระบบได้ (Interchange Station) โดยมีทางเชื่อมต่อจากสถานี
รถไฟฟ้าบีทเี อสอโศกเข้าสูอ่ าคารโดยตรง อีกทัง้ ยังสามารถเดินต่อจากสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสอโศกเพื่อเข้า
ไปสูส่ ถานีรถไฟฟ้ามหานครสุขุมวิทได้ ทาให้อาคารได้รบั ผลดีจากส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าในสาย
ต่างๆ ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Mass Rapid Transit
Master Plan in Bangkok Metropolitan Region: M-MAP) ในอนาคต โดยในการเดินทางสูอ่ าคารสามารถ
เดินทางไปยังอาคารโดยการใช้รถยนต์หรือพาหนะส่วนตัว นอกจากนัน้ ยังสามารถใช้ช่องทางการคมนาคม
อื่นๆ อีกหลายช่องทาง เช่นการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทเี อส รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) รถแท็กซี่ รถตู้
สาธารณะและรถโดยสารของ ขสมก. ซึง่ ทัง้ หมดนี้ทาให้การเดินทางเข้ามายังอาคารเป็ นเรื่องทีส่ ะดวกและ
ช่วยประหยัดระยะเวลาเดินทางไปได้มาก
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จากการพัฒนาของระบบขนส่งมวลชน โครงการทัง้ 2 จะได้รบั การส่งเสริมที่ดจี ากการเจริญเติบโตของ
ผังเมืองและจากแผนการขยายรถไฟฟ้าและโครงสร้างพืน้ ฐาน กล่าวคือ การขยายของระบบขนส่งมวลชน
ของกรุงเทพมหานครจะช่วยให้ประชาชนที่อยู่รอบนอกจากตัวเมืองและปริมณฑลสามารถเข้าถึงใจกลาง
กรุงเทพมหานครได้สะดวกขึน้ ซึง่ ทาให้โครงการได้รบั การขยายอาณาเขตของผูท้ ส่ี ามารถเข้ามาใช้บริการ
ในโครงการทัง้ 2 จากรถไฟฟ้าได้มากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ต่างก็เป็ นอสังหาริมทรัพย์ประเภท
อาคารสานักงานทีม่ ชี ่อื เสียงและเป็ นทีร่ จู้ กั กันอย่างกว้างขวางในกรุงเทพมหานคร รวมถึงมีสงิ่ อานวยความ
สะดวกและระบบงานสนับสนุ นประเภทต่างๆ ทีเ่ พียบพร้อมและเหมาะสม ซึง่ ทาให้การดาเนินงานต่างๆ
ของลูกค้าผูเ้ ช่าพื้นทีเ่ พื่อใช้เป็ นสานักงานเป็ นไปได้ดว้ ยดีตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ โดยลูกค้าผูเ้ ช่าพืน้ ที่
นัน้ ประกอบด้วยทัง้ บริษทั ในประเทศไทย และบริษทั ข้ามชาติทม่ี ชี ่อื เสียง ซึง่ มีการเช่าพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนื่อง
ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา
2.

กองทรัสต์ได้รบั การบริ หารจัดการโดย บริ ษทั เอสซี ซีพี รีทส์ จากัด ซึ่งมีผ้บู ริ หารที่ มีประสบการณ์
และความเป็ นมืออาชีพในด้านการบริหารและจัดหาผลประโยชน์ให้ทรัพย์สิน
ในการบริห ารจัดการกองทรัสต์ ผู้จ ัด การกองทรัสต์จ ะก าหนดนโยบายในการบริห าร การดาเนิ นการ
คัดเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสม ทาการควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ให้ตรงตามนโยบายดังกล่าวทีก่ าหนด และรวมถึงงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทรัสต์ ซึง่ ปจั จัย
เหล่านี้ส่งผลให้กองทรัสต์ได้รบั ผลประโยชน์อนั เกิดจากประสบการณ์และชื่อเสียงในการบริหารกองทรัสต์
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ทัง้ นี้ คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีประวัตคิ วามสาเร็จในการบริหารการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนายสุชาติ เจียรานุ สสติ
ซึ่ง เป็ น ผู้ก่อ ตัง้ บริษัท เอสซีซีพี รีท ส์ จ ากัด (ผู้จ ัดการกองทรัสต์) เป็ น กรรมการของ SCCP Asset
Management Pte. Ltd. (“SCCP AM”) และยังเป็ นผูก้ ่อตัง้ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของกลุ่มบริษทั
SC Capital Partners ทัง้ นี้ SCCP AM มีประสบการณ์ยาวนานในการลงทุนและบริหารการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และในฐานะบริษัทจัดการกองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้ระดมทุ นรวม 530 ล้า น
เหรียญสหรัฐฯ จากนักลงทุนทัวโลกจากกองทุ
่
นประเภท opportunistic fund ที่มชี ่อื ว่า Real Estate
Capital Asia Partner III L.P. (“RECAP III”) นอกจากนี้ นายสุชาติ เจียรานุ สสติ โดยผ่านบริษทั จัดการ
กองทุนในเครือของกลุ่มบริษทั SC Capital Partners ยังเคยเป็ นผูบ้ ริหารกองทุนซึง่ ดาเนินการก่อนหน้านี้
(ได้แก่ Real Estate Capital Asia Partners, L.P. (“RECAP I”) และ Real Estate Capital Asia Partners
II L.P. (“RECAP II”)) และในปจั จุบนั เป็ นผูบ้ ริหารกองทุน ได้แก่ Real Estate Capital Asia Partners IV
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L.P. (“RECAP IV”) (RECAP I, RECAP II, RECAP III และ RECAP IV รวมเรียกว่า “กองทุน RECAP”)
ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบแสวงหาโอกาส (opportunistic investment strategy) รวมถึงการบริหารกองทุน
ในลักษณะ Core Plus ทีม่ ชี ่อื ว่า SC Core Fund L.P. ซึง่ ณ ปจั จุบนั มีมลู ค่าการลงทุนรวมทัง้ สิน้ ประมาณ
1,915 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันทัวโลกตั
่
ง้ แต่ปี 2548 โดยกองทุน RECAP
และ SC Core Fund L.P. มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น อาคารสานักงาน ทีอ่ ยู่
อาศัย โรงแรม ศูนย์การค้า และอื่นๆ ซึง่ การลงทุนของกองทุน RECAP III นัน้ ให้ผลตอบแทนในอัตราทีส่ งู
เมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน ส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ประกอบด้วย
อาคารสานักงาน รีสอร์ท อาคารทีพ่ กั อาศัย ในทาเลทีม่ ศี กั ยภาพ โดยในปี 2555 กองทุน RECAP III ได้
ลงทุนในโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ผ่านบางกอก ออฟฟิศ เพื่อนาอสังหาริมทรัพย์ของโครงการมาพัฒนา
ต่อ จนปจั จุบนั โครงการมีผลการดาเนินงานที่ดแี ละมีอตั ราการเช่าของผู้เช่าที่สูงอย่างสม่ าเสมอ จึงเป็ น
เหตุผลให้เชื่อถือได้ว่า ผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นบริษัททีม่ ผี ู้บริหารที่มคี ุณภาพ ซึง่ มีประสบการณ์โดยตรง
เกีย่ วกับการจัดการการลงทุน และการดาเนินกิจการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายสุชาติ เจียรานุ สสติ และกรรมการอีกสองรายของ SCCP AM ยังเป็ นกรรมการในคณะกรรมการของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นทีม่ ชี ่อื ว่า Japan Hotel
REIT Advisors Co., Ltd. ซึ่งบริหารจัดการ Japan Hotel REIT Investment Corporation (“JHR”)
นอกจากนี้ นายสุชาติ เจียรานุ สสติ ยังเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญีป่ นุ่ และด้วยประสบการณ์การบริหารจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญีป่ นุ่ จึงมีความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับการดาเนินงานและการปรับโครงสร้างหนี้
ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของกองทรัสต์ ดังนัน้ บริษทั เอสซีซี
พี รีทส์ จากัด ที่มนี ายสุชาติ เจียรานุ สสติ เป็ นผู้ก่อตัง้ และเป็ นหนึ่งในกรรมการบริษัท ทาให้มนใจได้
ั่
ว่า
กองทรัสต์จะถูกบริหารโดยผู้จดั การกองทรัสต์ท่มี ปี ระสบการณ์ ความเป็ นมืออาชีพ และวิสยั ทัศน์ในการ
มองหาโอกาสในการลงทุน ทาให้การดาเนินงานของกองทรัสต์เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกองทรัสต์
จะมีศกั ยภาพในการเติบโตและขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต ด้วยประสบการณ์และความสามารถของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการหาทรัพย์สนิ ใหม่เพื่อการลงทุน และโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีถ่ ูกพัฒนา
ผ่านการจัดการกองทุนโดย SCCP AM ด้วย
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3.

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครังแรกได้
้
รบั การจัดการดูแลโดย บริษทั ซีบีเอ็ม แฟซิ ลิตี้ส์ แมนเนจ
เม้นท์ (ไทยแลนด์) จากัด และ บริ ษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งเป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ที่ มีประสบการณ์ และชื่ อเสี ยงในด้ านการจัดการดูแ ล
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิ ชย์
ปจั จุบนั ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกได้รบั การบริหารจัดการโดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ท่มี ี
ความเชี่ยวชาญ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จากัด เป็ นผู้บ ริหารอสัง หาริมทรัพ ย์ของ
โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และบริษทั ซีบเี อ็ม แฟซิลติ ส้ี ์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จากัด เป็ นผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึ่งกองทรัสต์คาดว่าจะว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ทัง้ สองรายนี้ ต่ อ ไปภายหลัง จากการเข้า ลงทุ น ครัง้ แรก เพื่อ ความต่ อ เนื่ อ งในการบริห ารธุ ร กิจ โดย
รายละเอียดของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว มีดงั ต่อไปนี้
โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์: บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จากัด เป็ น บริษัทในเครือของ โจนส์ แลง ลาซาลล์ ซึ่งจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็ นผู้เชีย่ วชาญด้านการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์
โดยให้บริการทีค่ รบวงจรโดยทีมงานผูเ้ ชีย่ วชาญทัวโลกแก่
่
ลกู ค้าทีต่ อ้ งการคุณค่าสูงสุดจากการเป็ นเจ้าของ
ใช้ประโยชน์หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โจนส์ แลง ลาซาลล์มกี ารให้บริการแก่ลูกค้าในกว่า 1,000 เมือง
ของ 60 ประเทศ ผ่านสานักงาน 185 สาขา
ในประเทศไทย โจนส์ แลง ลาซาลล์เ ริ่ม ด าเนิ น ธุ ร กิจ ในปี 2533 ป จั จุ บ ัน เป็ น บริษัท ระหว่ า งประเทศ
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ร ายใหญ่ ท่ี สุ ด ในประเทศ โดยมี พ นั ก งานกว่ า 1,000 คนและมี
อสังหาริมทรัพย์และสถานประกอบการของลูกค้าภายใต้การบริหารจัดการคิดเป็ นพื้นที่รวม 4,000,000
ตารางเมตร
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์: บริษทั ซีบเี อ็ม แฟซิลติ ส้ี ์ แมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จากัด (“CBM”)
CBM ก่อตัง้ ขึน้ ในเดือนมกราคม 2556 เป็ นบริษทั ร่วมลงทุนระหว่าง CBM Pte Ltd (ประเทศสิงคโปร์) และ
บริษั ท เอ็ม ทีอ าร์ แอสเส็ท แมนเนเจอร์ จ ากัด ซึ่ ง ต่ า งเป็ น บริษั ท ที่ มีป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์เป็ นอย่างดี โดย CBM Pte Ltd เป็ นบริษทั บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ชนั ้ นาในประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งก่อตัง้ ขึ้นตัง้ แต่ ปี 2514 ปจั จุบนั มีบุคลากรกว่า 1,700 คน และมีป ระสบการณ์ ให้บริการที่
ส่วนที่ 2 หน้า 70

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

ครอบคลุมในหลายส่วนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น ด้านวิศวกรรม สิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย การ
บริหารโครงการ ตัวแทนบริหาร ทีจ่ อดรถ การบริหารจัดการ (Operation) การอบรมและให้คาปรึกษา เป็ น
ต้น สาหรับบริษัทเอ็มทีอาร์ แอสเส็ท แมนเนเจอร์ จากัด ก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2545 และเป็ น 1 ในบริษัทที่
ให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กบั นักลงทุน (Owner’s representative) และให้บริการอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดการทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ
นอกจากนี้ CBM ยังมีประสบการณ์ในการให้บริการเกีย่ วกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์แก่ผวู้ า่ จ้างรายอื่นๆ
เช่น กระทรวงการคลัง (อาคารสานักงาน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (อาคารสานักงาน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) (อาคารสานักงาน) บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) (ห้อ งรับ รอง)
เอ็มโซไซตี้ คอนโดมีเนียม-เมืองทองธานีและเอสโทรคอนโดมิเนียม (อาคารทีพ่ กั อาศัย) เป็ นต้น
ในการจัดการดูแลทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรก ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะดูแลในการ
ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ผเู้ ช่าพืน้ ทีแ่ ละผูใ้ ช้บริการในโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และโครงการ
เอ็กเชน ทาวเวอร์ ทาการบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค อาคาร และอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ
ซึง่ ปจั จัยเหล่านี้จะส่งผลให้กองทรัสต์ได้รบั ผลประโยชน์อนั เกิดจากประสบการณ์และชื่อเสียงในการจัดการ
ดูแลอสังหาริมทรัพย์ และจากการทีผ่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ดูแลทรัพย์สนิ ทีก่ ่อนกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
ทาให้ผบู้ ริหารทรัพย์สนิ มีความเข้าใจลักษณะของทรัพย์สนิ เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ เนื่องจากผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นผู้ให้บริการภายนอกซึง่ ไม่มคี วามเกี่ยวข้องกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ และถูกว่าจ้างภายใต้สญ
ั ญาว่าจ้างมาตรฐานทัวไปที
่ ม่ รี ะยะเวลา 2-3 ปี ทาให้กองทรัสต์สามารถ
ประเมินการทางานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์และสามารถพิจารณาเปลีย่ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ราย
ปจั จุบนั ได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาว่าจ้างผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ หากพบว่ามีผู้ให้บริการรายอื่นใน
ตลาดทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการสนับสนุนการจัดหาผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์ได้ดกี ว่า
4.

โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ และโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์มีผลการดาเนิ นงานที่ดีต่อเนื่ อง
โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์มอี ตั ราการเช่าพืน้ ทีท่ ่ปี รับขึน้ มาอยู่ในระดับที่สงู อย่างรวดเร็วหลังจากมีการ
เปิ ดตัวพืน้ ที่ร้านค้าให้เช่าอย่างเป็ นทางการในปี 2557 โดยโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์มรี ายได้รวมที่
เติบโตขึน้ เรื่อยๆ จากประมาณ 158,359,479 บาท ในปี 2556 เป็ น 256,290,077 บาท ในปี 2557 และ
305,251,230 บาท ในปี 2558 และมีกาไรจากการดาเนินงาน (ก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย) ในระยะเวลาเดียวกันเป็ นเงินอยู่ท่ี 56,885,164 บาท 125,015,539 บาท และ 166,950,603 บาท
ตามลาดับ
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ส่วนโครงการ เอ็กเชน ทาวเวอร์ มีอตั ราการเช่าพืน้ ทีโ่ ดยเฉลีย่ สูงกว่าร้อยละ 90 ในปี 2556 2557 และ
2558 โดยโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์มรี ายได้รวมเป็ นจานวนเงิน 462,982,957 บาท 470,947,157 บาท
และ 497,047,578 บาท ตามลาดับ โดยมีกาไรจากการดาเนินงาน (ก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่ าย) ในระยะเวลาเดียวกันเป็ นเงินอยู่ท่ี 324,510,121 บาท 323,564,818 บาท และ
353,359,331 บาท ตามลาดับ
5.

มีผเู้ ช่าที่มีความหลากหลายและมีความมันคง
่
เนื่องจากผูเ้ ช่าพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกมีความหลากหลายในประเภทธุรกิจ
ซึง่ ผูเ้ ช่านัน้ ประกอบไปทัง้ บริษทั ในประเทศไทยและบริษทั ข้ามชาติทม่ี ชี ่อื เสียง เช่น
โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
บริษทั โตโยต้า ทูโช อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด บริษทั ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) บริษทั
วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด บริษทั แซด คูโรดา (ไทยแลนด์) จากัด บริษทั สตาร์บคั คอฟฟี่
(ประเทศไทย) จากัด ฯลฯ
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) บริษทั มีด้ จอห์นสัน
(ประเทศไทย) จากัด บริษัท ฟูจติ สึ ซิสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จากัด บริษัท สตาร์บคั คอฟฟี่
(ประเทศไทย) จากัด บริษทั ทรู สปา จากัด บริษทั ทรู ฟิตเนส จากัด ฯลฯ
โดยบริษัทผูเ้ ช่าส่วนใหญ่มกี ารเช่าพื้นทีม่ าอย่างต่อเนื่องและมักจะเลือ กที่จะต่อสัญญาเช่าเมื่อสัญญาเช่า
สิน้ สุดลง เนื่องจากเมื่อเริม่ การเช่า ผูเ้ ช่าสานักงานและร้านค้าจะต้องใช้เงินลงทุนและระยะเวลาในการลงทุน
เพิม่ เติมจานวนมากเพื่อปรับและตกแต่งให้พน้ื ทีเ่ ช่านัน้ เหมาะสมกับแผนการดาเนินธุรกิจของตน ดังนัน้
การย้ายออกเมื่อสิน้ สุดสัญญาเช่าจะทาให้ผู้เช่าสูญเสียเงินลงทุนและความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ จึง
เป็ นเหตุให้ผเู้ ช่ารายย่อยส่วนใหญ่จะทาการต่อสัญญาเช่าเมื่อหมดสัญญาเช่า

6.

แนวโน้ มการเติ บโตอย่างต่อเนื่ องของธุรกิ จให้เช่าพืน้ ที่อาคารสานักงานในบริ เวณศูนย์กลางธุรกิ จ
ในกรุงเทพมหานครในอนาคต
ตลาดอาคารสานักงานเกรดเอในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจในกรุงเทพมหานครนัน้ มีการเติบโตอยู่ในระดับทีด่ ี
โดยอัตราการเช่าสานักงานในกรุงเทพมหานครในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 อยู่ท่รี ้อยละ 93.9 สาหรับ
อาคารส านั ก งานเกรดเอในบริ เ วณศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ นั ้น ค่ า เช่ า เสนอโดยเฉลี่ ย มี ร ะดับ สู ง ที่ สุ ด ใน
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กรุงเทพมหานครที่ 955 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณร้อยละ
6.8
นอกจากนี้ ภาวะขาดแคลนพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริเวณศูนย์กลางย่านธุรกิจมีความ
ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ในไตรมาส 1 ปี 2559 โดยอุปสงค์ยงั คงเติบโตสูงขึน้ ในขณะทีอ่ ุปทานมีอยูอ่ ย่างจากัด และ
เมื่ออัตราการเช่าและอุปสงค์เติบโตอย่างต่อเนื่องนัน้ มีการคาดการณ์ว่าภายใน 2 ปี ในอนาคต พืน้ ทีอ่ าคาร
สานักงานจะประสบภาวะขาดแคลน ส่งผลทาให้เจ้าของอาคารมีการปรับราคาค่าเช่าขึน้ อย่างไรก็ตาม การ
ปรับขึ้นของค่าเช่าพื้นที่อาคารสานักงานนี้ขน้ึ อยู่กบั ทาเลที่ตงั ้ และคุณภาพของอาคารเป็ นหลัก อาคาร
สานักงานเกรดเอทัง้ ในและนอกศูนย์กลางย่านธุ รกิจปรับขึ้นราคาค่าเช่าสูงกว่าอาคารสานักงานเกรดบี
(ทีม่ า: บริษทั ไนท์ แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด)
7.

ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครังแรกแต่
้
ละโครงการมีจดุ เด่นเฉพาะตัว
แต่ละโครงการทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกนัน้ มีจุดเด่นทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น โครงการเมอร์
คิวรี่ ทาวเวอร์ มีสดั ส่วนพื้นที่ของอาคารที่เป็ นพื้นที่เช่าร้านค้าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอาคารสานักงาน
เกรดเอด้วยกัน โดยมีสดั ส่วนพืน้ ทีร่ า้ นค้าประมาณร้อยละ 26.78 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทัง้ หมดของโครงการ หรือ
มากกว่า 1 ใน 4 โดยพื้นที่เช่าร้านค้า และการก่อสร้างภายนอกมีการตกแต่งให้ดูเป็ นศูนย์การค้าอย่าง
ชัดเจน ทาให้พน้ื ทีเ่ ช่าร้านค้าภายใน เมอร์ควิ รี่ วิลล์ มีความดึงดูดต่อผูเ้ ช่า เนื่องจากมีการใช้บริการทัง้ จาก
ผูท้ ่ใี ช้สานักงานในอาคารและผู้คนจากภายนอกที่แวะเวียนเข้ามาใช้บริการต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ช่ วย
เกือ้ หนุนการปล่อยเช่าพืน้ ทีส่ านักงานทีอ่ ยู่ในส่วนของชัน้ บนของอาคารด้วย
สาหรับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์นนั ้ เป็ นอาคารสานักงานแห่งแรกของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั BCA Green
Mark Certification จาก The Building and Construction Authority (BCA) ซึง่ เป็ นหน่ วยงานของ
กระทรวงพัฒนาชาติของประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็ นการแสดงความยอมรับในด้านการบริหารจัดการอาคาร
ภายใต้มาตรฐานทีเ่ ป็ นสากลและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งคุณสมบัตขิ องโครงการในการดึงดูด
ผูเ้ ช่า
นอกจากนี้ โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ยงั เป็ นทรัพย์สนิ ประเภทกรรมสิทธิ ์ (freehold) ซึง่ ถือว่าเป็ นประเภท
ของอสังหาริมทรัพย์ทห่ี ายากในบริเวณทาเลทีต่ งั ้ อันนับเป็ นจุดเด่นของการลงทุนของกองทรัสต์ดงั กล่าว
ด้วยสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สนิ ประเภทกรรมสิทธิน์ ัน้ คิดเป็ นส่วนใหญ่ ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์
จะลงทุนในการเข้าลงทุนครัง้ แรก หรือประมาณร้อยละ 66 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
ครัง้ แรก
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8.

กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงิ นได้
กองทรัสต์อาจกูย้ มื เงินหรือก่อภาระผูกพันภายในวงเงินไม่เกิน 2,280 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นเงินกูย้ มื ระยะ
ยาวจานวนไม่เกิน 2,150 ล้านบาท รวมทัง้ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน จานวนรวมไม่เกิน 110 ล้านบาท และ
วงเงินสินเชื่อค้าประกัน จานวนรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 35 ของทรัพย์สนิ รวมของ
กองทรัสต์ ณ วันทีก่ องทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกแล้วเสร็จ เพื่อใช้สาหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึง่ รวมถึงการลงทุน
ในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เนื่องจากผู้ถือหน่ วยทรัสต์จะ
ได้รบั ประโยชน์จากต้นทุนทางการเงินของกองทรัสต์ทต่ี ่าลงเมื่อเทียบกับการลงทุนในทรัพย์สนิ โดยใช้เงินที่
ได้ร ับ จากการเสนอขายหน่ ว ยทรัสต์ แ ก่ นั ก ลงทุ น เพีย งอย่ า งเดีย ว ในขณะเดีย วกัน อัต ราดอกเบี้ย ที่
กองทรัสต์ชาระในการกูย้ มื เงินในครัง้ นี้อยูใ่ นเกณฑ์ทใ่ี กล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในการกูย้ มื เงินของลูกค้าชัน้
ดีทธ่ี นาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้แก่ลูกค้าของตนทีท่ าธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่าและอยู่
ภายใต้เงื่อนไขทีใ่ กล้เคียงกัน เช่น ในเรื่องเกีย่ วกับสิทธิระหว่างเจ้าหนี้และผูถ้ อื หุน้ /หน่ วยทรัสต์ และปจั จัย
ความเสีย่ งอื่นๆ อีกทัง้ ยังมีลกั ษณะเป็ นทางการค้าปกติ (รายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2 ข้อ 2.6 การกูย้ มื
เงิน)

9.

กองทรัสต์ได้รบั การยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคล
เงินได้ของกองทรัสต์ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลตามประมวลรัษฎากร ตามพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 533) พ.ศ. 2555

10.

ความสอดคล้องระหว่างผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์และผูจ้ ดั การกองทรัสต์
กองทรัสต์ได้มกี ารกาหนดโครงสร้างค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินงาน
และบริห ารกองทรัส ต์ใ นทิศ ทางที่ก่ อ ให้เ กิด ประโยชน์ สูง สุ ด แก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ กล่ า วคือ นอกจาก
ค่า ธรรมเนี ย มพื้น ฐานที่อ้า งอิง จากมูลค่ า ทรัพ ย์สนิ ของกองทรัสต์แ ล้ว นัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์จ ะได้ร ับ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ (incentive fee) โดยอ้างอิงจากรายได้สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทรัสต์ ซึง่ จะเป็ นการสนับสนุ นให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มคี วามตัง้ ใจในการ
บริห ารจัด การกองทรัสต์เ พื่อ ให้ไ ด้ป ระโยชน์ สูง สุด จากการหารายได้จ ากการให้เ ช่ า ทรัพ ย์สิน และลด
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่จี ะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงขึน้ จากการ
บริหารงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทม่ี แี รงจูงใจในการบริหารจัดการกองทรัสต์
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2.2.4 การให้ บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ก้ ยู ืมเงิ นเพื่อชาระคืนหนี้ เงิ นกู้ที่มีอยู่เดิ มของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
(Refinance)
กองทรัสต์อาจให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่กองทรัสต์เป็ นผู้ถือหุ้นผ่านการถือตราสารหนี้ หรือการเข้าทาสัญญาที่มี
ลักษณะเป็ นการกูย้ มื เงิน หรือกองทรัสต์อาจเข้ารับภาระหนี้เงินกู้ทบ่ี ริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์มอี ยู่เดิม ในฐานะผูใ้ ห้กู้
โดยให้ถอื ว่าการให้บริษทั ดังกล่าวกูย้ มื เงินเป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักโดยทางอ้อมด้วย
ในกรณี ท่ีก องทรัสต์ใ ห้กู้ยืม เงิน แก่ บ ริษัท ที่ก องทรัสต์เ ป็ น ผู้ถือหุ้น กองทรัสต์จ ะดาเนิน การให้บ ริษัท เอ็ก เชน
ทาวเวอร์กู้ยมื เงินเพื่อนาไปชาระคืนหนี้เงินกู้ทม่ี อี ยู่เดิมของบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์กบั ธนาคารผูใ้ ห้กใู้ นปจั จุบนั
จานวน 2 แห่งและนาไปชาระคืนหนี้เงินกู้ทม่ี อี ยู่กบั ผู้ถอื หุ้นเดิม (Refinance) หรือเข้ารับภาระหนี้เงินกูท้ บ่ี ริษัท
เอ็กเชน ทาวเวอร์มอี ยู่เดิมในฐานะผูใ้ ห้กู้ ทัง้ นี้ ในเบือ้ งต้นวงเงินกู้ดงั กล่าวรวมทัง้ สิน้ จะมีจานวนไม่เกิน 900 ล้าน
บาท โดยแหล่งเงินทุนที่กองทรัสต์จะใช้เพื่อให้บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์กู้ยมื นัน้ จะมาจากการระดมทุนผ่านการ
เสนอขายหน่ วยทรัสต์และเงินกูย้ มื สาหรับเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ครัง้ แรก ทัง้ นี้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของการให้
กูย้ มื เงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามทีก่ าหนดในสัญญาเงินกู้ โดยมีเงื่อนไขทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
ผูใ้ ห้ก้ ู

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพ
เพอร์ต้ี

ผูก้ ้ ู

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

วงเงิ นกู้

ไม่เกิน 900 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบีย้ คงทีห่ รืออ้างอิงตามอัตราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) โดย
อัตราดอกเบีย้ สูงสุดตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกูจ้ ะไม่เกิน MLR (Minimum Loan Rate)
บวกร้อยละ 2

อายุเงิ นกู้

ไม่มกี าหนด

การชาระเงิ นต้น

ชาระคืนครัง้ แรกจานวน 20 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
ชาระคืนครัง้ ทีส่ องจานวน 20 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ส่วนทีเ่ หลือชาระคืนเมื่อทวงถาม

การชาระดอกเบี้ย

รายไตรมาส หรือชาระเมื่อทวงถาม

หลักประกันการกู้ยืม

ไม่มี
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ข้อปฏิ บตั ิ ทางการเงิ นที่ ไม่มี
สาคัญ (Key Financial
Covenants)
ค่าธรรมเนี ยมการชาระ ไม่มี
หนี้ ก่อนครบกาหนด
ทัง้ นี้ บริษทั เห็นว่าการให้กองทรัสต์ให้กยู้ มื เงินแก่บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ หรือการที่กองทรัสต์เข้ารับภาระหนี้
เงินกู้ท่บี ริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์มอี ยู่เดิม ในฐานะผู้ให้กู้นัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการเข้าลงทุ นผ่านการถือหุ้น ซึ่ง
สามารถพบเห็นได้โดยทัวไปในรู
่
ปแบบการเข้าลงทุนของบริษัทจากัด และบริษัทจดทะเบียน โดยประโยชน์ ท่สี าคัญที่
กองทรัสต์จะได้รบั จากการเข้าทาธุรกรรมการให้กยู้ มื เงินหรือการเข้ารับภาระหนี้เงินกูท้ ม่ี อี ยู่เดิม ในฐานะผูใ้ ห้กนู้ นั ้ ได้แก่ การ
ลดข้อจากัดในการส่งผ่านกระแสเงินสดจากบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ให้แก่กองทรัสต์เพื่อนาไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ เนื่องจากบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์มรี ูปแบบเป็ นบริษทั จากัด และมีการบันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐาน
บัญชีทย่ี อมรับทัวไป
่ โดยรูปแบบการบันทึกบัญชีนนั ้ จะส่งผลให้บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์มกี ารบันทึกค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ใช่เงินสด
เช่น ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (Depreciation) การปรับลดลงของมูลค่าทรัพย์สนิ (Unrealized loss) และ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expense) เป็ นต้น ดังนัน้ บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์จะมีเงินสดหลังจากชาระภาษีและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ แล้ว สูงกว่ากาไรสุทธิทางบัญชี แต่ไม่สามารถนาเงินสดคงค้างมาจ่ายเป็ นเงินปนั ผลให้แก่กองทรัสต์ได้ เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1201 ห้ามมิให้จ่ายเงินปนั ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ทัง้ นี้ผจู้ ดั การ
กองทรัสต์มนี โยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิท่ี
ปรับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี จึงต้องมีการกาหนดช่องทางเพิม่ เติมในการนาเงินสดคงค้างดังกล่าวจัดสรรให้แก่กองทรัสต์ใน
ฐานะผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์นอกเหนือจากการจ่ายเงินปนั ผล การทีก่ องทรัสต์มกี ารให้เงินกูย้ มื ให้แก่บริษทั เอ็ก
เชน ทาวเวอร์หรือการที่กองทรัสต์เข้ารับภาระหนี้เงินกู้ท่บี ริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์มอี ยู่เดิม ในฐานะผู้ให้กู้จงึ เป็ นการเพิ่ม
ช่องทางให้บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์จดั สรรเงินสดคงค้างดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ได้โ ดยการชาระคืนเงินต้น และ/หรือ การ
ชาระดอกเบีย้ ให้แก่กองทรัสต์ โดยเงินสดทีก่ องทรัสต์ได้รบั จากบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ในรูปแบบของการชาระคืนเงินต้น
นัน้ จะถูกจ่ายผ่านไปยังผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ผ่านการลดทุนของกองทรัสต์ ในขณะทีก่ ารรับชาระดอกเบีย้ จากบริษทั เอ็กเชน ทาว
เวอร์นนั ้ จะถูกรวมเป็ นส่วนหนึ่งของกาไรสุทธิของกองทรัสต์และจะนาไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ต่อไป
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2.3

สรุปสาระสาคัญของรายงานการประเมิ น

2.3.1 ราคาประเมิ น
ราคาประเมินทีจ่ ดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระนัน้ เป็ นราคาประเมินบนทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรก โดยปรับปรุงด้วยโคร งสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ รายละเอียดของการประเมินค่าสามารถสรุปได้ ดังนี้

ทรัพย์สิน

โครงการเมอร์ควิ รี่
ทาวเวอร์

โครงการเอ็กเชน
ทาวเวอร์

มูลค่าที่กองทรัสต์
จะเข้าลงทุน
(ล้านบาท)

ราคาประเมิ นมูลค่าหุ้นของ
บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์โดย
ที่ปรึกษาทางการเงิ น

ราคาประเมิ นด้วยวิธีรายได้
(มูลค่า ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
(ล้านบาท)

ลงทุนทางตรง
ไม่เกิน 2,420 ล้านบาท

-

2,212 ล้านบาท

-

2,213 ล้านบาท

5,333 ล้านบาท

6,233 ล้านบาท

5,175 ล้านบาท

6,289 ล้านบาท

ลงทุนทางอ้อมโดยการเข้า
ถือหุน้ ในบริษทั เอ็กเชน
ทาวเวอร์
ไม่เกิน 4,800 ล้านบาท

ผูป้ ระเมิ นราคา

บริษทั แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด
บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล
(ประเทศไทย) จากัด

13 กรกฎาคม 2559

บริษทั แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด
บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล
(ประเทศไทย) จากัด

13 กรกฎาคม 2559

ที่มา :บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด บริษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด และ บริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส จากัด
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วันที่ออกรายงาน
การประเมิ น

12 กรกฎาคม 2559

12 กรกฎาคม 2559
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2.3.2 วิ ธีที่ใช้ในการประเมิ น
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ สาหรับการเข้าลงทุนนัน้ ผู้ประเมินทัง้ สองรายเลือกใช้วิธปี ระเมินค่าด้วยวิธีรายได้
(Income Approach) ซึ่งเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จากความสามารถในการสร้างรายได้ในอนาคต ซึ่งคานวณจาก
ประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะเกิดขึน้ จากทรัพย์สนิ ในอนาคต คิดลดด้วยอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ทว่ี ่ามูลค่า
ของทรัพย์สนิ ใดๆ จะเท่ากับผลรวมของมูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินในอนาคตทีค่ าดว่าจะได้รบั จากทรัพย์สนิ นัน้ ๆ หรืออาจสรุป
ได้ว่าวิธรี ายได้ประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ โดยการแปลงค่าผลประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในอนาคตให้กลับมาเป็ นมูลค่าปจั จุบนั โดย
ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ให้ความสาคัญกับมูลค่าที่คานวณโดยวิธรี ายได้มากกว่าวิธตี ้นทุน (Cost Approach) เนื่องจากวิธี
รายได้สามารถสะท้อนมูลค่าของทรัพย์สนิ ได้เหมาะสมกว่า เพราะนาความสามารถของทรัพย์สนิ ในการสร้างรายได้ในอนาคต
เป็ นองค์ประกอบหลักในการคานวณและลดความสาคัญของต้นทุนการก่อสร้างทีเ่ กิดขึน้ แล้วซึง่ จะไม่สง่ ผลต่อผลประกอบการใน
อนาคต ในกรณีน้ที รัพย์สนิ ทีต่ อ้ งการประเมินมูลค่านัน้ ถือเป็ นอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ศี กั ยภาพในเชิงธุรกิจสูง สามารถสร้างรายได้ท่ี
สม่าเสมอให้กบั เจ้าของทรัพย์สนิ จึงควรคิดมูลค่าจากรายได้ทค่ี าดว่าจะเกิดจากทรัพย์สนิ นัน้ ๆ ดังนัน้ การเลือกให้ความสาคัญ
กับมูลค่าทีป่ ระเมินด้วยวิธรี ายได้จงึ ถือว่าเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม สาหรับมูลค่าทรัพย์สนิ สาหรับจุดประสงค์ในการทาประกันภัย กองทรัสต์จะเลือกใช้มลู ค่าทีผ่ ปู้ ระเมินคิด
ด้วยวิธตี ้นทุน (Cost Approach) ซึง่ เป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยคิดต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่ หรือต้นทุนการทดแทนด้วย
ทรัพย์สนิ ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน ก่อนหักค่าเสือ่ มราคา
ทัง้ นี้ หนึ่งในผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ กล่าวคือ บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด ได้เลือกใช้ วธิ กี าร
ประเมินค่าเพียงวิธเี ดียวสาหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ (ได้แก่วธิ ี Income Approach) โดย
ได้ให้เหตุผลว่าทรัพย์สนิ มีลกั ษณะเป็ นสิทธิการเช่าของทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง ไม่สามารถประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ ด้วยวิธี
เปรียบเทียบข้อมูลตลาดได้ เนื่องจากไม่มขี ้อมูลตลาดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับทรัพย์สนิ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ และไม่
สามารถประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ ด้วยวิธตี น้ ทุนทดแทน เนื่องจากไม่สามารถคิดแยกมูลค่าสิทธิการเช่าของทรัพย์สนิ ออกเป็ น
ส่วนๆ ได้ เช่น มูลค่าสิทธิการเช่าเฉพาะทีด่ นิ มูลค่าสิทธิการเช่าเฉพาะอาคาร
2.3.3 สรุปสมมติ ฐานสาคัญในการประเมิ นมูลค่าด้วยวิ ธีรายได้
การประเมินด้วยวิธรี ายได้นนั ้ ได้คานึงถึงโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตามรายละเอียดทีไ่ ด้เปิ ดเผย
ในส่วนที่ 2 ข้อ 4 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และข้อ 6 รายการระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และ
บุคคลที่เกีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกีย่ วโยงกันกับทรัสตี โดยสมมติฐานหลักที่
ผูป้ ระเมินใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนหลังการปรับปรุงตามโครงสร้างของกองทรัสต์นัน้ สรุปได้ดงั นี้
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โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์

บริษทั แกรนด์
แอสเซท แอดไวเซอรี่
จากัด

บริษทั อเมริกนั
แอ๊พเพรซัล
(ประเทศไทย)
จากัด

บริษทั แกรนด์
แอสเซท แอดไวเซอรี่
จากัด

บริษทั อเมริกนั
แอ๊พเพรซัล
(ประเทศไทย)
จากัด

วิธกี ารประเมินมูลค่า
(Appraisal Approach)

วิธรี ายได้

วิธรี ายได้

วิธรี ายได้

วิธรี ายได้

ระยะเวลาการประเมินค่า
นับจากวันทีค่ าดว่า
กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
(Appraised Period)

19.14 ปี
(Leasehold)

19.14 ปี
(Leasehold)

ประเมินค่าบน
กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์
(Freehold)

ประเมินค่าบน
กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์
(Freehold)

24,765

24,765

42,887

42,887

สมมติ ฐาน

พืน้ ทีส่ าหรับให้เช่า
(ตารางเมตร)

อัตราค่าเช่าตลาดของ
พืน้ ทีร่ า้ นค้าและ Kiosk ณ
วันทีค่ าดว่ากองทรัสต์จะ
เข้าลงทุน
(Retail Rental Rate)
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)

อัตราการเติบโตของ
ค่าเช่าร้านค้า
(Retail Growth Rate)
(ร้อยละ)

พืน้ ทีร่ า้ นค้า: 1,450
พืน้ ทีร่ า้ นค้าและ
พืน้ ทีร่ า้ นค้า: 1,100
Kiosk: 1,409
พืน้ ที่ Kiosk: 1,200
พืน้ ทีส่ ่วนกลาง: 900
ทัง้ นี้การคานวณ
ทัง้ นี้การคานวณ
ทัง้ นี้การคานวณ
รายได้
ค
่
า
เช่
า
ในช่
ว
ง
รายได้ค่าเช่าในช่วง
รายได้ค่าเช่าในช่วง
ก่อนครบกาหนด
ก่อนครบกาหนด
ก่อนครบกาหนด
สัญญาเช่าจะอ้างอิง สัญญาเช่าจะอ้างอิง สัญญาเช่าจะอ้างอิง
ตามอัตราค่าเช่าใน ตามอัตราค่าเช่าใน ตามอัตราค่าเช่าใน
สัญญาเช่าและ
สัญญาเช่าและ
สัญญาเช่าและ
หลั
ง
จากครบ
หลังจากครบกาหนด
หลังจากครบกาหนด
สัญญาเช่าจะอ้างอิง กาหนดสัญญาเช่า สัญญาเช่าจะอ้างอิง
ตามอัตราค่าเช่าตลาด จะอ้างอิงตามอัตรา ตามอัตราค่าเช่าตลาด
ค่าเช่าตลาด
ร้อยละ 5 ต่อปี

ปี ท่ี 1-5: ร้อยละ
5.0 ต่อปี
ปี ท่ี 6 เป็ นต้นไป:
ร้อยละ 3.0 ต่อปี
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ร้อยละ 5 ต่อปี

พืน้ ทีร่ า้ นค้า: 1,066
พืน้ ทีส่ ่วนกลาง:849
ทัง้ นี้การคานวณ
รายได้ค่าเช่าในช่วง
ก่อนครบกาหนด
สัญญาเช่าจะอ้างอิง
ตามอัตราค่าเช่าใน
สัญญาเช่าและ
หลังจากครบ
กาหนดสัญญาเช่า
จะอ้างอิงตามอัตรา
ค่าเช่าตลาด
ปี ท่ี 1-5: ร้อยละ 5.0
ต่อปี
ปี ท่ี 6 เป็ นต้นไป:
ร้อยละ 3.0 ต่อปี
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โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
สมมติ ฐาน

บริษทั แกรนด์
แอสเซท แอดไวเซอรี่
จากัด

บริษทั อเมริกนั
แอ๊พเพรซัล
(ประเทศไทย)
จากัด

อัตราการเช่าร้านค้า
ปี ท่ี 1-10: ร้อยละ 98 ปี ท่ี 1-5: ร้อยละ 98
(Retail Occupancy Rate) ปี ท่ี 11-18: ร้อยละ 95 ปี ท่ี 6 เป็ นต้นไป:
(ร้อยละ)
ร้อยละ 95
ปี ท่ี 19 เป็ นต้นไป:
ร้อยละ 90

อัตราค่าเช่าตลาดของ
พืน้ ทีส่ านักงาน ณ วันที่
คาดว่ากองทรัสต์จะเข้า
ลงทุน
(Office Rental Rate)
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)

โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
บริษทั แกรนด์
แอสเซท แอดไวเซอรี่
จากัด
พืน้ ทีร่ า้ นค้า
ร้อยละ 98
พืน้ ทีส่ ่วนกลาง
ปี ท่ี 1-2: ร้อยละ 99
ปี ท่ี 3 เป็ นต้นไป:
ร้อยละ 98

บริษทั อเมริกนั
แอ๊พเพรซัล
(ประเทศไทย)
จากัด
พืน้ ทีร่ า้ นค้า
ปี ท่ี 1-5: ร้อยละ 98
ปี ท่ี 6-8: ร้อยละ 95
ปี ท่ี 9 เป็ นต้นไป:
ร้อยละ 90
พืน้ ทีส่ ่วนกลาง
ปี ท่ี 1-2: ร้อยละ 99
ปี ท่ี 3-5: ร้อยละ 98
ปี ท่ี 6-8: ร้อยละ 95
ปี ท่ี 9 เป็ นต้นไป:
ร้อยละ 90

840
855
900
900
ทัง้ นี้การคานวณ
ทัง้ นี้การคานวณ
ทัง้ นี้การคานวณ
ทัง้ นี้การคานวณ
รายได้ค่าเช่าในช่วง รายได้ค่าเช่าในช่วง รายได้ค่าเช่าในช่วง รายได้ค่าเช่าในช่วง
ก่อนครบกาหนด
ก่อนครบกาหนด
ก่อนครบกาหนด
ก่อนครบกาหนด
สัญญาเช่าจะอ้างอิง สัญญาเช่าจะอ้างอิง สัญญาเช่าจะอ้างอิง สัญญาเช่าจะอ้างอิง
ตามอัตราค่าเช่าใน ตามอัตราค่าเช่าใน ตามอัตราค่าเช่าใน ตามอัตราค่าเช่าใน
สัญญาเช่าและ
สัญญาเช่าและ
สัญญาเช่าและ
สัญญาเช่าและ
หลังจากครบกาหนด
หลังจากครบ
หลังจากครบกาหนด
หลังจากครบ
สัญญาเช่าจะอ้างอิง กาหนดสัญญาเช่า สัญญาเช่าจะอ้างอิง กาหนดสัญญาเช่า
ตามอัตราค่าเช่าตลาด จะอ้างอิงตามอัตรา ตามอัตราค่าเช่าตลาด จะอ้างอิงตามอัตรา
ค่าเช่าตลาด
ค่าเช่าตลาด
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โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
สมมติ ฐาน

บริษทั แกรนด์
แอสเซท แอดไวเซอรี่
จากัด

อัตราการเติบโตของค่า
เช่าสานักงาน (Office
Growth Rate) (ร้อยละ)

ร้อยละ 3.5 ต่อปี

อัตราการเช่าสานักงาน
(Office Occupancy
Rate) (ร้อยละ)

ปี ท1่ี -10: ร้อยละ 97
ปี ท่ี 11-18: ร้อยละ 95
ปี ท่ี 19 เป็ นต้นไป:
ร้อยละ 90

บริษทั อเมริกนั
แอ๊พเพรซัล
(ประเทศไทย)
จากัด
ปี ท่ี 1-4: ร้อยละ
5.0 ต่อปี
ปี ท่ี 5-7: ร้อยละ
3.3 ต่อปี
ปี ท่ี 8 เป็ นต้นไป:
ร้อยละ 3.0 ต่อปี

โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
บริษทั อเมริกนั
แอ๊พเพรซัล
(ประเทศไทย)
จากัด

บริษทั แกรนด์
แอสเซท แอดไวเซอรี่
จากัด
ร้อยละ 3.5 ต่อปี

ปี ท่ี 1-5: ร้อยละ 98 ร้อยละ 98
ปี ท่ี 6-8: ร้อยละ 95
ปี ท่ี 9 เป็ นต้นไป:
ร้อยละ 90

ปี ท่ี 1-4: ร้อยละ 5.0
ต่อปี
ปี ท่ี 5-7: ร้อยละ
3.3 ต่อปี
ปี ท่ี 8 เป็ นต้นไป:
ร้อยละ 3.0 ต่อปี
ปี ท่ี 1-5: ร้อยละ 98
ปี ท่ี 6-8: ร้อยละ 95
ปี ท่ี 9 เป็ นต้นไป:
ร้อยละ 90

อัตราคิดลด
(Discount Rate) (ร้อยละ)

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 9

ร้อยละ 9

อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Capitalization
Rate) (ร้อยละ)

-

-

ร้อยละ 6.5

ร้อยละ 6

หมายเหตุ: อัตราค่าเช่าตลาดทีป่ รากฏในตารางนี้เป็ นอัตราสาหรับผูเ้ ช่ารายใหม่และผูเ้ ช่าทีต่ ่อสัญญาเช่า
ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์ได้ตรวจสอบสมมติฐานหลักของผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนแล้ว ไม่พบสิง่ ที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับผลประกอบการเฉลี่ยในอดีตและแนวโน้มผลการดาเนินงานของทรัพย์สนิ ที่เข้าลงทุน
ตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรมให้เช่าอาคารสานักงานและพืน้ ทีเ่ พื่อพาณิชยกรรม
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการทีจ่ ะเกิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าวได้ หรือเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะไม่
เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ และเนื่องจากความเห็นดังกล่าวตัง้ อยู่บนปจั จัยสภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจใน
ปจั จุบนั ดังนัน้ หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ในอนาคต อาจส่งผลให้ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต
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อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์เป็ นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดย
ทางอ้อมโดยการเข้าถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้และมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั เอ็กเชน ทาว
เวอร์ ดังนัน้ ราคาประเมินจากผูป้ ระเมินราคาซึง่ อ้างอิงการเข้าถือกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ โดยตรงจึงไม่สามารถสื่อถึงผลตอบแทน
ทีก่ องทรัสต์จะได้รบั จากเข้าลงทุนดังกล่าวได้ทงั ้ หมด ทางที่ปรึกษาทางการเงินจึงได้มกี ารวิเคราะห์มูลค่าของการเข้าลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สนิ โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ไว้เพิม่ เติม
เนื่องจากการลงทุนของทรัสต์จะเป็ นการลงทุนโดยทางอ้อมโดยการเข้าถือหุ้นอย่างน้ อยร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่
จาหน่ายได้และมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของโครงการดังกล่าว ดังนัน้ ผลตอบแทนทีก่ องทรัสต์จะได้จากการลงทุนจะอยู่ในรูปแบบ
ของกระแสเงินสดทีไ่ ด้รบั จากเงินปนั ผลในฐานะผูถ้ อื หุน้ ดอกเบีย้ และเงินต้นจากการให้กยู้ มื เงินหรือการเข้ารับภาระหนี้เงินกูท้ ม่ี ี
อยู่เดิมในฐานะผูใ้ ห้กู้ ซึง่ บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ จะชาระให้แก่กองทรัสต์ในฐานะผู้ให้กหู้ รือผู้รบั โอน โดยในครัง้ นี้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินเห็นว่า วิธกี ารคานวณมูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) เป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสมใน
การประเมิน เนื่องจากสามารถประมาณกระแสเงินสดในอนาคตได้ และระบุความเสีย่ งเพื่อคานวณอัตราคิดลดได้ โดยคานวณ
มูลค่าปจั จุบนั (Present Value) ของกระแสเงินสดรับทีไ่ ด้จากเงินปนั ผล ดอกเบีย้ และเงินต้นของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ตลอด
ช่วงระยะเวลาทีป่ ระเมิน โดย ณ ปี สุดท้ายจะมีการคิดมูลค่าโดยอ้างอิงอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสด ( Terminal
Growth Rate)
โดยกระแสเงินสดรับทีไ่ ด้จากเงินปนั ผล ดอกเบี้ยและเงินต้นหมายถึง กระแสเงินสดรับที่ได้จากรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์หลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ และกระแสเงินสดทีจ่ ่ายสาหรับรายจ่ายของใน
ส่วนของโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สนิ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งการคิดคานวณมีสมมติฐานหลักทาง
การเงินดังต่อไปนี้
1)

กระแสเงินสดรับทีไ่ ด้จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์หลังหักค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สนิ หมายถึง กระแสเงินสดทีไ่ ด้รบั จากค่าเช่าและบริการของโครงการ หักออกด้วยค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารทรัพย์สนิ เช่น ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าทาความ
สะอาด ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเบีย้ ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง และภาษีโรงเรือน โดยกระแส
เงิน สดนี้ ท างผู้ ป ระเมิน ทรัพ ย์ สิน ทัง้ 2 รายได้ มีก ารประเมิ น ตามที่แ สดงในรายงานการประเมิน ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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(หน่ วย: ล้านบาท)

2559 2560
(3M)

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด
กระแสเงินสดรับทีไ่ ด้
จากรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ

131

536

568

618

630

635

667

678

661

692

704

กระแสเงินสดจ่ายที่
เกีย่ วข้องกับการ
บริหารทรัพย์สนิ

42

171

180

193

197

200

210

214

212

222

227

กระแสเงินสดสุทธิ

90

365

388

425

432

434

457

464

448

470

477

บริษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
กระแสเงินสดรับทีไ่ ด้
จากรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ

132

536

567

607

619

644

677

692

721

758

775

กระแสเงินสดจ่ายที่
เกีย่ วข้องกับการ
บริหารทรัพย์สนิ

41

165

176

187

190

199

209

213

223

235

238

กระแสเงินสดสุทธิ

92

371

392

419

429

445

468

479

498

523

536

2)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน คือ ดอกเบี้ยสาหรับเงินกู้จากกองทรัสต์ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยอยู่ทอ่ี ตั ราไม่เกิน MLR
บวกร้อยละ 2 ต่อปี

3)

ค่าเสื่อมราคา คือ ค่าเสื่อมราคาสาหรับอาคารและทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้องของอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมิใช่ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นเงินสด โดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวในปี 2558

4)

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล คือ ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ตอ้ งชาระ โดยกาหนด ทีอ่ ตั ราร้อยละ
20
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5)

อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสด ทีน่ ามาใช้ในการคานวณมูลค่าปจั จุบนั ของกระแส
เงินสด อ้างอิงตามสมมติฐานของผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ และมีสมมติฐานว่าเอ็กเชน ทาวเวอร์จะมีการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องหลังจากปี สดุ ท้าย

อ้างอิงจากสมมติฐานข้างต้นจะสามารถคานวณกาไรสุทธิของบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ได้ อย่างไรก็ตามกาไรสุทธิ
ดังกล่าวจะน้อยกว่ากระแสเงินสดทีก่ องทรัสต์จะได้รบั เนื่องจากกระแสเงินสดทีก่ องทรัสต์จะได้ รบั นัน้ นอกจากจะได้รบั เงินปนั
ผลซึง่ อ้างอิงจากกาไรสุทธิของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์แต่ละปี แล้ว กองทรัสต์จะได้รบั ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื แก่บริษทั เอ็ก
เชน ทาวเวอร์ ซึง่ อ้างอิงจากค่าใช้จา่ ยทางการเงินของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ นอกจากนี้บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ยงั มีค่าใช้จ่าย
ที่มิใช่เงินสด ซึ่งได้แก่ ค่าเสื่อมราคา จึงส่งผลให้บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์สามารถดาเนินการจ่ายเงินปนั ผลเพิ่มเติมให้แก่
กองทรัสต์ได้ซง่ึ อ้างอิงจากกาไรสะสมของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์และ/หรือการชาระคืนเงินต้น โดยกระแสเงินสดทีก่ องทรัสต์จะ
ได้รบั สามารถสรุปได้ดงั นี้
(หน่ วย: ล้านบาท)

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

(3M)
บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด
กระแสเงินสดสุทธิ

90

365

388

425

432

434

457

464

448

470

477

ค่าเสือ่ มราคา

22

89

89

89

89

89

89

89

89

89

34

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

9

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

12

49

53

61

62

63

67

69

66

70

82

กาไรสุทธิ

47

195

214

244

249

251

269

275

262

280

330

บวก: ค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน

9

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

บวก: ชาระคืนเงินต้น

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

บวก: ชาระเงินปนั ผล
จากกาไรสะสม

22

49

89

89

89

89

89

89

89

89

34

กระแสเงิ นสดที่
กองทรัสต์จะได้รบั

78

316

334

364

370

371

390

395

383

400

395
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(หน่ วย: ล้านบาท)

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

(3M)
ผลการประเมิ น
มูลค่า

5,175 ล้านบาท

บริษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
กระแสเงินสดสุทธิ

92

371

392

419

429

445

468

479

498

523

536

ค่าเสือ่ มราคา

22

89

89

89

89

89

89

89

89

89

34

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

9

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

12

50

54

60

62

65

69

72

76

81

94

กาไรสุทธิ

49

200

217

239

247

260

278

287

302

322

377

บวก: ค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน

9

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

บวก: ชาระคืนเงินต้น

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

บวก: ชาระเงินปนั ผล
จากกาไรสะสม

22

49

89

89

89

89

89

89

89

89

34

กระแสเงิ นสดที่
กองทรัสต์จะได้รบั

79

321

337

360

367

380

398

408

423

443

442

ผลการประเมิ น
มูลค่า

5,333 ล้านบาท

โดยสรุปทางที่ป รึกษาทางการเงิน มีความเห็นว่า มูลค่ าของการเข้า ลงทุ นทางอ้อมในทรัพย์สินโครงการเอ็กเชน
ทาวเวอร์ ทีเ่ หมาะสมอยู่ระหว่าง 5,175 – 5,333 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม วิธมี ูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เป็ นการประเมินจากประมาณการทางการเงิน ซึ่งตัง้ อยู่บน
สมมติฐานต่ า งๆ ที่ผู้ป ระเมิน ทรัพ ย์สิน และที่ป รึก ษาทางการเงิน ก าหนดและพิจ ารณาขึ้น มาภายใต้ภ าวะเศรษฐกิจ และ
สถานการณ์ปจั จุบนั ณ วันทีท่ าการประเมิน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต อันมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าว
ข้างต้นอย่างมีนัยสาคัญ อาจส่งผลให้ผ ลประกอบการในอนาคตของบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ หรือ
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ทาให้ตวั แปรต่างๆ ทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่าเปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ มูลค่าผลประโยชน์จากการประกอบกิจการประเมินได้ตาม
วิธนี ้กี จ็ ะเปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
2.3.4 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นและผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาซื้อทรัพย์สิน
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรกนี้ กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ของโครงการ
เมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และหุน้ ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ในราคารวมกันสูงสุดไม่เกินกว่า 7,220 ล้านบาท โดยในการกาหนด
ราคาสุดท้ายทีก่ องทรัสต์จะซือ้ ทรัพย์สนิ หลัก ซึง่ จะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรกทีถ่ ูก
จัดทาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระและที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษทั ในฐานะ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาปจั จัยต่างๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง เช่น ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงทีม่ กี ารเสนอขายหน่วยทรัสต์
อัตราผลตอบแทนในระดับทีเ่ หมาะสมทีน่ ักลงทุนจะได้รบั ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศ
และในตลาดโลก อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุน
ทางเลือกอื่นๆ และการสารวจความต้องการของนักลงทุน (Bookbuilding)
ทัง้ นี้ สาหรับราคาที่กองทรัสต์จะซื้อทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกที่ราคารวมกันสูงสุดไม่เกิน 7,220 ล้านบาท ซึ่ง
ประกอบด้วยราคาในการเข้าลงทุนโดยทางตรงในโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์และราคาหุน้ ในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึง่ เป็ น
ราคาทีต่ ่ากว่าราคาประเมินของทรัพย์สนิ ต่ าสุดทีจ่ ดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระและราคาประเมินต่ าสุดทีจ่ ดั ทาโดยที่
ปรึกษาทางการเงินประมาณ 167 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2.3 บริษทั และทีป่ รึกษาทางการเงินเห็นว่าราคาลงทุนสูงสุด
ดังกล่าวเป็ นราคาทีเ่ หมาะสมและสามารถยอมรับได้ เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกนัน้ มีศกั ยภาพใน
การสร้างรายได้ทส่ี งู โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากทาเลทีต่ งั ้ ทีอ่ ยู่ในศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครและอยู่ตดิ กับสถานีรถไฟฟ้าบีที
เอสชิดลมสาหรับโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสอโศก และสถานีรถไฟฟ้ามหานครสุขุมวิท ซึ่งเป็ น
จุดตัดของระบบขนส่งมวลชนสองเส้นทางที่สาคัญสาหรับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึ่งทาเลดังกล่าวมีอยู่จากัดและเป็ น
ข้อได้เปรียบทีไ่ ม่แปรผันไปกับค่านิยมของผูบ้ ริโภค และทรัพย์สนิ ของทัง้ สองโครงการทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกนัน้ ยังมี
โอกาสในการจัดหารายได้อ่นื ๆ เพิม่ เติมนอกเหนือจากที่ผปู้ ระเมินมูลค่าราคาทรัพย์สนิ อิสระได้มกี ารประเมินไว้ เช่น รายได้
เพิม่ เติมในอนาคตจากป้ายโฆษณาบนตัวอาคาร ค่าบริการเวลาบนจอโฆษณา
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ราคาทรัพย์สิน
สูงสุดที่
กองทรัสต์จะเข้า
ลงทุน

ราคาประเมิ น
ทรัพย์สินตา่ สุด/
มูลค่าหุ้น

สิท ธิก ารเช่ า บนที่ดิน อาคารและงานระบบและ
กรรมสิทธิใ์ นส่วนต่ อเติมของโครงการเมอร์คิวรี่
ทาวเวอร์

2,420 ล้านบาท

2,212 ล้านบาท

บริษทั แกรนด์
แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด

หุ้นร้อยละ 99 ของหุ้นทัง้ หมดในบริษัทเอ็กเชน
ทาวเวอร์ ซึง่ ถือกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ อาคารและงาน
ระบบของเอ็กเชน ทาวเวอร์ และหุ้น ที่เหลือ ใน
บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึง่ ถือโดยบุคคลธรรมดา
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี

4,800 ล้านบาท1

5,175ล้านบาท

ทีป่ รึกษาทางการเงินและ
บริษทั อเมริกนั

รวม

7,220 ล้านบาท

ทรัพย์สิน

ผูป้ ระเมิ นราคา

แอ๊พเพรซัล
(ประเทศไทย) จากัด
7,387 ล้านบาท

1
หมายเหตุ:
ราคาทรัพย์สนิ สูงสุดที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนข้างต้นรวมถึงการลงทุนผ่านการให้บริษทั เอ็กเชน
ทาวเวอร์กู้ยมื เงินเพื่อชาระคืนหนี้เงินกู้ท่มี ีอยู่เดิมของบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ หรือการที่กองทรัสต์เข้ารับภาระหนี้เงินกู้ท่ี
บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์มอี ยู่เดิมในฐานะผูใ้ ห้กู้

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากกรณีทไ่ี ม่มเี งินกูย้ มื ประมาณการอัตราเงินจ่ายจากการดาเนินงานในปี แรก (ประโยชน์
ตอบแทนและเงินลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ใช่เงินสดในบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ (เช่น ค่าเสื่อม
ราคา)) ทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั จากการลงทุนในกองทรัสต์ซง่ึ ประกอบด้วยทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในรูปแบบกรรมสิทธิและสิ
์ ทธิการเช่า (เมื่อ
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกที่ราคาสูงสุด 7,220 ล้านบาท) อยู่ทร่ี ้อยละ 5.17 มีความสมเหตุสมผลเมื่อ
เทีย บกับ สภาวะตลาดในป จั จุ บ ัน รวมถึง เมื่อ เทีย บกับ อัต ราผลตอบแทนในรู ป เงิน ป นั ผลจากการลงทุ น ในกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุน ซึง่ อยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 5.82 (ค่าเฉลีย่ ตามมูลค่า
การลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทกรรมสิทธิและประเภทสิ
ทธิการเช่า โดยมีอตั ราผลตอบแทนประมาณร้อยละ 5.65 สาหรับกองทุน
์
รวมอสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารลงทุนทัง้ หมดในกรรมสิทธิ ์ (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มลิ เลียนแนร์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น) และประมาณร้อยละ 6.16 สาหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทีม่ กี ารลงทุนทัง้ หมดในสิทธิการเช่า (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรทและกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์) คานวณจากอัตราเงินปนั ผล (Dividend Yield) เฉลีย่ ตามมูลค่าตลาด 1 ปี ยอ้ นหลัง (17 มีนาคม
2558 - 16 มีนาคม 2559) และราคาปิ ด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในสานักงานให้เช่าดังกล่าว
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ซึง่ เป็ นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ม่มกี ารกูย้ มื โดยอ้างอิงจากข้อมูลทีจ่ ดั ทาและเปิ ดเผยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (http://www.set.or.th)
การที่อตั ราผลตอบแทนในปี แรกแตกต่างกันนัน้ มีสาเหตุได้จากหลายกรณีเช่น รูปแบบการเข้าลงทุน คุณภาพและ
ทาเลทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ และศักยภาพในการสร้างรายได้เพิม่ เติม เป็ นต้น โดยทัง้ โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และโครงการเอ็ก
เชน ทาวเวอร์เป็ นอาคารสานักงานเกรดเอ มีทาเลทีต่ งั ้ ทีอ่ ยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร ตัวอาคารเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบ
ขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าบีทเี อส และในรอบปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอตั ราการเช่าพืน้ ทีส่ งู ถึงร้อยละ 95.87 – ร้อยละ
98.90 ซึ่ง แสดงให้เ ห็น ว่ า โครงการทัง้ 2 แห่ ง มีศ ัก ยภาพสูง และมีข้อ ได้เ ปรีย บเมื่อ เทีย บกับ อาคารส านั ก งานอื่น ใน
กรุงเทพมหานคร นอกจากนัน้ ยังเป็ นโครงการทีม่ คี ่แู ข่งในทาเลเดียวกันค่อนข้างน้อยและมีโอกาสทีจ่ ะมีค่แู ข่งรายใหม่ๆ ในทาเล
เดียวกันกับโครงการทัง้ สองแห่งนัน้ ค่อนข้างต่า
ทัง้ นี้ หากพิจารณาประมาณการอัตราเงินจ่ายจากการดาเนินงานในปี แรก (ประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนจาก
สภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ใช่เงินสดในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ (เช่น ค่าเสื่อมราคา)) ของกองทรัสต์ในกรณีมี
การกูย้ มื เงินจะเท่ากับร้อยละ 6.101 แม้ว่าจะสูงกว่ากรณีทไ่ี ม่มกี ารกูย้ มื เงิน แต่ผลู้ งทุนจะมีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ จากการกูย้ มื เงิน
ของกองทรัสต์ดว้ ยเช่นกัน
ในกรณีทก่ี องทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักราคารวมกันในราคาต่าสุดของราคาประเมินหรือราคาซือ้ ขาย (แล้วแต่ว่า
ราคาใดจะต่ า กว่า ) ที่ประมาณ 7,012 ล้านบาท นัก ลงทุนจะได้รบั ผลตอบแทนที่ม ากขึ้นที่ร้อ ยละ 6.41 โดยสามารถสรุ ป
รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนในปี แรกของกองทรัสต์ในกรณีต่างๆ ดังนี้

1

โดยกองทรัสต์จะมีการกูย้ มื เงินกูร้ ะยะยาววงเงินไม่เกิน 2,150 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมสูงสุดทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุน
ครัง้ แรกเพือ่ ใช้สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรก
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อัตราเงิ นจ่าย
ผลตอบแทนที่
เงิ นลดทุน (2) ของกองทรัสต์
เทียบเคียงได้
(1) + (2)

ราคาซื้อ

อัตราเงิ นจ่าย
จากการ
ดาเนิ นงาน (1)

กรณีทก่ี องทรัสต์จะซือ้
ทรัพย์สนิ หลักในราคา
สูงสุดโดยมีการกูย้ มื เงิน

7,220

6.10%

-

0.88%

6.98%

กรณีท่ีกองทรัสต์จ ะซื้อ
ทรัพ ย์สิน หลัก ในราคา
ต่ าสุดของราคาประเมิน
ห รื อ ร า ค า ซื้ อ ข า ย
(แล้วแต่ว่าราคาใดจะต่ า
กว่า) โดยมีการกูย้ มื เงิน

7,012

6.41%

-

0.89%

7.30%

กรณีท่ีกองทรัสต์จ ะซื้อ
ทรัพ ย์สิน หลัก ในราคา
สูงสุดโดยไม่มีการกู้ยืม
เงิน

7,220

5.17%

5.82%

0.75%

5.92%

นอกจากนี้ ประมาณการอัตราเงินจ่ายจากการดาเนินงานจะขึน้ อยู่กบั อุปสงค์และอุปทานในตลาดขณะทีท่ าการเสนอ
ขายโดยผ่านการสารวจความต้องการของนักลงทุน (Bookbuilding) ทัง้ นี้อุปสงค์และอุปทานในตลาดในขณะนัน้ จะขึน้ อยู่กบั
ภาวะตลาดและมีการเสนอขายของกองทรัสต์อ่นื ๆในขณะนัน้ หรือไม่ ตลอดจนผลตอบแทนของกองทรัสต์อ่นื ๆ ทีเ่ สนอขาย ณ
เวลานัน้ ด้วย
ความเห็นบางประการเกีย่ วกับมูลค่าทรัพย์สนิ
บริษทั และทีป่ รึกษาทางการเงินมีความเห็นว่ามูลค่ารวมสูงสุดทีก่ องทรัสต์จะลงทุนแตกต่างจากราคาประเมินรวมของ
ทรัพย์สนิ ต่าสุดทีจ่ ดั ทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าราคาทรัพย์สนิ อิสระและทีป่ รึกษาทางการเงินอย่างไม่มนี ัยสาคัญ นอกเหนือจากนัน้
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของผูป้ ระเมินอิสระซึ่งใช้วธิ พี จิ ารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow) ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานการคานวณทีส่ าคัญคือ เป็ นการกาหนดสมมติ ฐานจากรายได้ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายและ
สภาพอสังหาริมทรัพย์ ณ วันทีท่ าการประเมินราคาเป็ นเกณฑ์ ซึ่งบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าทรัพย์สนิ ที่
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กองทรัสต์จะเข้าลงทุนยังมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิม่ เติม และปรับลดค่าใช้จ่ายรวมถึงสมมติฐานอื่นๆ ซึ่งแตกต่ างจาก
สมมติฐานผูป้ ระเมินอิสระ ดังนี้
1.

ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกมีโอกาสในการจัดหารายได้อ่นื ๆ เพิม่ เติมนอกเหนือจากทีผ่ ปู้ ระเมินมูลค่าราคา
ทรัพย์สนิ อิสระได้มกี ารประเมินไว้ ซึง่ รายได้อ่นื ๆเพิม่ เติมนัน้ ประกอบด้วย ค่าเช่าและ/หรือค่าบริการพืน้ ที่
สาหรับป้ายโฆษณาบนตัวอาคาร ค่าเช่าและ/หรือค่าบริการเวลาบนจอโฆษณา เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตามใน
การจัดหารายได้เพิม่ เติมดังกล่าว กองทรัสต์อาจจะมีต้นทุนในการดาเนินการและอาจต้องมีการขออนุ ญาต
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก่อนจะดาเนินการดังกล่าวได้

2.

ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกมีโอกาสในการจัดหารายได้เพิม่ เติมหรือลดค่าใช้จ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
อาคารทัง้ 2 แห่งถูกบริหารโดยบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์เช่น บริษทั มีอานาจต่อรองกับผู้ให้บริการ
ภายนอกมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้สามารถจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอกได้ในราคาที่ถูกลง การแนะนาผู้เช่า
รายย่อยไปให้อกี อาคารหนึ่ง เป็ นต้น

3.

บริษทั ประกอบด้วยบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ
ในด้านการเข้าลงทุนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิม่ ศักยภาพของทรัพย์สนิ ดังนัน้ จึงมีโอกาสทีก่ องทรัสต์จะ
ใช้ความเชีย่ วชาญดังกล่าวของบริษัทในการดาเนินการพัฒนาเพิม่ ศักยภาพของทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้
แรก ซึ่งจะส่งผลให้กองทรัสต์มโี อกาสเรียกเก็บค่าเช่าและ/หรือค่าบริการ และปรับอัตราค่าเช่าและ/หรือ
ค่าบริการในอัตราทีส่ งู ยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตามการดาเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดต้นทุนเพิม่ เติม
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2.4

สรุปสาระสาคัญของสัญญา

สรุปสาระสาคัญของสัญญาที่ ทาให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สินที่ กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก
1.

สัญญาซื้อขายหุ้นในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ (Share Sale Agreement)
คู่สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องจะเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ เมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้ได้ดาเนินการเสร็จสิน้ แล้ว
1.

สานักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมตั โิ ครงการจัดตัง้ TPRIME ซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์รวมถึง
การเข้าซือ้ หุน้ ทัง้ หมดในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ และการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ TPRIME

2.

ได้มกี ารออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์แก่ประชาชนครัง้ แรกเรียบร้อยแล้ว และเงิน ทีไ่ ด้รบั จากการระดมทุน
ด้วยการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครัง้ แรกดังกล่าว ได้ถูกโอนไปยังบัญชีของทรัสตีเพื่อกองทรัสต์ เป็ น
จานวนไม่ต่ากว่า 5,450,000,000 บาท (อย่างไรก็ตาม ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์อาจใช้สทิ ธิผ่อนผันเงื่อนไขนี้ได้แต่ เพียง
ฝา่ ยเดียวโดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากผูข้ าย)

3.

ทรัสตีในฐานะตัวแทนของกองทรัสต์และผู้ให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ ได้ดาเนินการเข้าทาสัญญากู้ยมื เพื่อให้
สินเชื่อเป็ นจานวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,150,000,000 บาท แก่ TPRIME เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ ์ (Closing)
(อย่างไรก็ตาม ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์อาจใช้สทิ ธิผ่อนผันเงื่อนไขนี้ได้แต่ เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องได้รบั ความยินยอม
จากผูข้ าย)

4.

มีการดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนทัง้ หมด หรือมีการสละสิทธิที์ จ่ ะบังคับให้มกี ารดาเนินการตามเงื่อนไข
บังคับก่อนดังกล่าวภายใต้สญ
ั ญากูย้ มื จนครบถ้วนแล้ว

5.

คู่สญ
ั ญาทีป่ รากฏในสัญญาก่อตัง้ กองทรัสต์ (Trust Deed) และสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้ดาเนินการ
เข้าทาสัญญาก่อตัง้ กองทรัสต์ และสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์แล้วเสร็จ

6.

การดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนทัง้ หมด หรือมีการสละสิทธิที์ จ่ ะบังคับให้มกี ารดาเนินการตามเงื่อนไข
บังคับก่อนดังกล่าวภายใต้สญ
ั ญาดาเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ได้สทิ ธิการเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์และ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องจนครบถ้วนแล้ว

ผูข้ าย

1. บริษทั Venus Real Estate Investment Limited (นิตบิ ุคคลซึง่ จดทะเบียนจัดตัง้
ภายใต้กฎหมายสาธารณรัฐมอริเชียส) (“Venus”) และ
2. นายสุชาติ เจียรานุสสติ

ผูซ้ ื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
(“TPRIME”) โดยทรัสตี
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ผูค้ า้ ประกัน

บริษทั Wideachieve Holdings Limited (นิตบิ ุคคลซึง่ จดทะเบียนจัดตัง้ ในหมู่เกาะบริตชิ
เวอร์จนิ ไอส์แลนด์) โดยผูค้ ้าประกันมีหน้าทีใ่ นการรับผิดร่วมกับ Venus หากมีการผิดคา
รับรอง หรือคารับประกันที่ Venus เป็ นผูใ้ ห้

ทรัพย์สินที่จะซื้อ
ขาย

1. หุ้น สามัญ และหุ้ น บุ ริม สิท ธิท ัง้ หมดในบริษั ท เอ็ก เชน ทาวเวอร์
(“บริ ษั ท ”)
(นิตบิ ุคคลซึง่ จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไทย) ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิของผู
์ ข้ าย จานวน
ทัง้ สิน้ 5,000,000 หุน้ โดยแบ่งออกเป็ น
(1)

หุน้ บุรมิ สิทธิซง่ึ ชาระแล้วเต็มมูลค่าจานวน 1,950,000 หุน้ ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ ์
ของ Venus และ

(2)

หุน้ สามัญซึง่ ชาระแล้วเต็มมูลค่าจานวน 3,049,999 หุน้ ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิของ
์
นายสุชาติ เจียรานุสสติ

ทัง้ นี้ผู้ขายต้องดาเนินการเพื่อให้หุ้นสามัญซึ่งชาระแล้วเต็มมูลค่าจานวน 1 หุ้น ซึ่ง
เป็ นกรรมสิทธิของนายภั
กดี ภักดินรา
์
์ โอนมายังผูซ้ อ้ื ด้วย
2. ผูข้ ายจะต้องดาเนินการเพื่อโอนกรรมสิทธิในหุ
์ น้ ซึง่ รวมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ใน
หุน้ (รวมถึงสิทธิในเงินปนั ผล หรือการกระจายผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่หรือ
หลังจากการโอนกรรมสิทธิ ์ (Closing) ตามสัญญา) โดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆ
3. ผูข้ ายจะต้องดาเนินการให้มกี ารสละสิทธิในการซื้อหุน้ ก่อนใดๆ ที่มอี ยู่เหนือหุน้ ของ
บริษทั ก่อนหรือในวันทีจ่ ะมีการโอนกรรมสิทธิ ์ (Closing) ตามสัญญา
ราคาซื้อขาย

4,800,000,000 บาท หักด้วย (1) หนี้เงินกูท้ ค่ี งค้างต่อธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
และธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) (2) หนี้สนิ ค้างจ่ายอื่นๆ (Other Indebtedness) (3)
ภาระผูกพันในการกูย้ มื เงินทีค่ งค้างต่อบริษทั ในเครือ (Intra-Group Financing Payables)
และ (4) การจ่ายเงินเกินจานวน (Leakage) และอาจมีการปรับลดหรือเพิม่ ตามปริมาณเงิน
สดคงค้างในบัญชีของบริษทั ทัง้ นี้ ราคาซือ้ ขายจะไม่เกิน 4,801,000,000 บาท โดยชาระใน
วันทีท่ าการโอนกรรมสิทธิในหุ
์ น้ ทีซ่ อ้ื ขาย (Closing)

ทรัพย์สินอ้างอิ ง
(Underlying
Asset)

โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ (ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั ) และสิทธิในสัญญาต่อเชื่อมพืน้ ที่
์
กับสถานีรถไฟฟ้าอโศก (ซึง่ บริษทั เอ็กเชน คอนเนคชัน่ ซึง่ เป็ นบริษทั ทีบ่ ริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้
ร้อยละ 99.99 เป็ นคู่สญ
ั ญา)

ลักษณะการ
ซื้อขาย

การซื้อขายหุ้นตามสัญญานี้เป็ นการซื้อขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทงั ้ หมดในบริษัท
เอ็กเชน ทาวเวอร์ในคราวเดียวกัน
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เงื่อนไขบังคับก่อน

1. ผูซ้ อ้ื ได้รบั การอนุมตั ทิ จ่ี าเป็ นต้องได้รบั ภายใต้ขอ้ กาหนดของเอกสารจัดตัง้ ของตนใน
การเข้าซื้อหุ้น และการทาธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้สญ
ั ญานี้เป็ นที่เรียบร้อย
แล้ว
2. Venus ได้รบั การอนุมตั ทิ จ่ี าเป็ นต้องได้รบั ภายใต้ขอ้ กาหนดของเอกสารจัดตัง้ ของตน
ในการขาย และการทาธุรกรรมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้สญ
ั ญานี้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
3. ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) (ในฐานะผูร้ บั หลักประกันเพื่อและในนามของเจ้าหนี้มี
ประกันสาหรับการให้กู้ยมื เงินแก่บริษัท) ได้ดาเนินการสละสิทธิที์ ่จะบังคับให้มกี าร
ดาเนินการตามหนังสือตกลงกระทาการ (Letter of Undertaking) ลงวันที่ 8 กันยายน
2551 เพื่อการเข้าทาธุรกรรมภายใต้สญ
ั ญานี้
4. ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) (ในฐานะผูร้ บั หลักประกันเพื่อและในนามของเจ้าหนี้มี
ประกันสาหรับการให้กู้ยมื เงินแก่บริษัท) ได้ดาเนินการสละสิทธิที์ ่จะบังคับให้มกี าร
ดาเนินการตามสัญญาด้อยสิทธิ (Subordination Agreement) ลงวันที่ 8 กันยายน
2551 เพื่อการเข้าทาธุรกรรมภายใต้สญ
ั ญานี้
5. ผูถ้ ือหุ้นแต่ละรายของบริษัทได้ดาเนินการสละสิทธิการซื้อหุ้นก่อน (right of first
refusal) ตามข้อ 6 ของข้อบังคับของบริษทั
6. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารโอนหุน้ ของบริษทั ภายใต้สญ
ั ญานี้
ตามข้อ 10 ของข้อบังคับของบริษทั
7. บริษัท เอ็ก เชน ทาวเวอร์ และบริษัท เอ็ก เชน คอนเนคชัน่ ( “กลุ่ ม บริ ษัท ”) ได้
ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึง่ การสละสิทธิ ความยินยอม และการอนุ มตั ทิ จ่ี าเป็ นแก่การ
ซือ้ ขายหุน้ และการทาธุรกรรมอื่นๆ ตามทีแ่ ต่ละบริษทั เกีย่ วข้องภายใต้สญ
ั ญานี้
8. ไม่มกี ารดาเนินการฟ้องร้อง โดยบุคคลใดๆ ต่อหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจ หรือโดย
หน่วยงานราชการทีม่ อี านาจ เพื่อทีจ่ ะระงับ ยับยัง้ หรือแทรกแซงโดยวิธใี ดๆ ซึง่ การ
ถือ ครองกรรมสิท ธิใ์ นกิจ การและทรัพ ย์ส ิน ของผู้ซ้ือ หรือ ของกลุ่ ม บริษัท อัน เป็ น
สาระสาคัญ ซึง่ จะจากัดการใช้สทิ ธิในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิในหุ
์ น้ ของผู้ซอ้ื รวมถึง
การเรียกร้องให้ผซู้ อ้ื ต้องจาหน่ายไปซึง่ หุน้ ทีซ่ อ้ื ขายไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมด

ข้อตกลงกระทา
การก่อนวันโอน
กรรมสิ ทธ์ (Pre-

1. ข้อตกลงเกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจ
1.1 ผู้ขายตกลงดาเนินการให้กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามปกติธรรมดา
ตามที่เคยดาเนินการมาก่อน เว้นแต่ในกรณีท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบเป็ นหนังสือจาก
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closing
Obligations)

ผูซ้ อ้ื หรือเพื่อดาเนินการตามทีก่ าหนดในสัญญานี้
1.2 ผูข้ ายตกลงดาเนินการเพื่อมิให้กลุ่มบริษทั ทาธุรกรรมดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูซ้ ้อื โดยที่ผซู้ อ้ื จะไม่ปฏิเสธการให้ความเห็นชอบ
โดยไม่มเี หตุผลอันสมควรและจะให้ความยินยอมดังกล่าวโดยเร็ว เช่น
(ก)

เข้าทาสัญญาหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เป็ นจ านวนเงินเกินกว่ า 1,500,000 บาทต่ อรายการ และรวมทัง้ หมดเป็ น
จานวนเงินเกินกว่า 5,000,000 บาท (แต่ละกรณีไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )

(ข)

เข้า ทา แก้ไ ขเพิ่มเติมสัญ ญา หรือ ก่อให้เกิดภาระผูกพัน ใดๆ ซึ่ง ไม่อ าจจะ
ยกเลิกได้โดยการแจ้งล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยความ
เสียหาย หรือนอกเหนือไปจากการดาเนินธุรกิจตามปกติธรรมดา หรือมีผลให้
ค่าใช้จ่ายประจาปี รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ หมดเกินกว่า 1,500,000 บาท (ไม่
รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )

(ค)

เข้าครอบครอง หรือตกลงที่จะเข้าครอบครองทรัพย์สนิ อันเป็ นสาระสาคัญ
หรือหุน้ หรือเข้าทา แก้ไขเพิม่ เติมสัญญา หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ทีจ่ ะ
กระทาการดังกล่าว ซึ่งต้องจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดใดๆ
เป็ นจานวนเงินเกินกว่า 1,500,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )

(ง)

จาหน่ าย หรือตกลงที่จะจาหน่ ายไปซึ่งส่วนใดของทรัพย์สนิ ในราคาต่ ากว่า
ราคาตลาด

(จ)

เข้าครอบครอง หรือตกลงทีจ่ ะเข้าครอบครอง ซึง่ หุน้ หรือผลประโยชน์ใดๆ ใน
บริษทั จากัด ห้างหุน้ ส่วน หรือองค์กรธุรกิจอื่น

(ฉ)

กูย้ มื เงิน

(ช)

จัดสรรหรือออกหุ้น หรือหุ้นกู้ ของกลุ่มบริษัท หรือสิทธิ ใดๆ เพื่อจองซื้อหุ้น
ดังกล่าว

(ซ)

ชาระคืน ขายคืน หรือซือ้ คืน ซึง่ หุน้ หรือหุน้ กูข้ องกลุ่มบริษทั

(ฌ)

ให้กยู้ มื เงิน นอกเหนือไปจากการให้สนิ เชื่อทางการค้าตามปกติธรรมดาในการ
ประกอบธุรกิจแก่บุคคลใดๆ ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มบริษทั
ฟ้องร้อง หรือประนีประนอมยอมความในการดาเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่

(ญ)

เกีย่ วเนื่องกับการเรียกชาระหนี้ตามการประกอบธุรกิจอันเป็ นปกติธรรมดา
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(ฎ)

ดาเนินการเพื่อให้มกี ารชาระเงินโดยลูกหนี้ก่อนวันที่หนี้ถงึ กาหนดชาระโดย
ปกติ

(ฏ)

ชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ทางการค้าล่าช้ากว่าวันครบกาหนดการชาระหนี้ดงั กล่าว

(ฐ)

แก้ไขในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ เกีย่ วกับข้อตกลงการจัดหาสินค้า และบริการ

(ฑ)

กระทาการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ อ้างอิง ดังต่อไปนี้

(ฒ)

(1)

ดาเนินการขออนุ ญาตเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ หรืออาคาร
หรือทาการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ หรืออาคารตามทีไ่ ด้รบั
อนุญาต นอกเหนือไปจากการดาเนินธุรกิจตามปกติธรรมดาหรือตามที่
ผูซ้ อ้ื ร้องขอเพื่อการเข้าทาธุรกรรมภายใต้สญ
ั ญานี้

(2)

ดาเนินการใดๆ ในการปรับเปลีย่ นหรือต่อเติมโครงสร้าง หรือเปลีย่ น
ลัก ษณะการใช้ท รัพ ย์สิน ซึ่ง เป็ น สาระสาคัญ นอกเหนื อ ไปจากการ
ดาเนินธุรกิจตามปกติธรรมดา

(3)

ทาการยกเลิกหรือบอกเลิก สละสิทธิ หรือไม่แจ้งเพื่อต่ออายุ ข้อตกลง
หรือใบอนุ ญาต อันเป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับแต่ละกลุ่มบริษัท เว้นแต่
เป็ นการยกเลิกสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายย่อยเมื่อสิน้ อายุการเช่าภายใต้
สัญญาเช่าดังกล่าว

(4)

เข้าท าหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลง ใบอนุ ญ าต หรือข้อผูก พันใดๆ ที่
สาคัญของกลุ่มบริษทั เว้นแต่เป็ นการดาเนินธุรกิจตามปกติธรรมดา

กระทาการต่อไปนี้ (เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ฎหมายกาหนด)
(1)

ทาการเปลีย่ นแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการจ้าง (รวมถึงค่าตอบแทน
บ า นา ญ แ ละ สวั ส ดิ ก า รอื่ น) ข อง พ นั ก ง า นข อง กลุ่ ม บ ริ ษั ท
นอกเหนือไปจากการเพิม่ ขึน้ ตามปกติธรรมดาซึง่ ผู้ขายจะต้องแจ้งให้
ผูซ้ อ้ื ทราบทันทีตามสมควร

(2)

ให้ หรือตกลงจะให้ ค่าตอบแทนพิเศษ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด แก่
พนักงานของกลุ่ม บริษัท หรือ ผู้ท่อี ยู่ในความอุป การะของพนักงาน
นัน้ ๆ นอกเหนือไปจากการให้ตามธรรมเนียมปฏิบตั ติ ามปกติธรรมดา

(3)

เลิกจ้างพนักงานของกลุ่มบริษทั เว้นแต่พนักงานได้กระทาความผิด
ให้สทิ ธิในหุ้น แบ่งปนั ผลกาไร ให้เงินโบนัส หรือให้ผลประโยชน์อนั

(4)
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เป็ นสิง่ จูงใจโดยวิธอี ่นื ใด แก่พนักงานของกลุ่มบริษทั
(ณ)

เข้าทาสัญญาค้าประกัน สัญญาชดใช้ความเสียหาย หรือข้อตกลงอื่นใดทีม่ ผี ล
เป็ นการรับประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิด
ภาระผูกพันเหนือทรัพย์สนิ หรือหน้าที่ท่ตี ้องปฏิบตั ิในกรณีใดๆ เว้นแต่เป็ น
การดาเนินธุรกิจตามปกติธรรมดา

(ด)

เปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือนโยบายทางบัญชี หรือแก้ไขข้อบังคับของกลุ่ม
บริษัท เว้นแต่ เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดหรือตามมาตรฐานการ
บัญชี

(ต)

เปลี่ยนแปลงวิธีคานวณ นโยบาย หลักการ หรือแนวปฏิบตั ิทางภาษี หรือ
วิธกี ารรายงานทางภาษี เข้าทาข้อตกลงกับหน่ วยงานทางภาษีอากรเข้าทา
หรือเปลีย่ นแปลงข้อเรียกร้องทางภาษีทส่ี าคัญ หรือเปลีย่ นแปลงการยื่ นแบบ
รายงานภาษีอ ากรในส่ว นที่สาคัญ หรือ เปลี่ย นแปลงหรือ ยกเลิก ข้อ ตกลง
ดังกล่าวทีม่ ผี ลอยู่ ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความรับผิด
ทางภาษีเพิม่ ขึน้ เว้นแต่จะเป็ นไปโดยสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ผ่ี ่านมา หรือ
เพื่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงานทางภาษีอากร

(ท)

เปลีย่ นแปลงภูมลิ าเนาเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี

ทัง้ นี้ ไม่กระทบต่อการดาเนินการ (1) โดยกลุ่มบริษทั เพื่อลดผลกระทบใดๆ ในกรณี
เกิด เหตุ ฉุ ก เฉิ น หรือ มหัน ตภัย อัน เกี่ย วกับ กลุ่ ม บริษัท หรือ (2) เพื่อ ปฏิบ ัติต าม
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ
2. ข้อตกลงเกีย่ วกับการประกันภัย
2.1 ผู้ขายต้องดาเนินการให้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทยังคงใช้บงั คับได้ ตาม
เงื่อนไขและความคุม้ ครองทีเ่ ป็ นอยู่
2.2 ผูข้ ายต้องดาเนินการเรียกค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วที่สุดเท่าทีจ่ ะสามารถปฏิบตั ิได้
เมื่อทราบว่าอาจเรียกร้องได้จากบริษทั ประกันภัยของกลุ่มบริษทั และไม่กระทาการ
ใดๆ อันกระทบสิทธิดงั กล่าว
2.3 เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูซ้ อ้ื ผูข้ ายต้องไม่ดาเนินการให้มี
การประนีประนอมลดค่าสินไหมทดแทนในนามของกลุ่มบริษทั ทีอ่ าจเรียกร้องได้กบั
บริษัทประกัน ภัย ต่ ากว่ า ร้อ ยละ 50 ของค่ าสิน ไหมทดแทนที่เ รีย กร้อ ง เว้นแต่ ค่ า
สินไหมทดแทนทีเ่ รียกร้องดังกล่าวมีจานวนไม่เกิน 2,000,000 บาท
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3. ข้อตกลงอื่นๆ ของผูข้ าย
ก่อนการโอนกรรมสิทธิ ์ (Closing) ผู้ขายต้องดาเนินการให้ผู้ซ้อื ทาความคุ้นเคยกับ
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั และให้ผซู้ อ้ื รวมทัง้ ตัวแทนของผูซ้ อ้ื สามารถเข้าตรวจสอบบันทึก
สมุดบัญชี ข้อมูล และเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ผูข้ ายอาจปฎิเสธที่
จะดาเนินการดังกล่าวได้หากการดาเนินการนัน้ เป็ นการแทรกแซงการประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั หรือก่อให้เกิดภาระแก่ผขู้ ายหรือกลุ่มบริษทั จนมากเกินไป
ข้อตกลงกระทา
การ ณ วันโอน
กรรมสิ ทธิ์
(Closing Date)

ณ วันโอนกรรมสิทธิ ์ (Closing) ในหุน้ ทีซ่ ้อื ขาย ผูข้ ายและผูซ้ อ้ื มีหน้าที่หลักทีต่ ้องปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
หน้าทีข่ องผูข้ าย
1. ส่งมอบหลักฐานแสดงการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขบังคับก่อนอย่างครบถ้วนแล้วในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับผูข้ ายแก่ผซู้ อ้ื
2. Venus ส่งมอบสาเนาเอกสารแสดงการอนุ มตั ิของ Venus ที่จาเป็ นแก่การเข้าทา
สัญญาซือ้ ขายหุน้ ฉบับนี้แก่ผซู้ อ้ื
3. ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้แก่ผซู้ อ้ื
3.1 ตราสารการโอนหุน้ ในบริษทั และใบหุน้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2 ใบหุน้ ใหม่ทอ่ี อกในนามของผูซ้ อ้ื และ/หรือบุคคลทีผ่ ซู้ อ้ื กาหนด
3.3 สมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีม่ กี ารลงทะเบียนชื่อผูซ้ อ้ื และ/หรือบุคคลทีผ่ ซู้ อ้ื
กาหนดเป็ นผูถ้ อื หุน้
3.4 หนัง สือ ขอยื่น บัญชีร ายชื่อผู้ถือ หุ้นของบริษัท ฉบับ ใหม่ ท่ีมีช่อื ผู้ซ้ือ และ/หรือ
บุคคลทีผ่ ซู้ อ้ื กาหนดเป็ นผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงนามแล้ว
3.5 สาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อนุ มตั ิการแต่งตัง้ กรรมการของ
บริษทั ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ สนอโดยผูซ้ อ้ื
3.6 สาเนารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั อนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
ของบริษทั ตามทีเ่ สนอโดยผูซ้ อ้ื
3.7 คาร้องขอจดทะเบียนการเปลีย่ นแปลงกรรมการและการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
ของบริษทั กับกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ ลงนามแล้ว
3.8 ตราสารการโอนหุน้ ในบริษทั เอ็กเชน คอนเนคชันและใบหุ
่
น้ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง
ใบหุน้ ใหม่ทอ่ี อกในนามของผูซ้ อ้ื และ/หรือบุคคลทีผ่ ซู้ อ้ื กาหนด
ส่วนที่ 2 หน้า 97

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

3.9 สมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เอ็กเชน คอนเนคชันที
่ ม่ กี ารลงทะเบียนชื่อผูซ้ อ้ื
และ/หรือบุคคลทีผ่ ซู้ อ้ื กาหนดเป็ นผูถ้ อื หุน้
3.10 หลักฐานการสละสิทธิการซื้อหุ้นก่อนของผู้ถอื หุ้นแต่ละรายของบริษัทเอ็กเชน
คอนเนคชัน่
3.11 หลักฐานแสดงว่าทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั เอ็กเชน คอนเนคชันได้
่ มมี ติ
อนุมตั กิ ารโอนหุน้ ตามข้อ 10 ของข้อบังคับของบริษทั เอ็กเชน คอนเนคชัน่
3.12 หนังสือขอยื่นบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั เอ็กเชน คอนเนคชันฉบั
่ บใหม่ท่มี ี
ชื่อผูซ้ อ้ื และ/หรือบุคคลทีผ่ ซู้ อ้ื กาหนดเป็ นผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงนามแล้ว
3.13 สาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเอ็กเชน คอนเนคชัน่ อนุ มตั ิการ
แต่งตัง้ กรรมการของบริษทั เอ็กเชน คอนเนคชัน่ ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ สนอโดยผูซ้ อ้ื
3.14 คาร้องขอจดทะเบียนการเปลีย่ นแปลงกรรมการของบริษทั เอ็กเชน คอนเนคชัน่
กับกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ ลงนามแล้ว
หน้าทีข่ องผูซ้ อ้ื
1. ส่งมอบหลักฐานแสดงการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขบังคับก่อนอย่างครบถ้วนแล้วในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับผูซ้ อ้ื แก่ผขู้ าย
2. ส่งมอบสาเนาเอกสารแสดงการอนุ มตั ิท่จี าเป็ นแก่การเข้าทาสัญญาซื้อขายหุ้นของ
ผูซ้ อ้ื
3. ชาระเงินค่าหุน้ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสัญญา
4. ดาเนินการให้บริษทั และบริษทั เอ็กเชน คอนเนคชันช
่ าระคืนหนี้แก่บริษทั ในกลุ่มผูข้ าย
และให้แ ต่ ละบริษัทในกลุ่ม ผู้ขายชาระคืนหนี้ ให้แ ก่บริษัทและบริษัท เอ็ก เชน คอน
เนคชัน่
5. ดาเนินการให้บริษทั ชาระคืนหนี้เงินกูท้ งั ้ หมดจาก Venus และ Venus รับทราบการ
ชาระคืนหนี้เงินกูด้ งั กล่าว
คารับรอง และคา
รับประกัน

คารับรองของผูข้ าย
ผูข้ ายให้คารับรองและรับประกันแก่ผซู้ อ้ื ซึง่ สรุปโดยสาระสาคัญได้ดงั นี้
1

คารับรองทัวไป
่
(ก) ผูข้ าย ผู้ค้าประกัน และกลุ่มบริษทั เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายของประเทศทีไ่ ด้ทาการจดทะเบียนจัดตัง้
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(ข) ผูข้ าย และผูค้ ้าประกัน มีสทิ ธิตามกฎหมายและมีความสามารถทีจ่ ะเข้าทา และ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ดๆ ตามสัญญานี้และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
(ค) สัญญานี้และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องจัดทาขึน้ และมีผลใช้บงั คับสมบูรณ์ตามกฎหมาย
และผูกพัน ผูข้ าย และผูค้ ้าประกันตามข้อตกลงทีป่ รากฏในเอกสารแต่ละฉบับ
(ง) การเข้าทาสัญญาและส่งมอบทรัพย์สนิ ตลอดจนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้ขาย
และผูค้ ้าประกันตามสัญญานี้ มิได้ขดั แย้งหรือทาให้ผดิ สัญญาหรือข้อตกลงอื่นใด
ซึ่ง ผู้ข ายหรือ ผู้ค้ า ประกัน ได้ท าไว้ หรือ กฎหมาย ค าสัง่ ค าพิพ ากษา หรือ
กฎเกณฑ์ทม่ี ผี ลบังคับใช้กบั ผูข้ ายและผูค้ ้าประกัน
2.2 คารับรองเกีย่ วกับบริษทั – หุน้
(ก) ผูข้ ายและผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายเป็ นเจ้าของและผูร้ บั ประโยชน์ใ นหุน้ แต่เพียงผูเ้ ดียว
โดยชอบตามกฎหมาย และมีสทิ ธิออกเสียง และสิทธิอ่นื ๆ ในหุน้ ทีเ่ ป็ นเจ้าของ
หุน้ ทีอ่ อกแล้วของกลุ่มบริษทั เป็ นหุน้ จานวนทัง้ หมดทีม่ กี ารออกนัน้ ซึง่ การออก
หุน้ และจัดสรรหุน้ ของกลุ่มบริษทั เป็ นไปอย่างถูกต้อง และได้มกี ารชาระค่าหุ้น
แต่ละหุน้ นัน้ เต็มมูลค่าแล้ว
(ข) ไม่มบี ุคคลใดมีสทิ ธิเรียกร้องให้จดั สรร จาหน่ าย จ่าย โอน แปลงสภาพ หรือ
ชาระคืนหุน้ หรือหลักทรัพย์ตราสารทุนใดๆ ของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าในปจั จุบนั
หรือในอนาคต
(ค) หุน้ ของกลุ่มบริษัท ทัง้ หมดมิได้เป็ นหลักประกัน หรือตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพัน
ใดๆ
(ง) ได้มกี ารให้ความยินยอมหรือจะมีการให้ความยินยอมสาหรับการโอนหุน้ ที่ซ้อื
ขาย รวมทัง้ หุ้น จ านวน 1 หุ้น ที่ถือ โดยนายภัก ดี ภัก ดิน์ รา ภายในวัน โอน
กรรมสิทธิ ์
(จ) นอกเหนือจากการมอบอานาจตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้ กลุ่มบริษัทไม่มี
การมอบอานาจแก่บุคคลใด ซึ่งยังมีผลบังคับ เพื่อให้เข้าทาข้อตกลงใดๆ หรือ
กระทาการใดๆ แทนบริษทั เว้นแต่เป็ นการมอบอานาจแก่พนักงาน ที่ปรึกษา
ผู้ให้บริการ และตัวแทนของบริษัทเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามปกติของการดาเนิน
ธุรกิจตามหน้าทีข่ องบุคคลดังกล่าว
(ฉ) กลุ่มบริษทั ไม่อยู่ภายใต้การปรับโครงสร้างกิจการ รวมถึงการควบรวม การแยก
หรือยุบกิจการ ภายในระยะเวลา 5 ปี ท่ผี ่า นมา รวมทัง้ ไม่อยู่ในระหว่างการ
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ดาเนินการหรือมีแผนจะดาเนินการแต่อย่างใด
2.3 คารับรองเกีย่ วกับเอกสารของบริษทั
(ก) เอกสารเกี่ยวกับการจัดตัง้ บริษทั ของกลุ่มบริษัทที่ผซู้ อ้ื ได้ตรวจสอบนัน้ ถูกต้อง
และเป็ นสาเนาทีถ่ ูกต้องของเอกสารนัน้ และกลุ่มบริษัทไม่ได้กระทาการอันขัด
กับเอกสารเกีย่ วกับการจัดตัง้ บริษทั แต่อย่างใด
(ข) สมุดทะเบียน เอกสารสาคัญ บัญชี และเอกสารอื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องจัดทา
และเก็บรักษาตามกฎหมายนัน้ ได้รบั การแก้ไขเพิ่มเติมให้ตรงกับเหตุ การณ์
ปจั จุบนั ได้มกี ารเก็บรักษาไว้ถูกต้องตามกฎหมายและประกอบด้วยข้อมูลและ
เอกสารมติต่างๆ ทีก่ ฎหมายกาหนดอย่างถูกต้อง
2.4 คารับรองเกีย่ วกับบริษทั – ด้านบัญชีและภาษีอากร
(ก) งบการเงินของกลุ่มบริษทั จัดทาขึน้ ตามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง โดยสอดคล้องตาม
มาตรฐานการบัญ ชีซ่ึงเป็ น ที่ย อมรับ ทัวไป
่ และสะท้อ นรายละเอียดเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ หนี้สนิ และฐานะทางการเงินทีถ่ ูกต้องครบถ้วน
(ข) งบการเงินของกลุ่มบริษทั จัดทาขึน้ บนพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับนโยบายการบัญชี
ทีน่ ามาใช้ในการจัดทางบการเงินในระยะเวลา 3 ปี ทผ่ี ่านมา
(ค) รายละเอียดเกีย่ วกับภาระภาษีอากรทีอ่ าจถูกประเมิน ได้มรี ะบุในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษทั ครบถ้วนตามทีร่ ะบุ
2.5 คารับรองเกีย่ วกับบริษทั - ด้านภาระผูกพันทางการเงิน
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับภาระผูกพันทางการเงินทัง้ หมด (รวมถึงเงินกู้ พันธบัตร
และตราสารป้องกันความเสี่ยง) ของกลุ่มบริษัท ได้เปิ ดเผยแก่ผู้ซ้อื โดยกลุ่ม
บริษัทได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันดังกล่า ว และการท า
ธุรกรรมใดๆ ตามสัญญานี้ไม่กระทบต่อภาระผูกพันทางการเงินทีม่ อี ยู่ดงั กล่าว
(ข) ไม่มกี ารค้าประกัน ข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหาย หรือการรับประกันอื่นใดในทานอง
เดียวกันโดย หรือเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท นอกเหนือไปจากการดาเนิน
ธุรกิจตามปกติธรรมดา
(ค) นอกเหนือจากหนี้และความรับผิดทีป่ รากฏอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินและ
ทีป่ รากฏอยู่ในสัญญานี้ และหนี้และความรับผิดอันเกิดขึน้ เนื่องจากการประกอบ
ธุรกิจตามปกติของบริษัท กลุ่มบริษัทมิได้มีหนี้ค้างชาระหรือความรับผิดต่ อ
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เจ้าหนี้อ่นื ใด
2.6 คารับรองเกีย่ วกับบริษทั – ด้านภาษี
(ก) กลุ่มบริษัทได้มีการดาเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ การคานวณ
ภาษีเงินได้ และการให้ขอ้ มูลใดๆ ทีก่ ลุ่มบริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งทา ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็ นปจั จุบนั และไม่มีแนวโน้ มที่จะอยู่
ภายใต้ขอ้ พิพาทหรือการประเมินโดยหน่วยงานทางภาษีอากรแต่อย่างใด
(ข) รายละเอียดความยินยอม ข้อตกลง หรือการดาเนินการอื่นใดในทางภาษีอากรที่
กลุ่มบริษทั ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ และพนักงานของกลุ่มบริษทั ได้รบั หรือเข้าทา ซึง่
อาจมีผ ลเกี่ยวข้อ งกับ การด าเนิ น การทางภาษีอ ากรไม่ ว่ า ในปจั จุ บ ัน หรือ ใน
อนาคต ได้รบั การเปิ ดเผยต่อผูซ้ อ้ื แล้ว
(ค) ภาระภาษีใดๆ ทีก่ ลุ่มบริษทั มีหน้าทีจ่ ะต้องชาระ ได้รบั การชาระครบถ้วนแล้ว
(ง) รายละเอียดการประเมินภาษีอากรโดยหน่ วยงานทางภาษีอากรทีเ่ กีย่ วข้องของ
กลุ่มบริษทั ได้เปิ ดเผยต่อผูซ้ อ้ื แล้ว
(จ) กลุ่ ม บริษัท เป็ น ผู้ เ สีย ภาษี อ ากรตามภู มิล าเนาอัน เป็ น สถานที่ท่ีท าการจด
ทะเบียนจัดตัง้ และมิได้มีภูมิลาเนาอื่นใดมาก่อนตลอดระยะเวลานับจากจด
ทะเบียนจัดตัง้ จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ ์
(ฉ) กลุ่มบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และคาสังที
่ ่เกีย่ วข้องอันเกีย่ วกับ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ อย่างครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ภาระภาษีมูลค่าเพิม่ ทีเ่ กิดขึน้ จากส่วน
ต่างทีเ่ กิดขึน้ จากการคานวณภาษีซอ้ื และภาษีขายในช่วงเวลาทีร่ ะบุ
2.7 คารับรองเกีย่ วกับบริษทั – ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
(ก) กลุ่มบริษทั ดาเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายตลอดระยะเวลา 3 ปี ทผ่ี ่านมา
(ข) กลุ่มบริษทั ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในใบอนุ ญาตทัง้ หมดทีจ่ าเป็ นแก่การประกอบ
ธุรกิจและได้เปิ ดเผยใบอนุญาตทัง้ หมดดังกล่าวต่อผูซ้ อ้ื แล้ว
(ค) กลุ่มบริษทั มิได้ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบหรือการดาเนินการใดๆ ซึง่ อาจเป็ น
ผลให้มกี ารระงับ ยกเลิก เพิกถอน หรือเปลีย่ นแปลงใบอนุ ญาต หรืออาจเกิดผล
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สนิ หรือกิจการของกลุ่มบริษทั
(ง) กลุ่มบริษทั มิได้รบั คาบอกกล่าวหรือหมายเรียกใดๆ อันเนื่องมาจากการฝ่าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ หรือบังคับให้กลุ่มบริษทั ละเว้นการ

ส่วนที่ 2 หน้า 101

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

กระท าการ หรือ กระท าการใดๆ ซึ่ง อาจส่ง ผลเสีย หายอย่ า งร้า ยแรงต่ อ การ
ดาเนินกิจการของกลุ่มบริษทั
(จ) ไม่มใี บอนุ ญาตใดของกลุ่มบริษทั ถูกเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือไม่ได้ทาการต่อ
อายุ
2.8 คารับรองเกีย่ วกับทรัพย์สนิ
(ก) ทรัพ ย์ สิน อ้ า งอิ ง ประกอบด้ ว ย สิ่ง ปลู ก สร้ า ง อาคาร ที่ ดิ น และสิท ธิ ใ น
อสังหาริมทรัพย์อ่นื ๆ ทีก่ ลุ่มบริษทั เป็ นเจ้าของ ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์
(ข) กลุ่มบริษัทมีสทิ ธิตามกฎหมายและมีสทิ ธิรบั ผลประโยชน์ แต่ เพียงผู้เดียวใน
ทรัพย์สนิ อ้างอิงและทรัพย์สนิ อื่นๆ ตามที่ปรากฏในงบการเงิน (รวมเรียกว่า
“ทรัพย์สิน”)
(ค) ทรัพย์สนิ มิได้เป็ นหลักประกัน หรือ ตกเป็ นทรัพย์จานอง หรือ ตกอยู่ภายใต้
ภาระผูกพันอื่น ใด เว้นแต่ ก ารจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้า งตามที่กาหนดใน
สัญญา
(ง) ไม่มคี าบอกกล่าว หรือข้อพิพาทใดๆ ระหว่างกลุ่มบริษทั กับบุคคลภายนอก ซึง่
อาจก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ อ้างอิง เพื่อ
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั
2.9 คารับรองเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูล
ข้อมูลซึ่งผู้ขายหรือกลุ่มบริษัทได้เปิ ดเผยต่ อผู้ซ้อื เป็ นข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้อง และ
ครบถ้วนสมบูรณ์นับตัง้ แต่ท่ไี ด้เปิ ดเผยจนถึงปจั จุบนั และผู้ขายมิได้รู้ถึงข้อเท็จจริง
หรือเหตุการณ์ใดอันมิได้เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ผซู้ อ้ื ซึง่ จะส่งผลให้ขอ้ มูลที่
เปิ ดเผยเป็ นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง
2.10 คารับรองเกีย่ วกับประกันภัย
(ก) ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของกลุ่มบริษทั ซึง่ อาจทาประกันภัยได้ ได้มกี ารทาประกันภัย
ไว้ในวงเงินประกันทีเ่ พียงพอและเหมาะสม ทัง้ นี้โดยพิจารณาถึงขนาดและการ
ดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ประกอบกับอัคคีภยั และภัยพิบตั ทิ อ่ี าจเกิดขึน้ ซึง่
บริษทั อื่นทีป่ ระกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเอาประกันภัย โดยได้รบั ความคุม้ ครอง
ในส่วนของอุบตั ิเหตุ การสูญหาย เสียหาย การยึดหรือเวนคืนทรัพย์สนิ โดย
รัฐบาลต่างประเทศ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความรับผิดด้านสิง่ แวดล้อม
และความเสีย่ งอื่นๆ ทีโ่ ดยปกติได้รบั ความคุม้ ครอง
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(ข) กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับยังคงสมบูรณ์ มีผลผูกพัน และใช้บงั คับได้ โดยมี
การชาระเบีย้ ประกันตามทีก่ าหนด
(ค) ไม่มกี ารผิดข้อตกลง เงื่อนไข หรือคารับรองทีร่ ะบุในกรมธรรม์ประกันภัยซึง่ อาจ
ท าให้ผู้ร ับ ประกัน ภัย มีสิท ธิป ฏิเ สธการจ่ า ยค่ า สิน ไหมทดแทน หรือ ยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัย
(ง) ไม่มกี ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า 1,000,000 บาทในช่วงเวลา 1 ปี ท่ี
ผ่านมา และไม่มกี ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า 1,000,000 บาท ทีย่ งั
ค้างชาระ
2.11 คารับรองเกีย่ วกับข้อพิพาท
(ก) กลุ่มบริษทั ไม่ถูกฟ้อง หรือเกีย่ วข้อง หรือตกอยู่ภายใต้ ข้อพิพาท กระบวนการ
ไกล่เกลีย่ กระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ หรือ กระบวนการฟ้องร้องคดีในศาล
(นอกเหนือจากการทีก่ ลุ่มบริษทั ฟ้องเรียกชาระหนี้ในฐานะโจทก์อนั เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติธรรมดา ซึง่ มีจานวนทุนทรัพย์ไม่เกิน 1,000,000 บาท)
รวมทัง้ ไม่มีเหตุ การณ์ ท่ที าให้กลุ่มบริษัทได้รบั ผลกระทบด้วยการดาเนินการ
ดังกล่าว หรือเหตุ การณ์ใดซึ่งมีแนวโน้มจะนาไปสู่การดาเนินการดังกล่าวกับ
กลุ่มบริษทั
(ข) กลุ่ ม บริษัท รวมถึง ทรัพ ย์สิน และกิจ การซึ่ง กลุ่ ม บริษัท เป็ น เจ้า ของหรือ มี
ผลประโยชน์ มิได้ตกอยู่ภายใต้บงั คับหรือฝา่ ฝืนคาสังหรื
่ อคาพิพากษาใด
2.12 คารับรองเกีย่ วกับการล้มละลาย
(ก) กลุ่มบริษัทมิได้อยู่ในภาวะมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว หรือไม่มคี วามสามารถที่จะชาระ
หนี้ และจะไม่อยู่ในภาวะดังกล่าวเนื่องจากการเข้าทาสัญญา
(ข) กลุ่มบริษัทมิได้อยู่ในระหว่างเสนอที่จะดาเนินการใดๆ กับเจ้าหนี้ ไม่ว่าโดย
กระบวนการทางศาลหรือประการใด ซึ่งเจ้าหนี้จะได้รบั ชาระหนี้ต่ ากว่าจานวน
เงินทีเ่ จ้าหนี้มสี ทิ ธิได้รบั ตามข้อตกลง รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ระหว่างการเริม่ เจรจากับ
เจ้าหนี้ เพื่อขอผ่อนระยะเวลาการชาระหนี้เนื่องจากประสบปญั หาทางการเงิน
(ค) กลุ่ มบริษัท มิไ ด้มีก ารดาเนิน การร้อ งขอให้มีก ารแต่ ง ตัง้ ผู้ช าระบัญ ชีหรือเจ้า
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ รวมถึงไม่มคี าสัง่ คาร้อง มติ หรือการเรียกประชุม เพื่อ
วัตถุประสงค์ทจ่ี ะเข้าสูก่ ระบวนการชาระบัญชีหรือกระบวนการล้มละลาย
(ง) ไม่ มีเ จ้า หนี้ ร ายใดของกลุ่ ม บริษัท ด าเนิ น การหรือ มีสิท ธิด าเนิ น การบัง คับ
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หลักประกันเอากับทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษทั
(จ) กลุ่มบริษัทไม่ได้อยู่ระหว่างผิดนัดชาระหนี้อนั เป็ นสาระสาคัญที่มคี วามผูกพัน
ตามสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ และไม่ป ระสบความยากลาบาก
ในการเจรจาเพื่อต่อรองระยะเวลาการชาระหนี้กบั เจ้าหนี้
คารับรองของผูซ้ อ้ื
ณ วันลงนามจนถึงกาหนดวันโอนกรรมสิทธิ ์ ผูซ้ อ้ื ให้คารับรองและคารับประกันแก่ผขู้ ายว่า
ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็ นข้อมูลทีแ่ ท้จริงและถูกต้อง
(ก) ผูซ้ อ้ื เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ จัดตัง้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ของประเทศไทย และได้ร ับ อนุ ญ าตในการออกและเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ โ ดย
สานักงาน ก.ล.ต.
(ข) ผูซ้ อ้ื โดยทรัสตีมสี ทิ ธิตามกฎหมายและมีความสามารถทีจ่ ะเข้าทา และปฏิบตั หิ น้าที่
ใดๆ ทัง้ ปวงตามสัญญานี้และเอกสารอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
(ค) สัญญาและเอกสารอื่นตามข้อ (ข) ข้างต้นจัดทาขึ้นและมีผลใช้บงั คับสมบูรณ์ ตาม
กฎหมายและผูกพันผูซ้ อ้ื ตามข้อตกลงทีป่ รากฏในสัญญาและเอกสารดังกล่าว
(ง) ผู้ซ้อื ได้ดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุ มตั ิอนั จ าเป็ นแก่การเข้าทาและ
ปฏิบตั ิตามสัญญานี้ รวมถึงการเข้าทาเอกสารหรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้
สัญญานี้
(จ) ในการชาระเงินค่าหุ้น ผูซ้ ้อื จะมีแหล่งเงินเพียงพอเพื่อปฏิบตั ติ ามหน้าที่ในการชาระ
ภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้
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การจากัดความรับ
ผิดของผูข้ าย

ข้อจากัดด้านระยะเวลา
ผูข้ ายไม่ตอ้ งรับผิดในการผิดคารับรอง หรือคารับประกันของผูข้ าย เว้นแต่ผซู้ อ้ื ได้สง่ หนังสือ
แจ้งข้อเรียกร้องแก่ผขู้ าย ดังนี้
1. ภายใน 5 ปี หลังการโอนกรรมสิทธิ ์ (Closing) สาหรับสิทธิเรียกร้องทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ผิดคารับรองหรือคารับประกันหลัก (Fundamental Warranties)
2. ภายใน 2 ปี หลังการโอนกรรมสิทธิ ์ (Closing) สาหรับสิทธิเรียกร้องทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ผิดคารับรองหรือคารับประกันเกีย่ วกับภาษี (Tax Warranties)
3. ภายใน 1 ปี หลังการโอนกรรมสิทธิ ์ (Closing) สาหรับสิทธิเรียกร้องทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ผิด ค ารับ รองหรื อ ค ารับ ประกัน อื่น ๆ ซึ่ ง มิ ใ ช่ ค ารับ รองหรื อ ค ารับ ประกัน หลัก
(Fundamental Warranties) หรือ คารับรองหรือคารับประกันเกี่ยวกับภาษี (Tax
Warranties)
ข้อจากัดด้านขอบเขตความรับผิด
1. ความรับ ผิด ทัง้ หมดของผู้ ข ายส าหรับ การผิด ค ารับ รองหรือ ค ารับ ประกัน หลัก
(Fundamental Warranties) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน (ก) ร้อยละ 100 ของราคาซื้อ
ขายหากการผิดรับ รองหรือ คารับประกันดังกล่ าวเกิดขึ้นภายใน 3 ปี หลังการโอน
กรรมสิทธิ ์ (Closing) และ (ข) ร้อยละ 75 ของราคาซือ้ ขายหากการผิดรับรองหรือคา
รับ ประกัน ดัง กล่ า วเกิด ขึ้น หลัง จาก 3 ปี แต่ ภ ายใน 5 ปี ห ลัง การโอนกรรมสิท ธิ ์
(Closing)
2. ความรับผิดทัง้ หมดของผูข้ ายสาหรับการผิดคารับรองหรือคารับประกันเกีย่ วกับภาษี
(Tax Warranties) รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาซือ้ ขาย
3. ความรับผิดทัง้ หมดของผูข้ ายสาหรับการผิดคารับรองหรือคารับประกันอื่นๆ รวมกัน
แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาซือ้ ขาย
ข้อจากัดความรับผิดเนื่องจากเหตุบางประการ
ผูข้ ายไม่ต้องรับผิดในการผิดคารับรองหรือคารับประกันของผู้ขาย หากการผิดคารับรอง
หรือคารับประกันดังกล่าวเกิดขึน้ เนื่องจากการดาเนินการตามทีส่ ญ
ั ญานี้กาหนด หรือเกิด
จากการกระทาของผูซ้ อ้ื หรือการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย หรือการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
การบัญชีหรือนโยบายเกีย่ วกับภาษีของบริษทั ซึง่ ผูซ้ อ้ื เป็ นผูก้ าหนด
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ข้อยกเว้นข้อจากัดความรับผิด
การจากัดความรับผิดของผูข้ ายข้างต้นไม่ใช้บงั คับในกรณีทส่ี ทิ ธิเรียกร้องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นผล
มาจากการทีผ่ ขู้ ายกระทาการฉ้อฉลหรือปกปิ ดข้อเท็จจริงโดยตัง้ ใจ
การเลิ กสัญญา

1. ตลอดระยะเวลาก่อนการโอนกรรมสิทธิ ์ (Closing) หากผูข้ ายรายใดผิดคารับรอง หรือ
คารับประกันซึ่งเป็ นสาระสาคัญ ผู้ซ้อื อาจเลิกสัญญาได้โดยการแจ้งเป็ นหนังสือถึง
ผูข้ าย ในกรณีน้ี ผูข้ ายและผูซ้ อ้ื ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องใดๆ ต่ออีกฝา่ ย
2. กรณีท่ผี ู้ซ้ือไม่ใช้สทิ ธิเลิก สัญญาดังที่กล่า วข้างต้น ไม่ถือ เป็ นการสละสิท ธิอ่นื ใดที่
ผูซ้ อ้ื มี เนื่องจากการผิดคารับรอง หรือคารับประกันของผูข้ าย

กฎหมายและการ
ระงับข้อพิ พาท

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ให้ระงับด้วยวิธกี ารอนุ ญาโตตุ ลาการในฮ่องกงโดย
เป็ นไปตามกฎของ Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)
การใช้และการตีความข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้ ตลอดจนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ให้อยู่
ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายไทย

2.

สัญญาต่อเชื่อมพืน้ ที่กบั สถานี รถไฟฟ้ าอโศก (Contract for Construction of Linkbridge) (“สัญญาต่อเชื่อม
สถานี รถไฟฟ้ าอโศก”)
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“บีทีเอส”)

ผูร้ บั สัญญา

บริษทั เอ็กเชน คอนเนคชัน่

การให้สิทธิ ตาม
สัญญา



ผูร้ บั สัญญามีสทิ ธิใช้ทางเชื่อมตามสัญญาตามระยะเวลาสัมปทานในการดาเนินการ
บริหารระบบการเดินรถไฟฟ้าทีบ่ ที เี อสได้รบั จากกรุงเทพมหานคร ซึง่ สิน้ สุดเมื่อพ้น
กาหนด 30 ปี หลังจากวันที่ 5 ธันวาคม 2542



หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน้ แก่บุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสภาพความชารุด
บกพร่อง หรือการเสื่อมสภาพการใช้งานของทางเชื่อมอันเนื่องมาจากผู้รบั สัญญา
ผูร้ บั สัญญาต้องรับผิดชาระค่าเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ แต่เพียงผูเ้ ดียว



ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงทีจ่ ะดูแลบารุงรักษาและซ่อมแซมทางเชื่อมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รบั
สัญญา



ผู้รบั สัญญาต้องชาระค่าบารุงรักษาทางเชื่อมให้แก่ บีทีเอสเป็ นรายเดือ น ในอัตรา

ค่าตอบแทนการ
ดาเนิ นการ
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เดือนละ 180,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) โดยคู่สญ
ั ญาตกลงให้ค่าบารุงรักษา
ทางเชื่อมปรับสูงขึน้ ทุกปี ในอัตราเท่ากับอัตราร้อยละของค่าเฉลี่ยประจาปี ของดัชนี
ราคาผูบ้ ริโภคชุดทัวไปในกรุ
่
งเทพมหานคร (รวมทุกรายการ) ในปี ทผ่ี ่านมา ทีเ่ พิม่ ขึน้
จากค่าเฉลี่ยประจาปี ของดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทัวไปในกรุ
่
งเทพมหานคร (รวมทุก
รายการ) ในปี ก่อนหน้าปี ทผ่ี ่านมา ตามทีเ่ ผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือในอัตรา
ทีต่ กลงกันระหว่างคู่สญ
ั ญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ค่าภาษี โรงเรือน
ภาษีบารุงท้องที่
และภาษี อื่นๆ

ผูร้ บั สัญญาเป็ นผู้ชาระค่าภาษีโรงเรือน ภาษีบารุงท้องที่ และหรือภาษีอ่นื ใด (ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะของบีทเี อส) ที่เรียกเก็บตามสัญญา หรือจากการใช้
ทางเชื่อม (ถ้ามี)

การประกันภัย



ผู้ใ ห้สญ
ั ญาจะจัด ท าประกัน ภัย ความรับ ผิด ต่ อ สาธารณชนตลอดอายุ ส ัญ ญาโดย
ครอบคลุ ม ถึง ความรับ ผิด ในบุ ค คลที่ส ามต่ อ ความเสีย หายที่เ กิด จากการสูญ เสีย
อุบตั เิ หตุ หรือภยันตรายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้ทางเชื่อม



ผู้ใ ห้สญ
ั ญาจะจัด ให้มีป ระกัน ภัย ไว้ก ับ บริษัท ประกัน ภัย ที่เ ชื่อ ถือ ได้ โดยมีว งเงิน
ประกันภัยจานวน 5,000,000 บาท ต่ออุบตั เิ หตุ 1 ครัง้ ตลอดอายุสญ
ั ญา



ในกรณี ท่มี ีค วามเสียหายอัน เนื่อ งมาจากผู้รบั สัญ ญามีความรับผิดเกิน กว่า วงเงิน
ประกันภัยที่บริษัท ประกันภัยต้องรับผิดชอบ ผู้รบั สัญญาตกลงเป็ นผู้รบั ผิดชอบใน
ความเสียหายส่วนทีเ่ กิน



บีทเี อสมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ทีในกรณีดงั ต่อไปนี้

การเลิ กสัญญา

1. ผูร้ บั สัญญาไม่ชาระค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซมทางเชื่อม หรือไม่
ชาระเงินอื่นใดที่ผรู้ บั สัญญามีหน้าทีต่ ้องชาระให้แก่บที เี อส ซึง่ ผูร้ บั สัญญาได้รบั
หนังสือเตือนจากบีทเี อสแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ยงั คงเพิกเฉยไม่ชาระเงิน
ตามกาหนดเวลาทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเตือนนัน้
2. เว้นแต่กรณีตามข้อ 1. ข้างต้น หากผู้รบั สัญญาผิดคารับรองหรือผิดสัญญา
หรือไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ซึง่ ผู้รบั สัญญาได้รบั หนังสือเตือนจากบีทเี อสให้ทา
การแก้ไขการปฏิบตั ผิ ดิ ดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ทาการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 30
วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือเตือน


ผูร้ บั สัญญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที หากบีทเี อสผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
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สัญญา และได้รบั หนังสือเตือนจากผูร้ บั สัญญาให้ทาการแก้ไขการปฏิบตั ผิ ดิ ดังกล่าว
แต่ไม่ทาการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือเตือนจากผูร้ บั
สัญญา ผูร้ บั สัญญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที


ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้สญ
ั ญาเป็ นอันระงับสิน้ สุดลงโดยทันที
1. ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาสัมปทานทีบ่ ที เี อส ได้ทาขึน้ กับกรุงเทพมหานครระงับสิน้ สุดลง
ไม่ว่าด้วยเหตุใด
2. ในกรณีทท่ี างเชื่อมถูกทาลาย หรือทาให้เสียหายจากภัยธรรมชาติ การจลาจล
หรือ เหตุส ุด วิส ยั อื่น ใดโดยไม่ใ ช่ค วามผิด ของคู่ส ญ
ั ญาฝ ่า ยหนึ่ง ฝ ่า ยใด และ
ความเสียหายนัน้ ไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนดีได้อกี
3. ในกรณีทมี่ คี าสั ่งจากหน่ วยงานราชการให้ปิดกัน้ ทางเชื่อมเป็ นการถาวร หรือ
ให้รอ้ื ถอนหรือทาลายทางเชื่อม
4. ในกรณีทอ่ี าคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ถูกทาลายหรือสิน้ สภาพการเป็ นอาคาร หรือ
สิทธิการเช่าทีด่ นิ ทีอ่ าคารตัง้ อยู่ ระหว่างผูร้ บั สัญญากับเจ้าของทีด่ นิ หรือสิทธิ
การใช้และครอบครองอาคารระหว่าง ผูร้ บั สัญญากับเจ้าของอาคารสิน้ สุดลง
ก่อนครบอายุสญ
ั ญานี้ และไม่ได้มกี ารโอนสิทธิและหน้าทีข่ องผูร้ บั สัญญาให้แก่
เจ้าของทีด่ นิ หรือเจ้าของอาคาร แล้วแต่กรณี
5. ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันทีจ่ ะเลิกสัญญา
เมื่อสัญญาสิน้ สุดลง ผูร้ บั สัญญามีหน้าทีต่ ้องรือ้ ถอนทางเชื่อมโดยค่าใช้จ่ายของผูร้ บั
สัญญาเอง ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสัญญา

การรือ้ ถอนทาง
เชื่อม และ
ค่าใช้จ่าย

การรื้อถอนทางเชื่อม จะต้องรื้อถอนทัง้ หมด โดยไม่สามารถแบ่งการรือ้ ถอนเป็ นบางส่วน
และต้อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบจากกรุ ง เทพมหานครก่ อ น เมื่อ ได้ร ับ ความเห็น ชอบจาก
กรุงเทพมหานครแล้ว ผูร้ บั สัญญาจะต้องดาเนินการรือ้ ถอนทางเชื่อมภายใน 60 วันนับแต่
วันทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลง ด้วยค่าใช้จ่ายของผูร้ บั สัญญาเอง หากไม่สามารถดาเนินการดังกล่าว
ภายในระยะเวลาที่กาหนด บีทีเอสอาจเข้าท าการรื้อ ถอนเองได้โดยค่า ใช้จ่ ายของ ผู้ร ับ
สัญญา
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สัญญาดาเนิ นการเพื่อให้กองทรัสต์ได้สิทธิ การเช่าโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ และกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน
ส่วนต่อเติ มอาคารของอาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
3.

ผูก้ ระทาการ /
ผูโ้ อน / ผูข้ าย

บางกอก ออฟฟิศ (“ผูโ้ อน”)

ผูร้ บั ประโยชน์ /
ผูร้ บั โอน / ผูซ้ ื้อ

ทรัสต์เ พื่อ การลงทุ น ในอสัง หาริมทรัพ ย์แ ละสิท ธิก ารเช่า ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อ พเพอร์ต้ี
(“TPRIME” หรือ “ผูร้ บั โอน”) โดยทรัสตี

คูส่ ญ
ั ญาที่
เกี่ยวข้อง

บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด (ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์)

ข้อตกลงกระทา
การ

ภายใต้ขอ้ กาหนดในสัญญานี้ ผูโ้ อนตกลงกระทาการโอนให้แก่ผรู้ บั โอนดังนี้
1. สิทธิการเช่าทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 3158 ตาบลปทุมวัน (สาเพ็ง) กรุงเทพมหานคร จานวน
เนื้อทีป่ ระมาณ 3 ไร่ และสิง่ ปลูกสร้างทีต่ งั ้ อยู่บนที่ดนิ รวมทัง้ สิทธิการเช่าอาคารเมอร์
คิวรี่ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็ นอาคารสูง 25 ชัน้ และมีชนั ้ ใต้ดนิ 6 ชัน้ ตัง้ อยู่เลขที่ 540 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายใต้สญ
ั ญาเช่า ฉบับลงวันที่ 22
ธันวาคม 2548 (ตามที่ได้แก้ไขเพิม่ เติม) (“สัญญาเช่าที่ดนิ และอาคาร”) อันปราศจาก
ภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่สญ
ั ญาเช่าช่วงพืน้ ทีข่ องผูเ้ ช่ารายย่อย
2. สิทธิและหน้าทีอ่ นั ปราศจากภาระผูกพันใดๆ ภายใต้สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้ (1) สัญญา
เช่าช่วงพื้นที่ของผู้เช่ารายย่อย รวมถึงสิทธิในการรับค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ ภายใต้
สัญญาเช่าช่วงพื้นที่ (2) สัญญาบริการของบุคคลที่สาม (3) สัญญาต่ อเชื่อมพื้นที่กบั
สถานีรถไฟฟ้าชิดลม (4) กรมธรรม์ประกันภัย ตัง้ แต่ (และรวมถึง)วันที่โอนทรัพย์สนิ
(closing)
3. กรรมสิทธิในส่
์ วนต่อเติมอาคารของอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ตามสภาพที่เป็ นอยู่ ณ
วันทีโ่ อน โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่ภาระผูกพันในการโอนกรรมสิทธิในส่
์ วน
ต่ อ เติม อาคารทัง้ หมดให้ แ ก่ เ จ้า ของที่ดิน ตามข้อ 6 แห่ ง สัญ ญาเช่ า ที่ดิน และอาคาร
รวมถึง สิท ธิใ นการใช้ส่ ว นต่ อ เติ ม อาคารแต่ เ พีย งผู้เ ดีย วในส่ ว นที่ไ ม่ ส ามารถโอน
กรรมสิทธิได้
์ ในความเป็ นจริงหรือตามกฎหมาย และผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จากส่วนต่อ
เติมอาคารดังกล่าว
4. กรรมสิทธิใ์ นอุปกรณ์ ท่เี กี่ยวข้องรวมทัง้ เฟอร์นิเจอร์ทงั ้ หมดที่ติดตัง้ และใช้งานอยู่ใน
โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ตามสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ ณ วันทีโ่ อนทรัพย์สนิ (“Closing”)
(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สิน”)
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ค่าตอบแทนการ
ดาเนิ นการ

1. [•] บาท สาหรับการโอนสิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
2. [•] บาท สาหรับการซื้อขายทรัพย์สนิ ส่วนต่อเติมอาคารของอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
ในส่วนทีเ่ ป็ นอสังหาริมทรัพย์
3. [•] บาท สาหรับการซื้อขายทรัพย์สนิ ส่วนต่อเติมอาคารของอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
ในส่วนทีเ่ ป็ นสังหาริมทรัพย์ และอุปกรณ์ของอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์

ภาษีมูลค่าเพิ่ ม

ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนตกลงว่าค่าตอบแทนการดาเนินการข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ หมด และผูร้ บั โอนไม่มหี น้าทีช่ าระภาษีอ่นื ใดอีก
ผู้โอนเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มที่อาจเกิดขึ้นทัง้ หมดอันเกิดจากธุรกรรม
ภายใต้สญ
ั ญานี้

เงื่อนไขบังคับก่อน 1. เงื่อนไขเกีย่ วกับการจัดตัง้ กองทรัสต์
1.1 สานักงาน ก.ล.ต.ได้อนุมตั โิ ครงการจัดตัง้ TPRIME และการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ของ TPRIME
1.2 ได้มกี ารออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ประชาชนครัง้ แรกเรียบร้อยแล้ว และเงิน
ทีไ่ ด้รบั จากการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครัง้ แรกดังกล่าว
ได้ ถู ก โอนไปยั ง บั ญ ชี ข องทรั ส ตี เ พื่ อ กองทรั ส ต์ เป็ นจ านวนไม่ ต่ ากว่ า
5,450,000,000 บาท
1.3 คู่สญ
ั ญาที่ปรากฏในสัญญาก่อตัง้ กองทรัสต์ (Trust Deed) ได้ดาเนินการเข้าทา
สัญญาก่อตัง้ กองทรัสต์แล้วเสร็จ
2. เงื่อนไขเกีย่ วกับสัญญาสาคัญ เช่น
2.1 ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของที่ดนิ ในการโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทีด่ นิ และอาคารให้ผรู้ บั โอน
2.2 ได้รบั ความยินยอมจากผู้ใ ห้บ ริการซึ่ง เป็ นบุ ค คลภายนอกในการโอนสิท ธิแ ละ
หน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญาบริการของบุคคลทีส่ าม
2.3 ได้รบั ความยินยอมจากผูร้ บั ประกันในการโอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผรู้ บั โอน
2.4 ได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในการเข้า
ทาสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาเช่าทีด่ นิ และอาคารและการขายและโอนทรัพย์สนิ
ให้ ผู้ ร ับ โอน ตามสัญ ญากู้ ยืม เงิ น ในวงเงิน 742,500,000 บาท ลงวัน ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2555
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2.5 ผู้รบั โอน และธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย และ/หรือนิติ
บุคคลอื่นใดที่สามารถให้สนิ เชื่อแก่ผู้รบั โอนได้ ได้ดาเนินการเข้าทาสัญญากู้ยืม
เพื่อให้สนิ เชื่อเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,150,000,000 บาท แก่ TPRIME ในวันที่
มีการโอนทรัพย์สนิ (Closing)
2.6 มีการดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนทัง้ หมด หรือมีการสละสิทธิที์ จ่ ะบังคับให้มี
การดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวภายใต้สญ
ั ญากูย้ มื จนครบถ้วนแล้ว
2.7 กองทรัสต์ ไ ด้ดาเนิ น การเข้า ท าสัญ ญาซื้อ ขายหุ้น ในบริษัท เอ็ก เชน ทาวเวอร์
(Share Sale Agreement)
2.8 การดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนทัง้ หมด หรือมีการสละสิทธิที์ จ่ ะบังคับให้มี
การด าเนิ น การตามเงื่อ นไขบัง คับ ก่ อ นดัง กล่ า วภายใต้ ส ัญ ญาซื้อ ขายหุ้ น ใน
บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ จนครบถ้วนแล้ว
3. เงื่อนไขอื่นๆ เช่น
3.1 ผูโ้ อนได้รบั อนุมตั อิ นั จาเป็ นภายใต้ขอ้ กาหนดของเอกสารจัดตัง้ ของตนในการโอน
และขายทรัพ ย์สิน และการทาธุ รกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ งภายใต้สญ
ั ญานี้เ ป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว
3.2 ผูร้ บั โอนได้รบั อนุ มตั อิ นั จาเป็ นภายใต้ขอ้ กาหนดของเอกสารจัดตัง้ ของตนในการ
รับโอนและซือ้ ทรัพย์สนิ และการทาธุรกรรมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้สญ
ั ญานี้เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว
3.4 ผู้โ อนได้ดาเนิ น การโอนใบอนุ ญ าตทัง้ หมดที่ไ ด้ร ับ จากหน่ ว ยงานราชการอัน
เกี่ยวกับการถือครอง จัดการ บริหารและดูแลรักษาทรัพย์สนิ ที่โอนให้ผู้รบั โอน
(หากมี)
3.5. ไม่มกี ารดาเนินการฟ้องร้อง โดยบุคคลใดๆ ต่อหน่ วยงานราชการทีม่ อี านาจ หรือ
โดยหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจ เพื่อทีจ่ ะระงับ ยับยัง้ หรือแทรกแซงโดยวิธใี ดๆ
ซึ่ง การถือ ครองกรรมสิท ธิใ์ นทรัพ ย์ส ิน หรือ การโอนทรัพ ย์ส ิน ภายใต้ ส ญ
ั ญาที่
เกี่ย วข้อ งของผู้ร ับ โอน ซึ่ง จะจ ากัด การใช้ส ิท ธิใ นฐานะเจ้า ของกรรมสิท ธิใ์ น
ทรัพย์สนิ ของผูร้ บั โอนและสิทธิทงั ้ หมดของผูร้ บั โอนภายใต้สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง
3.6 ไม่มีเหตุ การณ์ ท่กี ่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบอย่างร้ายแรง
(Material Adverse Effect)
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การดาเนิ นการ
ก่อนการโอน

ผูโ้ อนตกลงดาเนินการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการให้เจ้าของที่ดนิ เข้าทาสัญญาโอนสิทธิการเช่า และจดทะเบียนการโอนสิทธิ
การเช่า
2. ดาเนินการอย่างเต็มทีใ่ ห้ผเู้ ช่ารายย่อยภายใต้สญ
ั ญาเช่าช่วงพืน้ ทีใ่ ห้ความยินยอมเป็ น
หนังสือในการโอนสิทธิและหน้าทีภ่ ายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวให้ผรู้ บั โอน และเข้าทาสัญญา
โอนสิทธิและหน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญาเช่าช่วงพืน้ ทีข่ องผูเ้ ช่ารายย่อยดังกล่าว
3. ดาเนินการให้ผู้ให้บริการภายใต้สญ
ั ญาบริการของบุคคลที่สามให้ความยินยอมเป็ น
หนังสือในการโอนสิทธิและหน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวให้ผรู้ บั โอน และเข้าทาสัญญา
โอนสิทธิและหน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญาบริการของบุคคลทีส่ ามดังกล่าว
4. ดาเนิ นการให้บีทีเอสให้ความยิน ยอมเป็ น หนังสือ ในการโอนสิทธิแ ละหน้ า ที่ภ ายใต้
สัญญาต่อเชื่อมพืน้ ทีก่ บั สถานีรถไฟฟ้าชิดลมให้ผรู้ บั โอน และเข้าทาสัญญาโอนสิทธิและ
หนี้ภายใต้สญ
ั ญาต่อเชื่อมพืน้ ทีด่ งั กล่าว
5. ดาเนินการให้ผู้รบั ประกันภัยให้ความยินยอมเป็ นหนังสือในการโอนสิทธิและหน้ า ที่
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้รบั โอน และเข้าทาสัญญาโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
6. ดาเนินการให้ผรู้ บั ประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสาหรับทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า
ชิดลมให้ความยินยอมเป็ นหนังสือในการระบุให้บีทีเอสเป็ นผู้เอาประกันร่วมภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
7. โอนและดาเนินการโอนใบอนุญาตทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จากหน่วยงานราชการอันเกีย่ วกับการ
ถือครอง จัดการ บริหารและดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทีโ่ อนให้ผรู้ บั โอน (หากมี)
8. กระท าการและดาเนิ น การใดๆ เพื่อ ให้ผู้ร ับโอนได้ร ับ สิทธิแ ละประโยชน์ ท งั ้ หมดใน
ทรัพย์สนิ ณ วันทีโ่ อนทรัพย์สนิ

ข้อตกลงของ
1. นับแต่วนั ทีท่ าสัญญาจนถึงเมื่อมีการโอนทรัพย์สนิ (Closing) ผูโ้ อนตกลงดาเนินการให้
บริษทั ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามปกติธรรมดาตามทีเ่ คยดาเนินการมาก่อน เว้นแต่
ผูโ้ อนก่อนการโอน
ในกรณีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบเป็ นหนังสือจากผูร้ บั โอน
(Undertakings)
2. ผู้โ อนตกลงว่ า นับ แต่ ว ัน ที่ท าสัญ ญาจนถึง วัน ที่โ อนทรัพ ย์สิน (Closing) ผู้โ อนจะไม่
ดาเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูร้ บั โอน
2.1. จาหน่าย หรือตกลงทีจ่ ะจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ใดๆ ทีจ่ ะมีการโอนให้แก่ผรู้ บั โอน
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ภายใต้สญ
ั ญานี้
2.2 เลิกสัญญาหรือตกลงทีจ่ ะเลิกสัญญาเช่าทีด่ นิ และอาคาร
2.3 แก้ไขเพิ่มเติมหรือตกลงที่จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดนิ และอาคาร หรือสละ
สิทธิใดๆ ภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าว
2.4 เข้าทาสัญญาเช่าช่วงพืน้ ทีก่ บั ผูเ้ ช่ารายย่อยในส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารเมอร์ควิ รี่
ทาวเวอร์ หรือส่วนต่อเติมอาคารให้บุคคลใดๆ (เว้นแต่สญ
ั ญาเช่าช่วงพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีอยู่
ในปจั จุบนั หรือสัญญาเช่าช่วงพืน้ ทีก่ บั ผูเ้ ช่ารายย่อยซึง่ เข้าทาตามปกติธรรมดาใน
การประกอบธุรกิจ)
2.5 เข้าทาสัญญาให้บริการของบุคคลภายนอกสาหรับทีด่ นิ และอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาว
เวอร์ หรือส่วนต่อเติมอาคาร (เว้นแต่เป็ นการต่ออายุสญ
ั ญาหรือขยายระยะเวลา
สัญ ญาให้ บ ริ ก ารของบุ ค คลภายนอกเดิ ม หรื อ จั ด หาสัญ ญาให้ บ ริ ก ารของ
บุคคลภายนอกใหม่ซง่ึ มีเงื่อนไขทีไ่ ม่ดอ้ ยไปกว่าเดิม)
2.6 แก้ไขเพิม่ เติมหรือตกลงที่จะแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาเช่าช่วงพืน้ ที่กบั ผูเ้ ช่ารายย่อย
สัญญาให้บริการของบุคคลภายนอก และสัญญาต่อเชื่อมพื้นที่กบั สถานีรถไฟฟ้า
ชิดลม ในส่ว นที่เป็ นสาระสาคัญ (เว้น แต่ การโอนสิทธิและหน้ าที่ภายใต้สญ
ั ญา
ดังกล่าวให้ผรู้ บั โอน) หรือสละสิทธิใดๆ ภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าว
2.7 เลิก สัญ ญาหรือ ตกลงที่จ ะเลิก สัญ ญาเช่ า ช่ ว งพื้น ที่ก ับ ผู้ เ ช่ า รายย่ อ ย สัญ ญา
ให้บริการของบุคคลภายนอก หรือสัญญาต่อเชื่อมพืน้ ที่กบั สถานีรถไฟฟ้าชิดลม
รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยใดๆ
2.8 เข้าทาธุรกรรมหรือ ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ (เว้นแต่สญ
ั ญาเช่าช่วงพื้ นที่ของผู้
เช่ารายย่อย) เกีย่ วกับทีด่ นิ และอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ หรือส่วนต่อเติมอาคาร
3. ก่อนการโอนทรัพย์สนิ (Closing) ผู้โอนต้องดาเนินการให้ผรู้ บั โอนทาความคุ้นเคยกับ
ทรัพ ย์สิน และเมื่อ แจ้ง ให้ทราบแล้ว ให้ผู้รบั โอน ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ทรัสตี รวมทัง้
ตัวแทน และทีป่ รึกษาของบุคคลดังกล่าวสามารถเข้าตรวจสอบบันทึก สมุดบัญชี ข้อมูล
และเอกสารต่างๆ เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีโ่ อนได้
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ข้อตกลงกระทา
การ ณ วันโอน
ทรัพย์สิน
(Closing Date)

ณ วันทีโ่ อนทรัพย์สนิ (Closing) ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
หน้าทีข่ องผูโ้ อน
1. ดาเนินการโอนกรรมสิทธิและส่
์ งมอบส่วนต่อเติมอาคารและอุปกรณ์ อันปราศจากภาระ
ผูกพันใดๆ เว้นแต่ภาระผูกพันในการโอนกรรมสิทธิในส่
์ วนต่อเติมอาคารทัง้ หมดให้แก่
เจ้าของทีด่ นิ ตามข้อ 6 แห่งสัญญาเช่าทีด่ นิ และอาคาร
2. ยินยอมให้ผรู้ บั โอนเข้าครอบครองทีด่ นิ และอาคาร รวมถึงส่วนต่อเติมอาคารและอุปกรณ์
3. ดาเนินการให้เจ้าของทีด่ นิ จดทะเบียนการโอนสิทธิและหน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ และ
อาคารจากผูโ้ อนให้กบั ผูร้ บั โอนทีส่ านักงานทีด่ นิ
4. ส่งมอบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้แก่ผซู้ อ้ื
4.1 ต้นฉบับของเอกสารต่อไปนี้
(ก) สัญญาเช่าทีด่ นิ และอาคาร
(ข) สัญญาเช่าช่วงพืน้ ทีก่ บั ผูเ้ ช่ารายย่อย (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
(ค) สัญญาให้บริการของบุคคลภายนอก (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
(ง) สัญ ญาต่ อ เชื่อ มพื้น ที่ก ับ สถานี ร ถไฟฟ้ าชิด ลม (รวมทัง้ ที่ไ ด้มีก ารแก้ไ ข
เพิม่ เติม)
(จ) กรมธรรม์ประกันภัย (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
4.2 ส่งมอบหลักฐานแสดงการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขบังคับก่อนอย่างครบถ้วนแล้วในส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูโ้ อนแก่ผรู้ บั โอน
4.3 สาเนาเอกสารจัดตัง้ บริษทั ของผู้โอนและรายงานการประชุม คณะกรรมการหรือผู้
ถือหุ้นของผู้โ อน อนุ มตั ิการเข้าทาธุร กรรมต่ างๆ ภายใต้สญ
ั ญานี้และสัญญาที่
เกีย่ วข้อง
4.4 ใบอนุ ญาตทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จากหน่ วยงานราชการอันเกีย่ วกับการถือครอง จัดการ
บริหารและดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทีโ่ อน
4.5 หลักฐานการชาระอากรแสตมป์ภายใต้สญ
ั ญานี้และสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
4.6 ใบรับรองของผูโ้ อนว่าไม่มเี หตุการณ์ทก่ี ่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบอย่างร้ายแรง
ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ข้าทาสัญญาฉบับนี้
5. โอนเงินประกันการเช่าของผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายย่อยให้แก่ผรู้ บั โอน
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หน้าทีข่ องผูร้ บั โอน
1. ส่งมอบหลักฐานแสดงการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนอย่างครบถ้วนแล้วในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับผูร้ บั โอนแก่ผโู้ อน
2. ชาระเงินค่าตอบแทนการโอนทรัพย์สนิ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสัญญา
หน้ าที่ของผูโ้ อน
ภายหลังการโอน

ตัง้ แต่วนั ทีโ่ อนทรัพย์สนิ (Closing) ผูโ้ อนมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้ เช่น
1. ในกรณีท่ผี โู้ อนไม่สามารถโอนกรรมสิทธิในส่
์ วนใดของส่วนต่อเติมอาคารได้ ผู้โอนจะ
ดาเนินการให้กองทรัสต์มสี ทิ ธิใช้ ดัดแปลง จาหน่ าย และจัดการส่วนต่อเติมอาคารใน
ส่วนดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียวซึง่ ผูร้ บั โอนสามารถโอนให้บุคคลภายนอกได้ โดยผูโ้ อนไม่
สามารถเพิกถอนสิทธิดงั กล่าว และต้องดาเนินการให้ผรู้ บั โอนได้รบั ผลประโยชน์ต่างๆ
ทีไ่ ด้รบั จากส่วนต่อเติมอาคารตัง้ แต่วนั ทีโ่ อนทรัพย์สนิ (Closing) จนถึงวันทีก่ รรมสิทธิ ์
ในส่วนต่อเติมอาคารทัง้ หมดตกเป็ นของเจ้าของทีด่ นิ ตามข้อ 6 แห่งสัญญาเช่าทีด่ นิ และ
อาคาร
2. ในกรณีท่ผี โู้ อนมิได้ดาเนินการเข้าทาสัญญาโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าช่วง
พืน้ ทีก่ บั ผู้เช่ารายย่อยรายใด ณ วันที่โอนทรัพย์สนิ (Closing) ผูโ้ อนจะต้องส่งมอบค่า
เช่าพืน้ ที่ ค่าบริการ หรือผลประโยชน์อ่นื ใดทีถ่ งึ กาหนดชาระแล้วภายใต้สญ
ั ญาเช่าช่วง
พืน้ ทีใ่ ห้แก่ผรู้ บั โอนตัง้ แต่ (และรวมถึง) วันทีโ่ อนทรัพย์สนิ (Closing) จนถึง (1) วันทีส่ น้ิ
อายุสญ
ั ญาเช่าช่วงพืน้ ทีด่ งั กล่าว หรือ (2) วันทีม่ กี ารเข้าทาสัญญาโอนสิทธิและหน้าที่
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าช่วงพืน้ ทีด่ งั กล่าว หรือ (3) วันทีผ่ เู้ ช่ายกเลิกสัญญาเช่าช่วงพืน้ ทีท่ ม่ี อี ยู่
กับผูโ้ อน และมีการเข้าทาสัญญาเช่าช่วงพื้นทีฉ่ บับใหม่กบั ผูร้ บั โอน แล้วแต่วนั ใดจะถึง
กาหนดก่อน และดาเนินการให้ผู้รบั โอนได้รบั สิทธิและผลประโยชน์ท่ผี ู้โอนได้รบั จาก
สัญญาเช่าช่วงพืน้ ทีด่ งั กล่าว และสามารถบังคับให้เป็ นไปตามสิทธิดงั กล่าวได้ โดยผูโ้ อน
จะต้องส่งมอบค่าเช่าพืน้ ที่ ค่าบริการ และผลประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน 7
วันทาการนับจากวันที่ได้รบั ผลประโยชน์ดงั กล่าว นอกจากนี้ ผู้โอนยังมีหน้าที่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาเช่าช่วงพืน้ ทีต่ ลอดระยะเวลาของสัญญานัน้ เพื่อประโยชน์ของผูร้ บั โอน
3. ในกรณีทผ่ี โู้ อนมิได้ดาเนินการเข้าทาสัญญาโอนสิทธิและหน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญาบริการของ
บุคคลที่สามรายใด ณ วันที่โอนทรัพย์สนิ (closing) ผู้โอนจะต้องดาเนินการให้ผู้ให้
บริการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว ตัง้ แต่
วันที่โอนทรัพย์สนิ (closing) จนถึง (1) วันที่ส้นิ อายุสญ
ั ญาบริการของบุคคลที่สาม
ดังกล่าว หรือ (2) วันทีม่ กี ารเข้าทาสัญญาโอนสิทธิและหน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญาบริการของ
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บุคคลทีส่ ามดังกล่าว หรือ (3) วันทีผ่ ใู้ ห้บริการยกเลิกสัญญาบริการของบุคคลทีส่ ามทีม่ ี
อยู่ก ับ ผู้โ อน และมีก ารเข้า ท าสัญ ญาบริก ารของบุ ค คลที่สามฉบับ ใหม่ ก ับ ผู้ร ับ โอน
แล้วแต่วนั ใดจะถึงกาหนดก่อน และดาเนินการให้ผรู้ บั โอนได้รบั สิทธิและผลประโยชน์ท่ี
ผูโ้ อนได้รบั จากสัญญาบริการของบุคคลทีส่ ามดังกล่าว และสามารถบังคับให้เป็ นไปตาม
สิทธิดงั กล่าวได้
คารับรอง และคา
รับประกัน

คารับรองของผูโ้ อน
ผูโ้ อนให้คารับรองและรับประกันแก่ผรู้ บั โอน ซึง่ สรุปโดยสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. คารับรองเกีย่ วกับทีด่ นิ อาคาร และทรัพย์สนิ ทีโ่ อน
(ก) ผู้โ อนเป็ นผู้ครอบครองและผู้ร ับประโยชน์ ใ นทรัพ ย์สินที่โ อนอย่ างถูก ต้อ งตาม
กฎหมาย ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ และอาคาร (รวมถึงทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
(ข) ทรัพย์สนิ ทีโ่ อนมิได้ตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่สญ
ั ญาเช่าช่วงพืน้ ทีข่ อง
ผูเ้ ช่ารายย่อย และการให้หลักประกันตามสัญญากูย้ มื เงินในวงเงิน 742,500,000
บาท ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
(ค) เจ้าของที่ดินเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิแ์ ละผู้รบั ประโยชน์ ในที่ดินและอาคารเมอร์คิวรี่
ทาวเวอร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(ง) ที่ดินและอาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ มิได้ตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่
สัญญาเช่าช่วงพืน้ ทีข่ องผูเ้ ช่ารายย่อย
(จ) โครงสร้างและสภาพของอาคารและสิง่ ปลูกสร้างของอาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
เป็ นไปตามรายละเอียดทีก่ าหนดในใบอนุ ญาตก่อสร้างฯ (อ.1) เลขที่ 373/2555
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 และใบรับรองการก่อสร้างฯ (อ.6) เลขที่ 282/2556
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556
(ฉ) อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้เพื่อประกอบธุรกิจของผูร้ บั
โอน ณ วันโอนทรัพย์สนิ (“Closing”) และได้รบั การดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพตาม
มาตรฐานของอาคารสานักงานเกรดเอในกรุงเทพมหานคร
2. ค ารับ รองเกี่ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งพื้น ที่ก ับ ผู้เ ช่ า รายย่ อ ยและสัญ ญาให้บ ริก ารของ
บุคคลภายนอก
(ก) สัญญาเช่าช่วงพื้นที่กบั ผู้เช่ารายย่อยทัง้ หมดมีผลใช้บงั คับอยู่ ณ วันที่ลงนามใน
สัญญา
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(ข) การให้บ ริก ารและสิ่งอ านวยความสะดวกทัง้ หมดที่เ กี่ ย วกับ ที่ดิน อาคาร และ
ทรัพย์สนิ ทีโ่ อน อยู่ภายใต้สญ
ั ญาให้บริการของบุคคลภายนอกและสัญญาต่อเชื่อม
พืน้ ทีก่ บั สถานีรถไฟฟ้าชิดลม
3. คารับรองเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
(ก) ผูโ้ อนดาเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร
และการเก็บน้ามันเชือ้ เพลิงภายในอาคาร และได้รบั ใบอนุญาตทัง้ หมดทีจ่ าเป็ นแก่
การประกอบธุ ร กิจ ซึ่ง มิได้มีเ งื่อ นไขใดในใบอนุ ญ าตที่จ ะเป็ น อุ ปสรรคต่ อ การ
ดาเนินธุรกิจตามปกติธรรมดาโดยได้เปิ ดเผยใบอนุ ญาตทัง้ หมดดังกล่าวต่อผู้รบั
โอนแล้ว
(ข) ผูโ้ อนมิได้ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบหรือการดาเนินการใดๆ ซึง่ อาจเป็ นผลให้มี
การระงับ ยกเลิก เพิกถอน หรือเปลีย่ นแปลงใบอนุ ญาต หรืออาจเกิดผลเสียหาย
ต่อทรัพย์สนิ ทีโ่ อนหรือทีด่ นิ และอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
(ค) ผูโ้ อนมิได้รบั คาบอกกล่าวหรือหมายเรียกใดๆ อันเนื่องมาจากการฝ่าฝื นหรือไม่
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ หรือบังคับให้ผโู้ อนละเว้นการกระทาการ หรือ
กระทาการใดๆ ซึง่ อาจส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการดาเนินกิจการของผูโ้ อน
(ง) ไม่มใี บอนุญาตใดของผูโ้ อนถูกเปลีย่ นแปลง ยกเลิก หรือไม่ได้ทาการต่ออายุ
4. คารับรองเกีย่ วกับการกระทาผิดสัญญา
(ก) ไม่มกี ารกระทาผิดสัญญาเช่าทีด่ นิ และอาคาร (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
(ข) การเข้าทาสัญญานี้ตลอดจนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูโ้ อนตามสัญญานี้ มิได้ขดั แย้ง
หรือทาให้ผดิ สัญญาหรือข้อตกลงอื่นใดซึง่ ผูโ้ อนได้ทาไว้
5. คารับรองเกีย่ วกับข้อพิพาท
(ก) ตามทีผ่ โู้ อนได้รบั ทราบ ผูโ้ อนไม่อยู่ระหว่างการดาเนินคดีใดๆ นอกเหนือจากคดีท่ี
เกิดจากการดาเนินธุรกิจตามปกติ รวมทัง้ ไม่มเี หตุการณ์ท่ที าให้ธุรกิจของผู้โอน
ได้รบั ผลกระทบด้วยการดาเนินการดังกล่าว หรือเหตุ การณ์ ใดซึ่งมีแนวโน้ มจะ
นาไปสูก่ ารดาเนินการดังกล่าวกับธุรกิจของผูโ้ อน
(ข) ทรัพย์สนิ ที่โอน ที่ดนิ และอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ มิได้ตกอยู่ภายใต้บงั คับหรือ
ฝา่ ฝืนคาสังหรื
่ อคาพิพากษาใด
6. คารับรองเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูล
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ข้อมูลซึง่ ผูโ้ อนได้เปิ ดเผยต่อผูร้ บั โอนเป็ นข้อมูลทีแ่ ท้จริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
นับตัง้ แต่ ท่ไี ด้เปิ ดเผยจนถึงปจั จุบนั และมิได้ปกปิ ดข้อเท็จจริงใดอันก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด
7. คารับรองเกีย่ วกับประกันภัย
ทรัพ ย์สิน ต่ า งๆภายใต้สญ
ั ญาได้มีก ารจัด ท าประกัน ภัย ในวงเงิน ประกัน ที่เ พีย งพอ
เหมาะสม เมื่อคานึงถึงขนาดและมูลค่า และการดาเนินธุรกิจ ของทรัพย์สนิ และอาคาร
เมอร์คิว รี่ ทาวเวอร์ ประกอบกับ อัค คีภัย และภัย พิบ ัติท่ีอ าจเกิด ขึ้น ซึ่ง บริษัท อื่น ที่
ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเอาประกันภัย
8. ค ารับ รองเกี่ย วกับ ภาษี เช่ น ผู้โ อนและเจ้า ของที่ดิน ไม่ มีภ าษีค้า งจ่ า ยอัน เกี่ย วกับ
ทรัพย์สนิ และอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
9. คารับรองเกีย่ วกับความสามารถของผูโ้ อน
(ก) ผูโ้ อนเป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศทีไ่ ด้ทา
การจดทะเบียนจัดตัง้
(ข) ผูโ้ อนมีสทิ ธิตามกฎหมาย และมีความสามารถที่จะเข้าทาสัญญานี้และเอกสารที่
เกีย่ วข้อง และปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาและเอกสารนัน้ ๆ
(ค) สัญญานี้และเอกสารทีเ่ กี่ย วข้องจัดทาขึน้ และมีผลใช้บงั คับสมบูรณ์ตามกฎหมาย
และผูกพันผูโ้ อนตามข้อตกลงทีป่ รากฏในเอกสารแต่ละฉบับ
(ง) การเข้าทาและส่งมอบสัญญา ตลอดจนการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้โอนตามสัญญานี้
มิได้ขดั แย้งหรือทาให้ผดิ สัญญาหรือข้อตกลงอื่นใดซึง่ ผูโ้ อนได้ทาไว้ หรือกฎหมาย
คาสัง่ คาพิพากษา หรือกฎเกณฑ์ทม่ี ผี ลบังคับใช้กบั ผูโ้ อน
10. คารับรองเกีย่ วกับการล้มละลาย
(ก) ผูโ้ อนมิได้อยู่ในภาวะมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว หรือไม่มคี วามสามารถที่จะชาระหนี้ และ
จะไม่อยู่ในภาวะดังกล่าวเนื่องจากการเข้าทาสัญญา
(ข) ผูโ้ อนมิได้อยู่ในระหว่างเสนอทีจ่ ะดาเนินการใดๆ กับเจ้าหนี้ ไม่ว่าโดยกระบวนการ
ทางศาลหรือประการใด ซึ่งเจ้าหนี้จะได้รบั ชาระหนี้ต่ ากว่าจานวนเงินที่เจ้าหนี้มี
สิทธิได้รบั ตามข้อตกลง
(ค) ผู้โอนมิได้มีการดาเนินการร้องขอให้มีการแต่ งตัง้ ผู้ชาระบัญชีหรือเจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ รวมถึงไม่มคี าสัง่ คาร้อง มติ หรือการเรียกประชุม เพื่อวัตถุประสงค์
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ทีจ่ ะเข้าสูก่ ระบวนการชาระบัญชีหรือกระบวนการล้มละลาย
(ง) ไม่มเี จ้าหนี้รายใดของผู้โอน ดาเนินการหรือมีสทิ ธิดาเนินการบังคับหลักประกัน
เอากับทรัพย์สนิ ของผูโ้ อน
(จ) ผู้โ อนไม่ ไ ด้อ ยู่ระหว่ า งผิด นั ด ชาระหนี้ อ ัน เป็ นสาระสาคัญ ที่มีค วามผูก พัน ตาม
สัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ และไม่ประสบความยากลาบากในการ
เจรจาเพื่อต่อรองระยะเวลาการชาระหนี้กบั เจ้าหนี้
คารับรองของผูร้ บั โอน
1. คารับรองทัวไป
่
(ก) ผู้รบั โอนเป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ จัดตั ้งอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
(ข) ผูร้ บั โอน (กระทาการโดยทรัสตี) มีสทิ ธิตามกฎหมายและมีความสามารถทีจ่ ะเข้า
ทา และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ดๆ ตามสัญญานี้และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องและการปฏิบตั ติ าม
สัญญา และความมีผลผูกพันของสัญญา
(ค) สัญญานี้และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องจัดทาขึน้ และมีผลใช้บงั คับสมบูรณ์ตามกฎหมาย
และผูกพันผูร้ บั โอน (กระทาการโดยทรัสตี) ตามข้อตกลงทีป่ รากฏในเอกสารแต่ละ
ฉบับ
(ง) การเข้าทาและส่งมอบสัญญา ตลอดจนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูร้ บั โอน (กระทาการ
โดยทรัสตี) ตามสัญญานี้ มิได้ขดั แย้งหรื อทาให้ผิดสัญญาหรือกฎเกณฑ์ท่มี ีผล
บัง คับ ใช้ก ับ ผู้ร ับ โอน (กระท าการโดยทรัสตี) หรือ ข้อ ตกลงอื่น ใดซึ่ง ผู้ร ับ โอน
(กระทาการโดยทรัสตี) ได้ทาไว้ หรือกฎหมาย คาสัง่ คาพิพากษา
การจากัดความรับ ข้อจากัดด้านระยะเวลา
ผิดของผูโ้ อน
ผู้โอนไม่ต้องรับผิดในการผิดค ารับรอง หรือคารับประกันของผู้โอน เว้นแต่ ผู้รบั โอนได้ส่ง
หนังสือแจ้งข้อเรียกร้องแก่ผโู้ อน ดังนี้
1. ภายใน 2 ปี หลังการโอนทรัพย์สนิ (Closing) สาหรับสิทธิเรียกร้องทีเ่ กิดขึน้ จากการผิด
คารับรองหรือคารับประกันเกีย่ วกับภาษี (Tax Warranties)
2. ภายใน 1 ปี หลังการโอนทรัพย์สนิ (Closing) สาหรับสิทธิเรียกร้องทีเ่ กิดขึน้ จากการผิด
คารับรองหรือคารับประกันอื่นๆ
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ข้อจากัดด้านความรับผิด
1. ความรับผิดทัง้ หมดของผูโ้ อนสาหรับการผิดคารับรองหรือคารับประกันในปี แรกหลังการ
โอนทรัพย์สนิ (Closing) รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการโอน
ทรัพย์สนิ
2. ความรับผิดทัง้ หมดของผูโ้ อนสาหรับการผิดคารับรองหรือคารับประกันในปี ท่สี องหลัง
การโอนทรัพย์สนิ (Closing) รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนการโอน
ทรัพย์สนิ
ข้อยกเว้นข้อจากัดความรับผิด
การจากัดความรับผิดของผูโ้ อนข้างต้นไม่ใช้บงั คับในกรณีทส่ี ทิ ธิเรียกร้องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นผลมา
จากการทีผ่ โู้ อนกระทาการฉ้อฉลหรือปกปิ ดข้อเท็จจริงโดยตัง้ ใจ
การเลิ กสัญญา

1. ตลอดระยะเวลาก่อนการโอนสิทธิการเช่าและกรรมสิทธิ ์ (Closing) หากผูโ้ อนไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงของผูโ้ อนก่อนการโอน หรือผิดคารับรอง หรือคารับประกัน ผูร้ บั โอนอาจ
เลิกสัญ ญาได้โดยการแจ้งเป็ น หนังสือถึงผู้โอน ทัง้ นี้ไ ม่ตัดสิทธิผู้ร ับโอนในการเรีย ก
ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากผูโ้ อน
2. กรณีท่ผี ู้รบั โอนไม่ใช้สทิ ธิเลิกสัญญาดังที่กล่าวข้างต้น ไม่ถือเป็ นการสละสิทธิอ่นื ใดที่
ผูร้ บั โอนมี เนื่องจากการผิดคารับรอง หรือคารับประกันของผูโ้ อน

กฎหมายและการ
ระงับข้อพิ พาท

การใช้และการตีความข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้ ตลอดจนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ให้อยู่
ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายไทย
หากมีขอ้ พิพาทเกิดขึน้ ให้ค่สู ญ
ั ญานาข้อพิพาทขึน้ สูศ่ าลไทย

4.

สัญญาเช่าที่ดินและอาคารของโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ (“สัญญาเช่าโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์”)
ผูใ้ ห้เช่า

บริษทั ดารงเสรี จากัด

ผูเ้ ช่า

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
(“TPRIME”) โดยทรัสตี

ทรัพย์สินที่เช่า

ทีด่ นิ จานวน 1 แปลงโฉนดเลขที่ 3158 อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และสิง่ ปลูกสร้างซึง่ ตัง้ อยู่
บนทีด่ นิ ดังกล่าว ตัง้ อยู่ทเ่ี ลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ทัง้ นี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 1 ข้อ 1.2 วัตถุประสงค์ของการระดมทุนใน
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ครัง้ นี้
ระยะเวลาการเช่า
และการต่ออายุ
การเช่า

วัตถุประสงค์ของ
การเช่า

30 ปี นับแต่วนั ที่ 22 พฤศจิกายน 2545 จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2575


ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิขอต่ออายุการเช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากเมื่อครบระยะเวลาเช่าจนถึง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2578 โดยผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวให้ผใู้ ห้เช่าทราบ
ภายในปี ท่ี 27 ของระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และค่า
เช่าในช่วงการต่ออายุ จะเรียกเก็บในอัตราปี ละ 70,000,000 บาท หรือในอัตราร้อยละ
25 ของรายได้จากการดาเนินการสุทธิของอาคารในปี นนั ้ ๆ (แล้วแต่กรณีใดจะสูงกว่า)



หากผู้เช่าต้องการจะขอต่ออายุการเช่าเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี นับจากเมื่อครบ
ระยะเวลาเช่า ผูเ้ ช่าจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวแสดงความประสงค์ดงั กล่าว พร้อมทัง้
ข้อเสนอเกีย่ วกับเงื่อนไขและผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า และค่าเช่าสาหรับระยะเวลา
การเช่าต่อไปทีจ่ ะกาหนดโดยผูใ้ ห้เช่า ให้แก่ผใู้ ห้เช่าเพื่อพิจารณาอย่างน้อย 2 ปี ก่อน
ครบกาหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ โดยจะต้อง
เจรจาเงื่อนไขและข้อตกลงการเช่า ตลอดจนค่าเช่าและค่าตอบแทนต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ใหม่ ทัง้ นี้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิของผูใ้ ห้เช่าทีจ่ ะเจรจาและทาสัญญาเช่ากับบุคคลภายนอก
หรือเข้ารับบริหารอาคารและ/หรือประกอบธุรกิจบนทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าเอง

1. เพื่อประกอบธุรกิจเป็ นอาคารสาหรับสานักงานและศูนย์การค้าและ/หรืออาคารสาหรับใช้
พักอาศัยพร้อมให้บริการ ไม่ว่ารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
2. เพื่อให้เช่าช่วงพืน้ ทีใ่ นอาคารและสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวแก่ลกู ค้าทัวไป
่

ค่าเช่า

อัตราทีต่ กลงกันระหว่างคู่สญ
ั ญา

การชาระค่าเช่า

ชาระค่าเช่ารายปี โดยชาระให้แก่ผใู้ ห้เช่า ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน ของทุกปี

และเงิ นอื่นๆ
การเอาประกันภัย

1. ผู้เ ช่ า มีห น้ า ที่จ ัด ให้มีป ระกัน ภัย ในวงเงิน ประกัน ภัย ที่ไ ม่ น้ อ ยกว่ า มูล ค่ า อาคารและ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทัง้ หมดที่ตงั ้ อยู่บนทีด่ นิ ทีเ่ ช่า (เว้นแต่ทด่ี นิ ) กับบริษทั ประกันภัยทีผ่ ใู้ ห้
เช่าเห็นชอบ โดยระบุช่อื ผู้ให้เช่าเป็ นผู้รบั ประโยชน์ในค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่า ว และผู้เช่าตกลงรับผิดชอบชาระค่าเบี้ย
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ประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องแต่เพียงผูเ้ ดียว
2. ในกรณีทเ่ี กิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยมิใช่การจง
ใจกระท าความผิ ด หรื อ ความประมาทเลิน เล่ อ อย่ า งร้ า ยแรงของผู้ เ ช่ า ผู้ ใ ห้ เ ช่ า
ตกลงให้บริษทั ประกันภัยนา (ก) เงินค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั จากการประกันภัยในแต่
ละครัง้ ในส่วนทีไ่ ม่เกินร้อยละ 1 ของวงเงินประกันไปฝากไว้ในบัญชีเงินฝากของผูเ้ ช่า
โดยผูเ้ ช่าตกลงนาเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไปดาเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุง
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิม โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่า และ (ข)
เงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้จากการประกันภัยในแต่ละครัง้ ในส่วนที่ เกินกว่าร้อยละ 1
ของวงเงินประกันไปฝากไว้ในบัญชีเก็บรักษาสินทรัพย์ (Escrow Account) ของผูร้ กั ษา
สินทรัพย์ (Escrow Agent) ในนามของผูใ้ ห้เช่าซึง่ เป็ นธนาคารพาณิชย์ของไทยทีไ่ ด้รบั
อนุ ญาต หรือบัญชีรบั ฝากแบบมีเงื่อนไข (Conditional Deposit Account) ทีเ่ ปิ ดไว้กบั
ธนาคารพาณิชย์ทเ่ี ปิ ดทาการในประเทศไทยและมีสนิ ทรัพย์ขนาดใหญ่ 5 ลาดับแรกใน
ฐานะธนาคารผูร้ บั ฝากภายใต้บญ
ั ชีซง่ึ เปิ ดในนามของผูใ้ ห้เช่า ซึง่ แต่งตัง้ โดยความตกลง
ของผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายจะได้ตกลง
ร่วมกัน โดยการเบิกจ่ายเงินค่ าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั จากการประกันภัยดังกล่าวออก
จากบัญชีเก็บรักษาสินทรัพย์หรือบัญชีรบั ฝากแบบมีเงื่อนไขจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
คู่ ส ัญ ญาทัง้ สองฝ่ า ยจะได้ ร่ ว มกั น ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญารัก ษาสิ น ทรัพ ย์ (Escrow
Agreement) หรือสัญญาบัญชีรบั ฝากแบบมีเงื่อนไข (Conditional Deposit Account
Agreement)
3. ในกรณีทเ่ี กิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ ก็ตาม โดยมิใช่การจงใจกระทาความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของผู้เช่ า และผู้เ ช่าตกลงดาเนิน การซ่อ มแซมหรือสร้า งทรัพย์สินที่เช่า ขึ้น ใหม่ หรือ
ปรับ ปรุ ง ทรัพ ย์ สิน ที่เ ช่ า กลับ คืน สภาพเดิม และได้แ สดงรายละเอีย ดและแผนการ
ซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์สนิ ดังกล่าวแก่ผใู้ ห้เช่า ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าจะดาเนินการสังให้
่
ผูร้ กั ษาสินทรัพย์หรือธนาคารผูร้ บั ฝากเป็ นผู้ทาการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รบั
จากการประกันภัย ซึ่งอยู่ในบัญชีเก็บรักษาสินทรัพย์หรือบัญชีรบั ฝากแบบมีเงื่อนไข
ดังกล่าวในการดาเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์สนิ ที่เช่าส่วนที่ชารุดเสียหาย
ให้กบั คืนสูส่ ภาพเดิมหรือปรับปรุงให้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าดีขน้ึ หรือสร้างทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าขึน้ ใหม่
4. ในกรณี ท่คี ่ า สิน ไหมทดแทนดังกล่ าวไม่เ พียงพอยังขาดอยู่เป็ น จานวนเท่ า ใด ผู้เ ช่ า
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ตกลงออกเงินเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที่เช่าส่วนที่ชารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ด้วยค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่าทัง้ สิน้ ทัง้ นี้ผเู้ ช่ายินยอมให้ระยะเวลาการเช่ายังคงดาเนินอยู่และ
ตกลงชาระค่าเช่าให้แก่ผใู้ ห้เช่าอย่างต่ อเนื่อง และจะไม่ยกเหตุดงั กล่าวเพื่อปฏิเสธการ
ชาระค่าเช่าตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ให้เช่า เว้นแต่คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็ น
อย่างอื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5. หากผู้เช่าตัดสินใจที่จะไม่ดาเนินการซ่อมแซม สร้างหรือทาให้ทรัพย์สนิ ที่เช่ากลับสู่
สภาพเดิม หรือละเลยไม่ดาเนินการใดๆ ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วนั ที่ ทรัพย์สนิ
ทีเ่ ช่าได้รบั ความเสียหายไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนและผูใ้ ห้เช่าได้แจ้งให้ผเู้ ช่าทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรแล้ว ผูเ้ ช่าจะไม่มภี าระผูกพันในการซ่อมแซมหรือสร้างขึน้ ใหม่หรือทา
ให้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าคืนสูส่ ภาพเดิม ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวผูเ้ ช่าจะดาเนินการให้เงินค่าสินไหม
ทดแทนทีไ่ ด้รบั จากการประกันภัยหรือเงินทีอ่ ยู่ในบัญชีเก็บรักษาสินทรัพย์หรือบัญชีรบั
ฝากแบบมีเงื่อนไขตกเป็ นของผู้ให้เช่าและผู้เช่าตกลงยินยอมให้สทิ ธิการเช่าและสิทธิ
อื่นๆ ตามสัญญานี้สน้ิ สุดลงทันทีโดยไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผูใ้ ห้เช่า
หน้ าที่ของผูใ้ ห้เช่า

ผูใ้ ห้เช่ามีหน้าที่
1. ยินยอมให้ผู้เช่าหรือผูเ้ ช่าช่วงให้เช่าช่วงทรัพย์สนิ ที่เช่าไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนและ
ยิน ยอมให้ผู้เช่ า หรือ ผู้เ ช่า ช่ ว งอนุ ญ าตให้บุค คลใดเข้าครอบครองหรือ มีสิท ธิท่จี ะใช้
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตามวัตถุประสงค์ของการเช่า
2. ยิน ยอมให้ผู้เช่ า น าสิท ธิก ารเช่ า ตามสัญญาเช่ าโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ไ ปเป็ น
หลักประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินทีส่ นับสนุนโครงการของผูเ้ ช่า โดยผูใ้ ห้เช่ายินยอม
จะให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการให้ความยินยอมดังกล่าวตราบเท่าที่ผู้ให้เช่าไม่ได้รบั
ความเสียหายหรือเสือ่ มสิทธิใดๆ ตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
3. แจ้งเงื่อนไขการขายและราคาของทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าหรือหุ้นของผูใ้ ห้เช่าทีจ่ ะขาย
ตามแต่กรณี หรือข้อเสนอซือ้ ของบุคคลภายนอกให้ผเู้ ช่าทราบ และตกลงทีจ่ ะขายทีด่ นิ
และทรัพย์สนิ ที่เช่าหรือหุ้นของผู้ให้เช่าให้แก่ผู้เช่า หากผู้เช่าประสงค์จะซื้อที่ดินและ
ทรัพย์สนิ ที่เช่าหรือหุ้นของผู้ให้เช่าตามเงื่อนไขการขายและราคาดังกล่าว หรือตาม
ข้อเสนอซือ้ ของบุคคลภายนอก
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การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างผูถ้ ือหุ้น
ของผูเ้ ช่า

ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าตกลง ดังนี้
1. กรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือ หุ้นของผู้เช่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนในเวลาใดๆ (เว้นแต่กรณีท่ผี ู้เช่าเป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หรือบริษทั มหาชนจากัดทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ผูเ้ ช่าจะต้อง
ได้รบั ความยินยอมจากผู้ให้เช่า และผู้เช่าจะต้องชาระค่าเช่าเพิ่ มเติมแก่ผู้ให้เช่าเป็ น
จานวนเงิน 30,000,000 บาท
2. กรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของผูเ้ ช่าทีเ่ ป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มหาชนจากัดทีจ่ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่จาต้องได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่า แต่ผเู้ ช่ามีหน้าที่
จะต้องแจ้งรายชื่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ให้แก่ผใู้ ห้เช่าทราบอย่างน้อยปี
ละ 2 ครัง้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่า
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้

ข้อตกลงกระทา
การของผูเ้ ช่า
(Tenant’s
Covenants)

1. ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการเช่าให้แก่ผใู้ ห้เช่าตามกาหนดระยะเวลาและ
เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
2. ผูเ้ ช่ามีหน้าทีใ่ นการซ่อมแซมหรือปรับปรุงสภาพของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตลอดระยะเวลาการ
เช่า โดยผู้เช่าตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมแก้ไข
ความชารุดบกพร่อง ตลอดจนการบารุงรักษาอาคารและทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า รวมทัง้ อุปกรณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องภายในอาคารให้อยู่ในสภาพดีดว้ ยค่าใช้จ่ายของตนเองตามมาตรฐานของผู้
ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์โดยพิจารณาถึงลักษณะของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีอ่ าจ
เทียบเคียงกันได้ตามวัตถุประสงค์การใช้และทาเลทีใ่ กล้เคียงกัน
2.1 ผูเ้ ช่าตกลงจัดสรรเงินสารองในการบารุงรักษาหรือซ่อมแซมเป็ นจานวนเงินไม่น้อย
กว่า 3,000,000 บาทต่อปี
2.2 ผูเ้ ช่าตกลงจะแสดงหลักฐานการจ่ายเงินตามข้อ 2.1 ข้างต้นแก่ผใู้ ห้เช่าทุกปี
2.3 ผู้เช่าตกลงจะคงบัญชีเงินสารองสาหรับการบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สนิ
อาคารและทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า รวมทัง้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกีย่ วข้องตลอดระยะเวลาการ
เช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์หรือระยะเวลาการเช่าเพิม่ เติม โดย
ผู้เ ช่ า มีสิท ธิร ับ คืน เงิน ส ารองที่เ หลือ สุ ท ธิห ลัง จากการใช้จ่ า ยบ ารุ ง รัก ษาหรือ
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ซ่อมแซมอาคารและทรัพย์สนิ ที่เช่ารวมทัง้ อุปกรณ์ ต่า งๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อครบ
กาหนด 6 เดือนหลังจากครบกาหนดระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่า
เพิม่ เติมตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์สน้ิ สุดลง
2.4 ผูเ้ ช่าตกลงจะส่งมอบงบการเงินของผู้เช่าที่ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของสานักงาน
บัญชีทม่ี ชี ่อื เสียงยอมรับระหว่างประเทศตรวจสอบแล้วแสดงว่าผูเ้ ช่าได้จดั สรรเงิน
สารอง เพื่อเข้าบัญชีเงินสารองสาหรับการบารุงรักษาและซ่อมแซม
3. ผูเ้ ช่าตกลงสละสิทธิเรียกร้องใดๆ ทีม่ ตี ่อผูใ้ ห้เช่าทัง้ สิน้ หากผูเ้ ช่าและ/หรือผูเ้ ช่าช่วงและ
บริวารรวมทัง้ บุคคลภายนอกได้รบั ความเสียหายอันเกิดจากการชารุดบกพร่องของ
อาคารและทรัพย์สนิ ที่เช่า ด้วยประการใดๆ ไม่ ว่าก่ อนหรือภายหลังการส่งมอบการ
ครอบครองทรัพย์สิน ที่เ ช่ า ตามสัญ ญาเช่ า โครงการเมอร์คิว รี่ ทาวเวอร์ และจะต้อ ง
คุม้ ครองมิให้ผใู้ ห้เช่าต้องรับผิดต่อบุคคลดังกล่าวทัง้ ในทางแพ่งและทางอาญา
4. ผูเ้ ช่าและ/หรือผูเ้ ช่าช่วงของผูเ้ ช่าจะต้องยินยอมให้ผใู้ ห้เช่า หรือผูแ้ ทนของผูใ้ ห้เช่าเข้า
ไปตรวจตราทรัพย์สนิ ที่เช่าได้ตามสมควร อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับ
ผูใ้ ห้เช่าในการตรวจตราทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
5. ผูเ้ ช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่า ปรับเป็ นเงิน จานวน 500,000 บาท และมีสทิ ธิหกั ลบกับเงิน
ประกันการเช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์สองงวดติดกัน ทีผ่ เู้ ช่าได้วาง
ไว้ หากผูเ้ ช่าประพฤติผดิ สัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือผิดนัดชาระค่าเช่า และผูใ้ ห้เช่าได้มี
หนังสือเตือนผู้เช่าดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ผู้เช่ายังเพิกเฉยไม่ดาเนินการแก้ไข
ภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้สง่ หนังสือดังกล่าวทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้แก่ผู้
เช่า
6. ผู้เช่าตกลงจะวางเงินประกันการเช่าเพิ่มเติมจนเท่ากับจานวนอัตราค่าเช่าต่ อปี ท่ใี ช้
บังคับอยู่ในขณะนัน้ หากจานวนค่าเช่าได้มกี ารปรับเพิม่ ขึน้ หรือผูใ้ ห้เช่าได้ใช้สทิ ธิหกั
ลบกลบหนี้ใดๆ ทีผ่ เู้ ช่ามีหน้าทีต่ อ้ งชาระให้แก่ผใู้ ห้เช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่
ทาวเวอร์กบั เงินประกันการเช่า
7. ผูเ้ ช่าตกลงทีจ่ ะเรียกเก็บค่าเช่าช่วงในอัตราพิเศษแก่ผใู้ ห้เช่า หากผูใ้ ห้เช่าประสงค์ทจ่ี ะ
ใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าบางส่วนในทาเลที่เหมาะสมตามความเห็นชอบของผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่า
เป็ นจานวนไม่เกิน 300 ตารางเมตร เพื่อประกอบธุรกิจหรือเป็ นทีต่ งั ้ ของผูใ้ ห้เช่า โดย
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จากัดเฉพาะกรณีผใู้ ห้เช่าหรือผูถ้ อื หุน้ ของผูใ้ ห้เช่าใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีใ่ ห้เช่าเอง
เท่านัน้
8. ผู้ เ ช่ า ตกลงว่ า จะต้ อ งด าเนิ น การขอความเห็ น ชอบจากผู้ ใ ห้ เ ช่ า ก่ อ นหากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ ในที่ดิน อาคาร และสิง่ ปลูกสร้างที่เช่านอกจาก
วัตถุประสงค์การใช้ท่ดี นิ อาคาร และสิง่ ปลูกสร้างที่เช่าที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าโครงการ
เมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ทเ่ี ป็ นสาระสาคัญ
9. เมื่อ ครบก าหนดระยะเวลาการเช่ า หรือ เมื่อ สัญ ญาเช่ า สิ้น สุ ด ลงโดยเหตุ ใ ดก็ต าม
นอกเหนือจากการที่ทรัพย์สนิ ที่เช่า ตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ได้รบั
ความเสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ผูเ้ ช่าตกลงคืนทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า รวมทัง้
อุปกรณ์ระบบต่างๆ เกีย่ วกับสิง่ อานวยความสะดวกของอาคาร ให้แก่ผใู้ ห้เช่าในสภาพดี
พร้อมใช้งานได้
10. ผู้เ ช่ า จะต้อ งรับ ผิด ในบรรดาความเสีย หายและค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆทัง้ หมด รวมทัง้ ค่ า
ทีป่ รึกษากฎหมายหรือค่าทนายความ หากผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายหรือถูก
ฟ้องร้องดาเนินคดีใดๆ อันเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของผูเ้ ช่าทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ
ทีเ่ ช่า หรือการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าของผูเ้ ช่า ในระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
และภายใน 5 ปี นบั แต่สญ
ั ญาเช่าฉบับนี้สน้ิ สุดลง
11. ผูเ้ ช่าตกลงรับผิดชอบชาระภาษีอากรทัง้ ปวงที่คา้ งชาระและภาษีอ่นื ๆในอนาคตทีท่ าง
ราชการเรียกเก็บ อันเนื่องมาจากการครอบครอง ใช้ประโยชน์ และประกอบกิจการใน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า แต่ไม่รวมถึงภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีผ่ ใู้ ห้เช่าจะต้องชาระต่อกรมสรรพากร
หรือภาษีอ่นื ๆทีเ่ กิดจากการประกอบธุรกิจอื่นของผูใ้ ห้เช่าเอง นอกเหนือจากการให้เช่า
ของผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่า โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ โดยผูเ้ ช่าต้องนาส่งภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆให้แก่สว่ นราชการในนามของผูใ้ ห้เช่า และส่งมอบหลักฐานการชาระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ผใู้ ห้เช่าภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีภ่ าษีและธรรมเนียม
ดังกล่าวถึงกาหนดชาระ
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การวางเงิ นประกัน ผูเ้ ช่าวางเงินประกันการเช่าเท่ากับจานวนค่าเช่าต่อปี ในวันทาสัญญาเช่า โครงการเมอร์ควิ รี่
ทาวเวอร์ และมอบให้ผใู้ ห้เช่ายึดถือไว้ จนกว่าพ้นกาหนดระยะเวลา 6 เดือนหลังจากสัญญา
การเช่า
เช่าสิ้นสุดลงและผู้ให้เ ช่าได้ตรวจสอบทรัพย์สนิ ที่เช่าเป็ นที่พอใจแล้วไม่ปรากฏว่ามีความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สนิ ที่เช่าและผู้เช่าไม่มีความรับผิดใดๆ ที่
จะต้องชาระหนี้ตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
การแก้ไขต่อเติ ม
หรือดัดแปลง
ทรัพย์สินที่เช่า

ตลอดระยะเวลาการเช่ า ตามสัญ ญาเช่ า โครงการเมอร์คิว รี่ ทาวเวอร์ ผู้เ ช่ า ตกลงจะไม่
ดาเนินการดัดแปลงต่อเติมหรือก่อสร้างเพิม่ เติมอาคารและทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าซึง่ เป็ นสิง่ ติดตรึงตรา
ถาวรและถึงขนาดที่จะต้องขออนุ ญาตต่ อกรุงเทพมหานครหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
กฎหมาย หรือยินยอมให้บุคคลใดๆ เข้าทาการดังกล่าว เว้นแต่จะได้ปรึกษาหารือร่วมกับผูใ้ ห้
เช่าและส่งมอบรายละเอียดการดาเนินการดังกล่าวให้ผใู้ ห้เช่าพิจารณา และได้รบั อนุ ญาตเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้เช่า
ในกรณีท่ผี ู้ให้เช่าอนุ ญาตให้ผู้เช่าดัดแปลง ต่ อเติม หรือก่อสร้างเพิ่มเติมดังกล่าวเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรแล้ว สิง่ ก่อสร้างทีด่ ดั แปลงเพิม่ เติมดังกล่าวจะถือเป็ นกรรมสิทธิของผู
์ เ้ ช่า ซึง่ ผูใ้ ห้
เช่ า ยิน ยอมให้ผู้เ ช่ า สามารถจ าหน่ า ยจ่ า ยโอนทรัพ ย์สิน ดัง กล่ า วทัง้ หมดหรือ บางส่ ว นให้
บุคคลภายนอกได้ภายในกาหนดระยะเวลาการเช่าซึง่ รวมทัง้ ระยะเวลาการเช่าเพิม่ เติมอีก 3 ปี
ทีผ่ เู้ ช่าได้ใช้สทิ ธิต่ออายุระยะเวลาการเช่าโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่า
หากระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์สุดลงหรือเลิกกันไม่ว่าด้วย
เหตุใดก็ตาม ให้กรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทีผ่ เู้ ช่าดัดแปลงต่อเติมและ/หรือก่อสร้างเพิม่ เติมตามข้อ
นี้รวมทัง้ อุปกรณ์และของตกแต่ งทัง้ หมดตกเป็ นของผู้ให้เ ช่าทันที โดยผู้เช่าไม่มสี ทิ ธิเรียก
ค่าตอบแทนใดๆ จากผู้ให้เช่า อย่างไรก็ดี ผู้ให้เช่ามีสทิ ธิเลือกที่จะไม่รบั โอนกรรมสิทธิใ์ น
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวบางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ เว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี้ทผ่ี ใู้ ห้เช่าไม่มสี ทิ ธิเลือกทีจ่ ะ
ไม่รบั โอนกรรมสิทธิดั์ งกล่าว
(ก) ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นส่วนควบหรือติดตรึงถาวรเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าซึง่ ปรากฏใน
แบบแปลนการก่อสร้างหรือใบอนุญาตก่อสร้างทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากทางราชการ หรือ
(ข) ทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นรายการทรัพย์สนิ ที่ดดั แปลงต่อเติมและ/หรือก่อสร้างเพิม่ เติมที่
ได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือโดยไม่มเี งื่อนไขเกีย่ วกับการรือ้ ถอนจากผูใ้ ห้เช่า
ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าใช้สทิ ธิเลือกทีจ่ ะไม่รบั โอนกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ดังกล่าวข้างต้นหรือผูใ้ ห้เช่า
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มิได้แจ้งสิทธิการเลือกอย่างน้อย 6 เดือนก่อนระยะเวลาการเช่าจะสิน้ สุดลงให้แก่ผู้เช่าทราบ
ผู้เช่ามีหน้าที่ดาเนิน การรื้อถอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวเพื่อส่งคืนทรัพย์สนิ ที่เช่าให้แก่ผู้เช่าตาม
สภาพตามมาตรฐานของอาคารชัน้ ดีและเป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ
ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าตกลงจะต้องตรวจสอบและหารือร่วมกันเพื่อดาเนินการเกีย่ วกับรายละเอียด
ของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะส่งมอบและรับมอบและซ่อมแซมหรือปรับปรุงสภาพอาคารตามแบบแปลน
และแผนผังอาคารให้ถูกต้องตรงกับใบอนุญาตทีไ่ ด้ขอกับทางราชการเมื่อเริม่ ต้นปี สุดท้ายของ
ระยะเวลาการเช่ า ตามสัญ ญานี้ แ ละจะต้อ งหาข้อ สรุ ป ให้เ สร็จ สิ้น อย่ า งน้ อ ย 6 เดือ นก่ อ น
ระยะเวลาการเช่าจะสิน้ สุดลงในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2578 เว้นแต่ทงั ้ สองฝ่ายจะตกลงเป็ น
อย่างอื่นเป็ นหนังสือ
ทัง้ นี้ ณ วันที่เข้าทาสัญญานี้ ผู้ให้เช่าได้รบั แจ้งจากผู้เช่าว่าผู้เช่าดัดแปลงต่อเติมและ/หรือ
ก่อสร้างเพิม่ เติมทรัพย์สนิ บางรายการเพิม่ เติมจากทรัพย์สนิ ที่เช่าเดิมทีเ่ ป็ นของผูใ้ ห้เช่าโดย
ได้รบั ความยินยอมจากผู้ให้เช่าไว้แล้วโดยมีรายละเอียดครอบคลุมตามสัญญานี้ ซึง่ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวเฉพาะส่วนทีผ่ เู้ ช่าดัดแปลงต่อเติมและ/หรือก่อสร้างเพิม่ เติมนัน้ ยังคงเป็ นกรรมสิทธิ ์
ของผูเ้ ช่า
ในกรณี ท่ีผู้เ ช่ า ประพฤติผิด สัญ ญาเช่ า จนเป็ น เหตุ ใ ห้ผู้ใ ห้เ ช่ า ใช้สิท ธิบ อกเลิก สัญ ญานั น้
นอกจากผูเ้ ช่าจะต้องโอนกรรมสิทธิในสิ
์ ง่ ก่อสร้างทีด่ ดั แปลงเพิม่ เติมให้แก่ผใู้ ห้เช่าทันที รวมทัง้
รับผิดในความเสียหายตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์แล้ว ผู้ให้เช่ายังมีสทิ ธิ
ริบเงินมัดจาใดๆทีผ่ เู้ ช่าได้ชาระไว้แล้วด้วย
ในกรณีผเู้ ช่าทาโดยพลการหรือไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้เช่า ผูใ้ ห้
เช่ามีสทิ ธิขอให้ผู้เช่าดาเนินการรือ้ ถอนไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน และผู้เช่าจะต้องรับผิดต่อ
ผูใ้ ห้เช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
การให้เช่าช่วง

ผู้เช่าอาจนาทรัพย์สนิ ที่เช่าไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนออกให้เ ช่าช่วงแก่บุคคลอื่นได้ ทัง้ นี้
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ผูเ้ ช่าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทีเ่ กิดขึน้
2. ผูเ้ ช่าตกลงดาเนินการให้ผเู้ ช่าช่วงทุกทอดหรือบุคคลใดทีใ่ ช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารับทราบและ
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ทุกประการ
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3. ผูเ้ ช่าตกลงจะรับผิดในบรรดาความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทาของผูเ้ ช่าช่วง
หรือบุคคลทีเ่ ข้าครอบครองหรือมีสทิ ธิใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าโดยการอนุญาตของผูเ้ ช่า
การโอนสิ ทธิ และ
หน้ าที่ตามสัญญา

ผู้เช่าอาจโอนสิทธิและหน้ าที่ตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ให้แก่บุคคลอื่นได้
ทัง้ นี้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. โอนสิทธิตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่นทีน่ ่ าเชื่อถือและมีช่อื เสียง มีประสบการณ์หรือความ
เชีย่ วชาญในการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือมีสถานะการเงินเพียงพอต่อ
การประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและได้ ร ับ ความเห็น ชอบจากส านั ก งานก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่าโดยผู้ให้เช่าจะไม่ปฏิเสธการให้ความเห็นชอบโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรและจะให้ความยินยอมดังกล่าวโดยเร็ว
3. ผู้เช่าจะต้องชาระค่าตอบแทนในการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่ผู้ให้เช่าเป็ นจานวน
30,000,000 บาท พร้อมด้วยภาษีมูลค่าเพิม่ ที่ผู้ให้เช่ามีหน้าที่เรียกเก็บตามกฎหมาย
(ถ้ามี) ทันทีในวันทีม่ ผี ลดังกล่าวทุกครัง้ ทีม่ กี ารโอนสิทธิ
การโอนสิทธิตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่นในคราวต่อๆ ไป ผูเ้ ช่าจะต้องได้รบั ความยินยอมจาก
ผูใ้ ห้เช่า และคู่สญ
ั ญาจะร่วมกันกาหนดค่าตอบแทนในการให้ความยินยอมการโอนสิทธิตาม
สัญญาดังกล่าวตามจานวนทีส่ มควร

การสิ้ นผลของ
สัญญาเนื่ องจาก
ผูเ้ ช่าตัดสิ นใจ
ไม่ดาเนิ นการให้
ทรัพย์สินที่เช่า
กลับคืนสู่สภาพ
เดิ ม
การเลิ กสัญญา

ผูเ้ ช่าไม่ดาเนินการซ่อมแซม สร้าง หรือทาให้ทรัพย์สนิ ที่เช่ากลับสู่สภาพเดิม หรือละเลยไม่
ดาเนินการใดๆ ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้รบั ความเสียหายไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน และผู้ให้เช่าได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแล้ว ผู้เช่าจะ
ดาเนินการให้เงินค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั จากการประกันภัยหรือเงินทีอ่ ยู่ในบัญชีเก็บรั กษา
ทรัพย์สนิ หรือบัญชีรบั ฝากแบบมีเงื่อนไขตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่า และผูเ้ ช่าตกลงยินยอมให้สทิ ธิ
การเช่าและสิทธิอ่นื ๆ ตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์สน้ิ สุดลงทันทีโดยไม่มสี ทิ ธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผูใ้ ห้เช่า
ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าตกลงให้สญ
ั ญาเช่าฉบับนี้เลิกกันทันทีเมื่อเกิดเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ และ
ผูเ้ ช่าไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องเงินหรือค่าตอบแทนใดๆ ทีช่ าระแก่ผใู้ ห้เช่า ทัง้ นี้ ไม่ตดั สิทธิของผูใ้ ห้
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เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการเลิกสัญญาจากผูเ้ ช่า
1. เมื่อผู้เช่าประพฤติผดิ สัญญาตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง
และผู้ให้เช่าได้มีหนังสือบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ผู้เช่าดาเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องหรือชีแ้ จงข้อเท็จจริงใดๆ ภายในระยะเวลา 60 วัน แต่ผเู้ ช่าเพิกเฉยหรือละเลย
ไม่ปฏิบตั ติ ามหรือเข้าดาเนินการให้ถูกต้อง
2. ผูเ้ ช่าผิดนัดชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ถงึ สองงวดติดต่อกัน
และผู้ให้เช่าได้มีหนังสือเตือนให้ชาระค่าเช่าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแล้ว แต่ผู้เช่ามิได้
ดาเนินการชาระค่าเช่าทัง้ หมดภายใน 60 วัน
3. เมื่อศาลมีคาพิพากษาให้ผเู้ ช่าล้มละลายตามกฎหมายล้มละลาย
4. ผู้เ ช่ า ไม่ สามารถจัด หาเงิน สารองในการบารุ ง รัก ษาอาคารและทรัพ ย์สนิ ที่เ ช่า หรือ
หลักประกันให้แก่ผู้ให้เช่าตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
ภายใน 60 วัน หลังจากได้รบั แจ้งจากผูใ้ ห้เช่าให้ปฏิบตั ติ าม
5. ทรัพย์สนิ ที่เช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ได้รบั ความเสียหายจนถึง
ขนาดที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ และผู้เช่าไม่ดาเนินการซ่อมแซม หรือทาให้
ทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า กลับ สู่ ส ภาพเดิม หรือ สร้ า งทรัพ ย์ สิน ที่เ ช่ า ขึ้น ใหม่ หรือ ละเลยไม่
ดาเนินการใดๆ ภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้แจ้งให้ผเู้ ช่าทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรแล้ว

5.

สัญญาต่อเชื่อมพืน้ ที่กบั สถานี รถไฟฟ้ าชิ ดลม (“สัญญาต่อเชื่อมสถานี รถไฟฟ้ าชิ ดลม”)
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“บีทีเอส”)

ผูร้ บั สัญญา

ทรัสต์เ พื่อ การลงทุ น ในอสัง หาริมทรัพ ย์แ ละสิท ธิก ารเช่า ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อ พเพอร์ต้ี
(“TPRIME”) โดยทรัสตี

การให้สิทธิ ตาม



สัญญา

ผู้รบั สัญญามีสทิ ธิใช้ทางเชื่อมตามสัญญาตามระยะเวลาสัมปทานในการดาเนินการ
บริหารระบบการเดินรถไฟฟ้าทีบ่ ที เี อสได้รบั จากกรุงเทพมหานคร
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การบารุงรักษา
และซ่อมแซม
ทางเชื่อม
ค่าภาษี โรงเรือน
ภาษีบารุงท้องที่

หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่บุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสภาพความชารุด
บกพร่อง หรือการเสื่อมสภาพการใช้งานของทางเชื่อม ผู้รบั สัญญาต้องรับผิดชาระ
ค่าเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ แต่เพียงผูเ้ ดียว

ผูร้ บั สัญญามีหน้าทีด่ แู ลบารุงรักษา และซ่อมแซมทางเชื่อม ซึง่ ในส่วนการดูแลบารุงรักษาทาง
เชื่อม ผู้รบั สัญญาได้ว่าจ้างบีทีเอสทาหน้ าที่บารุงรักษาทางเชื่อม โดยผู้รบั สัญญาจะชาระ
ค่าบริการในการบารุงรักษาทางเชื่อมดังกล่าวให้แก่บที เี อส ในอัตราเดือนละ 100,000 บาท
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) โดยผูร้ บั สัญญาจะชาระให้ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
ผูร้ บั สัญญาตกลงเป็ นผูช้ าระค่าภาษีโรงเรือน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีอ่นื ๆ ทีเ่ รียกเก็บตาม
สัญญา หรือจากการใช้ทางเชื่อม (ถ้ามี)

และภาษี อื่นๆ
การประกันภัย

การเลิ กสัญญา



ผูร้ บั สัญญาจะต้องทาประกันวินาศภัย อุบตั ภิ ยั ตลอดอายุสญ
ั ญาโดยครอบคลุมถึงความ
รับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้ทางเชื่อม และคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลที่
สาม สาธารณชน ต่ออุบตั เิ หตุ หรือภยันตรายใดๆ ทีอ่ าจมีขน้ึ จากการใช้ทางเชื่อม



การประกันภัยนี้ตอ้ งคุม้ ครองบีทเี อสในฐานะผูเ้ อาประกันภัยร่วมตามสัญญาประกัน โดย
เงื่อ นไขการประกันจะต้อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบจากบีทีเ อส และมีวงเงินประกัน ภัย
จานวน 5,000,000 บาท ต่ออุบตั เิ หตุ 1 ครัง้



ในกรณีท่มี คี วามเสียหายที่ได้ทาประกันภัยไว้ มีความรับผิดเกินกว่าความรับผิดของ
ผูร้ บั ประกันภัย ผูร้ บั สัญญาตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในความเสียหายส่วนทีเ่ กิน



บีทเี อสมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ทีในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. ผูร้ บั สัญญาไม่ชาระค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซมทางเชื่อม หรือไม่
ชาระเงินอื่นใดทีผ่ ูร้ บั สัญญามีหน้าทีต่ ้องชาระให้แก่ บีทเี อส ซึง่ ผูร้ บั สัญญาได้รบั
หนังสือเตือนจากบีทเี อส แล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน แต่ยงั คงเพิกเฉยไม่ชาระเงินตาม
กาหนดเวลาทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเตือนนัน้
2. เว้นแต่กรณีตามข้อ 1. ข้างต้น หากผูร้ บั สัญญาผิดคารับรองหรือผิดสัญญา หรือไม่
ปฏิบตั ติ ามสัญญา ซึง่ ผูร้ บั สัญญาได้รบั หนังสือเตือนจากบีทเี อสให้ทาการแก้ไขการ
ปฏิบตั ผิ ดิ ดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ทาการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
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ได้รบั หนังสือเตือน


ผู้รบั สัญญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที หากบีทเี อสผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญา และได้รบั หนังสือเตือนจากผูร้ บั สัญญาให้ทาการแก้ไขการปฏิบตั ผิ ดิ ดังกล่าว แต่
ไม่ทาการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับแต่ วนั ที่ได้รบั หนังสือเตือ นจากผู้ร ับ
สัญญา ผูร้ บั สัญญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที



ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้สญ
ั ญาเป็ นอันระงับสิน้ สุดลงโดยทันที
1. ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาสัมปทานทีบ่ ที เี อส ได้ทาขึน้ กับกรุงเทพมหานครระงับสิน้ สุดลงไม่
ว่าด้วยเหตุใด
2. ในกรณีทท่ี างเชื่อมถูกทาลาย หรือทาให้เสียหายจากภัยธรรมชาติ การจลาจล หรือ
เหตุ สุด วิส ัย อื่น ใดโดยไม่ ใ ช่ ค วามผิด ของคู่ ส ญ
ั ญาฝ่ า ยหนึ่ ง ฝ่ า ยใด และความ
เสียหายนัน้ ไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนดีได้อกี
3. ในกรณีทม่ี คี าสังจากหน่
่
วยงานราชการให้ปิดกัน้ ทางเชื่อมเป็ นการถาวร หรือให้รอ้ื
ถอนหรือทาลายทางเชื่อม
4. ในกรณีทอ่ี าคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ถูกทาลายหรือสิน้ สภาพการเป็ นอาคาร หรือ
สิทธิการเช่าทีด่ นิ ทีอ่ าคารตัง้ อยู่ ระหว่างผูร้ บั สัญญากับเจ้าของทีด่ นิ หรือสิทธิการ
ใช้และครอบครองอาคารระหว่างผูร้ บั สัญญากับเจ้าของอาคารสิน้ สุดลงก่อนครบ
อายุสญ
ั ญา และไม่ได้มกี ารโอนสิทธิและหน้าทีข่ องผูร้ บั สัญญาตามสัญญาต่อเชื่อม
สถานีรถไฟฟ้าชิดลมให้แก่เจ้าของทีด่ นิ หรือเจ้าของอาคาร แล้วแต่กรณี
5. ในกรณีทผ่ี รู้ บั สัญญาและบีทเี อสเห็นชอบร่วมกันทีจ่ ะเลิกสัญญา

การรือ้ ถอนทาง
เชื่อม และ
ค่าใช้จา่ ย

การรือ้ ถอนทางเชื่อม จะต้องรือ้ ถอนทัง้ หมด โดยไม่สามารถแบ่งการรือ้ ถอนเป็ นบางส่วน และ
ตามข้ อ ก าหนดในสัญ ญาสัม ปทาน ซึ่ ง การรื้ อ ถอนจะต้ อ งได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจาก
กรุงเทพมหานครก่อน เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากกรุงเทพมหานครแล้ว ผู้รบั สัญญาตกลง
เป็ นผู้ดาเนินการรื้อถอนทางเชื่อม และจะชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนนัน้ โดย
จะต้องรื้อ ถอนทางเชื่อมให้แล้ว เสร็จ ภายใน 30 วัน นับ แต่ ว ัน ที่สญ
ั ญาสิ้น สุดลง หากไม่
สามารถดาเนินการรือ้ ถอนให้แล้วเสร็จภายในกาหนด บีทเี อสอาจเข้าทาการรือ้ ถอนเองได้โดย
ค่าใช้จ่ายของผูร้ บั สัญญา
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สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาแต่งตัง้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
คู่สญ
ั ญา

1. บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด (“ผูจ้ ดั การกองทรัสต์”) และ
2. บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จากัด (“เจแอลแอล”)

วัตถุประสงค์

ผู้จดั การกองทรัสต์ตกลงแต่ งตัง้ เจแอลแอล และเจแอลแอลตกลงรับการแต่ งตัง้ ให้ทาหน้ าที่เป็ น
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยมีสทิ ธิหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบตามทีก่ าหนด
ไว้ในสัญญา

ระยะเวลาของสัญญา

สัญญามีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2548 และมีการต่ออายุสญ
ั ญาใหม่เป็ นระยะเวลา 3 ปี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

หน้ าที่และความรับผิด
ของผูบ้ ริหาร

1.

หน้ าที่ ทวไป
ั่

1.1

จัดเก็บค่าเช่า บริหารจัดการ และบารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ตามข้อตกลง เงื่อนไข และข้อจากัดของสัญญา รวมทัง้ ดูแลและเก็บรักษาเงินหรือ
ทรัพย์สนิ อื่นใดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทีก่ าหนดในสัญญา

1.2

ดูแลให้ทรัพย์สนิ อยู่ในสภาพทีด่ แี ละใช้งานได้ จัดการและควบคุมการบารุงรักษา ซ่อมแซม
ทัง้ ภายนอกและภายใน

1.3

ดาเนิน การให้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตหรือ การอนุ ญ าตใดๆ ทีจ่ าเป็ น แก่ก ารดาเนิน การบริห าร
อสังหาริมทรัพย์ การบารุงรักษา และการซ่อมแซมต่างๆ ซึง่ จาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามมาตรฐานตามสัญญานี้ และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง

1.4

แจ้ง ให้ผู จ้ ดั การกองทรัส ต์ท ราบโดยทัน ที ในกรณีที ส่ ภาพหรือ ส่ว นหนึ ่ง ส่ว นใดของ
อสัง หาริม ทรัพ ย์จ าเป็ น ต้อ งได้ร บั การบ ารุง รัก ษา ซ่อ มแซม หรือ เปลีย่ นใหม่ แต่อ ยู่
นอกเหนืองบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั หิ รือไม่เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด

2.

การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ในฐานะผูร้ บั เหมาอิ สระ

อสังหาริมทรัพย์

เจแอลแอลมีหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์โดยตนเองและโดยอิสระ การจ้าง
พนัก งาน ข้อ ตกลงหรือ สัญ ญาอื่น ใดจัด ท าขึน้ โดยเจแอลแอลแต่เ พีย งผู เ้ ดีย ว ผู จ้ ดั การ
กองทรัสต์ไม่มคี วามรับผิดใดๆ เกีย่ วกับการดาเนินการดังกล่าว เจแอลแอลไม่มอี านาจใน
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การเข้า ทาข้อ ตกลงหรือสัญ ญาใดๆ แทนในนามของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เ ว้น แต่จะได้ร บั
ความยินยอมจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามทีก่ าหนดในสัญญา
3.

หน้ าที่ เกี่ยวกับพนักงาน

3.1

ดาเนินการให้มพี นักงานตามทีก่ าหนดในตารางแนบท้ายสัญญาตลอดระยะเวลาของสัญญา
โดยเรื่องใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจ้างงาน ค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ ง หรือการปลดออกจาก
งานเป็ น ความรับ ผิด ชอบของเจแอลแอล ข้อ ตกลงหรือ สัญ ญาใดๆ ทีท่ าขึน้ กับ สหภาพ
แรงงานจะกระท าในนามเจแอลแอลในฐานะส่ว นตัว แต่ต ้อ งได้ร บั ความเห็น ชอบจาก
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ เจแอลแอลมีหน้าทีต่ ้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

3.2

ตัง้ ผู จ้ ดั การอาคารโดยได้ร บั ความเห็น ชอบจากผู จ้ ดั การกองทรัส ต์ กรณีที ผ่ ู จ้ ดั การ
กองทรัสต์รอ้ งขอ ไม่ว่าเวลาใดๆ เจแอลแอลต้อ งเปลีย่ นผูจ้ ดั การอาคารหรือ พนักงานที่
ปฏิบ ตั หิ น้า ทีเ่ กีย่ วกับ อสัง หาริม ทรัพ ย์ ทัง้ นี ้ ผู จ้ ดั การอาคารและพนัก งานต้อ งพร้อ ม
ปฏิบตั งิ าน 24 ชัวโมงในกรณี
่
ฉุกเฉิน

3.3

จัดเตรียมและยื่นแบบหรือรายงานใดๆ เพื่อค่าตอบแทนพนักงาน ประกันภัยพนักงาน ภาษี
เงิน ได้ สวัส ดิก ารคนพิก าร และสวัส ดิก ารประกัน สัง คม รวมทัง้ แบบและรายงานแสดง
เงินเดือนทีก่ ฎหมายกาหนด และยื่นหลักฐานการจ่ายเงินบานาญ สิทธิลดหย่อนภาษี เงิน
ค่าตอบแทนพนักงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในทานองเดียวกันแก่หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

4.

หน้ าที่ ในการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย

4.1

เจแอลแอลมีห น้า ทีใ่ นการปฏิบ ตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และค าสั ่งต่า งๆ เกีย่ วกับ
กรรมสิทธิ ์ สิทธิครอบครอง การเช่า การใช้ประโยชน์ การดาเนินการซ่อมแซม บารุงรักษา
หรือ จัด การอสัง หาริม ทรัพ ย์ รวมถึง กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อ งกับ การเก็บ และกาจัด ของเสีย
อันตรายและวัตถุอนั ตราย กฎหมายทีอ่ อกโดยหน่ วยงานทีก่ ากับดูแลด้านความปลอดภัย
และอนามัย และคาบอกกล่าวจากบริษทั ประกันภัย กรณีทมี่ กี ารฝ่าฝื นใดๆ จะต้องแจ้งให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทราบ และเจแอลแอลจะต้อ งดาเนินการแก้ไ ขการฝ่าฝื น ดังกล่าวโดย
ทันที

5.

หน้ าที่ เกี่ยวกับงบประมาณ

5.1

จัด ให้ม กี ารประมาณการงบประมาณรายจ่า ยประจ าปี เ กีย่ วกับ การบริห าร ซ่อ มแซม
บารุงรักษา และการดาเนินการเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ตามแบบทีก่ าหนด ตลอดระยะเวลา
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ของสัญญา เพื่อยื่นให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์อนุ มตั ิ
5.2

จัดให้มกี ารประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจาปี เกีย่ วกับสินทรัพย์ถาวรตามแบบที่
กาหนดตลอดระยะเวลาของสัญญา เพื่อยื่นให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์อนุ มตั ิ

5.3

เมื่องบประมาณดังกล่าวข้างต้นได้รบั อนุ มตั แิ ล้ว เจแอลแอลมีหน้าทีต่ ้องใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่า
เพื่อการบริหารจัดการหรือเพื่อให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน กว่างบประมาณทีไ่ ด้ร บั
อนุ มตั ิ กรณีมคี ่าใช้จ่ายรายการใดๆ ทีเ่ กิน 5% ของงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ปิ ระจาปี ใน
หมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายรายการนัน้ ๆ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ก่อน

5.4

แจ้งผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร กรณีทอ่ี าจมีรายจ่ายใดๆ เพิม่ ขึน้ อย่างมากใน
ระหว่างปี แต่งบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั มิ ไิ ด้สะท้อนรายจ่ายดังกล่าว

6.

หน้ าที่ เกี่ยวกับการเช่า

6.1

สอดส่องดูแลแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับหรือมาตรการใดๆ
ซึง่ สัญญาเช่ากาหนด กระทาการหรือละเว้นกระทาการตามผูจ้ ดั การกองทรัสต์มคี าสั ่งหาก
เป็ น กรณีส าค ญ
ั ใดๆ และจะต้อ งบ งั ค บั ให ม้ กี ารปฏ บิ ตั ติ ามกฎเกณฑ เ์ กี ย่ วก บั
อสัง หาริม ทรัพ ย์เ ช่น ทีผ่ ู จ้ ดั การกองทรัส ต์ก าหนด ทัง้ นี ้ เจแอลแอลจะไม่ก ระท าการ
ดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(ก)

สละสิทธิเรียกร้องทีจ่ ะบังคับแก่ผเู้ ช่าตามสัญญาเช่า

(ข)

อนุ มตั กิ ารเลิกสัญญาเช่าของผูเ้ ช่าก่อนครบกาหนดระยะเวลาเช่า

(ค)

บอกกล่าวผูเ้ ช่าให้ออกจากพืน้ ทีท่ เ่ี ช่า

(ง)

ฟ้องร้องเกีย่ วกับค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเช่า

(จ)

ให้ผูป้ ระกอบธุรกิจทวงหนี้จดั การทวงหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั ชาระ

(ฉ)

ดาเนินกระบวนการเพื่อเรียกคืนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้ หมด

(ช)

ดาเนินการฟ้องคดี หรือประนีประนอมยอมความ

(ซ)

อนุ มตั กิ ารให้เช่า ให้เช่าช่วง การเข้าทาสัญญาให้ใช้พนื้ ที่ หรือสัญญาอนุ ญาตให้ใช้
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สิทธิ
(ฌ)

จ้างทีป่ รึกษาหรือบุคคลภายนอกเพื่อการดาเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

6.2

ดาเนินการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูเ้ ช่า โดยตลอดระยะเวลาของสัญญา
จะต้องประจาอยู่ทอี่ สังหาริมทรัพย์เพื่อให้ผูเ้ ช่าติดต่อได้ และดาเนินการเมื่อมีขอ้ เรียกร้อง
หรือข้อร้องทุกข์ใดๆ จากผูเ้ ช่า รวมทัง้ ให้บริการผูเ้ ช่าตามมาตรฐานทีก่ าหนดหรือตามที่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์กาหนด ทัง้ นี้ เจแอลแอลจะต้องจัดทารายงานสรุปข้อเรียกร้องและข้อ
ร้องทุกข์ของผูเ้ ช่าดังกล่าวและการดาเนินการของเจแอลแอลในแต่ละกรณีให้แก่ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์

6.3

เจแอลแอลจะต้อ งใช้ความสามารถอย่า งเต็มทีใ่ นการจัด เก็บ ค่า เช่า ค่า ธรรมเนีย ม หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อถึงกาหนดจากผูเ้ ช่าแต่ละราย และการวางใบเรียกชาระหนี้ดงั กล่าวเป็ น
หน้าทีข่ องเจแอลแอล หากมีการผิดนัดเจแอลแอลจะต้องดาเนินการส่งหนังสือบอกกล่าว
ทวงถาม โทรศัพ ท์ หรือติด ต่อโดยวิธกี ารใดๆ ทีส่ ามารถทาได้เ พื่อเรียกเก็บหนี้ทีผ่ ดิ นัด
โดยต้องแจ้งให้แก่ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทราบถึงการผิดนัดนัน้ ทัง้ นี้ อาจดาเนินการเยียวยา
ความเสียหายซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ทิ ธิอยู่ตามสัญญาเช่า

6.4

เจแอลแอลอาจเลิกสัญญาเช่า ฟ้องร้องเพื่อเรียกคืนการครอบครองและใช้ประโยชน์ตามที่
สัญญาเช่า หรือกฎหมายกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แต่ถ ้า
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าวเกินกว่างบประมาณประจาปี ทไ่ี ด้รบั อนุ มตั จิ ะต้องยื่นให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อนุ มตั กิ ่อนล่วงหน้า

6.5

การเรียกเก็บค่าเช่าและการบังคับตามข้อกาหนดในสัญญาเช่า ต้องเป็ นไปตามนโยบาย
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในขณะนัน้ ๆ

6.6

ประสานงานเกีย่ วกับการย้ายเข้าหรือออกของผูเ้ ช่าจากอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ กาหนด
วันทีจ่ ะย้ายเพื่อให้รบกวนการบริหารจัดการของอสังหาริมทรัพย์และผูเ้ ช่ารายอื่นน้อยทีส่ ุด

6.7

ให้ความช่วยเหลือผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือตัวแทน รวมทัง้ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เกีย่ วกับ
การให้เช่า เช่น การเข้าออกอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการส่งมอบหรือคืนอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่หรือจากผูเ้ ช่า เมื่อเริม่ ต้นหรือสิน้ สุดสัญญาเช่าตามข้อกาหนดในสัญญาเช่า

7.

หน้ าที่ เกี่ยวกับการทาสัญญา

7.1

เจแอลแอลอาจทาสัญญาในนามของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกีย่ วกับการซ่อมแซมสินค้าและ
ส่วนที่ 2 หน้า 136

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

บริการภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนดในสัญญาเท่าทีจ่ าเป็ นแก่การครอบครอง เช่า ใช้ประโยชน์
บริหาร ซ่อมแซม และบารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ทัง้ นี้ สัญญาที่
เข้าทาดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสัญญานี้ เว้นแต่ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
กาหนดเป็ นอย่างอื่น
7.2

ผู จ้ ดั การกองทรัส ต์จ ะชดเชยและป้ อ งกัน ไม่ใ ห้เ กิด ความเสีย หายแก่เ จแอลแอลอัน
เนื่องมาจากความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดจากสัญญาทีเ่ จแอลแอลเข้าทาในนามของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดงั กล่าว เว้นแต่เป็ นความประมาทเลินเล่อหรือการกระทาผิดโดยเจตนา
ของเจแอลแอล

7.3

กรณีทส่ี ญ
ั ญานี้สน้ิ สุดลง เจแอลแอลตกลงโอนสิทธิหน้าทีต่ ามสัญญาทีเ่ ข้าทาให้แก่ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์

8.

หน้ าที่ เกี่ยวกับการซ่อมแซมในกรณี ฉุกเฉิ น
เจแอลแอลอาจใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซมซึง่ เกินกว่างบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ เพื่อหลีกเลีย่ ง
ภยันตรายทีใ่ กล้จะเกิดขึน้ แก่ชวี ติ หรือความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ แก่ทรัพย์สนิ หรือเพื่อไม่ให้
เกิดการระงับบริการทางสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็ น และแจ้งผูจ้ ดั การกองทรัสต์ถงึ การใช้จ่าย
ดังกล่าวโดยเร็วทีส่ ุด ทัง้ นี้ ไม่เกิน 1 วันทาการหลังจากมีการใช้จ่า ยดังกล่าว เจแอลแอ
ลต้องยื่นสรุปเกีย่ วกับเหตุการณ์และค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่ผจู้ ดั การกองทรัสต์

9.

หน้ าที่ เกี่ยวกับภาษี อากร

9.1

ตรวจสอบความถูกต้องของใบเรียกเก็บภาษีต่างๆ เกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์และดาเนินการ
ทางภาษีตลอดจนให้คาปรึกษาแก่ผจู้ ดั การกองทรัสต์ในเรื่องทางภาษีดงั กล่าว ไม่ว่าจะเป็ น
การจ่ายภาษีหรือการอุทธรณ์ทางภาษี และการดาเนินการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนการ
อุทธรณ์ทางภาษีหากผูจ้ ดั การกองทรัสต์รอ้ งขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

9.2

ชาระภาษี จัดเตรียม และยื่นแบบฟอร์ม รายงานทางภาษีต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
โดยตรงตามเวลา รวมทัง้ นาส่งใบเรียกชาระเงิน หนัง สือ บอกกล่า ว หรือ เอกสารใดๆ ที่
ได้รบั จากหน่ วยงานของรัฐหรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแก่ผจู้ ดั การกองทรัสต์

10.

หน้ าที่ เกี่ยวกับการจัดหาสิ นค้าและบริ การ
เจแอลแอลมีหน้าทีค่ วบคุม จัดหา และดาเนินการเพื่อจัดซือ้ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิง่ ของ
ทีจ่ าเป็ น เหมาะสมแก่การบริหารจัดการ บารุงรักษา ดูแลอสังหาริมทรัพย์ให้เป็ นไปตาม
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มาตรฐานทีก่ าหนดภายใต้ง บประมาณทีไ่ ด้ร บั อนุ ม ตั ิ โดยเจแอลแอลต้อ งจัด ให้ม รี ะบบ
ควบคุมสินค้าคงคลังตามทีผ่ ูจ้ ดั การกองทรัส ต์เห็นสมควรและจัดทารายงานสินค้าคงคลัง
ดังกล่าวด้วย
11.

หน้ าที่ เกี่ยวกับความเสียหายหรือภัยพิ บตั ิ

11.1 เจแอลแอลมีหน้าทีแ่ จ้งผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้ทราบโดยทันทีถงึ ความเสียหาย การบาดเจ็บ
หรือ การเสีย ชีว ติ ใดๆ ซึง่ เกิด จากหรือ เกีย่ วกับ อสัง หาริม ทรัพ ย์ และเสนอมาตรการที่
เหมาะสมในการแก้ไ ข รวมทัง้ จัด ท ารายงานเพื่อ ยื่น ต่อ ผู จ้ ดั การกองทรัส ต์ห รือ บริษ ทั
ประกันภัย
11.2 เมื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์มคี าสั ่ง เจแอลแอลมีหน้าทีด่ าเนินการเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือ
ประนีประนอมยอมความตามทีผ่ ูจ้ ดั การกองทรัสต์กาหนด และเจแอลแอลต้องส่งสาเนา
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์โดยเร็ว
12.

หน้ าที่ เกี่ยวกับการควบคุมดูแล

12.1 ให้ค วามช่ว ยเหลือ ผู จ้ ดั การกองทรัส ต์ใ นการประสานงานกับ ผูร้ บั เหมา ผูร้ บั เหมาช่ว ง
วิศ วกร สถาปนิก และที ป่ รึก ษา ซึ ง่ แต่ง ตั ง้ โดยผู จ้ ดั การกองทรัส ต์เ พื่อ การพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์
12.2 ตรวจสอบให้ก ารพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นส่ว นของพืน้ ทีใ่ ห้เ ช่า เป็ น ไปตามเงื่อ นไขใน
สัญญาเช่าและตรวจสอบให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวดาเนินการโดยสอดคล้อง
แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ค ุณ ส ม บ ตั ทิ ี ก่ า ห น ด โ ด ย กา ร ด า เ นิน ก า ร ข อ ง
เจแอลแอลดังกล่าวต้องได้มาตรฐานทีก่ าหนดในสัญญานี้
12.3 ในฐานะผูม้ หี น้าทีจ่ ดั การอาคารภายใต้สญ
ั ญานี้ เจแอลแอลต้องดาเนินการควบคุมการเข้า
ออก การใช้ง านลิฟ ท์โ ดยสาร บัน ไดเลื่อ น หรือ สิง่ อ านวยความสะดวกอื่น ๆ ภายใน
อสังหาริมทรัพย์ บังคับให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของอาคารทีก่ าหนดซึง่ เกีย่ วข้องกับ
การก่อสร้างรวมถึงดูแลให้การก่อสร้างรบกวนหรือสร้างความเสียหายแก่อสังหาริมทรัพย์
การดาเนินงานโดยทัวไปของอสั
่
งหาริมทรัพย์และผูเ้ ช่าน้อยทีส่ ุด ทัง้ นี้ เจแอลแอลไม่มสี ทิ ธิ
ได้รบั ค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม
12.4 ตรวจตรา ดูแล และจัดทารายงานตามแบบทีก่ าหนด ภายในอสังหาริมทรัพย์และบริเวณ
โดยรอบ รวมถึง สิง่ อ านวยความสะดวกต่า งๆ ให้อ ยู่ใ นสภาพดี ไม่ต่ า กว่า เดือ นละครัง้
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ตลอดระยะเวลาของสัญญา
การพิ จารณาผลการ
เจแอลแอลจะต้องดาเนินการบริหารและดูแลอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานทีก่ าหนดในสัญญา และ
ดาเนิ นงานของผูบ้ ริหาร จัดทาบันทึกการดาเนินงานดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เมื่อสิน้ กาหนดระยะเวลาของ
สัญญา
อสังหาริมทรัพย์
ความรับผิดและการ
ชดใช้คา่ เสียหาย

เจแอลแอลจะต้อ งชดใช้ค่า เสีย หายและป้ อ งกัน ไม่ใ ห้เ กิด ความเสีย หายแก่ผู จ้ ดั การกองทรัส ต์
และทรัสตี อันจะมีขน้ึ จากความสูญหาย ความเสียหาย ความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ กิด
ขึน้ กับหรือต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในนามของกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตี เนื่องจากการกระทา หรือ
ละเว้นกระทาการของเจแอลแอล เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเจแอลแอล ในกรณี
ดังต่อไปนี้
1.

อยู่นอกขอบอานาจหรือหน้าทีต่ ามสัญญาฉบับนี้;

2.

เป็ นการละเมิดโดยเจตนา; หรือ

3.

เป็ นการปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาโดยจงใจ หรือเป็ นการกระทาใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

ทัง้ นี้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี วามเสียหายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ไม่อยู่ในความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัย ซึง่
เป็ นเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทาโดยเจตนาของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เอง
การเลิ กสัญญา

1.

เลิ กสัญญาโดยเจตนาของคู่สญ
ั ญา

1.1

คู่สญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา โดยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เลิกสัญญา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา 60 วัน

2.

เลิ กสัญญาโดยเหตุที่กาหนดในสัญญา

2.1

เลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวล่วงหน้า
(ก)

เจแอลแอลประพฤติผดิ ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ และมิได้ดาเนินการแก้ไขภายใน 15
วัน นับ จากวันทีผ่ ูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี นัง สือ แจ้งเตือ นไปยัง เจแอลแอล ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญา โดยการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ น
ลายลักษณ์อ กั ษรไปยัง เจแอลแอล และให้การเลิกสัญญามีผลทัน ทีในวันทีร่ ะบุใ น
หนังสือดังกล่าว

(ข)

เจแอลแอลถูก ฟ้ อ งให้ต กเป็ น บุค คลล้ม ละลาย และมิไ ด้ม กี ารถอนฟ้ อ งดัง กล่า ว
ภายใน 90 วันนับแต่วนั ยื่นฟ้อง หรือดาเนินการยื่นขอเป็ นบุคคลล้มละลาย หรือเจ
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แอลแอลดาเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ หรือเจแอลแอลแต่งตัง้
หรือยินยอมให้มกี ารแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชี หรือเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือเจแอล
แอลยอมรับ ว่า ไม่มคี วามสามารถในการชาระหนี้เ ป็ นลายลัก ษณ์อ กั ษร ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญา โดยการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไปยังเจแอลแอลล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา 30 วัน

2.2

(ค)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ชาระค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดตามทีก่ าหนดในสัญญานี้
และเจแอลแอลได้ม หี นัง สือ แจ้ง เตือ นครัง้ แรกไปยัง ผู จ้ ดั การกองทรัส ต์แ ล้ว เป็ น
ระยะเวลา 15 วัน เจแอลแอลมีสทิ ธิบอกเลิกสัญ ญา โดยการส่ง หนังสือแจ้งความ
ประสงค์ด งั กล่า วเป็ น ลายลัก ษณ์อ กั ษรไปยัง ผูจ้ ดั การกองทรัส ต์ และให้ก ารเลิก
สัญญาดังกล่าวมีผลทันทีในวันทีร่ ะบุในหนังสือดังกล่าว

(ง)

ทรัพย์สนิ ส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหายหรือถูกทาลายโดยอัคคีภยั อุทกภัย หรือภัยพิบตั ิ
อื่น ๆ และผู จ้ ดั การกองทรัส ต์ไ ม่ต ้อ งการแก้ไ ขทรัพ ย์ส นิ ให้ก ลับ คืน สู ่ส ภาพเดิม
คู่สญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา โดยการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา 30 วัน

(จ)

กรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ตกเป็ นของผูร้ บั จานอง หรือผูซ้ อื้ ทรัพย์สนิ ทีจ่ านองจากการ
ขายทอดตลาด บุคคลดังกล่าว หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญา โดย
การส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังเจแอลแอลล่วง
หน้าเป็ นระยะเวลา 30 วัน

เลิกสัญญาโดยมีผลทันที
(ก)

เจแอลแอลประพฤติผดิ หรือฝ่าฝื นข้อตกลงในการให้ความร่วมมือเกีย่ วกับการขาย
หรือ การปรับ โครงสร้า งหนี้ ข้อ ตกลงในการโอนสิท ธิแ ละหน้า ที่ ข้อ ตกลงและข้อ
รับรองเกีย่ วกับ คุณสมบัตขิ องผูบ้ ริหารอสังหาริม ทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ทิ ธิ
บอกเลิกสัญญา โดยการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไปยังเจแอลแอล และให้การเลิกสัญญามีผลทันทีในวันทีร่ ะบุในหนังสือดังกล่าว

(ข)

คู่สญ
ั ญาประพฤติผดิ หรือฝ่าฝื นข้อตกลงแห่งสัญญาในเรื่องเดียวกันตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้
ไป ภายในระยะเวลา 12 เดือน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญา โดยการส่ ง
หนังสือแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังเจแอลแอล และให้การ
เลิกสัญญามีผลทันทีในวันทีร่ ะบุในหนังสือดังกล่าว
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(ค)

เจแอลแอลกระทาโดยเจตนาและจงใจซึง่ การฝ่าฝื นการปฏิบตั หิ น้าทีท่ มี่ ตี ่อผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญา โดยการส่ งหนังสือแจ้งความ
ประสงค์ดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังเจแอลแอล และให้การเลิกสัญญามีผล
ทันทีในวันทีร่ ะบุในหนังสือดังกล่าว

(ง)

เจแอลแอลกระทาการโดยมีเจตนาทุจริต ยักยอก ฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือทาให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตกอยู่ภายใต้ความรับผิดทางอาญา อันเกีย่ วเนื่องกั บสัญญาและ
ทรัพย์สนิ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญา โดยการส่งหนังสือแจ้งความ
ประสงค์ดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังเจแอลแอล และให้การเลิกสัญญามีผล
ทันทีในวันทีร่ ะบุในหนังสือดังกล่าว

(จ)

ทรัพย์สนิ ถูก ยึดหรือเวนคืนโดยรัฐบาล หรือหน่ วยงานราชการ ไม่ว่า ทัง้ หมดหรือ
ส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ให้สญ
ั ญาสิน้ สุดทันที เมื่อกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ตกเป็ นของ
รัฐบาลหรือหน่ วยงานราชการดังกล่าว

(ฉ)

ทรัพย์สนิ ถูกขาย ให้เช่าแก่ผเู้ ช่ารายหนึ่งรายใดทัง้ หมด หรือถูกจาหน่ ายตัง้ แต่ 51%
ขึน้ ไป โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไปยังบุคคลภายนอก หรือมีการเปลีย่ นโครงสร้างผูถ้ อื
หุน้ ในเจแอลแอล เนื่องจากการควบรวมกิจการ การยุบรวมกิจการ หรือการเปลีย่ น
โครงสร้างภายในบริษทั ให้ผูจ้ ดั การกอง ทรัสต์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญา โดยให้มผี ล
ทันที

โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
คู่สญ
ั ญา
วัตถุประสงค์

ระยะเวลาของสัญญา

1.

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

2.

บริษทั ซีบเี อ็ม แฟซิลติ ส้ี ์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จากัด (“ซีบีเอ็ม”)

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ตกลงแต่งตัง้ ซีบเี อ็มและซีบเี อ็มตกลงรับการแต่งตัง้ ให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยมีสทิ ธิหน้ าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
2 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560
โดยบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์มสี ทิ ธิขอต่ออายุสญ
ั ญา โดยการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ดงั กล่าว
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังซีบเี อ็มล่วงหน้า 2 เดือนก่อนระยะเวลาของสัญญาสิน้ สุด
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หน้ าที่และความรับผิด
ของผูบ้ ริหาร

1.

หน้ าที่ ด้านการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์

1.1

จัดทาและดาเนินการตามแผนการบารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม และตกแต่งอาคารสิง่ ปลูก
สร้างเล็กน้อย ภายใต้งบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

1.2

ดาเนิน การตรวจสอบอาคารสิง่ ปลูก สร้า งให้อ ยู่ใ นสภาพทีเ่ หมาะสมแก่ก ารใช้ง าน ตาม
มาตรฐานที่บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด

1.3

ควบคุมการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั เหมาให้เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนด รับรองผลสาเร็จของ
การปฏิบตั งิ าน และเสนอค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านดังกล่าว

1.4

จัดให้มเี อกสาร บันทึก รายงานต่างๆ รวมถึงทาการเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็กเชน
ทาวเวอร์ทอ่ี ยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

1.5

ดาเนินการให้มกี ารปฏิบตั ติ ามคาบอกกล่าวใดๆ ทีไ่ ด้รบั จากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้
ประสานงานในส่วนของการเข้าตรวจสอบโดยหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าว

1.6
1.7

ควบคุมการซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคารและสิง่ ปลูกสร้างโดยผูร้ บั เหมาในส่วนต่างๆ ที่
ซีบเี อ็มทาสัญญาว่าจ้างบุคคลภายนอก
ทาความสะอาดและบารุงรักษาระบบไฟฟ้าของอาคารสิง่ ปลูกสร้าง

1.8

ประสานงานกับทีป่ รึกษาในเรื่องการบารุงรักษา

1.9

สนับสนุ นและช่วยเหลือบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ในการเข้าตรวจสอบผลการดาเนินงานและ
ทรัพย์สนิ ในอาคารสิง่ ปลูกสร้าง

อสังหาริมทรัพย์

1.10 สอดส่องดูแลให้ผเู้ ช่าปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขการเช่า และดาเนินการตามทีจ่ าเป็ น
กรณีทีผ่ ูเ้ ช่า ฝ ่า ฝื นข้อ กาหนดหรือ เงื่อ นไขการเช่า ดังกล่า ว หลัง จากทีไ่ ด้ห ารือกับ บริษัท
เอ็กเชน ทาวเวอร์แล้ว
1.11 ดูแลทาความสะอาดพืน้ ทีส่ ่วนกลางหรือพืน้ ทีว่ ่างทีไ่ ม่มผี เู้ ช่าหากได้รบั การร้องขอ
1.12 ด าเนิน การให้ม กี ารซัก ซ้อ มมาตรการเพื่อ ความปลอดภัย ในกรณีเ กิด เหตุไ ฟไหม้
แผ่นดินไหว การขู่วางระเบิด การก่อ การร้าย และการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
1.13 เสนอระบบรักษาความปลอดภัยและจานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในอาคารสิง่ ปลูก
สร้าง
2.

หน้ าที่ ด้านการเงิ น

2.1

จัดการด้านประกันภัย

2.2

ให้คาแนะนาทางภาษีเกีย่ วกับอาคารสิง่ ปลูกสร้าง
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2.3

ส่งหลักฐานการขอชาระภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆ เกีย่ วกับการบริหารจัดการอาคารสิง่
ปลูก สร้า งในนามของบริษัท เอ็ก เชน ทาวเวอร์ ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายก าหนด
จัดเตรียมหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ายเพื่อยื่นแก่กรมสรรพากร

2.4

ตรวจสอบและชาระค่า ใช้จ่า ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริห ารจัดการอาคารสิง่ ปลูก สร้า ง หรือ
ข้อตกลงกับผูเ้ ช่า หรือข้อตกลงอื่นใดเนื่องมาจากอาคารสิง่ ปลูกสร้าง ซึง่ ได้รบั อนุ มตั แิ ละ
เห็นชอบจากบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

2.5

จัดเก็บค่าเช่า ค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจอดรถ หรือค่าอื่นๆ

2.6

ตรวจสอบความถูกต้อง หรือรับรองใบเรียกชาระเงินเพื่อชาระให้ผูข้ ายทีป่ รึ กษา ตัวแทน
และอื่นๆ ซึง่ ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอาคารสิง่ ปลูกสร้าง

2.7

จัดการบัญชีธนาคารเพื่อดาเนินการชาระค่าใช้จ่ายอันเกีย่ วกับอาคารสิง่ ปลูกสร้าง

2.8

ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณทีก่ าหนด

2.9

จัดทางบประมาณรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เป็ นระยะเวลา 2 ปี สาหรั บรายได้และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการ บารุงรักษา ทรัพย์สนิ และอาคารสิง่ ปลูกสร้าง

2.10 จัด ทารายงานทางบัญ ชีรายเดือ น รายไตรมาส และรายปี รวมทัง้ ให้ความช่ว ยเหลือ แก่
ผูต้ รวจสอบบัญชีทงั ้ ภายในและภายนอก และช่วยเหลือ บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ในการตอบ
ข้อซักถามของผูต้ รวจสอบบัญชี
2.11 ให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องแก่บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์เพื่อการยื่นแบบรายงานทางภาษี
3.

หน้ าที่ ด้านการจัดการทัวไป
่

3.1

เข้าประชุมกับบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์หรือตัวแทนเมื่อได้รบั การร้องขอ

3.2

ด าเนิน การเกี ย่ วกับ ข้อ ร้อ งเรีย น ข้อ ซัก ถาม หรือ ข้อ เสนอแนะเกี ย่ วกับ อาคารสิ ง่
ปลูกสร้าง และอาจแจ้งเรื่องดังกล่าวให้บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ทราบเมื่อมีความจาเป็ น

3.3

ดาเนิน การให้ม กี รมธรรม์ป ระกัน ภัย ทีค่ ุ ม้ ครองและครอบคลุม อัค คีภ ยั ความรับ ผิด ต่อ
สาธารณะ การชดเชยพนักงาน เป็ น ต้น รวมทัง้ ดาเนินการเกีย่ วกับการเรีย กค่าสินไหม
ทดแทนในทางทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

3.4
3.5

จัดการและดูแลให้มกี ารบันทึกหรือเก็บรักษาจดหมายโต้ตอบ เอกสาร และข้อมูลใดๆ ที่
เกีย่ วข้องกับอาคารสิง่ ปลูกสร้าง
จัดให้มที ะเบียนรายชื่อผูเ้ ช่าและดูแลให้ขอ้ มูลเป็ นปจั จุบนั อยู่เสมอ

3.6

ดาเนินการตอบหนังสือบอกกล่าวทัวไปจากทางหน่
่
วยงานราชการหรือบุคคลอื่นใด และส่ง
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สาเนาเอกสารให้บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
3.7

ส่ง หนัง สือ บอกกล่า วให้แ ก่ผูเ้ ช่า หรือ บุค คลใดในอาคารสิง่ ปลูก สร้า งให้ป ฏิบ ตั ติ าม หรือ
ดาเนินการแก้ไขการฝ่าฝื นกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของอาคาร

3.8

ลงนามในหนังสือขอรับใบอนุ ญาตต่อหน่ วยงานรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้อง หน่ วยงานท้องถิน่ หรือ
หน่ ว ยงานอื่น ใดทีม่ อี านาจเมื่อ ได้ร บั ความยิน ยอมจากบริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์เ ป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษรแล้ว

4.

หน้ าที่ ด้านการเช่า

4.1

ดาเนินการเกีย่ วกับแผนการซ่อมแซมของผู ้เช่า และอานวยความสะดวกในการยื่นแผน
ดังกล่าวแก่หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

4.2

ส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าให้อยู่ในความครอบครองของผูเ้ ช่าภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

4.3

จัดให้มแี ละบังคับใช้กฏเกณฑ์เกีย่ วกับการใช้พน้ื ทีส่ ่วนกลาง

4.4

ให้คาแนะนาเกีย่ วกับสัญญาเช่าและบริการอันเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคาร

4.5

ตรวจทานและแก้ไขคู่มอื ผูเ้ ช่า

4.6

บริการลูกค้าสัมพันธ์

4.7

ประสานงานกับ ผูเ้ ช่า และลูก ค้า ในกรณีก ารเช่า พืน้ ทีส่ ่ว นกลาง และการบริก ารอื่น ๆ ใน
อาคาร

5.

หน้ าที่ ด้านการจัดซื้อ
ให้คาแนะนาบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ในการเลือกผูจ้ ดั หาหรือให้บริการเกีย่ วกับพนักงาน
รักษาความปลอดภัย พนักงานเก็บค่าทีจ่ อดรถ บริการกาจัดแมลง บริการวางผังอาคาร
ลิฟต์โดยสาร การประกันภัย เป็ นต้น โดยศึกษาจากราคาทีเ่ สนอ ประเมินคุณสมบัติ และ
เจรจาต่อรอง ก่อนเสนอต่อบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ทัง้ นี้ จะต้องควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ าน
และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องและรับรองใบเรียกชาระเงิน

6.

หน้ าที่ ด้านบริ การที่ จอดรถ

6.1

ควบคุมดูแลการจัดเก็บค่าบริการทีจ่ อดรถโดยผูใ้ ห้บริการ

6.2

จัดเก็บค่าเช่าทีจ่ อดรถรายเดือนซึง่ เป็ นไปตามสัญญาบริการกับผูเ้ ช่าแต่ละราย

6.3

จัดทารายงานเกีย่ วกับการจัดเก็บค่าบริการทีจ่ อดรถ
ควบคุมและดาเนินการการบารุงรักษาอุปกรณ์ ป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายจราจร

6.4
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6.5

ดูแลการชาระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียมการอนุ ญาตก่อสร้างโรงจอด
รถและค่าธรรมเนียมเพิม่ เติมสาหรับการให้บริการทีจ่ อดรถ

7.

หน้ าที่ ด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
เฝ้าติดตามโครงการอนุ รกั ษ์พลังงาน และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และเสนอ
แผนดาเนินการใดๆ

การพิ จารณาผลการ
ดาเนิ นงานของผูบ้ ริหาร

8.

หน้ าที่ ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล

8.1

เสนอโครงสร้างการใช้ทรัพยากรบุคคลทีเ่ กิดประโยชน์สงู สุดตามมาตรฐานของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ และอาจปรับลดทรัพยากรบุคคลได้ ตามความเหมาะสมและไม่กระทบกับระดับการ
ให้บริการ หากได้รบั การอนุ มตั จิ ากบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

8.2

จัดให้มรี ายละเอียดของงาน การจ้างงาน การฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะ การประเมินการ
ปฏิบตั งิ าน

9.

หน้าทีจ่ ดั เตรียมรายงานการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์โดยสอดคล้องกับตารางและแผน
ตามทีบ่ ริษั ท เอ็ก เชน ทาวเวอร์ อ นุ ม ตั ิ จัด เตรีย มและส่ง มอบงบประมาณประจ าปี ต ่อ
บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์เพื่อแจ้งให้ทราบ ขอความยินยอมและ/หรือเห็นชอบ

ตลอดระยะเวลาของสัญญา ซีบเี อ็มต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ได้มาตรฐานตามตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน
(Key Performance Indicators) ตามทีร่ ะบุในเอกสารตารางแนบท้ายสัญญา

อสังหาริมทรัพย์
ความรับผิดและการ
ชดใช้คา่ เสียหาย

ซีบเี อ็มจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ อัน
จะมีขน้ึ จากความสูญหาย ความเสียหาย ความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับหรือต่อ
บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ เนื่องจาก
1.

การบริหารอสังหาริมทรัพย์โดยซีบเี อ็ม ;

2.

ความประมาทเลินเล่อ การละเว้นการกระทา หรือการกระทาโดยเจตนา หรือการปฏิบตั ผิ ดิ
ข้อตกลงใดข้อตกลงหนึ่งตามสัญญานี้ โดยซีบเี อ็มหรือตัวแทน; หรือ

3.

การปฏิบตั ใิ ดๆ เพื่อดาเนินการบริหารอสังหาริมทรัพย์หรือปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญานี้ของซี
บีเอ็ม

ซีบเี อ็มจะต้องดาเนินการให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลใช้บงั คับได้ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ โดย
ให้กรมธรรม์ดงั กล่าวให้ความคุม้ ครองการเรียกค่าเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับหรือต่อซีบเี อ็มและ
บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ในวงเงินไม่ต่ากว่า 5,000,000 บาท
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การเลิ กสัญญา

บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ม สี ทิ ธิเลิก สัญ ญา ในระยะเวลาใดๆ ก็ไ ด้ โดยการส่ง หนัง สือแจ้งความ
ประสงค์ดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้แก่ซบี เี อ็มล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา 2 เดือน เว้นแต่ ในกรณี
ดังต่อไปนี้ ให้บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยมีผลทันที
1.

ซีบเี อ็มผิดข้อรับรองทีใ่ ห้ไว้ตามสัญญานี้

2.

ซีบเี อ็มผิดข้อตกลงใดข้อตกลงหนึ่งตามสัญญานี้ และไม่ดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่
บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์กาหนด

3.

ซีบเี อ็มหรือตัวแทนกระทาการใดๆ ทีส่ ญ
ั ญานี้กาหนดห้าม

4.

ซีบเี อ็มหรือตัวแทนกระทาการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ซึง่ เป็ นผลเสียแก่ บริษทั เอ็กเชน
ทาวเวอร์ โดยมิได้รบั ความยินยอมจากบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ก่อน

5.

ซีบเี อ็มหรือตัวแทนกระทาการโดยทุจริต หรือ กระทาการทีเ่ ป็ นความผิด

6.

ซีบเี อ็มหรือตัวแทนกระทาการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบตั หิ น้าที่

7.

ซีบเี อ็มละทิง้ การปฏิบตั หิ น้าที่ หรือย้ายไปจากอสังหาริมทรัพย์ทบ่ี ริหาร

6.

ซีบเี อ็มล้มละลาย หรือตกอยู่ภายใต้การฟื้ นฟูกจิ การ หรือ บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์เห็นว่าซี
บีเอ็มไม่มคี วามสามารถทางการเงินทีเ่ พียงพอในการดาเนินการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญานี้

ซีบเี อ็มมีสทิ ธิเลิกสัญญา ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1.

2.5

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ไม่ทาการชาระเงินค่าธรรมเนียมเมื่อถึงกาหนดชาระ และยังไม่ทา
การชาระเงินภายใน 14 วันหลังจากซีบเี อ็มได้มหี นังสือแจ้งเตือนให้ชาระเงินดังกล่าวเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรถึงบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์แล้ว ซีบเี อ็มมีสทิ ธิส่งหนังสือแจ้งเตือนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไปยังบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ว่าถ้าหากไม่ชาระเงินภายใน 30 วัน สัญญาเป็ น
อันเลิกกัน

การซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์

2.5.1 ความสัมพันธ์
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก ผูท้ ม่ี คี วามเกีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้แก่ นายสุชาติ เจียรา
นุ สสติ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นในบริษทั ร้อยละ 99.9998 และดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั โดยนายสุชาติ เจียรานุ สสติ มีความ
เกีย่ วโยงกับธุรกรรมของกองทรัสต์ดงั นี้
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โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และกรรมสิทธิในส่
์ วนต่อเติมอาคารของอาคาร
เมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ซึง่ เจ้าของสิทธิการเช่าและกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ดังกล่าวคือ บางกอก ออฟฟิศ ซึง่ มีนายสุชาติ เจียรานุสสติ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่โดยทางอ้อม และทรัพย์สนิ ดังกล่าวนัน้ ก็อยู่ภายใต้การบริหารของกองทุน RECAP III ซึง่ เป็ นกองทุนทีม่ ี
บริษทั SCCP Asset Management Pte. Ltd. เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน โดยบริษทั SCCP Asset Management Pte. Ltd. นัน้ มี
นายสุชาติ เจียรานุสสติ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในหุน้ ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึง่ มีนายสุชาติ เจียรานุสสติ ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 60.99 ของหุน้
ทัง้ หมด ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ อีกรายซึง่ ถือหุน้ ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์รอ้ ยละ 39 ของหุน้ ทัง้ หมด ได้แก่ บริษทั วีนัส เรียล เอสเตท
อินเวสเม้นท์ ลิมเิ ต็ด ซึง่ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางโครงสร้างความเป็ นเจ้าของกับนายสุชาติ เจียรานุสสติแต่อย่างใด
2.5.2 มูลค่าของสิ่ งตอบแทน ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าทารายการ
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกนี้ กองทรัสต์จะชาระค่าตอบแทนให้แก่บางกอก ออฟฟิ ศ ซึ่งเป็ น
เจ้าของสิทธิการเช่าและกรรมสิทธิใ์ นส่วนต่ อเติมอาคารของโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ และชาระค่าตอบแทนให้แก่นาย
สุชาติ เจียรานุ สสติ และบริษัท วีนัส เรียล เอสเตท อินเวสเม้นท์ ลิมเิ ต็ด ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุ้นในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ในมูลค่า
จานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 7,220 ล้านบาทโดยมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขในการเข้าทารายการที่สาคัญตามทีร่ ะบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.4
สรุปสาระสาคัญของสัญญา ของแบบแสดงรายการข้อมูลนี้
2.5.3 ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงิ นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาที่เข้าทารายการ
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกนี้ กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของโครงการเมอร์ควิ รี่
ทาวเวอร์และหุน้ ในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ไม่เกินกว่า 7,220 ล้านบาท โดยรายการการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ของโครงการ
เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์แ ละหุ้น ในบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์นัน้ เป็ นรายการการซื้อทรัพย์สนิ จากบุคคลที่เ กี่ย วข้องกับผู้จ ัดการ
กองทรัสต์ โดยการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการนี้จะพิจารณาไปในแนวทางเดียวกับความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกีย่ วกับความสมเหตุสมผลของราคาซือ้ ทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.4 ความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาซื้อทรัพย์สนิ โดยหลังจากพิจารณา
ผลตอบแทนเปรียบเทียบกับการลงทุนอื่น ทางทีป่ รึกษาทางการเงินเห็นว่าราคาการเข้าลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีเ่ หมาะสมและ
สามารถยอมรับได้
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2.5.4 ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลของรายการและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ น
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส จากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้
มีความเห็นว่ารายการทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก โดยการซือ้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวจากบุ คคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นรายการทีม่ คี วามสมเหตุสมผลเนื่องจาก
1. ทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนนัน้ มีศกั ยภาพในการสร้างรายได้และผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะยาวให้แก่ผถู้ อื
หน่วยทรัสต์
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกมีทาเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี ตัง้ อยู่บนพืน้ ทีท่ ส่ี ะดวกในการเดินทางเข้าถึง เนื่องจากตัง้ อยู่
บนถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครและสามารถเข้าถึงได้จากสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสและสถานีรถไฟฟ้ามหานคร รวมถึงยัง
ตัง้ อยู่ใกล้ทางด่วน ทาให้การเดินทางและสัญจรเข้าถึงเป็ นไปอย่างสะดวกสบายและใช้เวลาไม่นาน นอกจากนี้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ยังเป็ นทีร่ ู้จกั อย่างกว้างขวาง และน่ าจะได้รบั ประโยชน์จากการขยายตัวของธุรกิจต่างๆ ซึ่งส่งผลให้มอี ุปสงค์เพิม่ ขึน้ สาหรับ
พืน้ ทีส่ านักงานบริเวณศูนย์กลางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ซึง่ ปจั จัยสาคัญดังกล่าวข้างต้น เป็ นเหตุให้ทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์
จะเข้าลงทุนนัน้ มีศกั ยภาพในการสร้างรายได้และผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะยาวให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
2. เงื่อนไขในการเข้าทารายการมีความสมเหตุสมผล
ในการทีก่ องทรัสต์จะเข้าทาสัญญาซือ้ ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนครัง้ แรกจากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เงื่อนไขในการ
เข้าทารายการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.4 สรุปสาระสาคัญของสัญญา ของแบบแสดงรายการ
ข้อมูลนี้ โดยเงื่อนไขดังกล่าวเป็ นไปตามการค้าปกติทวไป
ั่
2.6

การกู้ยืมเงิ น

กองทรัสต์และ/หรือบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนอาจกูย้ มื เงินหรือก่อภาระผูกพันไม่ว่าจะมีการให้หลักประกันไว้ดว้ ย
หรือไม่กต็ าม โดยจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกู้ยมื เงินหรือการก่อภาระผูกพันตามที่กฎหมายที่เกีย่ วข้องกาหนด หรือ
ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ทัง้ นี้ กองทรัสต์และ/หรือบริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนจะดาเนินการกูย้ มื เงินหรือการก่อภาระ
ผูกพันได้แต่เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของการกูย้ มื เงิน
1. ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ หลัก และการลงทุนเพิม่ เติม
2. นามาใช้เป็ นวงเงินหมุนเวียนในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์และของบริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน
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3. นามาใช้เพื่อการดูแล ซ่อมบารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์และของบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรืออสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่า และอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยู่ภายใต้การบริหาร
ของบริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมนาไปจัดหาผลประโยชน์ หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความ
ต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
4. ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิม่ เติมบนทีด่ นิ ที่มอี ยู่แล้วซึ่งเป็ นของกองทรัสต์หรือของบริษัททีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน
หรือทีก่ องทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
5. ชาระเงินกูห้ รือภาระผูกพันของกองทรัสต์และ/หรือของบริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนทีม่ อี ยู่เดิม
6. นามาใช้เพื่อการนาเงินสดคงค้างออกจากบริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน
7. เหตุจาเป็ นอื่นใดตามทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อบริหารจัดการกองทรัสต์และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์
ทัง้ นี้ การกูย้ มื เงินจะกระทาโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ และในกรณีทเ่ี ป็ นการกูย้ มื เงิน เพื่อ
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าตามวัตถุประสงค์ท่ี 3 หรือเพื่อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิม่ เติมบน
ทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่แล้วทีก่ องทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าตามวัตถุประสงค์ท่ี 4 กองทรัสต์จะต้องคานึงถึงกาหนดเวลาเช่าทีเ่ หลืออยู่ตาม
สัญญาเช่า
ในส่วนของอัตราส่วนการกู้ยมื เงินของกองทรัสต์ กองทรัสต์มขี อ้ จากัดในการกู้ยมื เงินได้ไม่เกินอัตราส่วนร้อยละ 35
ของมูลค่ า ทรัพ ย์สิน รวมของกองทรัส ต์ และในกรณี ท่ีก องทรัสต์มีอ ัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ อยู่ใ นอัน ดับ ที่ส ามารถลงทุ น ได้
(Investment grade) มูลค่าการกู้ยมื จะไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ โดยอัตราส่วนดังกล่าวจะ
คานวณโดยการนับรวมการกูย้ มื และทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ และบริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน
นอกจากนี้ การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ไม่ว่าด้วยวิธกี ารใด ต้องไม่มลี กั ษณะดังนี้
1. มีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขทานองเดียวกับข้อกาหนดของหุน้ กูท้ ใ่ี ห้ไถ่ถอนหุน้ กูเ้ มื่อมีการเลิกบริษทั (perpetual bond)
2. ให้สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุน้
3. มีลกั ษณะของอนุพนั ธ์แฝง
4. มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
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เงื่อนไขเพิ่ มเติ ม
กองทรัสต์อาจจะเข้าทาสัญ ญาซื้อขายตราสารอนุ พนั ธ์ (Derivative) โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ป้องกันความเสี่ย ง
(Hedging) จากอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรืออัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ทีเ่ กิดขึน้ จาก
การกู้ยมื เงินไม่ว่าทัง้ จานวนหรือบางส่วน เช่น กองทรัสต์อาจจะเข้าลงทุนทาสัญญา Swap อัตราดอกเบีย้ กับคู่สญ
ั ญาทีเ่ ป็ น
ธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบีย้
วัตถุประสงค์ของการก่อภาระผูกพัน
การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์หรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน ให้กระทาได้เฉพาะกรณีท่ี
จาเป็ นและเกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี้
1. การก่อภาระผูกพันซึง่ เกี่ยวเนื่องกับการทาข้อตกลงหลักทีก่ องทรัสต์สามารถกระทาได้ตามข้อกาหนดในประกาศ
ทจ. 49/2555 และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม เช่น การนาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชาระเงินกูย้ มื ตามสัญญากู้
2. การก่อภาระผูกพันทีเ่ ป็ นเรื่องปกติในทางพาณิชย์หรือเป็ นเรื่องปกติในการทาธุรกรรมประเภทนัน้
2.6.1 สรุปสาระสาคัญของสัญญากู้ยืมและรายละเอียดการวางหลักประกันการกู้ยมื เงิ น
สาหรับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนในครัง้ แรก กองทรัสต์จะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกูย้ มื เงิน โดยกองทรัสต์จะเข้าทา
สัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษทั ประกันภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้
แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง (รวมเรียกว่า “ผู้ให้ก้ ”ู ) ภายใน 15 วันนับจากวันที่มกี ารจัดตัง้ กองทรัสต์ แต่ทงั ้ นี้ ไม่ล่าช้ากว่าวันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้ ในเบือ้ งต้น ผูใ้ ห้กไู้ ด้เสนอวงเงินรวมทัง้ สิน้ จานวนไม่เกิน 2,280 ล้าน
บาทสาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกและ/หรือเพื่อให้บริษทั เอ็ กเชน ทาวเวอร์กยู้ มื หรือเพื่อให้กองทรัสต์เข้า
รับภาระหนี้เงินกูท้ บ่ี ริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์มอี ยู่เดิมในฐานะผูใ้ ห้กู้ และสนับสนุนการซ่อมบารุงและปรับปรุงของทรัพย์สนิ หลักที่
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกรวมถึงการค้าประกันการใช้สาธารณูปโภค ซึ่งไม่เกินร้อยละ 35 ของมู ลค่าทรัพย์สนิ รวมของ
กองทรัสต์ ณ วันทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก การกูย้ มื เงินสาหรับเป็ นทุนหมุนเวียนระยะสัน้ นัน้ ทาให้
การบริหารงานของกองทรัสต์มคี วามคล่องตัวมากยิง่ ขึน้ และสามารถมันใจว่
่ าจะมีแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากรายได้จากการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ในการใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขของการกูย้ มื เงิน
ดังกล่าวจะเป็ นไปตามทีก่ าหนดในสัญญาเงินกู้ โดยมีเงื่อนไขทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
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การกู้ยืมเงิ นสาหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครังแรก
้
ผูใ้ ห้ก้ ู

ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัท ประกันภัย และ/หรือนิ ติบุ คคลอื่น ใดที่สามารถให้
สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้ ซึง่ อาจจะรวมถึงธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท
เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยและบริษทั ร่วมของธนาคารกสิกร
ไทย จากัด (มหาชน) และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีเ่ ป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตี

ผูก้ ้ ู

ทรัสต์ เ พื่อ การลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสิท ธิก ารเช่ า ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อ พเพอร์ต้ี
(“TPRIME”) โดยทรัสตี

วงเงิ นกู้

วงเงินกูท้ ่ี 1: วงเงินกูร้ ะยะยาว จานวนรวมไม่เกิน 2,150 ล้านบาท เพื่อใช้สาหรับการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกและ/หรือเพื่อให้บริษัทเอ็กเชน
ทาวเวอร์ กู้ ยืม หรือ เพื่อ ให้ ก องทรัส ต์ เ ข้า รับ ภาระหนี้ เ งิน กู้ ท่ีบ ริษั ท เอ็ก เชน
ทาวเวอร์มีอ ยู่ เ ดิม ในฐานะผู้ใ ห้กู้ ซึ่ง สามารถเบิก ถอนเงิน กู้ว งเงิน กู้ท่ี 1 ได้
ครัง้ เดียว
วงเงินกูท้ ่ี 2: วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน จานวนรวมไม่เกิน 110 ล้านบาท โดยมีวงเงินย่อย (1)
ประเภทเงินกูร้ ะยะสัน้ จานวนรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อม
บารุงและปรับปรุงของทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุน และ/หรือกองทรัสต์
ให้บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ กู้ยืมเพื่อใช้ สนับสนุ นการซ่อมบารุงและปรับปรุ ง
ทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ และ (2) ประเภทเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อใช้
สนับสนุ นการดาเนินงานและบริหารทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และ/หรือเพื่อใช้
สนับ สนุ น การดาเนิ น งานและบริห ารทรัพ ย์สิน ของบริษัท เอ็ก เชน ทาวเวอร์
จานวนรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ สามารถขอร่วม
เบิกใช้เงินเบิกเกินบัญชีได้ไม่เกิน 10 ล้านบาทจากจานวนรวมทัง้ หมดข้างต้น
และกองทรัสต์จะเป็ นผูร้ บั ชาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ หมด
วงเงินกูท้ ่ี 3: วงเงินสินเชื่อค้าประกัน จานวนรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท เพื่อค้าประกันการใช้
สาธารณูปโภคของโครงการเเอ็กเชน ทาวเวอร์ และโครงการเมอร์ควิ รีท่ าวเวอร์
โดยบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ สามารถขอร่วมเบิกใช้วงเงินสินเชื่อค้าประกันนี้ได้
และกองทรัสต์จะเป็ นผูร้ บั ชาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ หมด
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อัตราดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนี ยมเกี่ยวกับ
การจัดหาเงิ นกู้ยืม

วงเงินกูท้ ่ี 1: อัตราดอกเบีย้ คงทีห่ รืออ้างอิงตามอัตราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate)
โดยอัตราดอกเบีย้ ในปี แรกจะไม่เกิน MLR (Minimum Loan Rate) ลบร้อยละ
1.5 และดอกเบีย้ สูงสุดตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกูจ้ ะไม่เกิน MLR (Minimum Loan
Rate)
วงเงินกูท้ ่ี 2: (1) อัตราดอกเบีย้ คงทีห่ รืออ้างอิงตามอัตราดอกเบีย้ MOR (Minimum Overdraft
Rate) สาหรับวงเงินกูป้ ระเภทเงินเบิกเกินบัญชี โดยอัตราดอกเบี้ยในปี แรกจะไม่
เกิน MOR (Minimum Overdraft Rate) และดอกเบีย้ สูงสุดตลอดอายุสญ
ั ญา
เงินกูจ้ ะไม่เกิน MOR (Minimum Overdraft Rate) บวกร้อยละ 1
(2) สาหรับวงเงินกู้ประเภทเงินกู้ระยะสัน้ อัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออ้างอิงตาม
อัตราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) โดยอัตราดอกเบีย้ ในปี แรกจะไม่
เกิน MLR (Minimum Loan Rate) ลบร้อยละ 1.5 และดอกเบีย้ สูงสุดตลอดอายุ
สัญญาเงินกูจ้ ะไม่เกิน MLR (Minimum Loan Rate)
อนึ่ง (ก) อัตราดอกเบีย้ “MLR” (Minimum Loan Rate) คือผลเฉลีย่ ของอัตราดอกเบีย้ สาหรับ
เงินกู้ของลูกค้า รายใหญ่ ช นั ้ ดีข องธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของ
สถาบันการเงินแต่ละแห่ง และ (ข) อัตราดอกเบีย้ “MOR” (Minimum Overdraft Rate) คือ
อัตราดอกเบีย้ สาหรับเงินกูเ้ บิกเกินบัญชีของลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดีของธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ซึง่ อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามประกาศของธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน)
วงเงินกูท้ ่ี 3:
ค่าธรรมเนียมอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปีในปี แรก และไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี
ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้
ทัง้ นี้อาจมีค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการจัดหาเงินกูย้ มื ตามทีก่ องทรัสต์และผูใ้ ห้กอู้ าจจะกาหนดใน
สัญญาเงินกูต้ ่อไป

ระยะเวลาเบิ กใช้เงิ นกู้

วงเงินกูท้ ่ี 1: ระยะ 3 เดือนนับตัง้ แต่วนั ทีข่ องสัญญาเงินกู้
วงเงินกูท้ ่ี 2: ระยะเวลาไม่ เ กิน 1 ปี นับ ตัง้ แต่ ว ัน เบิก เงิน กู้ว งเงิน กู้ท่ี 1 โดยผู้ใ ห้กู้สามารถ
พิจารณาทบทวนหรือต่อวงเงินเป็ นรายปี
วงเงินกูท้ ่ี 3: ระยะเวลาไม่ เ กิน 1 ปี นับ ตัง้ แต่ ว ัน เบิก เงิน กู้ว งเงิน กู้ท่ี 1 โดยผู้ใ ห้กู้สามารถ
พิจารณาทบทวนหรือต่อวงเงินเป็ นรายปี
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ระยะเวลาชาระคืน
เงิ นกู้และการสิ้ นสุด
สัญญาเงิ นกู้

วงเงินกูท้ ่ี 1: ระยะเวลารวมไม่เกิน 5 ปี นับตัง้ แต่วนั เบิกเงินกูว้ งเงินกูท้ ่ี 1 (“วันครบกาหนด
ชาระหนี้สดุ ท้าย”)
วงเงินกูท้ ่ี 2: สาหรับวงเงินกู้เบิก เกินบัญชี ระยะเวลา 1 ปี นับตัง้ แต่วนั เบิกเงินกู้วงเงินกู้ท่ี 1
ทัง้ นี้อาจมีการพิจารณาต่อระยะเวลาเป็ นรายปี แต่ทงั ้ นี้ต้องชาระคืนทัง้ หมดไม่
เกินวันครบกาหนดชาระหนี้สดุ ท้าย
สาหรับวงเงินกู้ระยะสัน้ ชาระคืนทัง้ หมดครัง้ เดียวในวันที่ครบกาหนดของตั ๋ว
สัญญาใช้เงินแต่ละใบ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งชาระคืนทัง้ หมดไม่เกินวันครบกาหนดชาระหนี้
สุดท้าย
วงเงินกูท้ ่ี 3: ระยะเวลา 1 ปี นับ ตัง้ แต่ วนั เบิก เงินกู้วงเงิน กู้ท่ี 1 ทัง้ นี้อ าจมีก ารพิจารณาต่ อ
ระยะเวลาเป็ นรายปี แต่ทงั ้ นี้ต้องชาระคืนทัง้ หมดไม่เกินวันครบกาหนดชาระหนี้
สุดท้าย

การชาระเงิ นต้น

ชาระคืนโดยการทยอยชาระและ/หรือครัง้ เดียวทัง้ จานวนตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ สัญญา
หลักประกัน และเอกสารทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ คู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงกัน อย่างไรก็ตามยอด
เงินกูค้ งค้างทัง้ หมดจะถูกชาระ ณ วันครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ โดย ณ วันครบกาหนดอายุ
สัญญาเงินกู้ ในปี ท่ี 5 บริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน
ด้วยวิธตี ่างๆ โดยจะคานึงถึงสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของกองทรัสต์ เช่น การเสนอขายหน่ ว ยทรัสต์เ พิ่ม เติม การเสนอขายหุ้น กู้ การกู้ยืม จาก
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษทั ประกันภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลประเภทอื่น เพื่อชาระคืน
หนี้เดิม (Refinancing) เป็ นต้น

การชาระดอกเบี้ย

ชาระรายเดือน

หลักประกันการกู้ยืม

1. จานองทีด่ นิ และ/หรือสิง่ ปลูกสร้างของอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์
2. สัญญาหลักประกันทางธุรกิจบนทรัพย์สนิ หลักประกันทางธุรกิจดังต่อไปนี้
2.1 สัญญาเช่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างของอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
2.2 กรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี้


ประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ (All Risks Insurance) ของโครงการเอ็กเชน
ทาวเวอร์



ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ของโครงการเอ็กเชน
ทาวเวอร์ และโครงการเมอร์ควิ รีท่ าวเวอร์
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โดย (1) ผู้ให้กู้ และ (2) กองทรัสต์หรือบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์จะเป็ นผู้เอาประกันภัย
ร่วมและผู้รบั ผลประโยชน์ ร่วมของประกันภัย ความเสี่ยงภัยทรัพ ย์ สนิ (All Risks
Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ของ
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ และผูใ้ ห้กแู้ ละกองทรัสต์จะเป็ นผูเ้ อาประกันภัยร่วมและผูร้ บั
ผลประโยชน์ร่วมของประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ของ
โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
2.3 สัญญาเช่าระยะยาวซึง่ มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) สัญญาเช่าของผูเ้ ช่าทีม่ ี
ระยะเวลาการเช่ารวมมากกว่า 7 ปี หรือ (ข) สัญญาเช่าของผู้เช่าที่มรี ะยะเวลาการเช่า
รวมถึง ระยะเวลาการเช่ า ตามค ามัน่ ที่จะให้เ ช่า และ/หรือ สิท ธิท่ีจ ะต่ อ อายุ ก ารเช่ า รวม
มากกว่า 9 ปี หรือ (ค) สัญญาเช่าทีจ่ ดทะเบียนการเช่ากับสานักงานทีด่ นิ
2.4 บัญชีรบั เงินซึง่ เปิ ดไว้เพื่อรับเงินจากประกันภัยคุม้ ครองสิทธิการเช่า (Leasehold Right
Insurance) ของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
2.5 บัญ ชีร ับ เงินซึ่ง เปิ ดไว้เพื่อรับ เงิน จากประกันภัย ความเสี่ย งภัย ทรัพ ย์สิน (All
Insurance) ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์

Risks

3. เอกสารสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยรายละเอียดการให้หลักประกัน ทางธุรกิจ และการสลักหลัง จะเป็ นไปตามข้อ กาหนดใน
สัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับข้อ 1. ถึงข้อ 3. ข้างต้นจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาและ
เงื่อนไขทีผ่ ใู้ ห้กกู้ าหนด
นอกเหนือจากข้อกาหนดและเงื่อนไขทีร่ ะบุขา้ งต้น ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆเกีย่ วกับการให้
หลักประกันการกู้ยมื นี้ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสาร
ทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ คู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงกัน
ข้อปฏิ บตั ิ ทางการเงิ น
หลัก
(Key Financial
Covenants)

1. ผูก้ ู้จะต้องดารงสถานะอัตราส่วนภาระผูกพันทางการเงินต่อทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
(Loan-to-total-assets Ratio) ไม่เกินร้อยละ 35
2. ผูก้ จู้ ะต้องดารงสถานะอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อกาไรจากการดาเนินงาน ก่อน
ดอกเบีย้ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสือ่ มราคา ค่าตัดจาหน่ายปรับปรุงด้วยรายการ
อื่นทีม่ ใิ ช่เงินสด (Funded Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกินกว่า 6 เท่า โดยในกรณีทผ่ี กู้ ไู้ ม่
สามารถดาเนินการได้ ผูก้ จู้ ะมีระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไขไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วนั ที่
ประกาศงบการเงินประจาปี * โดยผูก้ ตู้ ้องจัดส่งแผนการแก้ไขให้กบั ผูใ้ ห้กภู้ ายใน 2 เดือน
ส่วนที่ 2 หน้า 154

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

นับแต่วนั ทีป่ ระกาศงบการเงินประจาปี และแจ้งความคืบหน้าเป็ นรายเดือน
โดยการคานวณจะอ้างอิงจากงบการเงินรวม ซึง่ รายละเอียดการคานวณและเงื่อนไขจะเป็ นไป
ตามสัญญาเงินกู้
ข้อตกลงหลักของผูก้ ้ ู
(Key Covenants)

1. ผูก้ แู้ ละบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ตกลงว่าจะไม่ดาเนินการใดๆ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั
ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้กู้


ก่อภาระผูกพันทางการเงินอื่นใดเว้นแต่เข้าเงื่อนไขยินยอมทีก่ าหนดในสัญญาเงินกู้



ก่อภาระผูกพันอื่นใดเหนือทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก เว้นแต่เข้าเงื่อนไข
ยินยอมทีก่ าหนดในสัญญากู้

2. ผูก้ แู้ ละบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ตกลงว่าจะไม่ดาเนินการใดๆ ดังต่อไปนี้กบั ทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้กู้


ทาสัญญาเช่าโดยเป็ นสัญญาทีจ่ ่ายค่าเช่าล่วงหน้า



ทาสัญญาเช่าโดยเป็ น (ก) สัญญาทีม่ อี ายุรวมมากกว่า 7 ปี หรือ (ข) สัญญาทีม่ อี ายุ
การเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าตามคามันที
่ จ่ ะให้เช่าและ/หรือสิทธิทจ่ี ะให้ต่ออายุการ
เช่ารวมมากกว่า 9 ปี



ท าธุ ร กรรมจ าหน่ า ย โอน หรือ ให้เ ช่ า ทรัพ ย์สิน ที่ก องทรัส ต์เ ข้า ลงทุ น ครัง้ แรกใน
ลักษณะทีไ่ ม่ใช่การค้าปกติของผูก้ ู้



ก่อหนี้ในทางการค้าปกติ รวมขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาท

3. ห้า มมิใ ห้มีก ารเปลี่ย นแปลงผู้จ ัด การกองทรัส ต์ แ ละโครงสร้า งผู้ถือ หุ้น ของผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ ยกเว้นผูใ้ ห้กเู้ ห็นชอบให้มกี ารเปลีย่ นแปลง
4. ผู้กู้จ ะดาเนินการให้ผู้จดั การกองทรัสต์น าค่า เสียหายที่ได้รบั จากการประกันภัยความ
เสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ของอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ไปใช้ในการซ่อมแซมและ/หรือปรับปรุง
ทรัพย์สนิ ตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเช่าที่ดนิ และอาคารของอาคารเมอร์ควิ รี่
ทาวเวอร์
5. ผูใ้ ห้กมู้ สี ทิ ธิในการบังคับชาระหนี้กบั ลูกหนี้หรือหลักประกันการกูย้ มื ตามจานวนเท่าทีต่ น
เป็ นเจ้าหนี้และมีสทิ ธิได้รบั ชาระหนี้เหนือมูลหนี้นนั ้
6. ผู้กู้จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขทัง้ หมดภายใต้เอกสารทางการเงินและเอกสาร
ธุรกรรมทีผ่ กู้ เู้ ป็ นคู่สญ
ั ญา
7. ผูก้ จู้ ะต้องจัดทาและนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ผใู้ ห้กู้
 สาเนางบการเงินประจาปี ของผูก
้ ู้ ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

อนุญาตทีเ่ ป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ซง่ึ ผูใ้ ห้กยู้ อมรับ และ
 สาเนางบการเงิน ประจ าปี ข องบริษัท เอ็ก เชน ทาวเวอร์ ซึ่ง ผ่า นการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีเ่ ป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ซง่ึ ผูใ้ ห้กยู้ อมรับ
ผูก้ จู้ ะต้องไม่นาเงินกู้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดนอกจากวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้กาหนดไว้ใน
สัญญาเงินกู้
เมื่อ ผู้กู้ไ ด้ท ราบถึง ข้อ พิพ าทใดๆ กระบวนการฟ้ องร้อ งด าเนิ น คดีต ามกฎหมายใดๆ
กระบวนการทางอนุ ญาโตตุลาการ หรือการพิจารณาของหน่ วยงานปกครองใดๆ หรือมีผู้
แสดงทีท่าว่าจะฟ้องร้อง หรืออาจมีการฟ้องร้องดาเนินคดีต่อผูก้ ู้ ผูก้ จู้ ะต้องแจ้งรายละเอียด
ดังกล่าวให้ผใู้ ห้กทู้ ราบโดยพลัน
อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเช่าจะเป็ นไปตามราคาตลาดและภายใต้เงื่อนไขปกติทาง
การค้า ทัง้ นี้โดยคานึงถึงปจั จัยต่างๆรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงขนาดพืน้ ทีเ่ ช่า ระยะเวลาการ
เช่า ความสามารถในการต่อรองสัญญาเช่าของผูเ้ ช่าและสภาวการณ์ตลาด
หากผูก้ ตู้ อ้ งการจะหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติมเพื่อใช้ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ใหม่ ผูก้ จู้ ะ
(ก) ยินยอมให้ผใู้ ห้กมู้ สี ทิ ธิเสนอข้อตกลงและเงื่อนไขทีไ่ ม่ดอ้ ยไปกว่าข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่เสนอโดยผู้จะให้กู้รายอื่น หรือ (ข) ปรับ เปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อ นไขของวงเงิน กู้ใ น
สัญญาเงินกู้เพื่อให้เข้ากับของผู้จะให้กู้รายใหม่ มิเช่นนัน้ ผูก้ ู้จะมีสทิ ธิในการขอชาระหนี้
เงินกูภ้ ายใต้สญ
ั ญาเงินกูค้ นื ผูใ้ ห้กทู้ งั ้ หมดโดยผูใ้ ห้กจู้ ะใม่คดิ ค่าธรรมเนียมการชาระหนี้คนื
ก่อนกาหนด
ประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ (All Risks Insurance) ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
จะมีมลู ค่าวงเงินประกันภัยไม่ต่ากว่าราคาต้นทุนทดแทนรวมอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสือ่ มราคา
(โดยไม่รวมมูลค่าทีด่ นิ ) (Full Replacement Cost)
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ของโครงการเอ็กเชน ทาว
เวอร์ และโครงการเมอร์ควิ รีท่ าวเวอร์ จะมีมูลค่าวงเงินประกันภัยไม่ต่ ากว่ารายได้สาหรับ
ช่วงระยะเวลา 2 ปี ของแต่ละโครงการ

นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุขา้ งต้น ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการให้สนิ เชื่อนี้ให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินทีเ่ กี่ยวข้องซึ่ง
คู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงกัน โดยเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อนัน้ เป็ นไปตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
และกฎหมายกาหนด
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ค่าธรรมเนี ยมการชาระ ร้อยละ 1 ของจานวนหนี้ทช่ี าระก่อนกาหนด เว้นแต่การชาระหนี้ก่อนกาหนดมาจาก
หนี้ ก่อนครบกาหนด
1. เงินภายในของผูก้ แู้ ละ/หรือบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
2. เงินจากการขายทรัพย์สนิ ของโครงการ
3. เงินจากการขายหุน้ ในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
4. เงินจากการกู้เงินใหม่เพื่อคืนเงินกูค้ รัง้ นี้ซ่งึ ผู้ให้กู้ปจั จุบนั เข้าร่วมในการให้กเู้ งินครัง้ ใหม่
ดังกล่าว หรือ
5. เงินจากการออกขายหน่วยทรัสต์เพื่อใช้ชาระคืนเงินกูค้ รัง้ นี้
*สถานะอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อกาไรจากการดาเนินงาน ก่อนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อม
ราคา ค่าตัดจาหน่ายปรับปรุงด้วยรายการอื่นทีม่ ใิ ช่เงินสด อ้างอิงจากงบกาไรขาดทุนรวมตามสถานการณ์สมมติสาหรับงวด 12
เดือน อยู่ทป่ี ระมาณ 4.6 เท่า
2.6.2 ประโยชน์จากการกู้ยมื
บริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์มคี วามเห็นว่าการกูย้ มื เงินเป็ นวงเงินจานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,280 ล้านบาท ซึง่ ไม่เกิน
ร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ณ วันทีก่ องทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรกแล้วเสร็จ (โดยแบ่งเป็ นเงิน
กูย้ มื ระยะยาวจานวนไม่เกิน 2,150 ล้านบาทเพื่อใช้สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกและ/หรือ
เพื่อให้บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์กยู้ มื หรือเพื่อให้กองทรัสต์เข้ารับภาระหนี้เงินกูท้ บ่ี ริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์มอี ยู่เดิม ในฐานะผูใ้ ห้กู้
และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน จานวนรวมไม่เกิน 110 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุ นการซ่อมบารุงและปรับปรุงของทรัพย์สนิ หลักที่
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกและ/หรือบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ (ทัง้ นี้รวมถึงกรณีให้บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ กู้ยมื เพื่อใช้
สนับสนุ นการซ่อมบารุงและปรับปรุงทรัพย์สนิ ของบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์) และเพื่อใช้สนับสนุ นการดาเนินงานและบริหาร
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์และ/หรือบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ และวงเงินสิ นเชื่อค้าประกัน จานวนรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท เพื่อ
ค้าประกันการใช้สาธารณู ปโภค) นัน้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เนื่องจากผู้ถือหน่ วยทรัสต์จะได้รบั ประโยชน์จาก
ต้นทุนทางการเงินของกองทรัสต์ทต่ี ่าลงเมื่อเทียบกับการลงทุนในทรัพย์สนิ โดยใช้เงินทีไ่ ด้รบั จากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์แก่
นักลงทุนเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ การกู้ยมื เงินสาหรับเป็ นทุนหมุนเวียนและหนังสือค้าประกันค่าใช้สาธารณูปโภคจานวน
รวมไม่เกิน 130 ล้านบาทเพื่อใช้ดาเนินงานในกิจการทาให้การบริหารงานของกองทรัสต์และบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ มีความ
คล่องตัวมากยิง่ ขึน้ และสามารถมันใจว่
่ าจะมีแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากรายได้จากการดาเนินงานของกองทรัสต์ในการใช้
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบีย้ ทีก่ องทรัสต์ตอ้ งชาระในการกูย้ มื เงินในครัง้ นี้กอ็ ยู่ในเกณฑ์ทใ่ี กล้เคียงกับอัตราการกูย้ มื
เงินของลูกค้าชัน้ ดีทธ่ี นาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้กบั ลูกค้าของตนในอุตสาหกรรมเดียวกับธุรกิจของกองทรัสต์
และอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีใ่ กล้เคียงกัน (เช่น ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับสิทธิระหว่างเจ้าหนี้และผูถ้ อื หุน้ /หน่ วยทรัสต์ และปจั จัยความเสีย่ ง
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อื่นๆ) นอกจากนัน้ เมื่อมีการเข้าทาสัญญาเงินกูฉ้ บับจริง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้เงื่อนไขในสัญญาเงินกูฉ้ บับจริง ให้
สอดคล้องกับทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทก่ี องทรัสต์ได้รบั ข้อเสนอใน
การกูย้ มื เงินจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษทั ประกันภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้
ทีม่ ขี อ้ กาหนดและเงื่อนไขดีกว่าในปจั จุบนั (เช่น อัตราดอกเบี้ยต่ ากว่า ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ท่เี หมาะสมกว่า การกาหนด
หลักประกันการกู้ยมื ที่ดกี ว่า) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการใช้
เงินกู้ยมื จากข้อเสนอดังกล่าว โดยผู้จดั การกองทรัสต์
์
จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงภายหลังการใช้วงเงินดังกล่าว
เมื่อครบกาหนดชาระเงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้ บริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาทางเลือกในการระดมทุนด้วย
วิธตี ่างๆ เช่น การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิม่ เติม การเสนอขายหุ้นกู้ การกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัท
ประกันภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลประเภทอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้เพื่อชาระคืนหนี้เงินกูเ้ ดิม (Refinancing) เป็ น
ต้น โดยบริษัทจะเลือกวิธกี ารทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์และกองทรัสต์ บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงิน
มีความเห็นว่าความเสีย่ งในการระดมทุนเพื่อชาระเงินกูใ้ นปี ทเ่ี งินกูค้ รบกาหนดชาระนัน้ ค่อนข้างต่าเมื่อพิจารณาจากหลักประกัน
การกู้ยมื และความสามารถในการชาระหนี้ของกองทรัสต์ เนื่องจากอัตราส่วนการกู้ยมื ต่อสินทรั พย์รวมอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า
เกณฑ์ท่กี าหนด ประกอบกับอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะเข้าไปลงทุนนัน้ มีความสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กบั กองทรัสต์
อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี ในการกู้ยืม เงินครัง้ นี้ กองทรัสต์อาจมีการกู้ยืม เงินจากบุ คคลที่เกี่ย วโยงกันของทรัสตี ทัง้ นี้ ผู้จ ัดการ
กองทรัสต์เห็นว่าการกูย้ มื เงินจากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของทรัสตีนนั ้ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ เนื่องจากผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จะดาเนินการพิจารณาเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ให้เป็ นประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัสต์ โดยในการพิจารณาจะมีการ
คานึงถึงหลายๆ ปจั จัยร่วมกันเช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ระยะเวลาการผ่อนชาระ และเงื่อนไขปลีกย่อยอื่นๆ ซึ่งในการ
พิจารณาเปรียบเทียบจะคานึงถึงประโยชน์ทงั ้ ในระยะสัน้ และในระยะยาวของกองทรัสต์ โดยทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ เป็ นเพียงหนึ่งใน
ปจั จัยในการพิจารณาเท่านัน้ และในกรณีทก่ี องทรัสต์มกี ารเข้าทาสัญญาเงินกูก้ บั บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของทรัสตีนนั ้ สัญญาเงินกู้
ทีเ่ ข้าทาจะมีเงื่อนไขทีไ่ ม่ด้อยกว่าข้อเสนอจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษทั ประกันภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดที่
สามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้
ทัง้ นี้ จานวนเงินทีก่ องทรัสต์จะกูย้ มื จริงจากผูใ้ ห้กสู้ าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ในครัง้ นี้อาจจะต่ากว่าจานวน 2,150
ล้านบาทตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ขา้ งต้น โดยขึน้ อยู่กบั ปจั จัยต่างๆ เช่น สภาวะดอกเบีย้ ในตลาด เงื่อนไขในสัญญาเงินกูท้ ก่ี องทรัสต์จะ
ได้รบั จานวนเงินทีจ่ ะได้รบั จากการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เป็ นต้น โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาใช้เงินกูส้ าหรับ
การเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ในครัง้ นี้ในจานวนที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ ท่ดี ีท่สี ุดต่ อกองทรัสต์และผู้ถือหน่ วยทรัสต์
โดยรวม
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ในส่ ว นของเงิน กู้ ส าหรับ ใช้ ใ นการซ่ อ มบ ารุ ง และปรับ ปรุ ง ทรัพ ย์ สิน ของกองทรัส ต์ แ ละหนั ง สือ ค้ า ประกัน ค่ า
สาธารณู ปโภค จานวนเงินที่กองทรัสต์จะกู้ยมื จริงจากผู้ให้กู้สาหรับการดาเนินการดังกล่าวอาจต่ ากว่าจานวน 130 ล้านบาท
ตามที่เปิ ดเผยไว้ข้างต้น โดยขึ้นอยู่กบั ปจั จัย ต่ างๆ เช่น สภาวะดอกเบี้ยในตลาด จานวนเงินที่ต้องใช้จริงในการปรับปรุ ง
ทรัพย์สนิ ในอนาคต กระแสเงินสดในอนาคตจากการดาเนินงานของกองทรัสต์ เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ท่กี องทรัสต์จะได้รบั
ค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปาทีใ่ ช้ เป็ นต้น โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาใช้เงินกูส้ าหรับการซ่อมบารุงและปรับปรุงทรัพย์สนิ ใน
อนาคตและหนังสือค้าประกันค่าสาธารณู ปโภคในจานวนที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ท่ดี ที ่สี ุดต่อกองทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม
2.6.3 ความสัม พัน ธ์ และเหตุ ผ ลความจ าเป็ นของการกู้ยื ม จากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเงื่ อ นไขตามสัญ ญา
กู้ยืมเงิ น
ความสัมพันธ์ระหว่าง ทรัสตี กับผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน
กองทรัสต์อาจมีการกูย้ มื เงินทัง้ หมดหรือบางส่วนจากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของทรัสตีเพราะผูใ้ ห้กรู้ ายหนึ่งมีการถือหุน้
อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของทรัสตี และ/หรือ ผูใ้ ห้กเู้ ป็ นบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
บริษทั ในกลุ่มของทรัสตี ซึง่ ในการกูย้ มื ดังกล่าว กองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
เหตุผลความจาเป็ นของการกูย้ มื จากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของทรัสตี
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าการกูย้ มื เงินจากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของทรัสตีนนั ้ เป็ นการดาเนินการทีม่ คี วามสมเหตุสมผล
และไม่ทาให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจากมีการกาหนดเงื่อนไขในสัญญาเงินกูท้ เ่ี ป็ นเงื่อนไขทางการค้าตามปกติและเป็ น
ประโยชน์ต่อกองทรัสต์ และผูใ้ ห้กนู้ นั ้ มีความเข้าใจในธุรกิจและทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนเป็ นอย่างดี
ความเห็นเกีย่ วกับเงื่อนไขตามสัญญากูย้ มื เงิน
ธุรกรรมการกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ดงั กล่าวเป็ นธุรกรรมที่มลี กั ษณะเฉพาะที่ให้แก่กองทรัสต์ เช่น มีขอ้ กาหนดและ
เงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาทีส่ อดคล้องกับลักษณะเฉพาะของกองทรัสต์ ซึ่งทรัสตีไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงและมีอทิ ธิพลในการ
พิจารณาอนุมตั แิ ละกาหนดเงื่อนไขในสัญญาเงินกูข้ องผูใ้ ห้กไู้ ด้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าการกูย้ มื เงินจากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของทรัสตีนนั ้ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
เนื่องจากผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการพิจารณาเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ให้เป็ นประโยชน์ สูงสุดแก่กองทรัสต์ โดยในการ
พิจารณาจะมีการคานึงถึงหลายๆ ปจั จัยร่วมกันเช่น อัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระยะเวลาการผ่อนชาระ และเงื่อนไขปลีกย่อยอื่นๆ
ซึง่ ในการพิจารณาเปรียบเทียบจะคานึงถึงประโยชน์ทงั ้ ในระยะสัน้ และในระยะยาวของกองทรัสต์ โดยทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ เป็ นเพียง
หนึ่งในปจั จัยในการพิจารณาเท่านัน้ และในกรณีท่กี องทรัสต์มกี ารเข้าทาสัญญาเงินกู้กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีนัน้
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สัญญาเงินกู้ท่เี ข้าทาจะมีเงื่อนไขที่ไม่ด้อยกว่าข้อเสนอจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย และ/หรือนิติ
บุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้
นอกจากนี้ ผูใ้ ห้กทู้ เ่ี ป็ นบุคคลทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วโยงกับทรัสตีสามารถยอมรับเงื่อนไขเงินกูด้ งั กล่าวได้ซง่ึ เป็ นข้อบ่งชีไ้ ด้
ว่าเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวเป็ นเงื่อนไขทีเ่ ป็ นไปตามทางการค้าปกติและไม่ทาให้กองทรัสต์เสียประโยชน์
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าธุรกรรมทีก่ องทรัสต์จะกูย้ มื เงินจากบุคคลทีเ่ กีย่ งโยงกันของทรัสตีไม่ได้ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือทาให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็ นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และ
เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
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3

ข้อพิ พาทหรือข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์

3.1

กฎหมายผังเมือง

โครงการซึ่ ง กองทรัส ต์ จ ะเข้ า ลงทุ น นั ้น ได้ แ ก่ โครงการเอ็ ก เชน ทาวเวอร์ ซ่ึ ง ตั ง้ อยู่ บ ริ เ วณเขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร และโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ซง่ึ ตัง้ อยู่บริเวณเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทีต่ งั ้ ของโครงการทัง้ สองอยู่
ภายใต้กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ซึ่ง มีผลบังคับใช้เ ป็ นเวลา 5 ปี นับแต่ วนั ที่ 16
พฤษภาคม 2556
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ตงั ้ อยู่บ ริเวณ
หมายเลข พ. 5-4 ส่วนโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ตงั ้ อยู่บริเวณหมายเลข พ. 5-2 ซึง่ บริเวณทัง้ สองเป็ นพืน้ ที่ “สีแดง” โดยถูก
กาหนดให้เป็ นที่ดนิ ประเภทพาณิชยกรรมที่มวี ตั ถุประสงค์ให้ใช้ประโยชน์เป็ นศูนย์พาณิชยกรรมหลักเพื่อส่งเสริมความเป็ น
ศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ การนันทนาการและการท่องเทีย่ วในระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทัง้ นี้ หากภายหลังกฎหมายผังเมืองที่ใช้บงั คับอยู่ในปจั จุบนั หมดอายุ และปรากฏว่ากฎหมายผังเมืองฉบับใหม่มี
ข้อจากัดในการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ข้อจากัดดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบต่ออาคารที่ได้รบั
อนุญาตก่อสร้างและใบรับรองการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว อันเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุน (เว้นแต่จะเป็ น
กรณีทค่ี ณะกรรมการผังเมืองเห็นสมควรให้ตอ้ งดาเนินการแก้ไขเปลีย่ นแปลง) อย่างไรก็ดี หากมีการแก้ไขหรือดัดแปลงอาคาร
นอกเหนือไปจากที่ได้รบั อนุ ญาตนัน้ การแก้ไขดัดแปลงอาคารดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามกฎหมายผังเมืองที่ใช้บงั คับอยู่ใน
ขณะนัน้
3.2

กฎหมายควบคุมอาคาร

โครงการทัง้ สองตัง้ อยู่ในเขตท้องทีก่ รุงเทพมหานคร ซึง่ ได้มกี ารประกาศให้ใช้ผงั เมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผัง
เมืองดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วข้างต้น พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องจึงถูกนามาใช้บงั คับกับ
โครงการทัง้ สองด้วย นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครซึง่ เป็ นราชการส่วนท้องถิน่ ได้ออกข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2544 เพื่อกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร กรณีการก่อสร้างอาคารประเภทอาคารสูง
อาคารขนาดใหญ่ พิเ ศษและอาคารชุ มนุ ม คนจึง ต้องปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ท่ีกาหนดในพระราชบัญ ญัติ กฎกระทรวงและ
ข้อบัญญัตติ ่างๆ อันได้แก่ การขอใบอนุญาตก่อสร้าง (แบบ อ. 1) ใบรับรองการก่อสร้าง (แบบ อ.6) และใบรับรองการตรวจสอบ
อาคาร (แบบ ร.1)
ทัง้ นี้ จากการตรวจสอบพบว่า อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ได้รบั ใบอนุ ญาตดัดแปลงอาคารประเภทควบคุมการใช้
(แบบ อ.1) และใบรับรองการดัดแปลงอาคารประเภทควบคุมการใช้ (แบบ อ.6) สาหรับการดัดแปลงอาคารซึง่ รวมถึงส่วนต่อ
เติมอาคารของอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ซึง่ ออกให้แก่เจ้าของอาคารคือ บริษทั ดารงเสรี จากัด ส่วนอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์
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ได้รบั ใบอนุญาตก่อสร้าง (แบบ อ.1) โดยเป็ นการออกใบอนุญาตให้เจ้าของอาคารเดิม คือ บริษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง
ไทย จากัด ทัง้ นี้ บริษทั ไม่พบใบอนุญาตก่อสร้างเดิม แต่ตรวจพบใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ฉบับต่ออายุ ซึง่ ระบุถงึ ใบอนุ ญาต
ก่อสร้างฉบับเดิมเลขที่ 380/2542 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2542 นอกจากนี้อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ยงั ได้รบั ใบรับรองการก่อสร้าง
อาคารประเภทควบคุมการใช้ (แบบ อ.6) เลขที่ 53/2548 โดยออกให้บริษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จากัด เจ้าของ
อาคารเดิม
3.3
ตามข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนตัง้ อยู่บริเวณที่ 3 ซึ่งห้าม
ก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่งทีม่ พี น้ื ทีใ่ ช้สอยอาคารรวมกันเพื่อ
ประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภททีใ่ ช้ในชีวติ ประจาวันตัง้ แต่ 300 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน
1,000 ตารางเมตร และมีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อกาหนดของข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
3.4
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนอยู่ในกาหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มผี ู้ตรวจสอบ ตามกฎกระทรวงกาหนด
ประเภทอาคารทีต่ อ้ งจัดให้มผี ตู้ รวจสอบ พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3.5
ณ วันทีจ่ ดั ทาแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ และจากการตรวจสอบจากหน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ยังไม่พบว่ามี
ประกาศเวนคืนใดๆ ในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุน
3.6

ข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์

ในการใช้ประโยชน์ อสังหาริมทรัพย์ กรณีถนนเข้า -ออกสู่ถนนสาธารณะนัน้ พบว่าโครงการไม่มขี อ้ จากัดในการใช้
ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ในถนนเข้าออกสูถ่ นนสาธารณะแต่อย่างใด
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4

การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์

4.1

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์

การเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทล่ี งทุนครัง้ แรกมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับทีด่ ี
และต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) มีหน้าทีด่ าเนินการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ โดยการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ เพื่อสร้าง
รายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่กองทรัสต์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์โดยรวม โดยบริษัทในฐานะผู้จดั การ
กองทรัสต์จะทาสัญญาแต่งตัง้ และว่าจ้างบริษทั ซีบเี อ็ม แฟซิลติ ้สี ์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จากัด และ บริษทั โจนส์ แลง
ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จากัด ซึง่ เป็ นบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการจัดการดูแลโครงการมาโดยตลอด ให้ทา
หน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ และโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
ตามลาดับ ทัง้ นี้ หน้าที่ของ บริษัท ซีบเี อ็ม แฟซิลติ ้สี ์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จากัด และ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์
แมนเนจเม้นท์ จากัด ในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็ นการดาเนินงานตามนโยบายทีก่ าหนดโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะดาเนินการบริหารทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกนัน้ บริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
มีกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์ดงั นี้


การบริหารทรัพย์สนิ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะติดตามผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณประจาปี
รวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ในอดีตเพื่อให้กองทรัสต์ได้รบั กาไรจากการดาเนินงาน หากผลประกอบการ
ของกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุรวมถึงปรับปรุง
และพัฒนาแผนการดาเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทีค่ าดไว้





การกาหนดอัตราค่าเช่าให้เหมาะสม
การพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานพร้อมทัง้ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
การเพิม่ ศักยภาพของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุน โดยการดูแลรักษาพืน้ ทีข่ องโครงการและพัฒนาปรับปรุง
ภาพลักษณ์ของทรัพย์สนิ

หลังจากกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ กองทรัสต์จะเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิและ/หรื
อผูม้ สี ทิ ธิการเช่า (ไม่ว่าทางตรง
์
หรือทางอ้อ ม) ในที่ดิน อาคารและระบบสาธารณู ป โภคของโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์แ ละโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
กองทรัสต์มนี โยบายทีจ่ ะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้าลงทุนครัง้ แรก โดยนาพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ดังกล่าวออก
ให้เช่าแก่ผเู้ ช่า ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเป็ นผูด้ าเนินการติดต่อและหาลูกค้าและผูท้ ส่ี นใจจะใช้บริการ และ/หรือเช่าพืน้ ทีข่ อง
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ทรัพ ย์สิน ที่ก องทรัสต์เ ข้า ลงทุ น ทัง้ นี้ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ร่ ว มกับ กองทรัสต์จ ะว่ า จ้า งผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ (Property
Manager) ซึ่งจะรับผิดชอบติดต่ อประสานงานและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่า จัดเก็บค่าเช่าและค่าบริการเพื่อนาส่ง
กองทรัสต์ ตลอดจนดูแลบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพทีด่ แี ละพร้อมจัดหาผลประโยชน์
กองทรัสต์จะเข้าทาสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าโดยตรง (สาหรับโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์) และบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์จะ
เข้า ทาสัญ ญาเช่า และสัญญาบริการกับผู้เช่า โดยตรง (สาหรับ โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์) สัญ ญาดัง กล่ าวจะมีความเป็ น
มาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาคล้ายคลึงกันสาหรับผูเ้ ช่าทุกราย สาหรับแต่ละโครงการ อย่างไรก็ดกี องทรัสต์
จะนาพืน้ ทีบ่ างส่วนของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ใช้โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้เป็ นพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของพืน้ ทีด่ งั นี้
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
การใช้พืน้ ที่ของผูด้ แู ลอาคาร

ชัน้

พืน้ ที่ใช้สอยโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

สานักงาน – บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ และ บริษทั ซีบเี อ็ม แฟซิลติ ้สี ์
แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จากัด

42

285

ห้องวิศวกรรม บริษัท ซีบเี อ็ม แฟซิลิต้สี ์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์)
จากัด และห้องพัก รปภ.

5

116

ห้องพักพนักงานทาความสะอาด

LG

27

รวม

428
โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
ชัน้

พืน้ ที่ใช้สอยโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

ห้องประชุม – บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จากัด

B2

76

สานักงาน – บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จากัด

B2

66

ห้องวิศวกรรม – บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จากัด

B3

101

การใช้พนื้ ที่ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

รวม

243
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จากรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ดงั ทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว รายได้และกระแสเงินสดทีก่ องทรัสต์จะได้รบั จากการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก ได้แก่
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการพืน้ ที่
สาหรับโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการพืน้ ทีเ่ ป็ นรายได้หลักของกองทรัสต์ โดยได้รบั จากการนา
พืน้ ทีอ่ าคารสานักงาน และพืน้ ทีร่ า้ นค้าออกจัดหาผลประโยชน์โดยคิดค่าเช่า และ/หรือค่าบริการจากผูเ้ ช่าตามขนาดของพืน้ ที่
โดยผูเ้ ช่าจะดาเนินการเข้าทาสัญญาเช่า และ/หรือสัญญาบริการการใช้พน้ื ที่ ซึง่ สัญญาเช่า/สัญญาบริการมาตรฐานจะมีอายุ 3 ปี
และผูเ้ ช่าจะชาระค่าเช่า/ค่าบริการเป็ นรายเดือนให้แก่กองทรัสต์
ส่วนโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ รายได้ค่ าเช่า/ค่าบริการพืน้ ทีเ่ ป็ นรายได้หลักของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยได้รบั
จากการนาพืน้ ทีอ่ าคารสานักงาน และพืน้ ทีร่ า้ นค้าออกจัดหาผลประโยชน์โดยคิดค่าเช่า และ/หรือค่าบริการจากผูเ้ ช่าตามขนาด
ของพืน้ ที่ โดยผูเ้ ช่าจะดาเนินการเข้าทาสัญญาเช่า และ/หรือสัญญาบริการการใช้พน้ื ที่ ซึง่ สัญญาเช่า/สัญญาบริการมาตรฐานจะ
มีอายุ 3 ปี และผูเ้ ช่าจะชาระค่าเช่า/ค่าบริการเป็ นรายเดือนให้แก่บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยกองทรัสต์จะได้รบั ผลประโยชน์
ตอบแทนจากบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ในรูปของเงินปนั ผลทีจ่ ะประกาศจ่ายให้แก่กองทรัสต์ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เอ็กเชน
ทาวเวอร์จากกาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว และในรูปแบบอื่นๆ เพื่อจ่ายเงินสดคงค้างในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
รายได้อ่นื ๆ
รายได้ส่วนนี้เป็ นรายได้ส่วนที่เกี่ยวเนื่องจากรายได้ค่าเช่า/ค่าบริการพื้นที่ซ่งึ เป็ นรายได้หลักของกองทรัสต์ เช่น
ค่าบริการสาธารณูปโภค ค่าล่วงเวลาเครื่องปรับอากาศ ค่าบริการทีจ่ อดรถ ค่าป้ายโฆษณา พืน้ ทีเ่ ช่าพิเศษ เป็ นต้น โดยรายได้
ส่วนนี้เป็ นรายได้ทไ่ี ม่คงที่ แต่จะมีความสัมพันธ์กบั การได้ค่าเช่า/ค่าบริการพืน้ ที่ นอกจากนี้ กองทรัสต์ยงั มีรายได้จากการให้
บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์กยู้ มื เงินเพื่อชาระคืนหนี้เงินกูท้ ม่ี อี ยู่เดิม หรือการทีก่ องทรัสต์เข้ารับภาระหนี้เงินกูท้ บ่ี ริษทั เอ็กเชน ทาว
เวอร์มอี ยู่เดิมในฐานะผูใ้ ห้กู้ ดังรายละเอียดตามทีป่ รากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 2.2.4 การให้บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์กยู้ มื เงินเพื่อชาระ
คืนหนี้เงินกูท้ ม่ี อี ยู่เดิมของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ (Refinance)
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5

งบกาไรขาดทุนรวมตามสถานการณ์สมมติ สาหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 ตุลาคม 2559
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และการวิ เคราะห์ความอ่อนไหว

5.1

งบกาไรขาดทุนรวมตามสถานการณ์สมมติ

ข้อมูลที่ระบุในหัวข้อนี้ทไ่ี ม่ใช่ขอ้ เท็จจริงในอดีต อาจเป็ นข้อมูลในลักษณะทีเ่ ป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
(Forward-looking Statement) โดยข้อมูลดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานหลายประการทีร่ ะบุอยู่ในเอกสารแนบ 3 และอยู่ภายใต้ความ
เสีย่ งและความไม่แน่นอนบางประการ ซึง่ อาจทาให้ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากทีป่ ระมาณการไว้ ทัง้ นี้ ข้อมูล
ในส่วนนี้มิใช่คารับรอง คารับประกันหรือการคาดการณ์ ภายใต้สมมติฐานที่ถูกต้องของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่ควรถูก
พิจารณาว่าประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรือน่าจะบรรลุผล เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจัดทาบนสมมติฐานในช่วงเวลาทีจ่ ดั ทา
รายงานข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเท่านัน้
รายได้และเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่แี ท้จริงอาจจะแตกต่ างจากรายได้และเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่ี
ปรากฏในประมาณการของกองทรัสต์ นอกจากนี้ประมาณการกาไรและเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่ วยของกองทรัสต์จะไม่ได้รบั การ
ปรับปรุงสาหรับเหตุการณ์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังวันทีข่ องเอกสารงบกาไรขาดทุนรวมตามสถานการณ์สมมติ
ข้อมูลในส่วนนี้อ ยู่บ นสมมติฐานหลายประการ ซึ่ง แม้จะมีการระบุ ตัว เลขซึ่งผู้จดั การกองทรั สต์ พิจ ารณาเห็นว่ า
สมเหตุสมผล ณ วันทีจ่ ดั ทารายงานข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ แต่สมมติฐานและการประมาณการอยู่ภายใต้ความ
ไม่แน่นอนและความเสีย่ งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันทีส่ าคัญจานวนมาก ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ อีกทัง้ ยังตัง้ อยู่บนสมมติฐานเกีย่ วกับการตัดสินทางธุรกิจในอนาคตทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงได้ ดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริง ข้อมูลทางการเงินที่คาดการณ์ ในเอกสารฉบับนี้อาจมีความ
แตกต่างจากผลทีเ่ กิดขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ ผูล้ งทุนควรระมัดระวังในการใช้ขอ้ มูลประมาณการในส่วนนี้
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งบกาไรขาดทุนรวมตามสถานการณ์สมมติสาหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -วันที่ 30
กันยายน 2560
กรณี ลงทุนใน กรณี ลงทุนใน
ทรัพย์สินใน
ทรัพย์สินใน
มูลค่า 7,075
มูลค่า 7,220
ล้านบาทและ
ล้านบาทและ
ขนาดกองทรัสต์ ขนาดกองทรัสต์
ไม่เกิ น 7,372.25 ไม่เกิ น 7,525.00
ล้านบาท
ล้านบาท
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
รายได้ค่าเช่าและบริการ
รายได้อ่นื
รายได้ดอกเบีย้
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จาหน่าย
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน

722
141
3
866

722
141
3
866

(283)
(27)
(28)
(28)
(87)
(47)
(500)

(283)
(27)
(29)
(28)
(87)
(48)
(502)

366
(51)
315

364
(51)
313

ประมาณการเงิ นจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ในรูปของประโยชน์ตอบแทน
383
382
และการลดทุน
หมายเหตุ: 1. งบกาไรขาดทุนรวมกรณีลงทุนในทรัพย์สนิ ในมูลค่า 7,075 ล้านบาท อ้างอิงจากรายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์
สมมติสาหรับงวด 12 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึง่ จัดทาโดย บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด

2. งบกาไรขาดทุนรวมกรณีลงทุนในทรัพย์สนิ ในมูลค่า 7,220 ล้านบาท ถูกจัดทาโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงิน
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3.

ค่าธรรมเนีย มการจัดการและค่ าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ ได้ร วมถึงภาษีธุร กิจเฉพาะส าหรับรายได้ดอกเบี้ย รับของ
กองทรัสต์จากบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ทาการคานวณประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์สาหรับงวด 12 เดือนตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
สมมติ ฐานในการระดมทุน
กรณี ลงทุนในทรัพย์สินในมูลค่า 7,075 ล้านบาท และขนาดกองทรัสต์ไม่เกิ น 7,372.25 ล้านบาท
เงิ นทุนจากการเสนอขาย
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
กรณี ฐาน
หน่ วยทรัสต์
5,322.25 ล้านบาท
2,050 ล้านบาท
7.20%
ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ ประกอบด้วย
1. อัตราเงินจ่ายจากการดาเนินงาน1
6.32%
2. อัตราเงินลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากการตัดจาหน่าย
0.88%
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
กรณี ลงทุนในทรัพย์สินในมูลค่า 7,220 ล้านบาท และขนาดกองทรัสต์ไม่เกิ น 7,525.00 ล้านบาท
เงิ นทุนจากการเสนอขาย
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
กรณี ฐาน
หน่ วยทรัสต์
5,475.00 ล้านบาท
2,050 ล้านบาท
6.98%
ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ ประกอบด้วย
1. อัตราเงินจ่ายจากการดาเนินงาน1
6.10%
2. อัตราเงินลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากการตัดจาหน่าย
0.88%
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
1
หมายเหตุ
ประกอบด้วย (1) ประโยชน์ ตอบแทนซึ่ง อ้างอิงจากกาไรสุทธิบนงบการเงินเฉพาะกิจการของ
กองทรัสต์ซง่ึ อยู่ทป่ี ระมาณ 244 ล้านบาทสาหรับกรณี ลงทุนในทรัพย์สนิ ในมูลค่า 7,075 ล้านบาทและอยู่ทป่ี ระมาณ 242 ล้าน
บาทสาหรับกรณีลงทุนในทรัพย์สนิ ในมูลค่า 7,220 ล้านบาทโดยทัง้ 2 กรณีมสี มมติฐานการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั เอ็กเชน
ทาวเวอร์ และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ ในอัตราร้อยละ 100 ซึง่ จะแตกต่างจากกาไรสุทธิทส่ี ามารถนามาจ่าย
ประโยชน์ ตอบแทนตามตารางงบก าไรขาดทุ นรวมตามสถานการณ์ สมมติ ข้างต้นที่เป็ นการจัดท าบนงบการเงิน รวมของ
กองทรัสต์เพื่อแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก และ (2) เงินจากการดาเนินงานทีอ่ ยู่ในรูปของสภาพ
คล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ใช่เงินสดในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์หมายความถึงการส่งผ่านเงินสดคงค้างจากบริษทั เอ็ก
เชน ทาวเวอร์ให้แก่กองทรัสต์
เนื่องด้วยกองทรัสต์มกี ารลงทุนในโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์โดยการเข้าถือหุน้ บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึง่ บริษทั เอ็ก
เชน ทาวเวอร์มรี ูปแบบเป็ นบริษัทจากัด และมีการบันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานบัญชีท่ยี อมรับทัวไป
่ โดยรูปแบบการ
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บันทึกบัญชีนนั ้ อาจส่งผลให้บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ต้องมีการบันทึกค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ใช่เงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาของอาคารและ
อุปกรณ์ (Depreciation) การปรับลดลงของมูลค่าทรัพย์สนิ (Unrealized Loss) และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expense) เป็ น
ต้น ดังนัน้ บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์จะมีเงินสดหลังจากชาระภาษีและค่ าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วสูงกว่ากาไรสุทธิทางบัญชี แต่ไม่
สามารถนาเงินสดคงค้างมาจ่ายเป็ นเงินปนั ผลให้แก่กองทรัสต์ได้ เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1201
ห้ามมิให้จ่ายเงินปนั ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทจ่ี ะจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี จึง
ต้องมีการกาหนดช่องทางเพิม่ เติม เช่น การชาระคืนเงินกูย้ มื จากบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ให้แก่กองทรัสต์ เพื่อนาเงินสดคงค้าง
ดังกล่าวส่งผ่านให้แก่กองทรัสต์ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์นอกเหนือจากการจ่ายเงินปนั ผล ทัง้ นี้การชาระคืน
เงินกูย้ มื ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ให้แก่กองทรัสต์ จะไม่มกี ารบันทึกรายการดังกล่าวเป็ นรายได้ของกองทรัสต์ ซึง่ ส่งผลให้
กองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการได้รบั คืนเงินกูย้ มื ได้และต้องดาเนินการลดทุนเพื่อจ่ายเงินสดดังกล่าวให้แก่
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ โดยทางผูจ้ ดั การกองทรัสต์มคี วามเห็นว่าการพิจารณาผลรวมของประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนจากสภาพ
คล่องส่วนเกินที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดในบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ จะทาให้นักลงทุนเห็นถึงเงินจ่ายทีส่ ะท้อนผลการ
ดาเนินงานอย่างแท้จริงจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
อัตราเงินจ่ายในตารางข้างต้นอ้างอิงคานวณมาจากการจ่ายผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 100 ของเงินสดสุทธิทส่ี ามารถ
นามาจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนและเงิน ลดทุ น ราคาทรัพย์สิน ที่ลงทุ นที่ 7,075 ล้า นบาทและที่ 7,220 ล้านบาท และราคา
หน่วยทรัสต์ท่ี 10 บาทต่อหน่วย ซึง่ เป็ นเพียงการแสดงประมาณการงบกาไรขาดทุนสาหรับงวด 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
2559 - 30 กันยายน 2560 และไม่อาจรับรองผลได้ โดยประมาณการงบกาไรขาดทุนได้ถูกจัด เตรียมขึน้ โดยอ้างอิงสมมติฐานที่
สาคัญตามภาคผนวก ที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์พจิ ารณาเห็นว่าสมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ณ วันที่ได้
จัดทารายงานตามสถานการณ์สมมติ อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุนควรพิจารณาสมมติฐานเหล่านัน้ รวมทัง้ ประมาณการกาไรขาดทุน
ตามสถานการณ์สมมติ และประเมินผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ในอนาคตด้วยตนเอง โดยมีสมมติฐานทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
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รายได้ค่าเช่าและบริการ – พืน้ ทีส่ านักงาน
รายได้ค่าเช่าและบริก ารอ้างอิง จากค่ าเช่า และบริการที่ชาระโดยผู้เ ช่าตามสัญญาเช่า และบริการที่มีอ ยู่ ณ เดือ น
พฤษภาคม 2559 และสมมติฐานแผนการปล่อยเช่าพืน้ ทีต่ ามประมาณการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสมมติฐานว่า
ผูเ้ ช่ารายเดิมทัง้ หมดต่อสัญญาและ/หรือมีผเู้ ช่ารายอื่นมาทดแทนเพื่อให้อตั ราการเช่าเป็ นไปตามสมมติฐานอัตราการเช่าพืน้ ที่
อัตราค่าเช่าและบริการใหม่จะเรียกเก็บสาหรับสัญญาเช่าใหม่และ/หรือสัญญาเช่าทีจ่ ะหมดอายุในปี ของประมาณการ
ข้อมูลทางการเงิน ซึง่ กาหนดสมมติฐานอัตราการเพิม่ ของค่าเช่าและบริการโดยเฉลีย่ ของทัง้ 2 แห่งเท่ากับอัตราร้อยละ 3.33
ต่อปี
ประมาณการอัตราการเช่าพืน้ ที่ (Occupancy Rate) และอัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลีย่ (Average Rental and
Service Rate) ตลอดระยะเวลาประมาณการ เป็ นดังนี้
อัตราการเช่าพืน้ ที่
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลีย่ (1)
(ร้อยละ)
(บาท / ตร.ม. / เดือน)
เมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
98.00
809.82
เอ็กเชน ทาวเวอร์
98.00
861.04
(1)
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลีย่ คานวณจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของพืน้ ทีส่ านักงานให้เช่าตลอดระยะเวลา
ประมาณการหารด้วยจานวนพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารเช่าทัง้ หมด (ตร.ม.)
รายได้ค่าเช่าและบริการ – พืน้ ทีร่ า้ นค้า
รายได้ค่าเช่าและบริก ารอ้างอิง จากค่ าเช่า และบริการที่ชาระโดยผู้เ ช่าตามสัญญาเช่า และบริการที่มีอ ยู่ ณ เดือ น
พฤษภาคม 2559 และสมมติฐานแผนการปล่อยเช่าพืน้ ทีต่ ามประมาณการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสมมติฐานว่า
ผูเ้ ช่ารายเดิมทัง้ หมดต่อสัญญาและ/หรือมีผเู้ ช่ารายอื่นมาทดแทนเพื่อให้อตั ราการเช่าเป็ นไปตามสมมติฐานอัตราการเช่าพืน้ ที่
อัตราค่าเช่าและบริการใหม่จะเรียกเก็บสาหรับสัญญาเช่าใหม่และ/หรือสัญญาเช่าทีจ่ ะหมดอายุในปี ของประมาณการ
ข้อมูลทางการเงิน ซึง่ กาหนดสมมติฐานอัตราการเพิม่ ของค่าเช่าและบริการโดยเฉลีย่ ของทัง้ 2 แห่งเท่ากับอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
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ประมาณการอัตราการเช่าพืน้ ที่ (Occupancy Rate) และอัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลีย่ (Average Rental and
Service Rate) ตลอดระยะเวลาประมาณการ เป็ นดังนี้
อัตราการเช่าพืน้ ที่
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลีย่ (1)
(ร้อยละ)
(บาท / ตร.ม. / เดือน)
เมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
95.00
1,355.06
เอ็กเชน ทาวเวอร์
98.00
1,066.55
(1)
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี่ยคานวณจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่ร้านค้าให้เช่าตลอดระยะเวลา
ประมาณการหารด้วยจานวนพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารเช่าทัง้ หมด (ตร.ม.)
โดยในกรณีทม่ี ผี ลขาดทุนจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าทีต่ ดั จาหน่ ายแบบเส้นตรง (หลักความระมัดระวัง) ประมาณ
การอัตราเงินจ่ายจากการดาเนินงานจะมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการคานวณที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามประมาณการ
อัตราเงินจ่ายแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์จะยังคงเท่าเดิม ในกรณีลงทุนในทรัพย์สนิ ในมูลค่า 7,075 ล้านบาท ประมาณการอัตราเงินจ่าย
จากการดาเนินงานจะเปลีย่ นจาก 6.32% เป็ น 4.38% และในกรณีลงทุนในทรัพย์สนิ ในมูลค่า 7,220 ล้านบาท ประมาณการ
อัตราเงินจ่ายจากการดาเนินงานจะเปลีย่ นจาก 6.10% เป็ น 4.08% โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามตารางด้านล่าง
ประมาณการอัตราเงินจ่ายทีจ่ ะจ่ายได้ในปี แรกในกรณีทม่ี ผี ลขาดทุนจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าทีต่ ดั จาหน่ ายแบบเส้นตรง
(หลักความระมัดระวัง)
ในกรณีทก่ี องทรัสต์มสี ภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าสิทธิการเช่าทีก่ องทรัสต์ลงทุนหรือมีไว้ลดลงจากการประเมินค่า
หรือสอบทานจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ กองทรัสต์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์โดยวิธกี ารลดทุนตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประมาณการเงินสดสุทธิทส่ี ามารถนามาจ่ายประโยชน์
ตอบแทนและการลดทุนในกรณีทก่ี องทรัสต์รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี โดยใช้
สมมติฐานให้ผลขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ เท่ากับยอดคงค้างของสัญญาสิทธิการเช่าทีต่ ดั จาหน่ ายแบบเส้นตรงตาม
อายุสญ
ั ญาเช่า (ไม่รวมบันทึกข้อตกลงในการต่ออายุเพิม่ เติม 3 ปี ) ได้ถูกแสดงไว้ด้านล่างเพื่อเป็ นตัวอย่างประกอบเท่านัน้
อย่างไรก็ตาม มูลค่าสิทธิการเช่า ณ วันสิน้ รอบบัญชีจะขึน้ อยู่กบั ราคาประเมินทีจ่ ดั ทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระซึง่ การ
ประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าจะมีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องหลายประการ เช่น อัตราการเช่า อัตราการเติบโตของค่าเช่า และอัตราส่วนลด
เป็ นต้น ซึง่ อาจส่งผลให้มลู ค่าสิทธิการเช่าทีค่ านวณได้เพิม่ สูงขึน้ เท่าเดิม หรือลดลง
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กรณี ลงทุนใน
ทรัพย์สินใน
มูลค่า 7,075
ล้านบาทและ
ขนาด
กองทรัสต์ไม่
เกิ น 7,372.25
ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

กาไรสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนก่อนบันทึกขาดทุนจากการ
ประเมิ นค่าทรัพย์สิน
หักออก: ขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ
กาไรสุทธิ ก่อนปรับปรุง
บวกกลับ: ส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้ จ่ายคานวณด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงกับ
ดอกเบีย้ จ่ายคานวณด้วยต้นทุนทางการเงินทีจ่ ่ายจริง
บวกกลับ: รายได้จากค่าเช่าทีม่ ไิ ด้จ่ายชาระเป็ นเงินสดจริง
กาไรสุทธิ ที่อ้างอิ งสถานะเงิ นสด
บวกกลับ:สภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากการตัดจาหน่ายค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์
บวกกลับ:ขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ
เงิ นสดสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน
ประมาณการเงิ นสดสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงิ นลด
ทุนต่อหน่ วย(บาท)
- เงินจ่ายจากการดาเนินงานต่อหน่วย (บาท)
- เงินลดทุนต่อหน่วยจากสภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากการตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายใน
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ (บาท)
- เงินลดทุนต่อหน่วยจากขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ (บาท)
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กรณี ลงทุนใน
ทรัพย์สินใน
มูลค่า 7,220
ล้านบาทและ
ขนาด
กองทรัสต์ไม่
เกิ น 7,525.00
ล้านบาท

315
(103)
212

313
(110)
203

22
(1)
233

22
(1)
224

47
103
383

48
110
382

0.438

0.408

0.088
0.194
0.720

0.088
0.202
0.698
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อัตราเงิ นจ่ายจากการดาเนิ นงาน
อัตราเงินลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
อัตราเงินลดทุนจากการขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ
อัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
5.2

เงิ นทุนจากการเสนอ เงิ นทุนจากการเสนอ
ขายหน่ วยทรัสต์
ขายหน่ วยทรัสต์
5,322.25 ล้านบาท
5,475.00 ล้านบาท
4.38%
4.08%
0.88%
1.94%
7.20%

0.88%
2.02%
6.98%

การวิ เคราะห์ความอ่อนไหว

การวิเคราะห์ความผันผวน (Sensitivity Analysis) ประมาณการอัตราเงินจ่าย (Projected Distribution Yield) ประจางวด 1
ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ของกองทรัสต์ในกรณีฐาน (Base Case)
ราคา
หน่ วยทรัสต์ที่
เสนอขาย
(Offering Price)
(บาท)
(1)
10.0
10.0

จานวนหน่ วยทรัสต์ที่จะ
เสนอขาย
(หน่ วย)
(2)
532,225,456
547,500,000

จานวนเงิ นที่ได้จาก ประมาณการเงิ นที่จา่ ย ประมาณการอัตราเงิ นที่
การเสนอขาย
แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ จ่ายแก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์
หน่ วยทรัสต์
สาหรับงวด 12 เดือน
สาหรับงวด 12 เดือน
(ล้านบาท)
(3) = (1) x (2)
5,322.25
5,475.00

(ล้านบาท)
(4)
383.40
382.37

(%)
(5) = (4) / (3)
7.20%
6.98%

ผูล้ งทุนควรระมัดระวังว่าเหตุการณ์ในอนาคตไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างชัดเจนและตัวเลขทีป่ ระมาณการไว้ในงบ
กาไรขาดทุนรวมตามสถานการณ์ สมมติอาจแตกต่ างจากที่จะเกิดขึน้ จริง และเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินผลกระทบต่ อ
ประมาณการอัตราเงินจ่ายประจางวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ของกองทรัสต์ จากการเปลีย่ นแปลง
ของสมมติฐานที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์ลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงินได้ทาการ
วิเคราะห์ความผันผวน (Sensitivity Analysis) ของประมาณการเงินสดสุทธิทส่ี ามารถนามาจ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนและเงิน
ลดทุนต่อหน่วยในช่วงเวลาทีป่ ระมาณการ ซึง่ อัตราเงินจ่ายคานวณมาจากการจ่ายผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 100 ของเงินสด
สุทธิทส่ี ามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน สาหรับทัง้ กรณีราคาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนที่ 7,075 ล้านบาทและที่ 7,220
ล้านบาท โดยพิจารณาปจั จัยหลักทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อประมาณการรายได้สทุ ธิทส่ี ามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนของกองทรัสต์ ได้แก่
1. อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของพืน้ ทีส่ านักงานของผูเ้ ช่า
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2. อัตราการเช่าพืน้ ทีข่ องพืน้ ทีส่ านักงานของผูเ้ ช่า
3. ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์
การวิเคราะห์ความผันผวนนัน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงการคานวณถึงผลกระทบของผลประกอบการของกองทรัสต์ท่ี
อาจเกิดขึน้ จากสมมติฐานสาคัญทีแ่ ปรเปลีย่ นไปจากกรณีฐานเท่านัน้ ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทีเ่ กิดขึน้ จริง และ
ผลประกอบการทีแ่ สดงในประมาณการงบกาไรขาดทุนตามสมมติฐานอาจแตกต่างไปจากช่วงการเปลีย่ นแปลงทีก่ าหนดไว้ใน
รายการวิเคราะห์ความผันผวนนี้ได้
อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของพืน้ ที่สานักงานของผูเ้ ช่า
ตามข้อมูลทางการเงินสมมติฐานประจางวด 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 กาหนดกรณีฐาน (Base Case)
ของอัตราค่าเช่าเฉลี่ยสาหรับสัญญาที่จะมีการทาในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ท่ปี ระมาณ 844 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนสาหรับ
โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์และประมาณ 926 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนสาหรับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยสมมติฐาน
พิจารณาจากปจั จัยต่างๆ อาทิเช่น อัตราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเดิม ราคาตลาด เป็ นต้น ทัง้ นี้ การวิเคราะห์ความผัน
ผวนสาหรับอัตราค่าเช่าเฉลีย่ สูงสุดทีเ่ ป็ นไปได้ (Best Case) และสาหรับอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ต่าสุดทีเ่ ป็ นไปได้ (Worst Case) เป็ น
ดังนี้
- Best Case: อัตราค่าเช่าเฉลีย่ สาหรับสัญญาทีจ่ ะมีการทาในช่วงเวลาดังกล่าวในส่วนสานักงานสูงกว่ากรณีฐาน
54 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
- Worst Case: อัตราค่าเช่าเฉลีย่ สาหรับสัญญาทีจ่ ะมีการทาในช่วงเวลาดังกล่าวในส่วนสานักงานต่ ากว่ากรณีฐาน
54 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
โดยการปรับอัตราค่าเช่าสาหรับการวิเคราะห์ความผันผวนจากกรณีฐาน 54 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนนัน้ อ้างอิง
จากการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าเช่าอาคารสานักงานเกรดเอย่านศูนย์กลางธุรกิจในกรุงเทพฯในช่วง 4 ปี ทผ่ี ่านมา ซึง่ มีการปรับขึน้
ค่าเช่าเฉลีย่ ประมาณ 54 บาทต่อตารางเมตรต่อปี (ทีม่ า: ฝ่ายวิจยั และที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด) โดยผลจากการวิเคราะห์ความผันผวนของประมาณการอัตราเงินจ่ายแก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์จากการ
ผันผวนของอัตราค่าเช่าเฉลีย่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
กรณี
Best Case
Base Case
Worst Case

อัตราเงิ นจ่ายจากการ อัตราเงิ นคืนทุนเฉลี่ยต่อปี
ดาเนิ นงานต่อปี (ร้อยละ)
(ร้อยละ)
6.18-6.41
6.10-6.32
6.02-6.24

0.88-0.88

อัตราเงิ นที่จ่ายแก่ผถู้ อื
หน่ วยทรัสต์ต่อปี
(ร้อยละ)
7.06-7.29
6.98-7.20
6.90-7.12

หมายเหตุ ตัวเลขทีป่ รากฏในตารางข้างต้นเป็นตัวเลขจากการประมาณโดยใช้ทศนิยมสองตาแหน่ง
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อัตราการเช่าพืน้ ที่สานักงานของผูเ้ ช่า
ตามข้อมูลทางการเงินสมมติฐานประจางวด 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 กาหนดกรณีฐาน (Base Case)
ของอัตราการเช่าพืน้ ทีส่ านักงานของผูเ้ ช่าอยู่ทร่ี อ้ ยละ 98.0 สาหรับทัง้ โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์และโครงการเอ็กเชน ทาว
เวอร์ อ้างอิงจากปจั จัยต่างๆ เช่น อัตราการเช่าพื้นที่สานักงานในปจั จุบนั อัตราการเช่าพื้นที่สานักงานในอดีต ศักยภาพของ
โครงการ ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรม เป็ นต้น ทัง้ นี้ การวิเคราะห์ความผันผวนสาหรับอัตราการเช่าพืน้ ทีส่ านักงานสูงสุดที่
เป็ นไปได้ (Best Case) และสาหรับอัตราการเช่าพืน้ ทีส่ านักงานต่าสุดทีเ่ ป็ นไปได้ (Worst Case) เป็ นดังนี้
-

Best Case: อัตราการเช่าพืน้ ทีส่ านักงานสูงกว่ากรณีฐานร้อยละ 1.2
Worst Case: อัตราการเช่าพืน้ ทีส่ านักงานต่ากว่ากรณีฐานร้อยละ 1.2

สาหรับการวิเคราะห์ความผันผวนนัน้ อ้างอิงจากการเปลีย่ นแปลงอัตราการเช่าอาคารสานักงานย่านศูนย์กลางธุรกิจ
ในช่วง 4 ปี ท่ผี ่านมาทีม่ อี ตั ราการเช่าปรับขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 1.2 ต่อปี (ทีม่ า: ฝ่ายวิจยั และทีป่ รึกษาการพัฒนาโครงการ บริษัท
ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด) โดยผลจากการวิเคราะห์ความผันผวนของประมาณการอัตราเงินจ่ายแก่ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ สามารถสรุปได้ดงั นี้
กรณี
Best Case
Base Case
Worst Case

อัตราเงิ นจ่ายจากการ อัตราเงิ นคืนทุนเฉลี่ยต่อปี
ดาเนิ นงานต่อปี (ร้อยละ)
(ร้อยละ)
6.20-6.42
6.10-6.32
6.01-6.22

0.88-0.88

อัตราเงิ นที่จ่ายแก่ผถู้ อื
หน่ วยทรัสต์ต่อปี
(ร้อยละ)
7.08-7.30
6.98-7.20
6.89-7.10

หมายเหตุ ตัวเลขทีป่ รากฏในตารางข้างต้นเป็นตัวเลขจากการประมาณโดยใช้ทศนิยมสองตาแหน่ง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์
ตามข้อมูลทางการเงินสมมติฐานประจางวด 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 กาหนดกรณีฐาน (Base Case)
ของค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ทป่ี ระมาณ 310 ล้านบาท ซึง่ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึง ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและทาความสะอาด ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษีโรงเรือน ค่าซ่อมแซมและ
บารุงรักษา ค่าเช่าทีด่ นิ และอาคาร เป็ นต้น โดยค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ต่ าสุดทีเ่ ป็ นไปได้ (Best Case)
และสาหรับค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์สงู สุดทีเ่ ป็ นไปได้ (Worst Case) เป็ นดังนี้
-

Best Case: ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์โดยรวมมีการปรับลงร้อยละ 3.0 เมื่ออ้างอิงโครงสร้าง
ค่าใช้จ่ายจากกรณีฐาน
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-

Worst Case: ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์โดยรวมมีการปรับขึน้ ร้อยละ 3.0 เมื่ออ้างอิงโครงสร้าง
ค่าใช้จ่ายจากกรณีฐาน

การปรับค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์สาหรับการวิเคราะห์ความผันผวนนั ้ นอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อ
ซึง่ คาดว่าค่าใช้จ่ายจะเปลีย่ นแปลงตามอัตราดังกล่าว ผลจากการวิเคราะห์ความผันผวนของประมาณการอัตราเงินจ่ายแก่ผถู้ อื
หน่วยทรัสต์ตงั ้ แต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 สามารถสรุปได้ดงั นี้

กรณี
Best Case
Base Case
Worst Case

อัตราเงิ นจ่ายจากการ อัตราเงิ นคืนทุนเฉลี่ยต่อปี
ดาเนิ นงานต่อปี (ร้อยละ)
(ร้อยละ)
6.27-6.50
6.10-6.32
5.93-6.15

0.88-0.88

อัตราเงิ นที่จ่ายแก่ผถู้ อื
หน่ วยทรัสต์ต่อปี
(ร้อยละ)
7.15-7.38
6.98-7.20
6.81-7.03

หมายเหตุ ตัวเลขทีป่ รากฏในตารางข้างต้นเป็นตัวเลขจากการประมาณโดยใช้ทศนิยมสองตาแหน่ง

การวิ เคราะห์ความผันผวนของทุกปัจจัยที่ได้กล่าวมา
Best Case:

(1) อัตราค่าเช่าเฉลีย่ สาหรับสัญญาทีจ่ ะมีการทาในช่วงเวลาดังกล่าวในส่วนสานักงานสูงกว่ากรณี
ฐาน 54 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
(2) อัตราการเช่าพืน้ ทีส่ านักงานสูงกว่ากรณีฐานร้อยละ 1.2
(3) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์โดยรวมมีการปรับลงร้อยละ 3.0 เมื่ออ้างอิง
โครงสร้างค่าใช้จ่ายจากกรณีฐาน

Base Case:

(1) อัตราค่าเช่าเฉลีย่ สาหรับสัญญาทีจ่ ะมีการทาในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ทป่ี ระมาณ 847 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนสาหรับโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และประมาณ 908 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือนสาหรับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
(2) อัตราการเช่าพืน้ ทีส่ านักงานของผูเ้ ช่าอยู่ทร่ี อ้ ยละ 98.0 สาหรับทัง้ โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
และโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
(3) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 310 ล้านบาท

Worst Case:

(1) อัตราค่าเช่าเฉลีย่ สาหรับสัญญาทีจ่ ะมีการทาในช่วงเวลาดังกล่าวในส่วนสานักงานต่ากว่ากรณี
ฐาน 54 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
(2) อัตราการเช่าพืน้ ทีส่ านักงานต่ากว่ากรณีฐานร้อยละ 1.2
(3) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์โดยรวมมีการปรับขึน้ ร้อยละ 3.0 เมื่ออ้างอิง
โครงสร้างค่าใช้จ่ายจากกรณีฐาน
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ผลจากการวิเคราะห์ความผันผวนของประมาณการอัตราเงินจ่ายแก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ จากการผันผวนของทุกปจั จัยที่
กล่าวมา สามารถสรุปได้ดงั นี้

กรณี
Best Case
Base Case
Worst Case

อัตราเงิ นจ่ายจากการ อัตราเงิ นคืนทุนเฉลี่ยต่อปี
ดาเนิ นงานต่อปี (ร้อยละ)
(ร้อยละ)
6.46-6.69
6.10-6.32
5.76-5.97

0.88-0.88

อัตราเงิ นที่จ่ายแก่ผถู้ อื
หน่ วยทรัสต์ต่อปี
(ร้อยละ)
7.34-7.57
6.98-7.20
6.64-6.85

หมายเหตุ ตัวเลขทีป่ รากฏในตารางข้างต้นเป็นตัวเลขจากการประมาณโดยใช้ทศนิยมสองตาแหน่ง
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6

รายการระหว่ า งกองทรัส ต์ก ับ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์แ ละบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน กับ ผู้จ ดั การกองทรัส ต์ และ
กองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

เพื่อประโยชน์ ในการพิจารณาหัวข้อนี้ คาว่า “บุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน” ให้มคี วามหมายตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
6.1

ธุรกรรมที่บริษทั คาดว่าจะมีรายการระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

ในการทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนครัง้ แรก (ซึง่ ประกอบด้วยสิทธิการเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
และโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์) คาดว่าจะมีการทารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั ซึง่
ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยรายละเอียดการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
สามารถสรุปได้ดงั นี้
(1) รายการทีบ่ างกอก ออฟฟิศ ในฐานะเจ้าของสิทธิการเช่าเดิมโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ดาเนินการให้กองทรัสต์
มีสทิ ธิในสิทธิการเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ จากเจ้าของทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างตามสัญญาดาเนินการเพื่อให้
กองทรัสต์ได้สทิ ธิการเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และรายการทีบ่ างกอก ออฟฟิ ศดาเนินการโอนทรัพย์สนิ
ส่วนต่ อเติมอาคารของอาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ให้แก่กองทรัสต์ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการที่มีอานาจ
ควบคุ มของผู้จดั การกองทรัสต์ ได้แ ก่ นายสุช าติ เจียรานุ สสติ เป็ นผู้ถือ หุ้น ใหญ่ โดยทางอ้อมของบางกอก
ออฟฟิศ
บุคคล/บริษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

นายสุชาติ เจียรานุสสติ

ความสัมพันธ์

- เป็ นผู้ถือหุ้น ใหญ่ โ ดยทางอ้อ มของบางกอก ออฟฟิ ศ ผู้ใ ห้สญ
ั ญาตามสัญญา
ดาเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ได้สทิ ธิการเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และ
ผูข้ ายทรัพย์สนิ ส่วนต่อเติมอาคารของอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
- เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 99.9998 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และผูม้ อี านาจควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

กองทรัสต์ (โดยทรัสตี) จะเช่าทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคของ
โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ซึง่ บางกอก ออฟฟิ ศ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิการเช่าอยู่เดิม
จาก บริษ ทั ด ารงเสรี จ ากัด เจ้า ของที ด่ นิ อาคาร อุป กรณ์ และระบบ
สาธารณูป โภคของโครงการเมอร์ค วิ รี่ ทาวเวอร์ โดย บางกอก ออฟฟิ ศ จะ
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ดาเนินการให้กองทรัสต์ได้สทิ ธิการเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยการโอนสิทธิการเช่า
ในฐานะผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่าทีม่ อี ยู่กบั เจ้าของทรัพย์สนิ (ซึง่ ไม่ใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
กันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์) ให้กบั กองทรัสต์ เพื่อให้กองทรัสต์เข้าเป็ นคู่ สญ
ั ญาใน
ฐานะผู เ้ ช่า ตามสัญ ญาเช่า ทรัพ ย์ส นิ กับ เจ้า ของได้ ซึ ง่ กองทรัส ต์จ ะช าระ
ค่าตอบแทนการดาเนินการดังกล่าวให้แก่บางกอก ออฟฟิ ศ โดยใช้เงินทีไ่ ด้จาก
การเสนอขายหน่ วยทรัสต์และเงินกูจ้ ากผูใ้ ห้กู้
นอกจากนี้แ ล้ว กองทรัส ต์ (โดยทรัสตี) จะซือ้ ทรัพ ย์สนิ ส่ว นต่อ เติม อาคารของ
อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ ์ของบางกอก ออฟฟิ ศจากบางกอก
ออฟฟิ ศ ซึง่ กองทรัส ต์จ ะช าระราคาซือ้ ขายทรัพ ย์ส นิ ดัง กล่า วให้แ ก่ บางกอก
ออฟฟิ ศ โดยใช้เงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์และเงินกูจ้ ากผูใ้ ห้กู้
เงื่อนไขนโยบายราคา

ในการกาหนดราคาสุดท้ายที่กองทรัสต์จะซื้อทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกนัน้ จะ
อ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที่จดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะพิจารณา
ปจั จัยต่างๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง เช่น ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงทีม่ กี ารเสนอ
ขายหน่ ว ยทรัส ต์ อัต ราผลตอบแทนในระดับ ที่เ หมาะสมที่นั ก ลงทุ น จะได้ ร ับ
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก
อัตราผลตอบแทนทีจ่ ะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสาร
หนี้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ และการสารวจความต้องการของนักลงทุน
(Bookbuilding)

ความเห็นเกี่ยวกับการทา
รายการ

รายการซือ้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นรายการทีส่ มเหตุสมผลและไม่ทาให้กองทรัสต์เสีย
ประโยชน์เพราะ
1.

ทาให้กองทรัสต์ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ประเภทสิทธิการเช่าซึง่ มีศกั ยภาพในเชิง
พาณิ ช ย์ท่ีดี ดัง นัน้ จึง ถือ ได้ว่ า ทรัพ ย์สิน ดัง กล่ า วมีศ ัก ยภาพในการสร้า ง
มูลค่าเพิม่ ให้แก่กองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.4 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินและ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกีย่ วกับความสมเหตุสมผลของราคาซือ้ ทรัพย์สนิ )

2.

เงื่อนไขในการเข้าทารายการซื้อทรัพย์สนิ ที่สาคัญเป็ นไปตามที่ระบุไว้ใน
ส่วนที่ 2 ข้อ 2.4 สรุปสาระสาคัญของสัญญา ของแบบแสดงรายการข้อมูลนี้
โดยเงื่อนไขดังกล่าวเป็ นไปตามการค้าปกติทวไป
ั่
ส่วนที่ 2 หน้า 179

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

(2) รายการที่กองทรัสต์จ ะเข้า ซื้อหุ้นร้อ ยละ 60.99 ของหุ้น ทัง้ หมดในบริษัทเอ็ก เชน ทาวเวอร์ จากนายสุช าติ
เจียรานุสสติ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการทีม่ อี านาจควบคุมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บุคคล/บริษทั ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

นายสุชาติ เจียรานุสสติ

ความสัมพันธ์

- เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 60.99 ของหุน้ ทัง้ หมดในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
ซึง่ จะเป็ นผูข้ ายหุน้ จานวนดังกล่าวทัง้ หมดให้กบั กองทรัสต์
- เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.9998 ของจานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้จดั การ
กองทรัสต์และผูม้ อี านาจควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

กองทรัสต์ (โดยทรัสตี) จะซือ้ หุน้ อย่างน้อยร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทัง้ หมดใน
บริษ ทั เอ็ก เชน ทาวเวอร์จ ากผู ถ้ อื หุ น้ เดิม ซึ ง่ หนึ ่ง ในนั น้ คือ นายสุช าติ
เจีย รานุ สสติ ผูถ้ อื หุ น้ ใหญ่ร อ้ ยละ 60.99 ของหุ ้ น ทัง้ หมดในบริษ ทั เอ็ก เชน
ทาวเวอร์ โดยกองทรัสต์จะเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ กับนายสุชาติ เจียรานุ สสติ
และผู ถ้ อื หุ น้ เดิม รายอื่น เพื่อ ให้ก องทรัส ต์เ ป็ น ผู ถ้ อื หุ น้ ของบริษ ทั เอ็ก เชน
ทาวเวอร์ ซึง่ เป็ นเจ้าของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยใช้เงินทีไ่ ด้จากการ
เสนอขายหน่ วยทรัสต์และเงินกูจ้ ากผูใ้ ห้กูม้ าชาระค่าซือ้ ขายหุน้ ดังกล่าว

เงื่อนไขนโยบายราคา

ในการกาหนดราคาสุดท้ายทีก่ องทรัสต์จะซือ้ ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก ซึง่
จะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที่จดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ
อิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และราคาหุน้ ทีป่ ระเมินโดยที่
ปรึกษาทางการเงินโดยอ้างอิงการประมาณการโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ
อิสระ ทัง้ นี้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาปจั จัยต่างๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง เช่น
ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงทีม่ กี ารเสนอขายหน่วยทรัสต์ อัตราผลตอบแทน
ในระดับทีเ่ หมาะสมที่นักลงทุนจะได้รบั ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ
อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก อัตราผลตอบแทนทีจ่ ะได้จากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุนทางเลือก
อื่นๆ และการสารวจความต้องการของนักลงทุน (Bookbuilding)

ความเห็นเกี่ยวกับการทา
รายการ

รายการซือ้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นรายการทีส่ มเหตุสมผลและไม่ทาให้กองทรัสต์
เสียประโยชน์เพราะ
1.

ทาให้กองทรัสต์ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ซง่ึ มีศกั ยภาพในเชิงพาณิชย์ทด่ี ี
โดยทางอ้อม ดังนัน้ จึงถือได้ว่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีศกั ยภาพในการสร้าง
ส่วนที่ 2 หน้า 180
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มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ก องทรัส ต์ แ ละผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ (โปรดพิจ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.4 ความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินและผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกีย่ วกับความสมเหตุสมผลของราคา
ซือ้ ทรัพย์สนิ )
2.

เงื่อนไขในการเข้าทารายการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญเป็ นไปตามที่ระบุไว้ใน
ส่วนที่ 2 ข้อ 2.4 สรุปสาระสาคัญของสัญญา ของแบบแสดงรายการ
ข้อมูลนี้ โดยเงื่อนไขดังกล่าวเป็ นไปตามการค้าปกติทวไป
ั่

(3) ทรัสตีซ่งึ กระทาในนามของกองทรัสต์จะแต่งตัง้ บริษัทเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ (REIT Manager)
โดยบริษทั เป็ นบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับกองทรัสต์เพราะบริษทั จะได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ซง่ึ
ถูกกาหนดให้เป็ นบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับกองทรัสต์ตามประกาศ สช. 29/2555 ทัง้ นี้รายละเอียดการทา
ธุรกรรมแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถสรุปได้ดงั นี้
บุคคล/บริษทั ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด

ความสัมพันธ์

จะได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ซง่ึ ถูกกาหนดให้เป็ นบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งกับกองทรัสต์ตามประกาศ สช. 29/2555

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

ทรัสตีซง่ึ กระทาในนามของกองทรัสต์จะแต่งตัง้ บริษทั เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(REIT Manager) ของกองทรัสต์

เงื่อนไขนโยบายราคา

บริษัท จะเรีย กเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้จ ัด การกองทรัส ต์ จ ากกองทรัส ต์ ซึ่ง จะ
ประกอบไปด้วย 3 ส่วนได้แก่
1. ค่าธรรมเนียมพืน้ ฐาน (Base Fee) ซึง่ คาดว่าจะเรียกเก็บไม่เกิน 0.45%
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ แต่ทงั ้ นี้ไม่น้อยกว่า 26 ล้านบาทต่อ
ปี
2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive) ซึง่ คาดว่าจะเรียกเก็บไม่เกิน 2.5% ของ
รายได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ก่อนหักค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการกองทรัสต์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่จดั เก็บค่าธรรมเนียม
พิเศษดัง กล่าวในกรณีท่ีกาไรสุทธิหลังปรับปรุง แล้วของกองทรัสต์ก่อ น
ค่าธรรมเนียมพิเศษน้อยกว่าค่าธรรมเนียมทีจ่ ะเรียกเก็บ
ส่วนที่ 2 หน้า 181
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3. ค่าธรรมเนียมในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
3.1. ค่าธรรมเนียมในการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ภายหลัง
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนครัง้ แรก ซึง่ คาดว่าจะเรียกเก็บไม่
เกิน 2% ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มา
3.2. ค่าธรรมเนียมในการจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ ซึ่ง
คาดว่าจะเรียกเก็บไม่เกิน 2% ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีจ่ าหน่ายได้
ความเห็นด้านราคา

โครงสร้างของค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
1. ในส่วนค่าธรรมเนียมอัตราพื้นฐานนัน้ เป็ นไปตามปกติวสิ ยั เทียบเคียงได้
กั บ ค่ า ธรรมเนี ย มพื้ น ฐานของผู้ จ ั ด การกองทุ น ของกองทุ น รวม
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อ่ื น ในประเทศที่ อ ยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมเดี ย ว กั น และ
ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์อ่นื ในประเทศไทยในต่างประเทศ โดยในการเปรียบเทียบ
กับค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อ่นื นัน้
ต้องคานึงว่าภาระหน้าที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้จดั การกองทรั สต์นัน้ มี
ปริมาณมากกว่าการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และในการเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อ่นื นัน้ ต้องคานึงถึงภาระหน้าทีข่ องบริษทั ซึง่
จะแตกต่ า งจากผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์กองอื่นเนื่องจากหน้าที่ของบริษัทในการบริหารจัดการ
กองทรัสต์นัน้ รวมถึงการมีหน้ าที่จดั หาผู้เช่ าด้วย ค่าธรรมเนียมในส่ว น
อัต ราพื้น ฐานนั น้ สะท้อ นค่ า ใช้จ่ า ยในการบริห ารกองทรัสต์ต ามปกติท่ี
เกิดขึน้
2. ในส่ ว นค่ า ธรรมเนี ย มพิเ ศษนั น้ จะสะท้ อ นจากผลการบริห ารจัด การ
กองทรัส ต์ ข องผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ซึ่ง เป็ น การก าหนดค่ า ธรรมเนี ย ม
ดัง กล่ า วเพื่อ การสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ บ ริห ารจัด การ
กองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ในส่วนค่าธรรมเนียมในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สิ นหลักของ
กองทรัสต์นนั ้ เป็ นไปตามปกติวสิ ยั เทียบเคียงได้กบั ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อ่นื ในประเทศไทยที่
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มีการกาหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าว และการกาหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ยัง เป็ น การสร้า งแรงจูง ใจให้ผู้จ ัด การกองทรัสต์ใ นการจั ด หาทรัพ ย์สิน
เพิม่ เติมเพื่อการเติบโตของกองทรัสต์
หมายเหตุ 1: ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของผูจ้ ดั การกองทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อ่นื ในประเทศที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิ ศ กองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น) มีอตั ราการเรียกเก็บอยู่ในช่วงเท่ากับร้อยละ 0. 08
และร้อยละ 0.88 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม (คานวณจากค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทุนในปีบญ
ั ชีล่าสุดหารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ รวมเฉลีย่
(ค่ า เฉลี่ย ของมูล ค่ า ทรัพ ย์ส ิน รวมต้น ปี แ ละสิ้น ปี ) ) และค่ า ธรรมเนี ย มพื้น ฐานของผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ข องทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์อ่นื ในประเทศไทย (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสสิเนส คอมเพล็กซ์ ทรัสต์
เพื่อ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพ ย์ แอล เอช ช้อ ปปิ้ ง เซ็นเตอร์ ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสัง หาริม ทรัพ ย์ไ ทคอน ทรัส ต์ เพื่อ การลงทุน ในอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสิท ธิการเช่ า อมตะซัม มิท โกรท และทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท) มีอตั ราที่คาดว่าจะเรียกเก็บอยู่ในช่วงเท่ากับร้อยละ 0.25 ต่อปี ของ
ราคาทุน และร้อยละ 2 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
หมายเหตุ 2: ค่าธรรมเนียมในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อ่นื
ในประเทศไทย (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสสิเนส คอมเพล็กซ์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพ ย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพ ย์ไทคอน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิ ทโกรท
และทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท) มีอตั ราทีค่ าดว่าจะเรียกเก็บอยู่ในช่วงเท่ากั บ
ร้อยละ 0.75 และร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มา และอยู่ในช่วงเท่ากับร้อยละ 0.5 และร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีจ่ าหน่ายไป

(4) รายการทีบ่ ริษทั หาดสบาย จากัดมีการเช่าพืน้ ทีใ่ นโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ เพื่อเป็ นทีต่ งั ้ สานักงาน
บุคคล/บริษทั ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

บริษทั หาดสบาย จากัด

ความสัมพันธ์

นายสุชาติ เจียรานุ สสติซ่งึ เป็ นกรรมการในผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นกรรมการ
และถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 60.99 ในบริ ษั ท หาดสบาย จ ากัด และนายกฤษณ
ฉัน ทวรกิจ ซึ่ง เป็ น กรรมการในผู้จ ัด การกองทรัสต์ เป็ น กรรมการในบริษัท
หาดสบาย จากัด บริษัท หาดสบาย จากัด จึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตามประกาศ สช. 29/2555
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ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

ทรัสตีซง่ึ กระทาในนามของกองทรัสต์จะแต่งตัง้ บริษทั เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(REIT Manager) ของกองทรัสต์ และภายหลังจากที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ครัง้ แรก จะมีการโอนสิทธิการเช่าพื้นที่และการบริ การในโครงการเมอร์คิวรี่
ทาวเวอร์ของบริษทั หาดสบาย จากัดซึง่ ปจั จุบนั บริษทั หาดสบาย จากัดทาอยู่
กับบางกอก ออฟฟิศมายังกองทรัสต์ โดยภายใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการที่
จะโอนมายัง กองทรัส ต์นัน้ บริษัท หาดสบาย จ ากัด จะเช่า พื้นที่สานักงาน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าและบริการระยะเวลา 3 ปี ระหว่างบริษัท หาดสบาย จากัด
ในฐานะผูเ้ ช่า และกองทรัสต์ในฐานะผูใ้ ห้เช่า มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
ที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน
โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์

พืน้ ที่
(ตารางเมตร)
58

เงื่อนไขนโยบายราคา

ภายใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการทีจ่ ะโอนมายังกองทรัสต์ บริษทั หาดสบาย
จากัด ทาการเช่าพื้นที่บนทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์โดยใช้ราคาตลาด (Arm’s
length basis) และมีเงื่อนไขการเช่าทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐานทีใ่ ช้กบั ผูเ้ ช่ารายอื่น
ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน

ความเห็นด้านราคา

การเช่าพื้นที่สานักงานในโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์นัน้ อัตราค่ าเช่าและ
ค่าบริการของบริษัท หาดสบาย จากัด เป็ นเงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาเช่า/บริการ
พืน้ ทีม่ ลี กั ษณะทีส่ ามารถเทียบเคียงได้กบั เงื่อนไขปกติทผ่ี เู้ ช่าพืน้ ทีร่ ายอื่นได้รบั
โดยเทียบเคียงกับลักษณะพืน้ ที่ ตาแหน่งทีต่ งั ้ และขนาดของพืน้ ที่
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(5) รายการทีบ่ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์มกี ารเช่าพืน้ ทีใ่ นโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ เพื่อเป็ นทีต่ งั ้
สานักงาน
บุคคล ที่
อาจมี
ความ
ขัดแย้ง

บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ความสัม
พันธ์

เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตามประกาศ สช. 29/2555

ลักษณะ
ของ
รายการ
ระหว่าง
กัน

ทรัสตีซึง่ กระทาในนามของกองทรัสต์จะแต่งตัง้ บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัดเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(REIT Manager) ของกองทรัสต์ โดยภายหลังจากทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก จะมีบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
กันกับผู้จดั การกองทรัสต์ทาการเช่าพื้นที่สานั กงานในโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ซึ่งปจั จุบนั พื้นที่
ดังกล่าวถูกใช้งานโดยบางกอก ออฟฟิ ศ ทัง้ นี้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการทีจ่ ะจัดทานัน้ บุคคลที่
เกีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดงั กล่าวจะเช่าพืน้ ทีส่ านักงานภายใต้สญ
ั ญาเช่าและบริการระยะเวลา 3
ปี ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ในฐานะผู้เช่า และกองทรัสต์ในฐานะผู้ให้เช่า มี
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
ที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน
โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์

เงื่อนไข
นโยบาย
ราคา

พืน้ ที่
(ตารางเมตร)
ประมาณ 94.19

ภายใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการทีจ่ ะมีการจัดทา บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะทาการ
เช่าพืน้ ที่บนทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์โดยใช้ราคาตลาด (Arm’s length basis) และมีเงื่อนไขการเช่าที่
เป็ นไปตามมาตรฐานทีใ่ ช้กบั ผูเ้ ช่ารายอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน

ความเห็น การเช่าพืน้ ทีส่ านักงานในโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์นนั ้ อัตราค่าเช่าและค่าบริการของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
ั ญาเช่า/บริการพืน้ ทีม่ ลี กั ษณะทีส่ ามารถเทียบเคียงได้
ด้านราคา กันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเป็ นเงื่อนไขภายใต้สญ
กับเงื่อนไขปกติทผ่ี เู้ ช่าพืน้ ทีร่ ายอื่นได้รบั โดยเทียบเคียงกับลักษณะพืน้ ที่ ตาแหน่ งทีต่ งั ้ และขนาดของ
พืน้ ที่
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(6) รายการทีบ่ ริษทั ภูเก็ตสแควร์ จากัดมีการเช่า/บริการพืน้ ทีใ่ นทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เพื่อเป็ นทีต่ งั ้ สานักงาน
บุคคล/บริษทั ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

บริษทั ภูเก็ตสแควร์ จากัด

ความสัมพันธ์

นายสุชาติ เจียรานุ สสติซง่ึ เป็ นกรรมการในผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เป็ นกรรมการ
และผู้มีอ านาจควบคุ ม ในบริษัท ภู เ ก็ตสแควร์ จ ากัด บริษัท ภู เก็ต สแควร์
จากัดจึงถือเป็ นบุคคลที่เกีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตามประกาศ สช.
29/2555

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บริษทั ภูเก็ตสแควร์ จากัด มีการเช่าพืน้ ทีเ่ พื่อประกอบธุรกิจบนทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์สญ
ั ญาเช่าและบริการระยะเวลา 3 ปี ระหว่างบริษัท ภูเก็ตสแควร์
จากัด ในฐานะผูเ้ ช่า บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ในฐานะผูใ้ ห้เช่า มีรายละเอียด
โดยสรุป ดังนี้
ที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์

พืน้ ที่
(ตารางเมตร)
320.20

เงื่อนไขนโยบายราคา

บริษทั ภูเก็ตสแควร์ จากัด จะทาการเช่าพืน้ ทีบ่ นทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์โดย
ใช้ราคาตลาด (Arm’s length basis) และมีเงื่อนไขในการเช่าทีเ่ ป็ นไปตาม
มาตรฐานทีใ่ ช้กบั ผูเ้ ช่ารายอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน

ความเห็นด้านราคา

การเช่าพืน้ ทีส่ านักงานในโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ เพื่อเป็ นทีต่ งั ้ สานักงาน
ของบริษัท ภู เ ก็ต สแควร์ จ ากัด นัน้ อัต ราค่ า เช่ า และค่ า บริก ารของบริษัท
ภูเก็ตสแควร์ จากัด เป็ นเงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาเช่า/บริการพื้นที่มลี กั ษณะที่
สามารถเที ย บเคี ย งได้ ก ับ เงื่ อ นไขปกติ ท่ี ผู้ เ ช่ า พื้ น ที่ ร ายอื่ น ได้ ร ับ โดย
เทียบเคียงกับลักษณะพืน้ ที่ ตาแหน่งทีต่ งั ้ และขนาดของพืน้ ที่
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(7) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มกี ารเช่าพืน้ ทีใ่ นโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ เพื่อเป็ นทีต่ งั ้ สานักงาน
บุคคล/บริษทั ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด

ความสัมพันธ์

จะได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ซง่ึ ถูกกาหนดให้เป็ นบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งกับกองทรัสต์ตามประกาศ สช. 29/2555
ทรัสตีซง่ึ กระทาในนามของกองทรัสต์จะแต่งตัง้ บริษทั เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(REIT Manager) ของกองทรัสต์ และภายหลังจากทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนครัง้
แรก บริษั ท เอสซีซีพี รีท ส์ จ ากัด จะมีก ารเช่ า พื้น ที่ใ นโครงการเอ็ก เชน
ทาวเวอร์ โดยในการเข้าทาสัญญาครัง้ แรกนัน้ บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด จะ
เช่าพืน้ ทีส่ านักงานภายใต้สญ
ั ญาเช่าและบริการระยะเวลา 3 ปี ระหว่า งบริษัท
เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด ในฐานะผู้เช่า และบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ในฐานะผูใ้ ห้
เช่า มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

ที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์

พืน้ ที่
(ตารางเมตร)
ประมาณ 92.58

เงื่อนไขนโยบายราคา

บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด จะทาการเช่าพืน้ ทีบ่ นทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์โดย
ใช้ราคาตลาด (Arm’s length basis) และมีเงื่อนไขการเช่าที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานทีใ่ ช้กบั ผูเ้ ช่ารายอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน

ความเห็นด้านราคา

การเช่ า พื้น ที่สานัก งานในโครงการเมอร์คิว รี่ ทาวเวอร์ เพื่อประกอบธุ ร กิจ
ผู้จดั การกองทรัสต์นัน้ อัตราค่าเช่าและค่า บริการของบริษัท เอสซีซีพี รีท ส์
จ ากัด เป็ น เงื่อ นไขภายใต้ [สัญ ญาเช่ า /บริก ารพื้น ที่ ]มีลัก ษณะที่ส ามารถ
เทีย บเคียงได้ก ับ เงื่อ นไขปกติท่ีผู้เ ช่ าพื้น ที่ร ายอื่น ได้ร ับ โดยเทียบเคีย งกับ
ลักษณะพืน้ ที่ ตาแหน่งทีต่ งั ้ และขนาดของพืน้ ที่
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นอกจากนี้ คาดว่ากองทรัสต์จะมีการทารายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกีย่ วโยงกันกับ
ทรัสตี โดยรายละเอียดการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตีสามารถสรุปได้ดงั นี้
(1) ทรัสตีซ่งึ กระทาในนามของกองทรัสต์อาจมีการกู้ยมื เงินจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท
เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ใน
วงเงินจานวน ไม่เกิน 2,280 ล้านบาท โดยธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของทรัสตีของ
กองทรัสต์
บุคคล/บริษทั ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

ธนาคารกสิก รไทย จ ากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ข องทรัสตีข อง
กองทรัสต์ (บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด) โดยถือหุน้ อยู่ใน
สัด ส่ว นร้อ ยละ 99.99 ของจ านวนหุ้น ที่มีสิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษัท
ดัง กล่า ว นอกจากนี้ ธนาคารกสิก รไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) อาจทาธุรกิจปกติของสถาบันการเงินให้กบั ทรัพย์สนิ อื่นที่มี
ลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

ทรัสตีซ่งึ กระทาในนามของกองทรัสต์จะกูย้ มื เงินจากธนาคารกสิก รไทย จากัด
(มหาชน) และ/หรือ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) และ/หรือ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในวงเงิน
จานวน ไม่เกิน 2,280 ล้านบาท

เงื่อนไขนโยบายราคา

ทรัสตีซ่งึ กระทาในนามของกองทรัสต์อาจจะกู้ยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และ/
หรือบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในวงเงิน
จานวน ไม่เกิน 2,280 ล้านบาท โดยเงื่อนไขในสัญญากูย้ มื เงินมีอตั ราดอกเบีย้
เท่ากับไม่เกิน MLR หรือไม่เกิน MOR บวกร้อยละ 1 (แล้วแต่กรณี) โดยวงเงิน
กูย้ มื ระยะยาวมีระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ 5 ปี รวมระยะเวลาปลอดชาระเงินต้น 5
ปี และหลัก ประกัน การกู้ยืม คือ 1. จ านองที่ดิน และ/หรือ สิ่ง ปลู ก สร้า งของ
อาคารเอ็ก เชน ทาวเวอร์ 2. สัญ ญาหลัก ประกัน ทางธุ ร กิจ บนทรัพ ย์ สิน
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หลักประกันทางธุรกิจดัง ต่ อไปนี้ ได้แก่ (1) สัญญาเช่าที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้าง
ของอาคารเมอร์คิว รี่ ทาวเวอร์ (2) กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ซึ่ง ประกอบด้ว ย
ประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ (All Risks Insurance) ของโครงการเอ็กเชน
ทาวเวอร์ และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
ของโครงการโครงการเอ็ก เชน ทาวเวอร์ และโครงการเมอร์คิว รี่ท าวเวอร์
รวมถึงเอกสารสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ กีย่ วข้อง (3) สัญญาเช่าระยะยาว
ซึง่ มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) สัญญาเช่าของผูเ้ ช่าทีม่ รี ะยะเวลา
การเช่ารวมมากกว่า 7 ปี หรือ (ข) สัญญาเช่าของผู้เช่าที่มรี ะยะเวลาการเช่า
รวมถึงระยะเวลาการเช่าตามคามันที
่ จ่ ะให้เช่าและ/หรือสิทธิทจ่ี ะต่ออายุการเช่า
รวมมากกว่า 9 ปี หรือ (ค) สัญญาเช่าทีจ่ ดทะเบียนการเช่ากับสานักงานทีด่ นิ
(4) บัญ ชีร ับ เงิน ซึ่ง เปิ ด ไว้เ พื่อ รับ เงิน จากประกัน ภัย คุ้ม ครองสิท ธิก ารเช่ า
(Leasehold Right Insurance) ของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และ (5) บัญชี
รับเงินซึ่งเปิ ดไว้เพื่อรับเงินจากประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ (All Risks
Insurance) ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ และ 3. เอกสารสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัยทีเ่ กีย่ วข้อง
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม
่ เติมในส่วนที่ 2 ข้อ 2.6 การกูย้ มื เงิน)

ความเห็นด้านราคา

ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีนัน้
ไม่ ไ ด้ก่ อ ให้เ กิด ผลเสีย ต่ อ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ เนื่อ งจากผู้จดั การกองทรัสต์จ ะ
ดาเนินการพิจารณาเงื่อนไขในสัญญาเงินกูใ้ ห้เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์
โดยในการพิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอจากบุ คคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตี
และธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษทั ประกันภัย และ/หรือนิติบุคคลอื่น
ใดที่ส ามารถให้สิน เชื่อ แก่ ก องทรัส ต์ ไ ด้อ่ืน นั น้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะมีก าร
พิจารณาในหลายๆ ปจั จัยร่วมกันเช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ระยะเวลาการ
ผ่ อ นช าระ และเงื่อ นไขปลี ก ย่ อ ยอื่น ๆ ซึ่ง ในการพิจ ารณาเปรีย บเทีย บจะ
คานึงถึงประโยชน์ ทงั ้ ในระยะสัน้ และในระยะยาวของกองทรัสต์ โดยที่อตั รา
ดอกเบีย้ เป็ นเพียงหนึ่งในปจั จัยในการพิจารณาเท่านัน้ และในกรณีทก่ี องทรัสต์
มีการเข้าทาสัญญาเงินกูก้ บั บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของทรัสตีนนั ้ สัญญาเงินกูท้ เ่ี ข้า
ทาจะมีเ งื่อนไขที่ไ ม่ ด้อยกว่ าข้อ เสนอจากธนาคารพาณิ ช ย์ สถาบัน การเงิน
บริษทั ประกันภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้
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(2) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของทรัสตีของกองทรัสต์มกี ารเช่าพืน้ ทีใ่ นทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจ
บุคคล/บริษทั ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตีของกองทรัสต์ คือ บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน กสิกรไทย จากัด โดยถือหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจานวน
หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทย
จ ากัด (มหาชน) บริษัท ย่ อ ยและบริษัท ร่ ว มของธนาคารกสิ ก รไทย จ ากัด
(มหาชน) อาจทาธุรกิจปกติของสถาบันการเงินให้กบั ทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ลี กั ษณะ
เดียวกันกับกองทรัสต์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) มีก ารเช่ า พื้น ที่เพื่อ ประกอบธุ ร กิจ บน
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์สญ
ั ญาเช่าและบริการระยะเวลา 3 ปี ระหว่างธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้เช่า บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ในฐานะ
ผูใ้ ห้เช่า มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
ที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์

พืน้ ที่
(ตารางเมตร)
90.17

เงื่อนไขนโยบายราคา

ธนาคารกสิก รไทย จ ากัด (มหาชน) จะท าการเช่ า พื้น ที่บ นทรัพ ย์สิน ของ
กองทรัสต์โดยใช้ราคาตลาด (Arm’s length basis) และมีเงื่อนไขในการเช่าที่
เป็ นไปตามมาตรฐานทีใ่ ช้กบั ผูเ้ ช่ารายอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน

ความเห็นด้านราคา

การเช่ า พื้น ที่ค้า ปลีก โครงการเอ็ก เชน ทาวเวอร์ เพื่อ ประกอบธุ ร กิจ ของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) นัน้ อัตราค่าเช่าและค่า บริการของ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นเงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาเช่า/บริการ
พื้นที่มลี กั ษณะที่สามารถเทียบเคียงได้กบั เงื่อนไขปกติท่ผี ู้เช่าพื้นที่รายอื่น
ได้รบั โดยเทียบเคียงกับลักษณะพืน้ ที่ ตาแหน่งทีต่ งั ้ และขนาดของพืน้ ที่
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6.2

ธุร กรรมประเภทอื่ น ๆ ที่ มี ร ายการระหว่า งกองทรัส ต์ก ับผู้จดั การกองทรัสต์แ ละบุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน กับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

ในกรณีท่จี ะมีการทาธุรกรรมประเภทอื่นๆ (นอกเหนือจากที่ได้เปิ ดเผยไว้ขา้ งต้น ) ระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การ
กองทรัสต์หรือทรัสตี หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์หรือทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์และ/หรือทรัสตีจะมีการ
ดาเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ดังนี้
(1)

เงื่อนไขและข้อกาหนดทัวไปของกองทรั
่
สต์ในการเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันมีดงั ต่อไปนี้

ในการทาธุรกรรมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์นนั ้ จะมีการ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ดี ี
ทีส่ ดุ ของกองทรัสต์

ธุรกรรมทีก่ องทรัสต์จะทากับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้อง
เป็ นธุรกรรมทีใ่ ช้ราคาทีม่ คี วามสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม

บุคคลทีม่ สี ่วนได้เสียกับการทาธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาและตัดสินใจเข้าทาธุรกรรม

การคิดค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการเข้าทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องใช้ราคาและอัตราทีเ่ ป็ นธรรมและมีความสมเหตุสมผล

(2)

กรณีการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(ก)

นโยบายการทารายการกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์

การทาธุรกรรมประเภทต่างๆ ระหว่างกองทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ จะต้องกระทาภายใต้เงื่อนไขที่มคี วามเป็ นธรรมและมีความ
เหมาะสมและเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนดบุคคลที่มลี กั ษณะเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพิม่ เติ มในอนาคต การเข้าทา
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ และผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์ จะถือปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์

นอกจากนี้ กองทรัสต์จ ะดาเนิ นการเปิ ด เผยข้อมูลเกี่ย วกับ ธุ รกรรมที่ท ากับ ผู้จดั การ
กองทรัสต์ห รือบุ ค คลที่เกี่ย วโยงกัน กับ ผู้จดั การกองทรัสต์ ต่ อ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกองทรัสต์ทไ่ี ด้รบั การ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีและในรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ดว้ ย
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(ข)

การอนุ มตั ิการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งผ่านการดาเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้






ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกรณีท่เี ป็ นธุรกรรมที่มมี ูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท หรือตัง้ แต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข อง กองทรั ส ต์ แล้ ว แต่ จ านวนใดจะสู ง กว่ า ต้ อ งได้ ร ั บ อนุ ม ั ติ จ าก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ในกรณีท่เี ป็ นธุรกรรมที่มมี ูลค่าตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป หรือเกินร้อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ต้องได้รบั มติของที่ประชุมผู้ถือ
หน่ ว ยทรัสต์ ด้ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ทัง้ นี้ ในกรณีทธ่ี ุรกรรมทีก่ องทรัสต์ทากับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์ เป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก การคานวณมูลค่าจะคานวณตามมูลค่า
การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ทงั ้ หมดของแต่ ละโครงการที่ทาให้กองทรัสต์พร้อมจะหา
รายได้ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการนัน้ ด้วย
(3)

กรณีการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตี
ในกรณี ท่มี ีก ารท าธุ ร กรรมระหว่ า งกองทรัสต์ก ับ ทรัสตีแ ละบุค คลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ ทรัสตี จะต้อ งมีก าร
ดาเนินการดังต่อไปนี้


มีการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทาธุรกรรมได้อย่างทัวถึ
่ ง



มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ มเหตุสมผล ซึง่ ต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน



มีการเปิ ดเผยช่องทาง วิธกี าร และระยะเวลาคัดค้านทีช่ ดั เจน โดยระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า
14 วัน เว้นแต่ในกรณีทม่ี กี ารขอมติผถู้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว ให้การคัดค้านกระทา
ในการขอมติผถู้ อื หน่วยนัน้
อนึ่ง โดยในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธกี ารทีม่ กี ารเปิ ดเผยนี้ในจานวนที่
เกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ทรัสตีจะกระทาหรือยินยอมให้มธี ุรกรรม
ดังกล่าวข้างต้นไม่ได้
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7

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิ จการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

ภาพรวมตลาดอาคารสานักงานสาหรับโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ณ ไตรมาสที่ 1
ปี 2559 ในกรุงเทพมหานคร อ้างอิงจากรายงานของ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ณ วันที่ 1 มิถุนายน
2559 มีรายละเอียด ดังนี้
7.1

บทสรุปโดยย่อ

7.1.1 ภาพรวมเศรษฐกิ จ
ภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยปรับลดลงจากร้อยละ 2.9 ในไตรมาสทีผ่ ่านมา เป็ นผลจาก
การใช้จ่ายทางภาคครัวเรือน ภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐทีม่ กี ารปรับตัวขึน้ รวมทัง้ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐ
ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านการผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาก่อสร้าง และสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวในเกณฑ์ดี
ในทางกลับกันการส่งออกสินค้ามีการปรับตัวลดลง และในภาคเกษตรกรรมยังได้รบั ผลกระทบจากภัยแล้งซึง่ เป็ นข้อจากัดจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
7.1.2 ตลาดอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานคร
ธุรกิจอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานครในอนาคตคาดว่ามีแนวโน้มทีจ่ ะขาดแคลน เนื่องจากปจั จุบนั พบว่ามีพน้ื ที่
อาคารสานักงานว่างอยู่เพียงแค่ประมาณ 340,607 ตารางเมตร หากดูจากความต้องการใช้พน้ื ทีเ่ พิม่ เติมซึง่ มีแนวโน้ มเพิม่ ขึน้ สูง
กว่า 140,000 ตารางเมตรต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับอุปทานใน 3 ปี ขา้ งหน้า ซึง่ มีอยู่ประมาณ 241,665 ตารางเมตร พบว่าการ
เติบโตของอุปสงค์จะสูงกว่าการเติบโตของอุปทาน
7.1.3 ตลาดอาคารสานักงานบริเวณศูนย์กลางธุรกิ จ
อุปทานพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานรวม 2,272,201 ตารางเมตร อุปสงค์อยู่ท่ี 2,134,050 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราการเช่าที่
ร้อยละ 93.9 ณ ไตรมาส 1 ปี 2559 มีพ้นื ที่อาคารสานักงานที่ตงั ้ อยู่ในบริเวณใจกลางศูนย์กลางธุรกิจที่ว่างเพียง 138 ,150
ตารางเมตร จานวนพื้นที่ทถ่ี ูกใช้ใหม่ ณ ไตรมาสแรก อยู่ท่ี 45 ,872 ตารางเมตร ราคาค่าเช่าเสนอโดยเฉลีย่ อาคารสานักงาน
เกรดเอ ในบริเวณใจกลางศูนย์กลางธุรกิจอยู่ท่ี 955 บาท ต่อ ตารางเมตรต่อ เดือน ส่วนเกรดบีอยู่ท่ี 648 บาท ต่อ ตารางเมตร
ต่อเดือน
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7.2

ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบนั

7.2.1 ภาพรวมเศรษฐกิ จโลกโดยทัวไป
่
ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2558 เศรษฐกิจของสหรัฐยังคงชะลอตัวลง อยู่ทร่ี อ้ ยละ 1.8 โดยลดลงจากร้อยละ 2.1 ในไตรมาส
ก่อน เนื่องมาจากการลดลงของการสะสมสินค้าคงคลัง การชะลอตัวของภาคการส่งออกและการบริโภคของเอกชนและการ
ลงทุนรวม อย่างไรก็ตามในไตรมาสนี้ยงั มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็ นผลให้ทาให้อตั ราการว่างงาน
ลดลงต่าทีส่ ดุ ในรอบ 7 ปี กลุ่มประเทศยูโรโซน มีการปรับตัวดีขน้ึ อย่างช้าๆโดยอยู่ทร่ี อ้ ยละ 1.5 ลดลงจากไตรมาสทีแ่ ล้ว ซึง่ อยู่
ทีร่ อ้ ยละ 1.6 เนื่องจากการปรับตัวดีขน้ึ ของตลาดแรงงาน และการใช้นโยบายการเงินทีเ่ อื้อหนุ น อย่างไรก็ตาม อัตราเงิ นเฟ้อ
ยังคงต่าอยู่และทาให้อตั ราดอกเบีย้ ได้ถูกปรับตัวลงต่ากว่าเดิม อยู่ทร่ี อ้ ยละ -0.3 ซึง่ เป็ นผลมาจากราคาน้ามันทีย่ งั คงตกต่าอยู่ใน
ขณะนี้
ทางด้านประเทศญีป่ นุ่ เศรษฐกิจในไตรมาส 4 มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนเนื่องจากการชะลอ
ตัวลงของภาคส่งออก ยอดการค้าปลีกภายในประเทศ ในขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อลดลงติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 0.3
คาดว่าภาพรวมของเศรษฐกิจญีป่ นุ่ ทัง้ ปี จะขยายตัวอยู่ทเ่ี พียงร้อยละ 0
7.2.2 ภาพรวมเศรษฐกิ จของกลุม่ ประเทศในเอเชีย
ในไตรมาส 4 ปี 2558 เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ (NIEs) ในเอเซีย เช่น เกาหลีใต้ และ สิงคโปร์ มี
การฟื้นตัว ซึง่ ได้อานิสงส์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ทางด้านอุปสงค์และการส่งออก อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจ
ของประเทศไต้ ห วัน ยัง คงมีก ารปรับ ตัว ลงร้อ ยละ 0.3 ซึ่ง เป็ น ผลมาจากการชะลอตัว ของภาคการผลิต และการลงทุ น
ภายในประเทศ เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่แล้วขยายตัวได้ค่อนข้างดี เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศทีย่ งั คง
ขยายตัว และสามารถทดแทนการชะลอตัวของการส่งออก อัตราเงินเฟ้อของกลุ่มประเทศเหล่านี้ยงั คงลดลงซึง่ เป็ นผลมาจาก
ราคาพลังงานทีย่ งั คงต่าอยู่
ตารางอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จกลุ่มประเทศอาเซียน ไตรมาส 4 ปี 2558 (หน่ วย: ร้อยละ)
อัตราปรับเปลี่ยน
ต่อปี (%)
- มาเลเซีย
- ฟิลปิ ปินส์
- เวียดนาม
- อินโดนีเซีย
- จีน
- เกาหลีใต้
- สิงคโปร์

Q1
4.7
5.2
4.0
6.3
8.1
2.8
1.4

2555
Q2 Q3
5.4 5.2
6.3 7.3
4.5 4.7
6.4 6.2
7.6 7.4
2.4 1.6
1.9 1.3

Q4
6.4
7.1
5.8
6.1
7.9
1.5
1.1

Q1
4.1
7.8
4.7
6.0
7.7
1.5
0.6

2556
Q2 Q3
4.3 5.6
7.5 7.4
5.0 5.5
5.8 5.6
7.5 7.8
2.3 3.3
4.2 5.9

Q4
6.4
6.5
6.0
5.7
7.7
3.7
5.5

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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Q1
6.2
7.5
5.0
5.2
7.4
3.9
5.1

2557
Q2 Q3
6.4 5.6
7.5 5.3
5.3 6.2
5.1 5.0
7.5 1.9
3.6 3.2
2.4 2.4

Q4
5.8
6.9
7.0
5.0
1.5
2.7
1.5

Q1
5.6
5.0
6.0
4.7
7.0
2.4
2.1

2558
Q2 Q3
4.9 4.7
5.6 6.1
6.4 6.8
4.7 4.7
7.0 6.9
2.2 2.6
2.0 1.4

Q4
4.5
6.3
7.0
5.0
6.8
3.0
2.0
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7.3

ภาพรวมเศรษฐกิ จของประเทศไทย

ภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยปรับลดลงจากร้อยละ 2.9 ในไตรมาสทีผ่ ่านมา เป็ นผลจาก
การใช้จ่ายทางภาคครัวเรือน ภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐทีม่ กี ารปรับตัวขึน้ รวมทัง้ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐ
ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านการผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาก่อสร้าง และสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวในเกณฑ์ดี
ในทางกลับกันการส่งออกสินค้ามีการปรับตัวลดลง และในภาคเกษตรกรรมยังได้รบั ผลกระทบจากภัยแล้งซึง่ เป็ นข้อจากัดจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจาปี มีมูลค่า 3,499.9 พันล้านบาท เมื่อรวมรายได้ปฐมภูมสิ ุทธิจ่ายไป
ต่างประเทศ 66.0 พันล้านบาท คงเหลือเป็ นรายได้มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product: GNP) เท่ากับ 3,433.9
พันล้านบาท สาหรับดุลการค้าและบริการ ณ ราคาประจาปี เกินดุล 469.1 พันล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้ปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ
จากต่างประเทศ ทาให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 467.9 พันล้านบาท ส่วนระดับราคา ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
มีการปรับตัวขึน้ ร้อยละ 0.8 จากร้อยละ 0.4 ในไตรมาสทีแ่ ล้ว ในขณะทีด่ ชั นีราคาผูผ้ ลิตมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก ร้อยละ -3.7
ในไตรมาสที่แ ล้ว เป็ น ร้อ ยละ -3.0 เช่ น เดีย วกับ ดัช นี ร าคาผู้บ ริโ ภคซึ่ง มีป รับ ตัว ขึ้น จากร้อ ยละ -1.1 ในไตรมาส 3 เป็ น
ร้อยละ -0.9

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย
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7.4

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทย
ภาวะอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ไตรมาส 4 ปี 2558 พบว่ามีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 6.6 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากร้อย

ละ 3.1 ในไตรมาสที่ 3 ในด้านอุปสงค์ การโอนกรรมสิทธิที์ อ่ ยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และยอดคงค้างสินเชื่อ ส่วน
บุคคลเพื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์เพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 8.5 และ 9.7 ตามลาดับ ซึง่ ต่ากว่าไตรมาสทีผ่ ่านมา ในด้าน
อุปทาน ยอดคงค้างสินเชื่อผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 9.9 จากเดิมที่รอ้ ยละ 6.1
ในด้านราคา ราคาที่ดนิ และราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะราคาที่ดนิ และอาคารชุดที่เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 15.9 และ
ร้อยละ 6.5 ตามลาดับ
7.5

ตลาดอาคารสานักงานให้เช่าในกรุงเทพมหานคร


อุ ป ทานอาคารส านั ก งาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2559 อยู่ ท่ีป ระมาณ 4,714,157 ตารางเมตร เพิ่ม ขึ้น จาก
ไตรมาสทีก่ ่อนหน้าประมาณ 42,564 ตารางเมตรหรือคิดเป็ นร้อยละ 0.9 จากสิน้ ปี 2558



อัตราการดูดซับพืน้ ทีอ่ าคารสานักงาน 142,968 ตารางเมตร ในปี 2558 ทาสถิติสงู ทีส่ ุดในอดีตที่ผ่านมา และ
คาดว่าในปี น้จี ะมีอตั ราการดูดซับพืน้ ทีส่ งู กว่า 150,000 ตารางเมตร



อัตราการเช่าล่าสุด ณ ไตรมาส 1 ปี 2559 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 92.8 ทาสถิตสิ งู ทีส่ ดุ นับตัง้ แต่ปี 2549



ราคาค่าเช่าโดยเฉลีย่ ณ ไตรมาส 1 ปี 2559 อยู่ท่ี 707 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพิม่ ขึน้ จาก 666 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนในช่วงเดียวกันของปี ทแ่ี ล้วคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 6.2 ต่อปี

7.5.1 อุปทาน
อุปทานอาคารสานักงาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2559 อยู่ทป่ี ระมาณ 4,714,157 ตารางเมตร เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสทีก่ ่อน
หน้าประมาณ 42,564 ตารางเมตร โดยในปี น้มี อี ุปทานทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจากเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ซึง่ มีพน้ื ทีส่ านักงาน
ให้เช่า 48,095 ตารางเมตร ทีต่ งั ้ อยู่บนมุมถนน รัชดาภิเษก-พระราม 4 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์
อย่างไรก็ตามมีอุปทานนาออก 5,531 ตารางเมตร
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42,564

20,107
47,500
38,500
10,405

23,720
33,898
54,000

5,000,000

5,126

99,000
13,896
15,000

อุปทานสานักงานให้เช่าในกรุงเทพฯ

2,000,000

1,000,000
0
-1,000,000

Q1 2554
Q2 2554
Q3 2554
Q4 2554
Q1 2555
Q2 2555
Q3 2555
Q4 2555
Q1 2556
Q2 2556
Q3 2556
Q4 2556
Q1 2557
Q2 2557
Q3 2557
Q4 2557
Q1 2558
Q2 2558
Q3 2558
Q4 2558
Q1 2559

ตารางเมตร

3,000,000

4,350,384
4,350,384
4,350,384
4,449,384
-7,427 4,463,280
-5,126 4,470,853
4,465,727
4,465,727
-6,800 4,465,727
-8,400 4,458,927
4,455,653
-12,000 4,455,653
4,467,373
4,501,081
4,555,081
4,555,081
4,575,188
4,622,688
4,661,188
4,671,593
4,671,593

4,000,000

อุปทานเดิม

อุปทานใหม่

อุปทานนาออก

หมายเหตุ:

ข้อมูล นี้ไม่รวมพื้นทีอ่ าคารสานักงานทีม่ หี ลายเจ้าของและอาคารทีม่ ขี นาดเล็กกว่า 5,000 ตารางเมตร กรณีทมี ่ ี
อุปทานลดลง เกิดจากการมีอุปทานนาออกในช่วงไตรมาสนัน้ ๆ

แหล่งทีม่ า:

ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

อาคารสานักงานนอกย่านศูนย์กลางธุรกิจมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้อยละ 52 จากอุปทานพื้นที่สานักงานรวมทัง้ หมดใ น
กรุงเทพฯ ขณะทีอ่ าคารสานักงานย่านศูนย์กลางธุรกิจมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้อยละ 48 จากอุปทานพืน้ ทีส่ านักงานรวม โดยอาคาร
สานักงานส่วนใหญ่ถูกจาแนกเป็ นเกรดบีคดิ เป็ นร้อยละ 66 จากอุปทานพืน้ ทีส่ านักงานรวมในกรุงเทพ ฯ ขณะทีส่ ่วนทีเ่ หลือร้อย
ละ 34 จากอุปทานพื้น ที่สานักงานรวม เป็ นอาคารสานัก งานเกรดเอ โดยอาคารสานักงานเกรดเอ ส่วนมากตัง้ อยู่ในย่า น
ศูนย์กลางธุรกิจคิดเป็ นพืน้ ทีป่ ระมาณ 1,288,268 ตารางเมตร ขณะทีพ่ น้ื ทีอ่ าคารสานักงานเกรดเอ ส่วนน้อย 323,392 ตาราง
เมตร ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีน่ อกย่านศูนย์กลางธุรกิจ
7.5.2 อุปทานในอนาคต
ในไตรมาส 2 - 4 ปี 2559 คาดว่าจะมีอุปทานอาคารสานักงานให้เช่าเพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 167,105 ตารางเมตร โดยจะ
อยู่บริเวณนอกย่านศูนย์กลางธุรกิจถึงร้อยละ 82 และในปี 2560 นัน้ จะมีอุปทานอาคารสานักงาน 74,560 ตารางเมตร โดยส่วน
ใหญ่นนั ้ ก็จะอยู่บริเวณนอกย่านศูนย์กลางธุรกิจเช่นกัน
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พืน้ ที่เช่า
สร้างเสร็จ
ทาเล
(ตร.ม.)
ภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค
31,880 ไตรมาส 2 ปี 2559
สุขมุ วิท-บางนา
เดอะ เมโทรโพลิส
13,900 ไตรมาส 2 ปี 2559
สุขมุ วิท ซอย 39
เอ็ม ทาวเวอร์
9,990 ไตรมาส 2 ปี 2559
สุขมุ วิท ซอย 62
จีแลนด์ ทาวเวอร์
65,630 ไตรมาส 3 ปี 2559
รัชดา - พระราม 9
ภิรชั ทาวเวอร์ แอท สาทร
30,000 ไตรมาส 4 ปี 2559
สาทร
รุง่ โรจน์ธนกุล 4
15,705 ปี 2559
รัชดา - พระราม 9
ชินวัตร ทาวเวอร์ 4
13,060 ไตรมาส 1 ปี 2560
พหลโยธิน
เกษร ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
25,500 ไตรมาส 2 ปี 2560
ราชดาริ
สิงห์ คอมเพล็กซ์
36,000 ไตรมาส 1 ปี 2560
อโศก-เพชรบุรี
สามย่าน มิตรทาวน์
33,000 ไตรมาส 2 ปี 2563
พระราม 4 - ถนนพญาไท
ซุปเปอร์ ทาวเวอร์
94,000 ปี 2564
พระราม 9
โครงการของ ดับบลิวเอชเอ
30,000 ยังไม่เปิ ดเผย
บางนา-ตราด กม. 7
โครงการของ เดอะบางกอก มอลล์
100,000 ยังไม่เปิ ดเผย
สุขมุ วิท-บางนา
โครงการบนทีด่ นิ เตรียมทหาร
137,500 ยังไม่เปิ ดเผย
พระราม 4
ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
อุปทานในอนาคต

โซน
นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ
นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ
นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ
นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ
ย่านศูนย์กลางธุรกิจ
นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ
นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ
ย่านศูนย์กลางธุรกิจ
นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ
ย่านศูนย์กลางธุรกิจ
นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ
นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ
นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ
ย่านศูนย์กลางธุรกิจ

7.5.3 อุปสงค์
จานวนพืน้ ทีท่ ถ่ี ูกเช่านัน้ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย ณ ไตรมาส 1 ปี 2559 มีพน้ื ทีอ่ าคารสานักงานได้ถูกเช่าไปแล้วราว
4,373,551 ตารางเมตร เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมาประมาณร้อยละ 3.0 อัตราการเช่า ณ ปจั จุบนั อยู่ทร่ี อ้ ยละ 92.8
สูงทีส่ ดุ ในรอบหลายปี ทผ่ี ่านมา โดยอัตราการเช่าสูงสุดในเกรดเอย่านศูนย์กลางธุรกิจอยู่ทร่ี อ้ ยละ 93.9 อัตราการเช่าในเกรดบี
ย่านธุรกิจอยู่ทร่ี อ้ ยละ 94.2 อัตราการเช่าในเกรดเอนอกย่านธุรกิจอยู่ทร่ี อ้ ยละ 93.1 และอัตราการเช่าในเกรดบีนอกย่านธุรกิจอยู่
ทีร่ อ้ ยละ 91.5 ส่วนอัตราการเช่าโดยเฉลีย่ มีการปรับตัวขึน้ ในระดับทัง้ ในย่านธุรกิจและนอกย่านธุรกิจ
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อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่าอาคารสานักงานในกรุงเทพฯ
อุปทาน

อุปสงค์

อัตราการเช่า

5,000,000

94%

4,500,000

92%

4,000,000
90%

ตารางเมตร

3,500,000
3,000,000

88%

2,500,000
86%

2,000,000
1,500,000

84%

1,000,000
82%

Q1 2559

Q4 2558

Q3 2558

Q2 2558

Q1 2558

Q4 2557

Q3 2557

Q2 2557

Q1 2557

Q4 2556

Q3 2556

Q2 2556

Q1 2556

Q4 2555

Q3 2555

Q2 2555

Q1 2555

Q4 2554

Q3 2554

Q2 2554

-

Q1 2554

500,000

80%

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
7.5.4 อัตราการดูดซับ
ในช่วงสิน้ ปี 2558 อัตราการดูดซับพื้นทีอ่ าคารสานักงานอยู่ท่ี 142,968 ตารางเมตร เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 13.7
และยังมีแนวโน้มทีจ่ ะสูงขึน้ ต่อไปอีก โดยในไตรมาส 1 ปี 2559 อัตราการดูดซับพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานเพียงไตรมาสแรกของปี
2559 อยู่ท่ี 45,465 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 31.8 ของอัตราดูดซับทัง้ ปี 2558 หากเปรียบเทียบอัตราการดูดซับกับอุปทาน
ใหม่ทเ่ี กิดขึน้ ในปี จะเห็นได้ว่าอัตราการดูดซับนัน้ สูงขึน้ เรื่อย ๆ ในขณะทีอ่ ุปทานใหม่มจี านวนเพิม่ ขึน้ ไม่มาก ส่งผลให้อุปทาน
อาคารสานักงานมีแนวโน้มทีจ่ ะขาดแคลน และอาจกดดันให้เกิดการขยับขึน้ ของราคาค่าเช่าในทีส่ ดุ
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อัตราการดูดซับ
160,000

142,968

140,000
114,315

ตารางเมตร

120,000
100,000
80,000

123,447

125,787

80,864

60,000

45,465

40,000
20,000
2554

2555

2556

2557

2558

Q1 2559

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

7.5.5 ราคาค่าเช่า
ราคาค่าเช่าเสนอพื้นที่สานักงานโดยเฉลี่ย ณ ไตรมาส 1 ปี 2559 อยู่ท่ปี ระมาณ 707 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ปรับขึน้ ในอัตราร้อยละ 6.2 จากช่วงเวลาเดียวกันปี 2558 ซึง่ อยู่ท่ี 666 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยหากจาแนกเป็ นเฉพาะ
ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ราคาค่าเช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานเกรดเอเสนอโดยเฉลีย่ อยู่ท่ี 955 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในขณะ
ทีเ่ กรดบีอยู่ท่ี 648 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ราคาค่าเช่าอาคารสานักงานนอกย่านศูนย์กลางธุ รกิจปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากปี 2558 โดยในไตรมาส 1 ปี 2559 ราคาค่า
เช่าอาคารสานักงานเกรดเอเสนอโดยเฉลีย่ อยู่ท่ี 744 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนเกรดบีอยู่ท่ี 482 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน
เนื่องจากอุปทานอาคารสานักงานในย่านศูนย์กลางเขตธุรกิจมีอยู่จากัด ค่าเช่าเสนอโดยเฉลีย่ อาคารสานักงานเกรดเอ
ย่านศูนย์กลางธุรกิจสูงทีส่ ดุ ในกรุงเทพมหานครที่ 955 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณ
ร้อยละ 6.8 โดยในบางอาคารพบมีอตั ราค่าเช่าสูงกว่า 1,100 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เช่น อาคารปาร์คเวนเจอร์ (Park
Venture) ที่เสนออัตราค่าเช่าสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ที่ 1,400 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อาคาร เอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์
(Exchange Tower) ที่ 1,200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อาคารสยามทาวเวอร์ (Siam Tower) ที่ 1,200 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน และอาคารรามาแลนด์ (Ramaland Building) ที่ 1,200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเช่นกัน
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เกรดเอ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ

เกรดบี ย่านศูนย์กลางธุรกิจ

เกรดบี นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ

ภาพรวมกรุงเทพฯ

เกรดเอ นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ

1,000
933 937

บาท/ตารางเมตร/เดือน

900

894

800

781

796

808

823 823 823

839

955

904

854

753
743 744
732 732 736 736 738
700

600

744
720 723
699 692 695 707
685
675
666
656 661
648
644 639 646
637 640
627
626 630
626 630
625 630
618
611 618 601 601 601 607 607 618
610 610 618
607
606
598
589 593
589 593
587 585
578 579 586 569 575 587
577 572
572 574 573
562
555

558

559

553

553

500

400

466 469
456 461
445 449 450 452
441
436
428 432 433 433
416 419 419 420

480 481 482

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ: ราคาค่าเช่านี้เป็นราคาค่าเช่าทีท่ างอาคารเสนอเช่า

7.5.6 มูลค่าทุน และอัตราผลตอบแทนของอาคารสานักงานในกรุงเทพ (Capital Value / Yields of Office Buildings in
Bangkok)
Capital Value (มูลค่าทุน)
Yield
อาคารสานักงาน
(บาท/ตารางเมตร)
(ผลตอบแทน)
ที่มีการซื้อขาย
2554
71,428
4.5%-6%
เพลินจิตเซ็นเตอร์
2555
ไม่มขี อ้ มูล
5%-6.5%
ไม่มขี อ้ มูล
2556
89,879
5%-6.5%
ซีพที าวเวอร์1
2557
93,779
5%-6.5%
เอส เจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
2558
71,839
5.5%-7%
ซันทาวเวอร์ส
่
ทีม่ า: ฝายวิจยั และทีป่ รึกษาการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ: ทีม่ าของข้อมูลได้มาจากอาคารสานักงานทีซ่ ้อื ขายในตลาดทีเ่ ป็นกรรมสิทธิส์ มบูรณ์ หรือ Freehold
ปี
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7.5.7 แนวโน้ มธุรกิ จอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานคร
ธุรกิจอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานครในอนาคตคาดว่ามีแนวโน้มทีจ่ ะขาดแคลน เนื่องจากปจั จุบนั พบว่ามีพน้ื ที่
อาคารสานักงานว่างอยู่เพียงแค่ประมาณ 340,607 ตารางเมตร หากดูจากความต้องการใช้พน้ื ทีเ่ พิม่ เติมซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ สูง
กว่า 140,000 ตารางเมตรต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับอุปทานใน 3 ปี ขา้ งหน้า ซึง่ มีอยู่ประมาณ 241,665 ตารางเมตร พบว่าการ
เติบโตของอุปสงค์จะสูงกว่าการเติบโตของอุปทาน
ดังนัน้ อุปสงค์ทส่ี ูง และอุปทานทีม่ อี ยู่อย่างจากัด จะส่งผลให้เจ้าของอาคารสานักงานมีการปรับค่าเช่าให้สงู มากขึน้
และคาดว่าจะมีการปรับราคาค่าเช่าเพิม่ ขึน้ อยู่ในช่วงร้อยละ 3 ต่อปี ทงั ้ นี้อุปทานทีม่ จี านวนจากัดในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ผูเ้ ช่า
พืน้ ทีอ่ าคารสานักงานขนาดใหญ่นนั ้ อาจมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องพิจารณาเช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานนอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ หรือ
ใช้พน้ื ทีช่ นิดอื่น ๆ ทีส่ ามารถทดแทนความต้องการพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานได้ ยกตัวอย่างเช่น โฮมออฟฟิต หรืออาคารพาณิชย์
7.6

ตลาดอาคารสานักงานในบริเวณศูนย์กลางธุรกิ จของกรุงเทพมหานคร

7.6.1 นิ ยามและขอบเขตการศึกษา
7.5.1.1 นิ ยามเกี่ยวกับพืน้ ที่ศึกษา
พืน้ ทีศ่ กึ ษาครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นย่านศูนย์ธุรกิจกลางกรุงเทพฯ (Central Business District - CBD) ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ที่
บริเวณ สีลม สุรวงศ์ สาทร พระราม 4 พระราม 1 เพลินจิต ราชดาริ ชิดลม วิทยุ ย่านอโศก และสุขุมวิทตอนต้นจนถึงซอย
สุขมุ วิท 21
7.5.1.2 นิ ยามการแบ่งเกรดอาคารสานักงาน
ในรายงานฉบับนี้ได้แบ่งอาคารสานักงานเป็ น 2 มาตรฐาน กล่าวคือ อาคารสานักงานเกรดเอ และอาคารสานักงาน
เกรดบี หรือต่ากว่า โดยอาคารสานักงานเกรดเอมีลกั ษณะดังต่อไปนี้



รูปพืน้ ทีข่ องอาคารเป็ นทรงสีเ่ หลีย่ มทีม่ รี ปู ร่างมาตรฐาน ง่ายต่อการใช้สอย หรือแบ่งพืน้ ที่
ระบบปรับอากาศส่วนกลางแบบหล่อน้าเย็น (Central Chiller System)



ระยะเวลารอลิฟท์ค่อนข้างสัน้ และลิฟท์มกี ารแบ่งส่วนเป็ นโซนสูง และโซนด้านล่าง นอกจากนี้ยงั มี
ลิฟท์ขนของแยกต่างหาก




พืน้ ทีส่ ว่ นกลางและทางเข้าหลักของอาคาร มีการตกแต่งด้วยวัสดุทม่ี คี ุณภาพดี และสวยงาม
ความสูงของเพดานบริเวณพืน้ ทีส่ านักงานไม่น้อยกว่า 2.7 เมตร



การบริหารอาคารจากบริษทั ทีม่ ชี ่อื เสียง และได้รบั การยอมรับจากตลาด



การวางผังจราจร และทีจ่ อดรถ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เข้าออกสะดวก
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อาคารสานักงานทีม่ คี ุณสมบัตติ ่ากว่านี้จดั อยู่ในอาคารสานักงานเกรดบี อย่างไรก็ดี การแบ่งเกรดของอาคารสานักงาน
นัน้ เป็ นอัตนัยและมีไว้สาหรับการศึกษานี้เท่านัน้
7.7

อุปทาน

7.7.1 อุปทานย้อนหลัง
ไตรมาส 1 ปี 2559 อุปทานอาคารสานักงานในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจมีพน้ื ทีร่ วมทัง้ สิน้ 2,272,201 ตารางเมตร โดยมี
อุปทานใหม่อาคารสานักงานเพิ่มขึ้นในปี 2554 จานวน 2 อาคาร คือ อาคารปาร์คเวนเจอร์ - เกรดเอ ตัง้ อยู่บริเวณลุมพินี
(27,000 ตารางเมตร) และ อาคารสาทรสแควร์ - เกรดเอ ตัง้ อยู่บริเวณสาทร/สีลม (72,000 ตารางเมตร) ส่วนในปี 2556
มีอาคาร 1 อาคาร คือ อาคารนายเลิศ - เกรดบี ตัง้ อยู่บริเวณสุขุมวิท (6,800 ตารางเมตร) ได้ถูกนาออกจากอุปทาน เนื่องจาก
มีการปรับปรุงอาคาร ใน ปี 2558 มีอุปทานอาคารสานักงานเพิม่ ขึน้ (38,500 ตารางเมตร) จากอาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์
และในปี ล่าสุดมีอุปทานอาคารสานักงานเพิม่ ขึน้ จาก อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (48,095 ตารางเมตร)
อุปทาน อาคารสานักงานให้เช่าบริเวณศูนย์กลางย่านธุรกิ จ
อุปทานเดิม

อุปทานใหม่

อุปทานนาออก

2,500,000
38,500 48,095

2,224,106

2555

2,185,606

2554

2,192,406

2553

-

2,185,606

-

2,192,406

1,000,000

99,000

2,093,406

ตารางเมตร

1,500,000

-

2,093,406

2,000,000

500,000
-

-6,800
2556

2557

2558 Q1 2559

-500,000

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

7.7.2 อุปทานจาแนกตามเกรด
สัดส่วนอาคารสานักงานเกรดเอ และบี ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจมีสดั ส่วนไม่ต่างกันมาก หากแต่ส่วนใหญ่เป็ นอาคาร
สานักงานเกรดเอ 1,288,268 ตารางเมตร ส่วนอาคารสานักงานเกรดบีมพี น้ื ที่ 983,933 ตารางเมตร
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ตารางแสดงอุปทานอาคารสานักงานจาแนกตามเกรด ปี 2553 - ไตรมาส 1 ปี 2559 (หน่ วย: ตารางเมตร)
ปี
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ไตรมาส 1 ปี 2559

เกรดเอ
1,102,673
1,201,673
1,201,673
1,201,673
1,201,673
1,240,173
1,288,268

เกรดบี
990,733
990,733
990,733
983,933
983,933
983,933
983,933

รวม
2,093,406
2,192,406
2,192,406
2,185,606
2,185,606
2,224,106
2,272,201

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

7.7.3 อุปทานจาแนกตามสถานที่ตงั ้
พืน้ ทีอ่ าคารสานักงานส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่ในบริเวณสาทร/สีลม ถึง 1,298,866 ตารางเมตร รองลงมาได้แก่บริเวณลุมพินี มี
พืน้ ทีอ่ าคารสานักงาน 782,589 ตารางเมตร ส่วนบริเวณสุขุมวิทตอนต้น มีพน้ื ทีอ่ าคารสานักงานน้อยทีส่ ุด เพียงแค่ 190,746
ตารางเมตร
ตารางแสดงอุปทานอาคารสานักงานจาแนกตามสถานที่ตงั ้ ปี 2553 - ไตรมาส 1 ปี 2559 (หน่ วย: ตารางเมตร)
ปี
ลุมพิ นี
สาทร/สีลม
สุขมุ วิ ทตอนต้น
รวม
2553
707,494
1,188,366
197,546
2,093,406
2554
734,494
1,260,366
197,546
2,192,406
2555
734,494
1,260,366
197,546
2,192,406
2556
734,494
1,260,366
190,746
2,185,606
2557
734,494
1,260,366
190,746
2,185,606
2558
734,494
1,298,866
190,746
2,224,106
ไตรมาส 1 ปี 2559
782,589
1,298,866
190,746
2,272,201
ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

7.8

อุปสงค์

7.8.1 อุปสงค์ย้อนหลัง
บริษทั ข้ามชาติให้ความสนใจในการเข้ามาตัง้ อาคารสานักงานในกรุงเทพฯ และมักเลือกพืน้ ทีบ่ ริเวณศูนย์กลางธุรกิจ
เนื่องจากสะดวกในการติดต่ อ กับบริษัทคู่ค้า และ ลูกค้า บริษัทต่ า งชาติหลายบริษัทเลือกประเทศไทยเป็ นฐานสาหรับตัง้
สานักงานใหญ่เนื่องจากประเทศไทยมีสงิ่ อานวยความสะดวกครบครันในการดารงชีวติ สาหรับชาวต่างชาติ นอกจากนี้กรุงเทพฯ
ยังได้ช่อื ว่าเป็ นศูนย์กลางการสือ่ สารและการขนส่งซึง่ มีความสะดวก อีกทัง้ สภาพแวดล้อมทีด่ ี และวิถกี ารดารงชีวติ ทีด่ ี ค่าครอง
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ชีพทีไ่ ม่สงู นอกจากนี้ราคาเช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานในกรุงเทพฯ มีราคาทีไ่ ม่แพง อีกทัง้ ชาวต่างชาติทเ่ี ข้ามาอยู่อาศัยในระยะ
ยาวนัน้ สามารถมีวถิ ีชวี ิตที่หรูหราและปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทข้ามชาติซ่งึ มีจานวนมาก คือ
บริษทั จากประเทศญีป่ นุ่ ได้ให้ความสนใจเข้ามาจัดตัง้ สานักงานและเช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานบริเวณศูนย์กลางธุรกิจ
ไตรมาส 1 ปี 2559 มีพ้นื ที่อาคารสานักงานถูกเช่าไปทัง้ สิน้ 2,134,050 ตารางเมตร จากอุปทานทัง้ สิน้ 2,272,201
ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราครอบครองพืน้ ทีท่ ร่ี อ้ ยละ 93.9 โดยปรับตัวขึน้ อย่างต่อเนื่องจากปี 2553 ทีอ่ ยู่ในอัตราร้อยละ 85.6
ตารางแสดงอุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่าอาคารสานักงานจาแนกตามสถานที่ตงั ้ ปี 2553 - ไตรมาส 1 ปี 2559
(หน่ วย: ตารางเมตร)
ปี
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ไตรมาส 1 ปี 2559

อุปทาน
2,093,406
2,192,406
2,192,406
2,185,606
2,185,606
2,224,106
2,272,201

อุปสงค์
1,793,000
1,869,757
1,952,515
1,998,398
2,037,771
2,088,179
2,134,050

อัตราเช่า
85.6%
85.3%
89.1%
91.4%
93.2%
93.9%
93.9%

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

7.8.2 อัตราการดูดซับ
จานวนพื้นทีอ่ าคารสานักงานทีถ่ ูกเช่าเพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี ของอาคารสานักงานในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจ ณ ปี 2554 2558 เฉลี่ยอยู่ท่ี 60,000 ตารางเมตรต่อปี ณ ไตรมาส 1 ปี 2559 มีจานวนพืน้ ทีถ่ ูกเช่าเพิม่ 45,872 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี
พื้นที่อาคารสานักงานที่อยู่บริเวณศูนย์กลางธุรกิจมีเพิม่ ขึน้ น้อย และเนื่องจากอุปทานคงเหลือของพื้นที่อาคารสานักงานใน
บริเวณศูนย์กลางธุรกิจค่อนข้างเหลือน้อยลง โดยแต่ละอาคารมีพน้ื ทีเ่ หลือน้อยมาก เมื่อบริษทั ต้องการขยายพืน้ ทีใ่ นอาคารเดิม
หากแต่อาคารสานักงานนัน้ ๆไม่อาจมีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าได้เพิม่ ขึน้ บริษทั เหล่านัน้ อาจต้องทาการย้ายทีต่ งั ้ ไปยังอาคารสานักงานแห่ง
ใหม่ท่สี ร้างเสร็จซึ่งอาจอยู่นอกเขตศูนย์กลางธุรกิจ หากแต่การเดินทางเข้าสู่ ศูนย์กลางธุรกิจสะดวก อันได้แก่ บริเวณถนน
รัชดาภิเษก อาคารทีส่ ร้างเสร็จใหม่ในบริเวณนัน้ ได้แก่ อาคารเอไอเอ เดอะแคปปิ ตอล และ อาคารภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอ
เทียร์ ทีต่ งั ้ อยู่บริเวณสุขมุ วิท 39 เป็ นต้น
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อุปสงค์เพิ่ มขึน้ ต่อปี
Q1 2559

45,872

2558

50,408

2557

39,373

2556

45,883

2555

82,758

2554

76,756
-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

7.8.3 อุปสงค์จาแนกตามเกรดและสถานที่ตงั ้
บริเวณทีม่ อี ุปสงค์สงู ทีส่ ุดคือ บริเวณสาทร/สีลม โดยมีอุปสงค์รวมที่ 1,197,501 ตารางเมตร โดยอุปสงค์พน้ื ทีอ่ าคาร
สานักงานเกรดเอมีอุปสงค์สูงที่สุดอยู่ท่ี 641,887 ตารางเมตร รองลงมาคือเกรดบีบริเวณสาทร/สีลม มีอุปสงค์พ้นื ที่อาคาร
สานักงาน 555,614 ตารางเมตร ส่วนบริเวณทีม่ อี ุปสงค์อาคารสานักงานต่ าทีส่ ุด คือ บริเวณสุขุมวิท โดยเกรดเอมีอุปสงค์พน้ื ที่
อาคารสานักงานที่ 98,267 ตารางเมตร ส่วนเกรดบีมอี ุปสงค์พน้ื ทีอ่ าคารสานักงานเพียง 85,998 ตารางเมตร ณ ไตรมาส 1 ปี
2559 อย่างไรก็ดอี ตั ราการเช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานเกรดเอและเกรดบีในบริเวณสุขมุ วิทตอนต้น มีอตั ราการเช่าเฉลีย่ สูงสุดอยู่ท่ี
ร้อยละ 96.6 ปจั จุบนั ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจมีพ้นื ที่อาคารสานักงานเหลือให้เช่าเพียง 138,150 ตารางเมตร โดยบริเวณ
สุขุมวิทตอนต้น มีพ้นื ที่ว่างให้เช่า เพียง 6,481 ตารางเมตร บริเวณสาทร/สีลม มีพ้นื ที่อาคารสานักงานว่างให้เช่าสูงสุดอยู่ท่ี
101,365 ตารางเมตร ส่วนบริเวณลุมพินีมพี น้ื ทีอ่ าคารสานักงานเหลือให้เช่า 30,304 ตารางเมตร
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ตารางแสดงอุปทาน อุปสงค์ และ อัตราเช่า อาคารสานักงานบริเวณลุมพิ นีจาแนกตามเกรด ปี 2553 -ไตรมาส 1 ปี 2559 (หน่ วย: ตารางเมตร)
ลุมพิ นี
ปี
เกรดเอ
เกรดบี
อุปทาน
อุปสงค์
อัตราเช่า
พืน้ ที่ว่าง
อุปทาน
อุปสงค์
อัตราเช่า
2553
412,914
348,792
84.5%
64,123
294,580
265,703
90.2%
2554
439,914
367,253
83.5%
72,661
294,580
262,537
89.1%
2555
439,914
386,284
87.8%
53,631
294,580
262,308
89.0%
2556
439,914
402,993
91.6%
36,922
294,580
282,639
95.9%
2557
439,914
417,046
94.8%
22,868
294,580
281,235
95.5%
2558
439,914
425,047
96.6%
14,867
294,580
284,502
96.6%
ไตรมาส 1 ปี 2559
488,009
468,420
96.0%
19,589
294,580
283,865
96.4%

พืน้ ที่ว่าง
28,377
31,414
28,492
16,519
18,058
14,883
10,715

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

อาคารสานักงานเกรดเอทีอ่ ยู่ในบริเวณลุมพินีทไ่ี ม่มพี น้ื ทีว่ ่างให้เช่า คือ อาคารปาร์คเวนเจอร์ สยามทาวเวอร์ ดิออฟฟิตแอทเซ็นทรัลเวิรล์ และอาคารจีพเี อฟ ส่วนอาคารเกรดบีในบริเวณ
ลุมพินีทไ่ี ม่มพี น้ื ทีอ่ าคารสานักงานว่าง มีหลายอาคาร เช่น อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต อาคารมณียาเซ็นเตอร์ อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ เป็ นต้น
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ตารางแสดงอุปทาน อุปสงค์ และ อัตราเช่า รายอาคารบริเวณลุมพิ นี ไตรมาส 1 ปี 2559 (หน่ วย: ตารางเมตร)
โครงการ
เกรดเอ
ดิออฟฟิตแอทเซ็นทรัลเวิรล์
ออลซีซนั ซีอาร์ซี
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์
แอทธินี ทาวเวอร์
สยามทาวเวอร์
ออลซีซนั แคปปิตอล
ออลซีซนั เอ็มไทย
ปาร์คเวนเจอร์
จีพเี อฟ
สินธรทาวเวอร์ 3
ต้นสนทาวเวอร์
เวฟเพลส
สินธรทาวเวอร์ 2
เมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
เกรดบี
มณียาเซ็นเตอร์
เพลินจิตทาวเวอร์
อัมรินทาวเวอร์
วานิสสาทาวเวอร์
รีเจ้นเฮ้าส์
สินธรทาวเวอร์1
มหาทุนพลาซ่า
เอสจีทาวเวอร์
เคืย่ นหงวน 2
เพรสซิเด้นทาวเวอร์
อัลมาลิงค์
มิลเลเนี่ยมทาวเวอร์
208วิทยุ
อาคารโกลเด้นแลนด์
อินโดซูเอะ
คิวเฮ้าส์เพลินจิต
ปิยะเพลสหลังสวน
เคืย่ นหงวน 1
เอเวอร์กรีน เพลส
ต้นสนบิวดิง้
รวม

ปี ที่เปิ ด
2547
2544
2559
2550
2541
2544
2544
2554
2535
2536
2541
2539
2536
2541
2541
2536
2527
2535
2535
2535
2527
2536
2535
2541
2534
2536
2536
2544
2537
2541
2549
2515
2543
2541

บริ เวณลุมพิ นี
พืน้ ที่ เช่ารวม
488,009
80,000
64,700
48,095
46,340
32,139
30,750
30,000
27,000
25,650
25,438
22,000
20,000
18,000
17,897
294,580
34,000
32,000
19,292
19,000
17,374
15,000
15,000
14,964
14,000
13,106
12,700
12,447
12,444
11,627
11,000
10,825
9,000
8,400
7,000
5,400
782,589

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
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พืน้ ที่ ถกู เช่า
468,420
79,820
59,519
42,933
42,483
32,139
30,750
29,185
27,000
25,650
24,258
20,249
19,801
16,736
17,897
283,865
34,000
31,310
19,292
19,000
17,176
15,000
14,865
12,275
9,921
13,106
12,700
12,237
10,563
11,627
11,000
10,825
8,810
8,400
6,450
5,307
752,285

พืน้ ที่ ว่าง
19,589
180
5,181
5,162
3,857
815
1,180
1,751
199
1,264
10,715
690
198
135
2,689
4,079
210
1,881
190
550
93
30,304

อัตราเช่า
96.0%
99.8%
92.0%
89.3%
91.7%
100.0%
100.0%
97.3%
100.0%
100.0%
95.4%
92.0%
99.0%
93.0%
100.0%
96.4%
100.0%
97.8%
100.0%
100.0%
98.9%
100.0%
99.1%
82.0%
70.9%
100.0%
100.0%
98.3%
84.9%
100.0%
100.0%
100.0%
97.9%
100.0%
92.1%
98.3%
96.1%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
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ตารางแสดงอุปทาน อุปสงค์ และ อัตราเช่า อาคารสานักงานบริ เวณสาทร/สีลมจาแนกตามเกรด ปี 2553-ไตรมาส 1 ปี 2559 (หน่ วย: ตารางเมตร)
สาทร/สีลม
ปี
เกรดเอ
เกรดบี
อุปทาน
อุปสงค์
อัตราเช่า
พื้นที่ ว่าง
อุปทาน
อุปสงค์
อัตราเช่า
2553
590,249
490,558
83.1%
99,691
598,117
519,329
86.8%
2554
662,249
537,627
81.2%
124,622
598,117
523,150
87.5%
2555
662,249
572,822
86.5%
89,427
598,117
538,925
90.1%
2556
662,249
601,446
90.8%
60,803
598,117
533,673
89.2%
2557
662,249
613,114
92.6%
49,135
598,117
543,622
90.9%
2558
700,749
647,683
92.4%
53,066
598,117
548,760
91.7%
ไตรมาส 1 ปี 2559
700,749
641,887
91.6%
58,862
598,117
555,614
91.3%

พื้นที่ ว่าง
78,788
74,967
59,192
64,444
54,496
49,357
42,504

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

อาคารสานักงานเกรดเอทีอ่ ยู่ในบริเวณสาทร/สีลมทีไ่ ม่มพี น้ื ทีว่ ่างให้เช่า คือ แบงคอคซิตท้ี าวเวอร์ อับดุลราฮิม และ อาคารจามจุรสี แควร์ ส่วนอาคารเกรดบีในบริเวณสาทร/สีลม ที่
ไม่มพี น้ื ทีอ่ าคารสานักงานว่าง มีหลายอาคาร เช่น อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ อาคารซีพที าวเวอร์ 1 เป็ นต้น ส่วนอาคารสานักงานในบริเวณสาทร/สีลม ทีม่ พี น้ื ทีว่ ่างให้เช่าเหลือมาก
ทีส่ ดุ คือ อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ เนื่องจากเป็ นอาคารเพิง่ ก่อสร้างเสร็จ

ส่วนที่ 2 หน้า 209

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME]

ตารางแสดงอุปทาน อุปสงค์ และ อัตราเช่า รายอาคารบริเวณสาทร/สีลม ณ ไตรมาส 1 ปี 2559 (หน่ วย: ตารางเมตร)
โครงการ
เกรดเอ
เอ็มไพร์ทาวเวอร์
อื้อจือเหลียง
จามจุรสี แควร์
สาทรสแควร์
คิวเฮ้าส์ลุมพินี
สาทรซิต้ที าวเวอร์
อัมดุลราฮิม
แบงคอคซิต้ที าวเวอร์
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์
เอเซียทาวเวอร์
รามาแลนด์
เกรดบี
ไทยซีซที าวเวอร์
ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์
อาคารแบงคอคอินชัวแรนซ์
ซีพที าวเวอร์1
ชาเตอร์สแควร์
สีลมคอมเพล็กซ์
อาคารรัจจนาการ
อาคารวรวัฒน์
หะรินทร
อาคารบุญมิตร
อมิโก้ทาวเวอร์
ลิเบอร์ต้สี แควร์
เอเซียเสริมกิจ
ศาลาแอทสาทร
ไทยวา1
เศรษฐีวนั ทาวเวอร์
อาคารบียไู อทาวเวอร์
คิวเฮ้าส์สาทร
ศรีเฟื้องฟุ้งทาวเวอร์

ปี ที่เปิ ด
2542
2542
2551
2554
2549
2537
2538
2542
2558
2551
2537
2537
2537
2541
2532
2539
2535
2538
2539
2536
2516
2549
2537
ไม่ระบุ
2552
2529
2536
2536
2536
2516

บริ เวณสาทร/สีลม
พืน้ ที่ เช่ารวม
700,749
155,196
91,275
90,000
72,000
58,600
55,000
48,000
43,328
38,500
27,850
21,000
598,117
55,000
50,000
45,000
36,000
33,400
32,580
30,600
25,366
25,000
21,000
20,000
19,500
19,024
16,700
16,500
15,000
14,000
13,964
13,900
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พืน้ ที่ ถกู เช่า
641,887
135,196
85,995
89,320
69,085
58,600
52,409
48,000
43,328
17,325
21,993
20,636
555,614
51,699
42,995
44,653
36,000
23,311
32,404
28,960
23,926
24,360
21,000
19,594
17,909
19,024
15,413
16,500
13,112
13,394
13,964
13,900

พืน้ ที่ ว่าง
58,862
20,000
5,280
680
2,915
2,591
21,175
5,857
364
42,504
3,301
7,005
347
10,089
176
1,640
1,440
640
406
1,591
1,287
1,888
606
-

อัตราเช่า
91.6%
87.1%
94.2%
99.2%
96.0%
100.0%
95.3%
100.0%
100.0%
45.0%
79.0%
98.3%
91.3%
94.0%
86.0%
99.2%
100.0%
69.8%
99.5%
94.6%
94.3%
97.4%
100.0%
98.0%
91.8%
100.0%
92.3%
100.0%
87.4%
95.7%
100.0%
100.0%
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โครงการ
เกรดบี
คิวเฮ้าส์คอนแวนต์
อาคารดุสติ ออฟฟิต
อาคารบุปผจิตร
ปญั จภูม2ิ
อาคารศรีเฟื้องฟุ้ง
ปญั จภูม1ิ
อาคารกมลสุโกศล
อาคารเคซีซี
ซูรคิ เฮ้าส์
อาคารเกษมกิจ
เดอะคริสเฮ้าส์
รวม

ปี ที่เปิ ด
2534
2522
2536
2538
2516
2540
2534
2533
2548
2516
ไม่ระบุ

บริ เวณสาทร/สีลม
พืน้ ที่ เช่ารวม
598,117
13,247
13,200
12,486
10,875
9,792
8,723
7,300
6,500
5,562
5,000
2,898
1,298,866

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
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พืน้ ที่ ถกู เช่า
555,614
9,518
13,200
12,486
10,255
6,044
8,283
6,954
5,109
5,254
4,795
1,598
1,197,501

พืน้ ที่ ว่าง
42,504
3,729
620
3,748
440
347
1,391
308
205
1,300
101,365

อัตราเช่า
91.3%
71.9%
100.0%
100.0%
94.3%
61.7%
95.0%
95.3%
78.6%
94.5%
95.9%
55.1%
92.2%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME]

ตารางแสดงอุปทาน อุปสงค์ และ อัตราเช่า อาคารสานักงานบริเวณสุขมุ วิทตอนต้น จาแนกตามเกรด ปี 2553-ไตรมาส 1 ปี 2559 (หน่ วย: ตารางเมตร)

สุขมุ วิ ทตอนต้น
ปี
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ไตรมาส 1 ปี 2559

อุปทาน
99,510
99,510
99,510
99,510
99,510
99,510
99,510

อุปสงค์
89,702
92,382
97,503
99,272
99,240
97,912
98,267

เกรดเอ
อัตราเช่า
90.1%
92.8%
98.0%
99.8%
99.7%
98.4%
98.8%

เกรดบี
พื้นที่ ว่าง
9,808
7,127
2,007
238
270
1,598
1,243

อุปทาน
98,036
98,036
98,036
91,236
91,236
91,236
91,236

อุปสงค์
78,416
86,178
90,893
82,953
88,228
89,080
85,998

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ: อุปทานลดลง เกิดจากการมีอุปทานนาออกในช่วงปีนนั ้ ๆ อันเนือ่ งจากมาจากอาคารสานักงานมีการปิดปรับปรุง หรือเปลีย่ นการใช้อาคาร

ในบริเวณสุขมุ วิทตอนต้นพบว่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานในบริเวณนี้เกือบเต็มทัง้ สิน้ หากมีพน้ื ทีเ่ หลือ ก็มพี น้ื ทีว่ ่างน้อยกว่า 500 ตารางเมตรต่ออาคาร
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อัตราเช่า
80.0%
87.9%
92.7%
90.9%
96.7%
97.6%
94.3%

พื้นที่ ว่าง
19,620
11,858
7,143
8,283
3,008
2,156
5,238
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ตารางแสดงอุปทานอุปสงค์และอัตราเช่า รายอาคารบริเวณสุขมุ วิ ทตอนต้น ณ ไตรมาส 1 ปี 2559
บริเวณสุขมุ วิ ทตอนต้น
ปี ที่เปิ ด พืน้ ที่เช่ารวม พืน้ ที่ถกู เช่า พืน้ ที่ว่าง อัตราเช่า
99,510
98,267
1,243
98.8%
2537
22,000
21,820
180
99.2%
2551
41,725
40,754
971
97.7%
2549
35,785
35,693
92
99.7%
91,236
85,998
5,238
94.3%
2532
17,500
15,510
1,990
88.6%
2548
33,736
33,736
- 100.0%
2535
19,000
18,760
240
98.7%
2539
21,000
17,992
3,008
85.7%
190,746
184,265
6,481
96.6%

โครงการ
เกรดเอ
ทูแปซิฟิคเพลส
อินเตอร์เชนจ์21
เอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์
เกรดบี
วันแปซิฟิค
คอลัมทาวเวอร์
ไทม์สแควร์
เพลินจิตเซ็นเตอร์
รวม

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

7.9

ค่าเช่าอาคารสานักงาน

7.9.1 ราคาค่าเช่าย้อนหลัง
ไตรมาส 1 ปี 2559 ราคาค่าเช่าเสนอโดยเฉลี่ยพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจมีอตั ราค่าเช่าเฉลีย่ ที่
802 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน ราคาค่าเช่าปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากปี 2553 ซึง่ อยู่ท่ี 640 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน
ตารางแสดงราคาค่าเช่าเฉลี่ยจาแนกตามเกรด ปี 2553 - ณ ไตรมาส 1 ปี 2559 (หน่ วย: บาท/ตารางเมตร/เดือน)

ปี
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ไตรมาส 1 ปี 2559

เกรดเอ
732
736
753
823
854
937
955

เกรดบี
548
553
575
601
607
640
648

ค่าเช่าเฉลี่ย
640
645
664
712
731
789
802

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
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7.9.2 ราคาค่าเช่าจาแนกตามสถานที่ตงั ้
ราคาค่าเช่าอาคารสานักงานเกรดเอในบริเวณสุขุมวิทมีราคาค่าเช่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด กล่าวคือ 998 บาท ต่อ ตารางเมตร
ต่อ เดือน ทัง้ นี้ในบริเวณสุขมุ วิทมีอาคารสานักงานทีเ่ สนอราคาค่าเช่าพืน้ ทีส่ งู กว่า 1,000 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน ถึง 2
อาคาร อันได้แก่ อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ และ อาคารอินเตอร์เชนจ์ทาวเวอร์ ซึง่ ตัง้ อยู่บริเวณสีแ่ ยกอโศก ตัดกับรัชดาภิเษก
มีระบบขนส่งระบบรางผ่าน ทัง้ รถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟใต้ดนิ (MRT) รองลงมาคือ เกรดเอบริเวณลุมพินี อยู่ท่ี 976 บาท ต่อ
ตารางเมตร ต่อ เดือน และ เกรดเอสาทร/สีลม มีราคาค่าเช่า 903 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน ส่วนราคาค่าเช่า ต่ าสุด คือ
เกรดบีบริเวณสาทร/สีลม อยู่ท่ี 595 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน
ตารางแสดงราคาค่าเช่าเฉลี่ยจาแนกตามสถานที่ตงั ้ และเกรด ปี 2553 - ณ ไตรมาส 1 ปี 2559
(หน่ วย: บาท/ตารางเมตร/เดือน)
ปี
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ไตรมาส 1 ปี 2559

ลุมพิ นี
เกรดเอ เกรดบี
729
599
735
604
755
620
818
655
851
662
962
708
976
715

สาทร/สีลม
เกรดเอ เกรดบี
734
512
736
517
751
538
808
550
840
561
890
586
903
595

สุขมุ วิ ทตอนต้น
เกรดเอ เกรดบี
727
582
718
585
755
613
887
644
920
643
972
680
998
680

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ในส่วนของราคาค่าเช่าอาคารสานักงานในบริเวณลุมพินีท่มี รี าคาค่าเช่าเข้าหลัก 1,000 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน คือ
อาคารสยามทาวเวอร์ (1,200) อาคารปาร์คเวนเจอร์ (1,300) อาคารแอทธินีทาวเวอร์ (1,100) และดิออฟฟิ ตแอทเซ็นทรัลเวิรล์
(1,000)
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ตารางแสดงราคาค่าเช่ ารายอาคารของอาคารสานักงานในบริ เวณลุมพิ นี ปี 2553 - ณ ไตรมาส 1 ปี 2559 (หน่ วย:
บาท/ตารางเมตร/เดือน)
บริ เวณลุมพิ นี
เกรดเอ
ดิออฟฟิตแอทเซ็นทรัลเวิรล์
สินธรทาวเวอร์ 2
จีพเี อฟ
สินธรทาวเวอร์ 3
ต้นสนทาวเวอร์
สยามทาวเวอร์
เวฟเพลส
ออลซีซนั เอ็มไทย
ออลซีซนั แคปปิตอล
ปาร์คเวนเจอร์
เมอร์ควิ รีท่ าวเวอร์
ออลซีซนั ซีอาร์ซี
แอทธินี ทาวเวอร์
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์
เกรดบี
เคืย่ นหงวน 1
อินโดซูเอะ
เคืย่ นหงวน 2
อัลมาลิงค์
ต้นสนบิวดิง้
สินธรทาวเวอร์1
อาคารโกลเด้นแลนด์
208วิทยุ
มณียาเซ็นเตอร์
มหาทุนพลาซ่า
อัมรินทาวเวอร์
เพลินจิตทาวเวอร์

2553

2554

2555

2556

2557

2558

729
850
650
680
650
700
700
750
750
750
ไม่ระบุ
670
750
850
ไม่ระบุ
599
550
600
600
680
420
650
500
680
600
500
675
700

735
800
650
680
650
700
700
750
750
750
850
670
750
850
ไม่ระบุ
604
600
650
550
680
420
650
500
680
550
450
690
700

755
750
650
680
650
730
750
750
750
750
1,000
750
750
850
ไม่ระบุ
620
600
650
600
680
450
650
550
715
600
500
750
710

818
750
690
680
690
730
800
780
880
880
1,100
790
880
990
ไม่ระบุ
655
600
650
550
680
450
690
580
760
600
630
750
710

851
800
720
680
720
730
800
780
880
880
1,300
840
880
1050
ไม่ระบุ
662
600
650
550
700
450
720
580
840
650
550
750
730

962
900
850
750
850
790
1200
900
990
990
1,400
840
990
1050
ไม่ระบุ
708
600
650
650
700
450
730
600
840
750
660
930
750
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ไตรมาส 1
ปี 2559
976
1000
850
750
910
890
1200
900
990
990
1,400
880
990
1100
820
715
600
650
650
780
680
810
600
850
670
690
930
750
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บริ เวณลุมพิ นี
เกรดบี
ปิยะเพลสหลังสวน
คิวเฮ้าส์เพลินจิต
รีเจ้นเฮ้าส์
เอสจีทาวเวอร์
มิลเลเนี่ยมทาวเวอร์
เพรสซิเด้นทาวเวอร์
วานิสสาทาวเวอร์
เฉลี่ยบริ เวณลุมพิ นี

2553

2554

599
600
650
500
650
650
680
500
640

604
550
650
600
650
650
710
550
648

2555
620
470
650
600
650
650
750
550
668

2556
655
660
700
600
650
730
800
650
714

2557
662
700
680
650
650
650
870
600
733

2558
708
700
850
736
650
650
950
600
803

ไตรมาส 1
ปี 2559
715
580
850
650
650
650
950
600
821

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ: ราคาค่าเช่านี้เป็นราคาค่าเช่าทีท่ างอาคารเสนอเช่า

ในบริเวณสาทร/สีลม มีเพียงอาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินีอาคารเดียวทีม่ รี าคาค่าเช่าเข้าหลัก 1,000 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน
เนื่องจากบริเวณยังมีพน้ื ทีอ่ าคารสานักงานว่างเยอะกว่าในบริเวณสุขมุ วิทตอนต้น และ บริเวณลุมพินี
ตารางแสดงราคาค่าเช่ารายอาคารของอาคารสานักงานในบริเวณสาทร/สีลม ปี 2553 - ณ ไตรมาส 1 ปี 2559 (หน่ วย:
บาท/ตารางเมตร/เดือน)
บริ เวณสาทร/สีลม
เกรดเอ
แบงคอคซิต้ที าวเวอร์
สาทรซิต้ที าวเวอร์
เอเซียทาวเวอร์
เอ็มไพร์ทาวเวอร์
สาทรสแควร์
คิวเฮ้าส์ลุมพินี
อัมดุลราฮิม
จามจุรสี แควร์
อื้อจือเหลียง
รามาแลนด์
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์

2553

2554

2555

2556

2557

2558

734
680
680
750
675
ไม่ระบุ
850
720
700
700
850
ไม่ระบุ

736
680
680
750
675
750
825
750
700
700
850
ไม่ระบุ

751
680
680
750
675
850
825
750
750
700
850
ไม่ระบุ

808
750
750
800
850
875
900
750
750
800
850
ไม่ระบุ

840
750
800
850
900
875
900
800
825
800
900
ไม่ระบุ

890
750
800
850
945
925
1,100
825
850
850
1,100
800
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ไตรมาส 1
ปี 2559
903
750
800
875
945
960
1,100
825
825
850
1,200
800
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บริ เวณสาทร/สีลม

2553

2554

2555

2556

2557

2558

เกรดบี
อมิโก้ทาวเวอร์
ปญั จภูม2ิ
เอเซียเสริมกิจ
ปญั จภูม1ิ
เศรษฐีวนั ทาวเวอร์
อาคารบุญมิตร
ไทยซีซที าวเวอร์
อาคารบียไู อทาวเวอร์
เดอะคริสเฮ้าส์
ไทยวา1
ซีพที าวเวอร์1
ชาเตอร์สแควร์
อาคารบุปผจิตร
อาคารกมลสุโกศล
อาคารเกษมกิจ
อาคารเคซีซี
ลิเบอร์ต้สี แควร์
อาคารศรีเฟื้ องฟุ้ง
อาคารรัจจนาการ
อาคารแบงคอคอินชัวแรนซ์
คิวเฮ้าส์คอนแวนต์
คิวเฮ้าส์สาทร
แอทสาทร
อาคารดุสติ ออฟฟิต
หะรินทร
สีลมคอมเพล็กซ์
ศรีเฟื้ องฟุ้งทาวเวอร์
ซูรคิ เฮ้าส์
ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์
อาคารวรวัฒน์
เฉลี่ยบริ เวณสาทร/สี ลม

512
420
420
550
380
450
400
450
450
400
500
750
500
550
450
420
320
600
500
529
550
550
600
500
650
650
680
330
675
650
480
563

517
420
420
650
380
500
400
450
450
400
500
650
500
550
470
450
320
600
500
579
550
600
600
375
650
650
680
365
675
700
480
572

538
450
420
650
420
500
400
480
450
400
500
650
590
550
500
450
400
650
500
579
550
600
600
550
750
650
700
365
675
670
480
591

550
450
420
600
420
450
450
490
450
400
550
650
570
550
500
550
400
700
500
579
550
600
600
590
750
675
780
365
750
670
500
615

561
450
420
600
420
450
450
500
450
400
550
750
570
550
550
550
320
700
500
583
650
650
650
620
650
675
850
365
750
720
500
631

586
450
420
620
450
500
500
530
475
450
550
750
570
580
550
550
326
700
450
583
650
700
750
650
650
750
900
500
750
765
600
668

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ: ราคาค่าเช่านี้เป็นราคาค่าเช่าทีท่ างอาคารเสนอเช่า
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ไตรมาส 1
ปี 2559
595
450
450
600
450
550
500
550
500
450
550
750
590
580
550
650
350
700
450
583
650
700
750
680
650
750
900
500
750
760
600
678
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ในส่วนของราคาค่าเช่าอาคารสานักงานในบริเวณสุขมุ วิทตอนต้นทีม่ รี าคาค่าเช่าเข้าหลัก 1,000 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน
คือ อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 (1,025) และ อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ (1,200)
ตารางแสดงราคาค่าเช่ ารายอาคารของอาคารสานักงานในสุขุมวิ ทตอนต้น ปี 2553-ณ ไตรมาส 1 ปี 2559 (หน่ วย:
บาท/ตารางเมตร/เดือน)
บริ เวณสุขมุ วิ ทตอนต้น
เกรดเอ
ทูแปซิฟิคเพลส
อินเตอร์เชนจ์21
เอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์
เกรดบี
วันแปซิฟิค
คอลัมทาวเวอร์
ไทม์สแควร์
เพลินจิตเซ็นเตอร์
เฉลี่ยบริ เวณสุขมุ วิ ทตอนต้น

2553
727
630
750
800
582
570
650
550
690
616

2554
718
575
780
800
585
525
650
550
650
614

2555
755
600
790
875
613
550
650
600
650
646

2556

2557

2558

887
680
980
1,000
644
650
650
600
676
736

920
680
980
1,100
643
650
650
600
670
751

972
740
1,025
1,150
680
650
650
650
750
789

ไตรมาส 1
ปี 2559
998
770
1,025
1,200
680
650
650
650
750
799

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ: ราคาค่าเช่านี้เป็นราคาค่าเช่าทีท่ างอาคารเสนอเช่า

7.10

ค่าเช่าพืน้ ที่ธรุ กิ จค้าปลีกสนับสนุนอาคารสานักงาน

ราคาค่าเช่าพื้นที่ธุรกิจค้าปลีกบริเวณชัน้ G มีระดับราคาค่าเช่าสูงที่สุด เฉลีย่ อยู่ท่ี 1,953 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ
เดือน โดยอัตราค่าเช่าจะอยู่ในช่วง 400 - 3,050 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน ส่วนบริเวณชัน้ 2 ขึน้ ไป อัตราค่าเช่าจะลดลง
โดยเฉลี่ยสูงทีส่ ุดอยู่ท่ี 1,725 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน โดยช่วงราคาค่าเช่าอยู่ท่ี 300-2,800 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ
เดือน โดยบริเวณลุมพินีเป็ นบริเวณทีม่ อี ตั ราค่าเช่าพืน้ ทีค่ ่าปลีกสูงทีส่ ุด เฉลีย่ ที่ 1,839 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน โดยค่า
เช่าในชัน้ G เฉลีย่ อยู่ 1,953 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน และ ชัน้ 2 ขึน้ ไปเฉลีย่ ที่ 1,725 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน
รองลงมาคือ บริเวณสาทร/สีลม มีอตั ราค่าเช่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 1,288 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน โดยชัน้ G เฉลีย่ อยู่ท่ี 1,400
บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน และ ชัน้ 2 ขึน้ ไป เฉลีย่ อยู่ท่ี 1,175 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน บริเวณสุขุมวิท มีอตั ราค่า
เช่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 1,278 บาท ต่ อ ตารางเมตร ต่อ เดือน บริเวณทีม่ อี ตั ราค่าเช่าเฉลีย่ ต่ าสุดอยู่บริเวณถนนพระราม 3 มีอตั ราค่า
เช่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 1,050 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อเดือน
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ตารางแสดงราคาค่าเช่าพืน้ ที่ธรุ กิ จค้าปลีกสนับสนุนอาคารสานักงาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2559
(หน่ วย: บาท/ตารางเมตร/เดือน)
สถานที่ตงั ้
สาทร/สีลม
ลุมพินี
พระราม 4
พระราม 3
สุขมุ วิท
รัชดาภิเษก/
พระราม 9

ชัน้ G
ชัน้ 2 ขึน้ ไป
ราคา
ราคาค่าเช่า ราคาค่าเช่า ราคาค่าเช่า ราคาค่าเช่า ราคาค่าเช่า ราคาค่าเช่า ค่าเช่าเฉลี่ย
เฉลี่ยตา่ สุด เฉลี่ยสูงสุด
เฉลี่ย
เฉลี่ยตา่ สุด เฉลี่ยสูงสุด
เฉลี่ย
พืน้ ที่ค้าปลีก
600
2,200
1,400
450
1,900
1,175
1,288
855
3,050
1,953
650
2,800
1,725
1,839
610
2,000
1,305
420
1,600
1,010
1,158
400
1,900
1,150
300
1,600
950
1,050
760
2,400
1,580
750
1,200
975
1,278
710

2,000

1,355

410

1,800

1,105

1,230

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ: ราคาค่าเช่านี้เป็นราคาค่าเช่าทีท่ างอาคารเสนอเช่า

ในไตรมาส 1 ปี 2559 ราคาค่าเช่าพืน้ ที่ธุรกิจค้าปลีกสนับสนุ นอาคารสานักงาน นัน้ ไม่เปลีย่ นแปลงจากสิน้ ปี 2558
อย่างไรก็ตาม ราคาค่าเช่าพื้นที่ธุรกิจค้าปลีกสนับสนุ นอาคารสานักงานมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในปี 2558 นี้มกี าร
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนประมาณร้อยละ 1 ถึง 5 หรือร้อยละ 3.3 โดยเฉลี่ยทาเลที่มกี ารขึน้ ค่าเช่าสูงที่สุดคือทาเลบนถนน
สาทร/สีลมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.4 ตามมาด้วยทาเลบริเวณพระราม 4 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.0 และทาเลบนถนนสุขุมวิทเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
4.3 ตามลาดับ
ตารางแสดงราคาค่าเช่าพืน้ ที่ธรุ กิ จค้าปลีกสนับสนุนอาคารสานักงาน ปี 2553 - ณ ไตรมาส 1 ปี 2559
(หน่ วย: บาท/ตารางเมตร/เดือน)
ทาเล

2555

2556

2557

2558

สาทร/สีลม
ลุมพินี
พระราม 4
พระราม 3
สุขมุ วิท
รัชดาภิเษก/พระราม 9

1,158
1,775
1,047
1,044
1,158
1,148

1,197
1,789
1,089
1,044
1,199
1,167

1,222
1,798
1,102
1,059
1,225
1,189

1,288
1,839
1,158
1,050
1,278
1,230

ทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษา บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ: ราคาค่าเช่านี้เป็นราคาค่าเช่าทีท่ างอาคารเสนอเช่า
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1,288
1,839
1,158
1,050
1,278
1,230
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7.11

โครงการเปรียบเทียบ

อาคารสานักงาน

ชื่อ
ทาเล
จานวนชัน้
พืน้ ทีเ่ ช่า (ตรม.)
พืน้ ทีเ่ ช่าต่อชัน้ (ตรม.)
ราคาเสนอเช่า (บาท/ตรม./เดือน)
อัตราการเช่า (%)
ระยะเวลาเช่า
ค่าส่วนกลาง (บาท/ตารางเมตร)
อายุอาคาร
ปราศจากเสากีดขวางในพืน้ ทีเ่ ช่า
ความสูงเพดาน (ม)
ทีจ่ อดรถ
ระบบปรับอากาศ
ลิฟท์
- ลิฟท์ขนส่ง
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
- ค่าไฟ (บาท/unit)
- ค่าน้า (บาท/unit)
- ค่าแอร์นอกเวลาทาการ (บาท/ตรม./ชม)
-

ค่าติดตัง้ โทรศัพท์ (บาท/เส้น)

เวฟเพลส
เพรสซิ เด้นท์ ทาวเวอร์
คิ วเฮ้าส์เพลิ นจิ ต
ต้นสนทาวเวอร์
อาคารอื้อจือเหลียง
คิ วเฮ้าส์ ลุมพิ นี
เพลินจิต
เพลินจิต
เพลินจิต
เพลินจิต
พระราม 4
สาทร
น้อยกว่า 500 เมตร
น้อยกว่า 500 เมตร
น้อยกว่า 500 เมตร
น้อยกว่า 500 เมตร
มากกว่า 500 เมตร
น้อยกว่า 500 เมตร
จาก BTS เพลินจิต
จาก BTS ชิดลม
จาก BTS เพลินจิต
จาก BTS ชิดลม
จาก BTS ศาลาแดง
จาก BTS ช่องนนทรี
น้อยกว่า 500 เมตรจาก MRT ลุมพินี
21
36
18
19
32
38
20,000
17,000
12,000
23,000
91,275
58,600
1,500
1,600
1,000
1,300
2,100
1,717
2557: 780
2557: 870
2557: 680
2557: 730
2557: 800
2557: 900
2558: 900
2558: 950
2558: 850
2558: 790
2558: 850
2558: 1,100
ไตรมาส 1 ปี 2559: 900
ไตรมาส 1 ปี 2559: 950
ไตรมาส 1 ปี 2559: 850
ไตรมาส 1 ปี 2559: 890
ไตรมาส 1 ปี 2559: 850
ไตรมาส 1 ปี 2559: 1,100
99.0%
100.0%
100.0%
92.0%
94.2%
97.2%
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
รวมในค่าเช่า
รวมในค่าเช่า
รวมในค่าเช่า
รวมในค่าเช่า
รวมในค่าเช่า
รวมในค่าเช่า
20 ปี
17 ปี
18 ปี
18 ปี
17 ปี
10 ปี
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
2.7
2.6
2.55
2.75
2.6
2.9
ฟรี 1 คัน ต่อการเช่าพืน้ ที่ 100 ตรม.,
ฟรี 1 คัน ต่อการเช่าพืน้ ที่ 100 ตรม.,
ฟรี 1 คัน ต่อการเช่าพืน้ ที่ 100 ตรม.,
ฟรี 1 คัน ต่อการเช่าพืน้ ที่ 100 ตรม.,
ฟรี 1 คัน ต่อการเช่าพืน้ ที่ 100 ตรม.,
ฟรี 1 คัน ต่อการเช่าพืน้ ที่ 100 ตรม.,
นอกเหนือจากนัน้ ค่าเช่า 2,500 บาท/คัน/เดือน นอกเหนือจากนัน้ ค่าเช่า 2,000 บาท/คัน/เดือน นอกเหนือจากนัน้ ค่าเช่า 2,500 บาท/คัน/เดือน นอกเหนือจากนัน้ ค่าเช่า 2,000 บาท/คัน/เดือน นอกเหนือจากนัน้ ค่าเช่า 2,000 บาท/คัน/เดือน นอกเหนือจากนัน้ ค่าเช่า 2,500 บาท/คัน/เดือน
ระบบทาความเย็นส่วนกลาง
ระบบทาความเย็นส่วนกลาง
ระบบทาความเย็นส่วนกลาง
ระบบทาความเย็นส่วนกลาง
ระบบทาความเย็นส่วนกลาง
ระบบทาความเย็นส่วนกลาง
- ลิฟท์โดยสาร 6 ตัว
- ลิฟท์โดยสาร 12 ตัว
- ลิฟท์โดยสาร 6 ตัว
- ลิฟท์โดยสาร 6 ตัว
- ลิฟท์โดยสาร 4 ตัว
- ลิฟท์โดยสาร 17 ตัว
- ลิฟท์ขนส่ง 1 ตัว
- ลิฟท์ขนส่ง 1 ตัว
- ลิฟท์ขนส่ง 1 ตัว
- ลิฟท์ขนส่ง 2 ตัว
5.5
1.50 บาท/ตรม./ชม
ค่าติดตัง้ 8,000 บาท

5
20
1.00 บาท/ตรม./ชม
มัดจา 20,000 บาท
และค่าติดตัง้ 4,000 บาท

5
20
1.50 บาท/ตรม./ชม

5
20
-

ค่าติดตัง้ 8,000 บาท

ค่าติดตัง้ 5,000 บาท
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6
17
1.50 บาท/ตรม./ชม
มัดจา 20,000 บาท
และค่าติดตัง้ 8,000 บาท

5
20
1.50 บาท/ตรม./ชม
ค่าติดตัง้ 8,000 บาท
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7.12

การวิ เคราะห์

7.12.1 การวิ เคราะห์สถานที่ตงั ้
อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
สถานทีต่ งั ้ ตัง้ อยู่ในบริเวณใจกลางเมืองโดยเป็ นแหล่งศูนย์กลางธุรกิจ บนถนนเพลินจิต และถนนหลังสวน มีทาง
เชื่อมสูร่ ถไฟฟ้าชิดลม นอกจากนี้อาคารสานักงานตัง้ ใกล้กบั ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม 5 ดาว ไม่ว่าจะเป็ น ห้างเซ็นทรัล
ชิดลม ห้างเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ และโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล การเดินทางเข้าสู่อาคารสานักงานนัน้ สะดวกทัง้ ทาง
รถไฟฟ้า รถยนต์สว่ นตัว และรถประจาทาง
เอ็กเชน ทาวเวอร์
เอ็กเชน ทาวเวอร์ ตัง้ อยู่ในบริเวณใจกลางเมืองโดยเป็ นแหล่งศูนย์กลางธุรกิจ หัวมุมแยกสุขุ มวิท - อโศก บนถนน
สุขมุ วิท และถนนรัชดาภิเษก มีสถานีระบบขนส่งรถไฟฟ้าทัง้ รถไฟฟ้าบีทเี อสและรถไฟฟ้าใต้ตนิ MRT โดยมีสะพานเชื่อม
ต่อไปยังรถไฟฟ้าสถานีอโศก และติดกับรถไฟฟ้าใต้ตนิ สถานีสขุ มุ วิท อีกทัง้ อาคารสานักงานตัง้ ใกล้กบั ห้างสรรพสินค้า อาทิ
เช่ น ศู น ย์ก ารค้า เทอร์มิ นั ล 21 การ เดิน ทางเข้า สู่อ าคารส านั ก งานนั น้ สะดวกทัง้ ทางรถไฟฟ้ า รถยนต์ ส่ ว นตัว

รถประจาทาง โดยมีทางด่วนตัง้ อยูใ่ นละแวกใกล้เคียง
7.12.2 การวิ เคราะห์ SWOT
อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
ข้อดี





ตัง้ อยู่ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร
เพิง่ มีการปรับปรุงใหม่ทาให้สภาพอาคารใหม่ดงึ ดูดผูเ้ ช่า
สามารถเข้าออกได้ 2 ทาง คือ จากถนนเพลินจิต และถนนหลังสวน
สามารถเดินไปสูส่ ถานีรถไฟฟ้าชิดลมได้สะดวก



มีโครงการ เมอร์ควิ รี่ วิลล์ ทีม่ รี า้ นอาหารจานวนมากสนับสนุนธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่า
ข้อด้อย


อายุอาคารค่อนข้างสูง

โอกาส


มีหา้ งสรรพสินค้า และโรงแรม 5 ดาว สนับสนุนความเจริญในย่านถนนเพลินจิต



ทีด่ นิ ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค่อนข้างขาดแคลน และมีราคาแพง สาหรับการพัฒนาโครงการทีเ่ ป็ นคู่แข่ง
ทาให้ช่วยลดการแข่งขันในอนาคต
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ความเสีย่ ง

ปญั หาทางด้านเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ และการเมืองของไทยส่งผลต่ออาคารสานักงาน


การจราจรทีต่ ดิ ขัดในบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน

เอ็กเชน ทาวเวอร์
ข้อดี


ตัง้ อยู่ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร




สามารถเข้าออกได้ 2 ทาง คือ จากถนนสุขมุ วิท และถนนรัชดาภิเษก
สามารถเดินไปสูส่ ถานีรถไฟฟ้าอโศก และรถไฟฟ้าใต้ดนิ สถานีสขุ มุ วิทได้สะดวก



ได้รบั รางวัลรักษาสิง่ แวดล้อม BCA Green Mark certification



จัดเป็ นอาคารสานักงานเกรดเอทีส่ ามารถเรียกค่าเช่าได้สงู



สภาพอาคารค่อนข้างทันสมัย
ข้อด้อย


อายุอาคารค่อนข้างสูง

โอกาส


มีหา้ งสรรพสินค้า และโรงแรม 5 ดาวในบริเวณใกล้เคียง เช่น ศูนย์การค้าเทอร์มนิ ลั 21



ทีด่ นิ ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค่อนข้างขาดแคลน และมีราคาแพง สาหรับการพัฒนาโครงการทีเ่ ป็ นคู่แข่ง
ทาให้ช่วยลดการแข่งขันในอนาคต
ความเสีย่ ง

ปญั หาทางด้านเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ และการเมืองของไทยส่งผลต่ออาคารสานักงาน


การจราจรทีต่ ดิ ขัดในบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน

7.12.3 การวิ เคราะห์ด้านตลาด


ตลาดอาคารสานัก งานมีการพัฒ นาที่ดี ทัง้ อัต ราการเช่า และค่ าเช่ า ตลาดอาคารสานัก งานในบริเ วณ
ศูนย์กลางธุรกิจมีความต้องพื้นทีส่ านักงานเพิม่ สูงขึน้ จากบริษทั รายย่อยทีก่ าลังอยู่ในช่วงขยายตัวและมี
ความต้องการขยายธุรกิจเนื่องจากการจัดตัง้ AEC ซึ่งมีบริษทั ใหม่จานวนมากมีแผนการขยายสานักงาน
และต้องการพืน้ ทีเ่ ช่า



อุปทานทีม่ อี ยู่ของพืน้ ทีส่ านักงานในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจเหลือน้อยมาก ในขณะทีอ่ ุปสงค์มแี นวโน้ม
เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ระดับราคาค่าเช่าในอนาคตมีแนวโน้มปรับตัวก้าวกระโดดภายใน 3 ถึง 5 ปี น้ี
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7.13

อุปทานใหม่มนี ้อยมาก เนื่องจากทีด่ นิ ในศูนย์กลางย่านธุรกิจค่อนข้างจากัด

บทสรุป

ภาวะการขาดแคลนพื้นที่อาคารสานักงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริเวณศูนย์กลางย่านธุรกิจมีความชัดเจนมาก
ยิง่ ขึน้ ใน ไตรมาส 1 ปี 2559 อุปสงค์ยงั คงเติบโตสูงขึน้ ในขณะทีอ่ ุปทานมีอยู่อย่างจากัด และเมื่ออัตราการเช่าและอุปสงค์
เติบโตอย่างต่อเนื่องนัน้ มีคาดการณ์ว่าภายใน 2 ปี ใ นอนาคต พืน้ ทีอ่ าคารสานักงานจะประสบภาวะขาดแคลน ส่งผลทาให้
เจ้าของอาคารมีการปรับราคาค่าเช่าขึน้
อย่างไรก็ตาม การปรับขึน้ ของค่าเช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานนี้ขน้ึ อยู่กบั ทาเลทีต่ งั ้ และคุณภาพของอาคารเป็ นหลัก
อาคารสานักงานเกรดเอทัง้ ในและนอกศูนย์กลางย่านธุรกิจปรับขึ้ นราคาค่าเช่าสูงกว่าอาคารสานักงานเกรดบี ทาให้มกี าร
คาดการณ์ ว่ า บริษัท จ านวนหนึ่ง นัน้ มีก ารย้า ยที่ตัง้ อาคารสานัก งานไปยัง บริเ วณนอกศูนย์ก ลางย่ า นธุ ร กิจ เช่ น ถนน
รัชดาภิเษก - พระราม 9 สุขมุ วิทตอนปลาย ไปจนถึงย่านบางนา โดยทีบ่ ริเวณศูนย์กลางย่านธุรกิจยังคงมีความต้องการอยู่
ในระดับสูงเช่นกัน
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8

โครงสร้างและการดาเนิ นงานของกองทรัสต์

8.1

การจัดตัง้ กองทรัสต์

8.1.1 ข้อมูลทัวไปของกองทรั
่
สต์ TPRIME
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ ใช้ช่อื ภาษาอังกฤษ
ว่า Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ TPRIME เป็ น
กองทรัสต์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ ทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ด้วยผลของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และสมบูรณ์เมื่อผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์โอนเงินทีไ่ ด้จากการ
จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดั การทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
กองทรัสต์ TPRIME จะก่อตัง้ ขึน้ เมื่อสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ระหว่างบริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด ในฐานะผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์
และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด ในฐานะทรัสตีได้ทาเป็ นหนังสือ และผูก้ อ่ ตัง้ ทรัสต์ได้โอนทรัพย์สนิ
หรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ ทีจ่ ะทาให้เป็ นกองทรัสต์แก่ทรัสตี
เมื่อมีการก่อตัง้ ทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ทรัพย์สนิ เริม่ ต้นทีจ่ ะให้เป็ นกองทรัสต์ ได้แก่เงินที่ผกู้ ่อตัง้ ทรัสต์ได้
จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครัง้ แรก โดยบริษทั ในฐานะผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์มหี น้าทีด่ าเนินการให้ผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์โอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื่อให้การก่อตัง้ กองทรัสต์แล้วเสร็จภายใน 15
วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และยื่นเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงได้ว่ามีการโอนเงินดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต.
พร้อมกับรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
8.1.2 วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ TPRIME
กองทรัสต์ TPRIME จัดตัง้ ขึ้นเพื่อประโยชน์ ในการดาเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด โดยมีวตั ถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) เพื่อเสนอขายตามประกาศ ทจ. 49/2555 และมีวตั ถุประสงค์ใน
การนาหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อกองทรัสต์นาเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์และเงินกูย้ มื ไปลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์แล้ว
กองทรัสต์ TPRIME โดยบริษัทในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนาทรัพย์สนิ หลักดัง กล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการให้เช่า
และ/หรือให้บริการพืน้ ทีข่ องอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการให้เช่า และ/หรือบริการดังกล่าวด้วย
รายได้ท่กี องทรัสต์จะได้รบั จากการดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่าและค่าบริการ โดยจ ะ
แต่งตัง้ บริษทั ซีบเี อ็ม แฟซิลติ ้สี ์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จากัด และ บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จากัด
ให้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) สาหรับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์และโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
ตามลาดับ เพื่อจัดการดูแลทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ การดาเนินงานของบริษทั จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับดูแล
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โดยทรัสตี เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตลอดจน
หลักเกณฑ์ท่ี พ.ร.บ. ทรัสต์ รวมทัง้ ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กาหนด ทัง้ นี้
กองทรัส ต์ จ ะไม่ ด าเนิ น การในลัก ษณะใดที่เ ป็ น การใช้ ก องทรัส ต์ เ พื่อ ประกอบธุ ร กิจ เอง อีก ทัง้ กองทรัส ต์ จ ะไม่ น า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บุคคลทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ไปใช้ประกอบธุรกิจทีข่ ดั
ต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อนึ่ง โครงสร้างของกองทรัสต์ TPRIME สามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ดงั ต่อไปนี้
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8.2

สรุปสาระสาคัญของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

คู่สญ
ั ญา

1. บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด (ในฐานะผูก้ ่อตัง้ กองทรัสต์ซง่ึ จะเข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เมื่อ
มีการก่อตัง้ กองทรัสต์แล้ว)
2. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด (ในฐานะทรัสตี)

ลักษณะของ
กองทรัสต์และกลไก

1. เป็ นกองทรัสต์ตามพ.ร.บ. ทรัสต์ ที่ก่อตัง้ ขึน้ ด้วยผลของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์น้ี และสมบูรณ์
เมื่อผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์โอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีแล้ว

การบริหาร

2. กองทรัสต์น้ีไม่มสี ถานะเป็ นนิตบิ ุคคล โดยเป็ นกองทรัพย์สนิ ที่อยู่ในชื่อและอานาจจัดการ
ของทรัสตี
3. การจัดการกองทรัสต์ จะกระทาโดยทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทไ่ี ด้รบั มอบหมายจากทรัส
ตีซง่ึ ได้รบั การแต่งตัง้ ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
4. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มอี านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักทีเ่ กี่ยวข้องกับการดูแลจัดการ
กองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และทรัสตีมอี านาจหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบหลักในการกากับดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์และผู้รบั
มอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็ นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษา
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์

ชื่อ อายุ ประเภทและ 1. ชื่อของทรัสต์คอื ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม
วัตถุประสงค์ของ
พร็อพเพอร์ต้ี และใช้ช่อื ภาษาอังกฤษว่า Thailand Prime Property Freehold and
กองทรัสต์
Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ TPRIME (ซึง่ ชื่ออาจเปลีย่ นแปลงได้
ตามที่ผู้จดั การกองทรัสต์จะกาหนดเป็ นครัง้ คราว โดยได้รบั อนุ มตั ิจากทรัสตีและจากที่
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์) กองทรัสต์ TPRIME จัดตัง้ ขึน้ โดยไม่มกี าหนดอายุของกองทรัสต์
และเป็ นกองทรัสต์ประเภทไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยทรัสต์จากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
2. กองทรัสต์มวี ตั ถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสัง หาริม ทรัพย์ (REIT) เพื่อเสนอขายต่ อ ประชาชนและมีว ัตถุ ประสงค์ในการน า
หน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3. เมื่อกองทรัสต์นาเงิน ที่ไ ด้จ ากการเสนอขายหน่ ว ยทรัสต์ไ ปลงทุ น ในทรัพย์สนิ หลักของ
กองทรัสต์ กองทรัสต์โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนาทรัพย์สนิ หลักดังกล่าวไปหาผลประโยชน์
โดยการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายหรือแต่งตัง้ ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ทัง้ นี้ ตามข้อกาหนดในสัญญาฉบับนี้ และตาม
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดาเนินการปฏิบตั ิหน้ าที่หรือช่วยในการจัดหา
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ผลประโยชน์ได้
4. รายได้ทก่ี องทรัสต์จะได้รบั จากการดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่
ค่าเช่า และเงินปนั ผลจากบริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนผ่านการถือหุ้น การดาเนินงานของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลโดยทรัสตี ทัง้ นี้ กองทรัสต์จะไม่
ดาเนินการในลักษณะใดทีเ่ ป็ นการใช้กองทรัสต์เข้าดาเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง
5. กองทรัสต์มรี อบระยะเวลาบัญชีประจาปี สน้ิ สุด ณ 31 ธันวาคม ของทุกปี และรอบระยะเวลา
บัญชีประจาปี แรกให้สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทรัพย์สินที่จะให้เป็ น ในเบือ้ งต้นเมื่อมีการก่อตัง้ ทรัสต์ ทรัพย์สนิ เริม่ ต้นที่จะให้เป็ นของกองทรัสต์ได้แก่เงินที่ผกู้ ่อตัง้
กองทรัสต์
ทรัสต์ได้จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครัง้ แรก โดยผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์มี
หน้ าที่ดาเนินการให้ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์โอนเงินที่ได้จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ให้แก่
ทรัสตีเพื่อให้การก่อตัง้ กองทรัสต์แล้วเสร็จ
ภายหลังจากทีก่ องทรัสต์โดยทรัสตีได้รบั ทรัพย์สนิ เริม่ ต้น กองทรัสต์จะนาทรัพย์สนิ เริม่ ต้น และ
เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่
สามารถให้สิน เชื่อ แก่ ก องทรัส ต์ไ ด้ มาใช้ใ นการลงทุ น ทรัพ ย์สิน หลัก ดัง กล่ า วและการช าระ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อ ง นอกจากนี้ ทรัพ ย์สนิ ที่จะให้เ ป็ นกองทรัสต์ย ังรวมถึงทรัพย์สนิ อื่นใดที่
กองทรัสต์จะได้มาเพิม่ เติมตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่ วยทรัสต์

สิท ธิใ นการได้ร ับ ประโยชน์ จ ากกองทรัส ต์ แ บ่ ง ออกเป็ น หน่ ว ย หน่ ว ยละเท่ า ๆ กัน เรีย กว่ า
หน่วยทรัสต์ ซึง่ หน่วยทรัสต์จะให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์เท่าๆ กันในการเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ของ
กองทรัสต์ โดยมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่ วยทรัสต์คอื หน่ วยละ [●] บาท นอกจากนี้ หน่ วยทรัสต์
ของกองทรัสต์น้มี ไิ ด้ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื ในการขายคืนหรือไถ่ถอน
ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครัง้ แรกมีจานวนหน่ วยทรัสต์ทงั ้ สิน้ [●] หน่ วย และมูลค่ารวม
ของหน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายต่อประชาชน ในครัง้ แรกนี้ จะมีมูลค่ารวมกันทัง้ สิน้ ไม่เกิน
[●] บาท ซึง่ คานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้

การเพิ่ มทุนของ
กองทรัสต์

1. กองทรัสต์อาจเพิม่ ทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขายตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่ง
สัญญานี้ ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีด่ าเนินการต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการจัดประชุมผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์เพื่อขอมติอนุ มตั ิให้เพิม่ ทุนและดาเนินการอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องและให้เป็ นไป
ตามสัญญานี้ พ.ร.บ. ทรัสต์ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ประกาศ ข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้อง และมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
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2. การออกหน่วยทรัสต์กรณีเพิม่ ทุนให้ออกเป็ นหน่วยเต็ม กองทรัสต์จะออกหน่วยทรัสต์ทเ่ี ป็ น
เศษมิได้
3. หากการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์และบุคคล
ที่เ กี่ย วโยงกัน ของผู้จ ัด การกองทรัสต์ ง ดออกเสีย งในวาระที่เ กี่ย วกับ การเพิ่ม ทุ น ของ
กองทรัสต์และการออกหน่วยทรัสต์
4. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีด่ าเนินการตามที่สมควรเพื่อให้หน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่ในแต่ละ
คราวสามารถเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ด
การจองซือ้ และชาระเงินค่าหน่วยทรัสต์เพิม่ ทุนนัน้
5. กองทรัสต์อาจเพิม่ ทุนโดยออกหน่ วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขายเป็ นการทัวไปต่
่ อผูล้ งทุน ต่อ
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ หรือเสนอขายเป็ นการเฉพาะเจาะจง
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์บางรายก็ได้ โดยให้เป็ นไปตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์และ
ข้อกาหนดในสัญญาฉบับนี้
เหตุในการเพิ่ มทุน
และกระบวนการ
เพิ่ มทุน

1. เหตุ ใ นการเพิ่ม ทุ น ได้แ ก่ (1) เพิ่ม ทุ น เพื่อ ลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ หรือ สิท ธิก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม (2) เพิม่ ทุนเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ซง่ึ
รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าให้อยู่
ในสภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ (3) เพิม่ ทุนเพื่อต่ อเติมหรือก่อสร้าง
อาคารเพิม่ เติมบนทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่แล้วซึง่ เป็ นของกองทรัสต์หรือ ทีก่ องทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ (4) เพิม่ ทุนเพื่อชาระเงินกูย้ มื หรือภาระ
ผูกพันของกองทรัสต์ และ (5) เหตุอ่นื ใดที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควร โดยได้ร ั บความ
เห็นชอบจากทรัสตี
2. การเพิม่ ทุนต้องไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้ กองทรัสต์ และกฎหมายต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง โดยจะต้องได้รบั มติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ให้อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน
3. ในกรณี ท่ีเ ป็ น การขอมติข องผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ เ พื่อ การเพิ่ม ทุ น แบบมอบอ านา จทัว่ ไป
(General Mandate) ให้กระทาได้เฉพาะกรณี ท่แี สดงไว้อ ย่า งชัด เจนว่า การจัด สรร
หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พิ่ ม ทุ น จะเป็ นไปตามอั ต ราและหลั ก เกณฑ์ ท่ี ก าหนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกีย่ วข้อง และตามแนวทางที่สานักงาน
ก.ล.ต. กาหนด
4. การเพิม่ ทุนต้องกระทาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มมี ติ
อนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุน
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5. ในกรณีทเ่ี ป็ นการเพิม่ ทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม ได้ผ่านกระบวนการเกีย่ วกับ
การได้มาซึ่งทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้ และหากเป็ นการทา
ธุร กรรมระหว่า งกองทรัสต์ก ับ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ห รือบุ ค คลที่เกี่ย วโยงกัน กับ ผู้จดั การ
กองทรัสต์ตอ้ งผ่านการดาเนินการตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
6. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่
การลดทุนชาระแล้ว

ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ มีอ านาจหน้ า ที่ใ นการด าเนิ น การลดทุ น ช าระแล้ว ของกองทรัส ต์ โดย
ดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด สัญญานี้
พ.ร.บ. ทรัส ต์ พ.ร.บ. หลัก ทรัพ ย์ ประกาศและข้อ ก าหนดที่เ กี่ย วข้อ ง และมติ ข องผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์

เหตุในการลดทุน
และกระบวนการลด

เหตุในการลดทุน

ทุน

1. กองทรัสต์มสี ภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ หลืออยู่ภายหลังจากการรับชาระคืนเงินต้นทีก่ องทรัสต์
ให้กู้ยมื แก่บริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าถือหุน้ ซึง่ มีกาหนดชาระคืนจานวน 20 ล้านบาท ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2560 และจานวน 20 ล้านบาทภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ/หรือ
การได้รบั เงินปนั ผลจากกาไรสะสมของบริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนผ่านการถือหุน้ ซึง่ เป็ น
ผลมาจากการที่บริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนผ่านการถือหุ้นจะดาเนินการส่งสภาพคล่อง
ส่วนเกินดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ โดยกองทรัสต์มแี ผนทีจ่ ะทาการลดทุนชาระแล้ว ดังนี้
(1) การลดทุนครัง้ ที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2560 เป็ น จานวนอย่างน้อย 20 ล้านบาท แต่เป็ น
จานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 25 ล้านบาท
(2) การลดทุนครัง้ ที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2560 เป็ นจานวนอย่างน้อย 20 ล้านบาท แต่เป็ น
จานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 25 ล้านบาท
2. กองทรัสต์มสี ภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ หลืออยู่ภายหลังการจาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการตัดจาหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ต้อง
ปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทรัสต์ไม่มกี าไรสะสมเหลืออยู่แล้ว
3. กองทรัสต์มกี ารเพิม่ ทุนเพื่อให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม แต่ปรากฏเหตุขดั ข้องใน
ภายหลัง ทาให้ไม่สามารถได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
4. กองทรัสต์มรี ายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มเี หตุต้องนาไปใช้ในการคานวณกาไร
สุทธิทป่ี รับปรุงแล้วของกองทรัสต์
5. กรณีอ่นื ใดทีผ่ ถู้ อื หน่ วยทรัสต์มมี ติให้ลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ได้
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กระบวนการลดทุน
1. การลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์จะกระทาได้ต่อเมื่อไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการ
ก่อตัง้ กองทรัสต์ บทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ
หรือคาสังที
่ อ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
2. การลดทุนชาระแล้ว หากเป็ นไปตามเหตุลดทุนข้อ 1-4 ข้างต้น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถ
กระทาได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
3. การลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์จะกระทาได้โดยดาเนินการลดทุนชาระแล้วด้วยวิธกี ารลด
มูลค่าหน่วยทรัสต์ให้ต่าลงเท่านัน้
4. ภายหลังจากทีด่ าเนินการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์เสร็จสิน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเฉลีย่
เงินให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี ีช่อื อยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยทรัสต์ โดยคานวณมูลค่าหน่ วยทรัสต์ทใ่ี ช้ในการลดทุนชาระแล้วจากมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ทัง้ นี้ เงินทีเ่ ฉลีย่ คืนต้อง
มิได้มาจากเงินกาไรของกองทรัสต์
ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์

สิทธิ และความรับผิดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เป็ นไปตามทีก่ าหนดในสัญญานี้ เช่น
1. การเป็ นผู้ถือ หน่ วยทรัสต์มิไ ด้ก่อ ให้เกิดนิ ติสมั พันธ์ในลัก ษณะของตัวการตัว แทน หรือ
ลักษณะของการเป็ นหุ้นส่วนหรือลักษณะอื่นๆ ระหว่างทรัสตีและผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และ
ระหว่างผู้ถือหน่ วยทรัสต์ด้วยกัน และมิได้ทาให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์มีความรับผิดในกรณีท่ี
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการชาระหนี้ให้แก่ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือ
เจ้าหนี้ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และเจ้าหนี้ของกองทรัสต์จะบังคับ
ชาระหนี้ได้จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เท่านัน้
2. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิเรียกให้กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ไม่ เกินไปกว่าเงินกาไร
ภายหลังจากหักค่าใช้จ่าย การชาระคืนเงินต้นจากการกูย้ มื ทีถ่ ึงกาหนดชาระ ภาระผูกพัน
อื่นทีถ่ ึงกาหนดชาระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายสารองต่างๆ ตามที่
กฎหมายอนุ ญาตให้กองทรัสต์หกั ได้ และมีสทิ ธิเรียกให้คนื เงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจานวน
ทุนของกองทรัสต์ทป่ี รับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนต่ากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์
3. การเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์ไ ม่ทาให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์มีกรรมสิท ธิแ์ ละสิทธิเรียกร้องเหนื อ
ทรัพ ย์สิน ของกองทรัส ต์ โ ดยเด็ด ขาดแต่ เ พีย งผู้เ ดีย วไม่ ว่ า ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใด และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยผู้
ถือหน่ วยทรัสต์มีสทิ ธิติดตามเอาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์คืนจากบุคคลภายนอกในกรณี
ทีท่ รัสตีและ/หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้
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หรื อ พ.ร.บ. ทรัส ต์ อ ัน เป็ น ผลให้ ท รัพ ย์ สิ น ในกองทรัส ต์ ถู ก จ าหน่ า ยจ่ า ยโอนไปยั ง
บุคคลภายนอก ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทพ่ี .ร.บ. ทรัสต์กาหนด
4. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่ตอ้ งรับผิดต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตีในการชาระเงินอื่นใดเพิม่ เติม
ให้แก่กองทรัสต์หลังจากทีไ่ ด้ชาระเงินค่าหน่ วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ถื อหน่ วยทรัสต์
ไม่มคี วามรับผิดอื่นใดเพิม่ เติมอีกสาหรับหน่วยทรัสต์ทถ่ี อื นัน้
5. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ตลอดจน
ซักถาม และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ของทรัสตีและผู้จดั การ
กองทรัสต์ว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายที่เกี่ยวข้องและสัญญานี้กาหนดไว้หรือไม่
อย่างไรก็ตาม ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิเข้าแทรกแซงการดาเนินงานตามปกติ (Day-today Operations) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี ซึง่ เรื่องดังกล่าวให้ถอื เป็ นอานาจและ
ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือทรัสตี แล้วแต่กรณี และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ไม่อาจใช้สทิ ธิ
ของตนเพื่อการใดๆ อันเป็ นการขัดหรือแย้ง หรือจะส่งผลให้มกี ารดาเนินการทีไ่ ม่เป็ นไป
ตามข้อกาหนดในสัญญาฉบับนี้
6. ผู้ถือหน่ วยทรัสต์แต่ละรายมีสทิ ธิลงมติเพื่อทาการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือ
แก้ไขวิธีการจัดการ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์
การโอนหน่ วยทรัสต์ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ส ามารถโอนหน่ ว ยทรัส ต์ เ ว้ น แต่ จ ะเข้า ข่ า ยเป็ น กรณี ท่ีถู ก จ ากัด การโอน
หน่ วยทรัสต์ตามทีร่ ะบุในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยวิธกี ารโอนหน่ วยทรัสต์เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ใน
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
การลงทุนของ
กองทรัสต์

1. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ
ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และคาสังที
่ เ่ กีย่ วข้องอื่นใด
2. กองทรัสต์มนี โยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์) และทรัพย์สนิ อันเป็ นส่วนควบ
หรื อ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ข องอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ด ัง กล่ า ว และการจัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ กองทรัสต์ยงั อาจทาการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
โดยทางอ้อม โดยเป็ นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านการเข้าถือหุน้ ในบริษัททีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ ทัง้ นี้ กองทรัสต์ไม่มี
นโยบายในการลงทุนทรัพย์สนิ อื่นใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สนิ ที่มกี ารระบุเอาไว้ใน
สัญญาฉบับนี้
3. การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการต่างๆ ตามทีส่ ญ
ั ญา
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กาหนดเช่น จะต้องตรวจสอบหรือสอบทาน (การทา Due Diligence) ข้อมูลและสัญญา
ต่ า งๆ ที่เ กี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักและอุ ป กรณ์ (ถ้ ามี) ต้อ งจัด ให้มีการประเมิน มูลค่ า
ทรัพย์สนิ หลักอย่างน้อยตามข้อกาหนดในสัญญาฉบับนี้ ฯลฯ รวมทัง้ ต้องเป็ นไปตามระบบ
การอนุมตั ติ ามทีก่ าหนดในสัญญา เช่น ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมที่
เป็ นไปตามสัญญาฉบับนี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ฯลฯ
4. การจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ หลัก ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการต่างๆ ตามที่สญ
ั ญา
กาหนดเช่น ก่อนการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั ให้มกี ารประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ หลักตามสัญญาฉบับนี้ ทัง้ นี้ การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ (ก) การจาหน่ ายไปจะกระทาโดยเปิ ดเผย และมีสาระของรายการ
ตามทีก่ าหนดในสัญญาฉบับนี้ และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามทีส่ ญ
ั ญาฉบับนี้กาหนด (ข) การจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักทีเ่ ป็ น
การจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักก่อนครบหนึ่งปี นับแต่วนั ทีก่ องทรัสต์ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักนัน้
หรือการจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธิให้
์ แก่เจ้าของเดิม นอกจาก
จะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญาฉบับนี้แล้ว ยังต้องเป็ นกรณีท่เี ป็ นเหตุจาเป็ นและ
สมควร โดยได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ด้วย
5. นอกเหนื อ จากการลงทุ น ในทรัพ ย์สิน หลัก กองทรัส ต์ มีน โยบายจะลงทุ น หรือ มีไ ว้ซ่ึง
ทรัพย์สนิ อื่นตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั ๋วเงินคลัง เงินฝากในธนาคาร
หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย เป็ นต้น
การจัดหา
ผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ตอ้ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. กองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าทรัพย์สนิ ทีใ่ ห้เช่าเท่านัน้ ห้ามดาเนินการใน
ลัก ษณะใดที่เ ป็ น การใช้ก องทรัส ต์เ ข้า ด าเนิ น ธุ ร กิจ หรือ ประกอบธุ ร กิจ เอง เช่ น เป็ น ผู้
ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้น
2. ในกรณี ท่ีก องทรัส ต์จ ะให้เ ช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์แ ก่ บุ ค คลที่จ ะน าอสัง หาริม ทรัพ ย์นัน้ ไป
ประกอบธุร กิจ ที่ก องทรัสต์ไ ม่ สามารถดาเนิ นการได้เ อง เช่ น ธุร กิจโรงแรม หรือธุ ร กิจ
โรงพยาบาล เป็ นต้น จะต้องมีขอ้ ตกลงที่กาหนดค่า เช่าส่วนใหญ่เป็ นจานวนที่แน่ นอนไว้
ล่วงหน้า
3. ห้ามมิให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ให้เช่า และ/หรือให้ใช้พน้ื ที่ อสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลทีม่ เี หตุอนั
ควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ไปใช้ประกอบธุรกิจทีข่ ดั ต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
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4. ผู้จดั การกองทรัสต์จะดูแลรักษาทรัพย์สนิ หลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้
โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีจ่ ดั ให้มกี ารประกันภัยทีเ่ พียงพอตลอดระยะเวลาทีก่ องทรัสต์
ลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก ซึง่ ครอบคลุมถึงวินาศภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ กับอสังหาริมทรัพย์ และการ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอ่ าจได้รบั ความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์หรือ
จากการดาเนินการในอสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินทีท่ รัสตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสม ทัง้ นี้
ผู้จ ัด การกองทรัสต์ จ ะด าเนิ น การให้ท รัส ตีใ นนามของกองทรัส ต์ และผู้ใ ห้กู้ใ นกรณี ท่ี
กองทรัสต์กยู้ มื เงิน (ถ้ามี) เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ในการประกันดังกล่าว (เว้นแต่ในกรณีการ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กรณีทส่ี ญ
ั ญาเช่าทีก่ องทรัสต์เข้าทาเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ได้กาหนดเงื่อนไขไว้เป็ นอย่างอื่น หรือกรณีท่กี องทรัสต์หรือ
บริษทั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนมีการกูย้ มื เงินโดยมีเงื่อนไขให้ระบุ ให้ทรัสตีในนามกองทรัสต์
และผูใ้ ห้กู้ (ถ้ามี) เป็ นผูร้ บั ประโยชน์และผูเ้ อาประกันร่วม)
5. ในกรณีท่กี องทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ และผู้จดั การ
กองทรัสต์ประสงค์จะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้เช่าแก่
เจ้าของกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการเช่าเดิม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งกาหนดค่าเช่าทีเ่ รียกเก็บจาก
เจ้าของกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการเช่าเดิมในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็ น
การทาธุรกรรมกับคู่คา้ ทัวไปที
่ เ่ ป็ นบุคคลภายนอก
การกู้ยืมเงิ นและก่อ
ภาระผูกพันของ
กองทรัสต์

1. การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์จะต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้เท่านัน้
(ก)

กู้ยมื เงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าซึ่งเป็ นทรัพย์สนิ หลักหรือ
ทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม

(ข)

กูย้ มื เงินเพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์

(ค)

กู้ยืม เงิน เพื่อ น ามาใช้เ พื่อ การดูแ ล ซ่ อ มบ ารุ ง รัก ษา หรือ ปรับ ปรุ ง ทรัพ ย์สิน ของ
กองทรัสต์ ได้แก่อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรืออสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์มี
สิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมนาไปจัดหาผลประโยชน์ หรือสอดคล้องกับ
สภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

(ง)

กู้ยืม เงิน เพื่อ ต่ อ เติม หรือ ก่ อ สร้า งอาคารเพิ่ม เติม บนที่ดิน ที่มีอ ยู่แ ล้ว ซึ่ง เป็ น ของ
กองทรัสต์หรือทีก่ องทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป

(จ)

กูย้ มื เงินเพื่อชาระเงินกูย้ มื หรือภาระผูกพันของกองทรัสต์

(ฉ)

เหตุจาเป็ นอื่นใดตามที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อบริหารจัดการกองทรัสต์
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และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
2. กองทรัสต์สามารถกู้ยืม เงิน ได้ด้ว ยวิธีก ารโดย (ก) การขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิ ช ย์
สถาบันการเงิน บริษทั ประกันภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์
ได้ ทัง้ นี้ โดยไม่ ข ดั กับ กฎหมาย ประกาศ ค าสังใด
่ หรือ หลัก เกณฑ์ใ ดๆ ที่เ กี่ย วข้อ งที่
สานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกากับดูแลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องประกาศกาหนด (ข) การออกตรา
สารหรือหลักทรัพย์หรือเข้าทาสัญญาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการกูย้ มื กับบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่นที่
สามารถให้กู้ยมื ได้ ทัง้ นี้โดยไม่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ คาสังใด
่ หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่
เกีย่ วข้องทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ไม่ว่าด้วยวิธกี ารใด ต้องไม่มลี กั ษณะดังนี้
(ก)

มีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขทานองเดียวกับข้อกาหนดของหุน้ กูท้ ใ่ี ห้ไถ่ถอนหุน้ กูเ้ มื่อมีการ
เลิกบริษทั (perpetual bond)

(ข)

ให้สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุน้

(ค)

มีลกั ษณะของอนุพนั ธ์แฝง

(ง)

มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์

4. สัดส่วนการกู้ยมื เงินต้องไม่เกินอัตราส่วนตามที่กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และตามที่
กฎหมายกาหนด
5. การก่ อ ภาระผู ก พัน แก่ ท รัพ ย์สิน ของกองทรัส ต์ ให้ก ระท าได้เ ฉพาะกรณี ท่ีจ าเป็ น และ
เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการทรัพ ย์สนิ ของกองทรัสต์ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ และตามทีก่ ฎหมายกาหนด
6. กองทรัสต์จะกูย้ มื เงินหรือก่อภาระผูกพันได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เป็ น
สาคัญ และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์วธิ กี ารกูย้ มื เงินหรือการก่อภาระผูกพันดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยมื เงิน
หรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน จากนัน้ นาเสนอต่อทรัสตีเพื่อพิจารณา
อนุมตั เิ ป็ นกรณีไป ในการนี้ ทรัสตีสามารถนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เพื่อ
ขออนุมตั ไิ ด้ตามทีท่ รัสตีเห็นสมควร

(ข)

ทรัสตีเป็ นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าทาสัญญาเพื่อกูย้ มื เงินหรือก่อภาระ
ผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์

(ค)

กรณีท่ีกองทรัสต์ต้องจัดหาหลัก ประกันสาหรับ การกู้ยืมเงิน ในการกู้ยืมเงินและ
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จัดหาหลักประกันดังกล่าว กองทรัสต์ตอ้ งได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ทัง้ นี้ เว้นแต่ ในกรณีท่ี (1) เป็ นการจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมโดยไม่มผี ลเป็ นการ
เพิม่ วงเงินหลักประกันที่กองทรัสต์เคยให้ไว้สาหรับการกูย้ มื เงิน (2) เป็ นการกูย้ มื
ครัง้ ใหม่เพื่อใช้ในการชาระหนี้เงินกู้เดิม (Refinance) ซึ่งการกู้ยมื ครัง้ ใหม่ไม่เกิน
วงเงินกู้เดิม โดยมีเงื่อนไขตามสัญญากู้ยมื ครัง้ ใหม่นัน้ เทียบเท่าหรือดีกว่าเงื่อนไข
ตามสัญ ญากู้ยืม ครัง้ ก่ อ นหน้ า และหลัก ประกัน ที่ก องทรัสต์ จ ะให้แ ก่ เ จ้า หนี้ ข อง
กองทรัสต์สาหรับการกูย้ มื ครัง้ ใหม่มจี านวนเท่าเดิมหรือน้อยลง หรือ (3) ผูใ้ ห้กหู้ รือ
เจ้าหนี้รายเดิมโอนสิท ธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยมื เงินและ/หรือ หลักประกันที่มอี ยู่
แล้วแต่เดิมให้ผรู้ บั โอนสิทธิเรียกร้องซึง่ เป็ นผูใ้ ห้กหู้ รือเจ้าหนี้รายใหม่
(ง)

กรณีท่กี องทรัสต์กู้ยมื เงินเพื่อนามาใช้เพื่อการดูแล ซ่อมบารุงรักษา หรือปรับปรุง
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ หรือต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิม่ เติมบนทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่แล้ว
ซึ่ง เป็ น ของกองทรัสต์ห รือที่กองทรัสต์มีสิทธิก ารเช่า เพื่อ ประโยชน์ ใ นการจัด หา
ผลประโยชน์ ข องกองทรัสต์ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ต้อ งค านึ ง ถึง ก าหนดเวลาเช่ า ที่
เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าด้วย

(จ)

ในกรณีทก่ี องทรัสต์จะมีการกูย้ มื เงิน ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ นเรื่องดังต่อไปนี้
(1)

การเปิ ดเผยจานวนเงินกูย้ มื และเงินกันสารองเพื่อชาระหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงิน
หรือตามทีม่ ภี าระผูกพันจากการกูย้ มื เงินในแต่ละปี จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิน้
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี ของกองทรัสต์

(2)

การกาหนดวงเงินกันสารองตาม (1) ทีเ่ หมาะสม โดยคานึงถึงจานวนเงินกูย้ มื
หรือภาระผูกพันจากการกูย้ มื เงินและระยะเวลาการชาระหนี้ ผลกระทบต่อการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ และสถานะเงินสดที่เกิดจากการ
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (unrealized loss) จากการประเมินค่าหรือการสอบทาน
การประเมินค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์

(3)

การกาหนดให้กองทรัสต์อาจนาวงเงินกันสารองของรอบระยะเวลาบัญชีใดทีม่ ี
สภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะกันเงินสารอง ไปรวมเพื่อการกันสารองในรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ๆ ไป

7. กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงิน โดยการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัท
ประกันภัยและ/หรือบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ หรือการ
ออกตราสารหรือเข้าทาสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืม ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของ
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กองทรัสต์ และ/หรือ ท าธุ ร กรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ของทรัสตีไ ด้ ตาม
หลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. และคาสังที
่ ่เกี่ยวข้องอื่นใดที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
8. ในกรณีทก่ี องทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักโดยทางอ้อมผ่านบริษทั ทีก่ องทรั สต์ถอื หุน้ หาก
บริษทั ดังกล่าวจะมีการกูย้ มื เงินไม่ว่าด้วยวิธกี ารใด การกูย้ มื เงินของบริษทั ดังกล่าวจะต้องมี
ลักษณะเช่นเดียวกับทีก่ าหนดในข้อ 1 ถึงข้อ 7 โดยอนุ โลม เว้นแต่ในกรณีของสัดส่วนการ
กูย้ มื เงินตามข้อ 4 ให้พจิ ารณาเฉพาะในชัน้ ของกองทรัสต์
การประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน

การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุน
1. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีแ่ ต่งตัง้ ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ต้องเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต.
ทีเ่ กีย่ วกับการให้ความเห็นชอบบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผูป้ ระเมินหลัก
2. การประเมินมูลค่าต้องไม่กระทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ รายเดียวกันติดต่อกันเกินสอง
ครัง้
3. ต้อ งดาเนิ น การประเมิน ตามรูป แบบที่ก าหนดในสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์ เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์
สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนและผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
4. ต้องมีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกหนึ่งปี นับแต่วนั ทีม่ กี ารประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบ
ครัง้ ล่าสุด
5. ในกรณีกองทรัสต์มกี ารลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยทางอ้อม การประเมินมูลค่าหรือการ
สอบทานการประเมินมูลค่าทีก่ ระทาในชัน้ ของกองทรัสต์ ให้คานึงถึงภาระภาษีของบริษทั ที่
กองทรัสต์เป็ นผูถ้ อื หุน้ และปจั จัยอื่นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์
ลงทุนโดยทางอ้อมด้วย
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อื่นทีก่ องทรัสต์ลงทุน
1. ใช้มลู ค่ายุตธิ รรมตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการกาหนดมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนทีอ่ อกโดย
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนโดยอนุโลม
2. ในกรณีหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 ไม่รองรับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สนิ ใด ให้ใช้
มูลค่าทีเ่ ป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับหรือมาตรฐานสากล
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
หลัก เกณฑ์ก ารคานวณมูลค่า ทรัพ ย์สินสุทธิเ ป็ น ไปตามที่ก าหนดในสัญญาก่อ ตัง้ ทรัสต์ และ
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะจัด ท าและส่ ง รายงานมู ล ค่ า ทรัพ ย์สิน สุ ท ธิข องกองทรัส ต์ แ ละมู ล ค่ า
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หน่ ว ยทรัสต์ ณ วัน ท าการสุด ท้า ยของแต่ ละไตรมาส ซึ่ง ผ่ า นการรับ รองจากทรัสตีแ ล้ว ต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต.ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละไตรมาสนัน้ นอกจากนี้ ผู้จดั การ
กองทรัสต์จะจัดทาและส่งรายงานทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่ วยทรัสต์ ณ วันทา
การสุดท้ายของแต่ละเดือนให้ทรัสตีตรวจสอบภายใน 30 วันนับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละเดือน
การทาธุรกรรม
ระหว่างกองทรัสต์
กับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์

1. ด้านสาระของรายการ ต้องเป็ นธุรกรรมทีเ่ ข้าลักษณะทีก่ าหนดในสัญญานี้
2. ด้านระบบในการอนุ มตั ิ ต้องผ่านการดาเนินการตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสัญญานี้ (เว้นแต่
การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ทไ่ี ด้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน)
เช่น ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี หรือในกรณีท่เี ป็ นธุรกรรมทีม่ มี ูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้าน
บาท หรือตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ขน้ึ ไป แล้วแต่มูลค่าใด
จะสูงกว่า ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ด้วย ในกรณีทเ่ี ป็ นธุรกรรมทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่ 20,000,000 บาทขึน้ ไป หรือเกินร้อยละ 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รบั มติของที่ประชุมผู้
ถือหน่ วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

การทาธุรกรรมที่
ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่กระทาการใดอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
เป็ นการขัดแย้งทาง ไม่ว่าการกระทานัน้ จะเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการ
ผลประโยชน์ระหว่าง เรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นว่าได้จดั การกองทรัสต์ใน
กองทรัสต์กบั ทรัสตี ลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอ
แล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูล
และการคัดค้านดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เป็ นการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว หรือช่องทางอื่นใดทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทาธุรกรรมได้
อย่างทัวถึ
่ ง
2. มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ มเหตุสมผล ซึง่ ต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน
3. มีก ารเปิ ด เผยช่ อ งทาง วิธีก าร และระยะเวลาในการแสดงการคัด ค้า นที่ช ัด เจน โดย
ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน เว้นแต่ในกรณีทม่ี กี ารขอมติผถู้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อ
เข้าทาธุรกรรมดังกล่าว ให้การคัดค้านกระทาในการขอมติผถู้ อื หน่วยทรัสต์นัน้
4. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธกี ารทีม่ กี ารเปิ ดเผยตามข้อ
3. ข้างต้น ในจานวนเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
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ทรัสตีจะกระทาหรือยินยอมให้มกี ารทาธุรกรรมทีเ่ ป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
ไม่ได้
การเปิ ดเผยข้อมูล
ของกองทรัสต์

1. ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ มีห น้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการจัด ท าและเปิ ด เผยข้อ มู ล ของ
กองทรัสต์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ตามทีก่ าหนด
ในสัญญานี้ หากผู้จดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิหน้าทีบ่ กพร่อง หรือไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ถูกต้อง
ครบถ้ ว น ซึ่ง รวมถึ ง การไม่ เ ปิ ด เผยข้อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและเป็ น ป จั จุ บ ัน ตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด หรือเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จ เปิ ดเผยข้อมูลที่
ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ปกปิ ด ข้อมูลทีค่ วร
ต้องแจ้ง ให้ทราบ หรือ ข้อ ความที่อ าจทาให้สาคัญ ผิด เกี่ย วกับ การดาเนิ นงานหรือฐานะ
การเงินของกองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ใ ห้ถูกต้องครบถ้วนจนเกิด ความรับผิดตาม
กฎหมายต่อกองทรัสต์ ให้กองทรัสต์มสี ทิ ธิเรียกร้องโดยตรงต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อได้รบั
ชดเชยความเสีย หายใดๆ จากผู้จ ัด การกองทรัสต์จ นเต็ม จ านวนตามที่ก องทรัสต์ต้อ ง
เสียหายจริง
2. นอกจากการเปิ ดเผยข้อมูลตามทีก่ าหนดข้างต้นแล้ว ในกรณีทม่ี ปี ระกาศ หรือคาสังใดของ
่
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้ผู้จดั การกองทรัสต์มหี น้าที่ต้อง
เปิ ดเผยข้อมูล หรือนาส่งสารสนเทศใดอันเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ และการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ติ ามประกาศ หรือคาสัง่
ดังกล่าวด้วย

การจ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผถู้ ือ
หน่ วยทรัสต์

1. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของกาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้ว ของรอบปี บญ
ั ชี (กาไรสุทธิท่ปี รับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้
(1) การหักกาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการ
ประเมินค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ รวมทัง้ การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของ
สานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ (2) การหักด้วยรายการ
เงินสารองเพื่อการชาระหนี้เงินกู้ยมื หรือภาระผูกพันจากการกู้ยมื เงินของกองทรัสต์ตาม
วงเงินทีไ่ ด้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วนหรือแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี แล้วแต่กรณี) โดยประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์นนั ้ แบ่งเป็ น
ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทน
ระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่กรณีทก่ี องทรัสต์มกี ารเพิม่
ทุน กองทรัสต์อ าจมีก ารจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนเกิน กว่ า 4 ครัง้ ต่ อ รอบปี บ ัญ ชีไ ด้เ พื่อ
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ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ซง่ึ ถือหน่วยทรัสต์อยู่ก่อนมีการเพิม่ ทุน
2. ส าหรับ การลงทุ น ทางอ้ อ มของกองทรัส ต์ ผ่ า นการถื อ หุ้ น นั น้ ผู้ จ ั ด การกองทรัส ต์ จ ะ
ดาเนินการให้บริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนจ่ายเงินปนั ผลให้แก่กองทรัสต์เป็ นจานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกาไรสุทธิของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน โดย
ไม่ขดั แย้งกับบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์อ าจ
พิจารณาให้บริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลเพื่อให้กองทรัสต์สามารถ
ดาเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ตามความเหมาะสม
3. ในกรณีท่กี องทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
4. หลักเกณฑ์ในการจ่า ยผลประโยชน์ ตอบแทนและผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ท่มี ีสทิ ธิในการได้ร ับ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
การขอมติ และการ
ประชุมผูถ้ ือ
หน่ วยทรัสต์

1. การขอมติเพื่ออนุ มตั ิในเรื่องใดๆ ในการบริหารจัดการและการดาเนินงานของกองทรัสต์
ตามทีส่ ญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ และพ.ร.บ. ทรัสต์กาหนดนัน้ ให้กระทาด้วยวิธกี ารจัดประชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์เท่านัน้
2. เหตุในการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มดี งั ต่อไปนี้
2.1 การได้ม าหรือ จ าหน่ า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์สิน หลัก ที่มีมูลค่ า ตัง้ แต่ ร้อยละ 30 ของมูลค่ า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
2.2 การออกตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ประเภทหนี้ หรือการกู้ยืมเงินที่กองทรัสต์ต้อง
จัดหาหลักประกัน
2.3 การเพิม่ ทุนหรือการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ทม่ี ไิ ด้ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้าใน
สัญญานี้
2.4 การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไปของกองทรั
่
สต์
2.5 การทาธุรกรรมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ซึง่ มีขนาดรายการตัง้ แต่ 20,000,000 บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
2.6 การเปลีย่ นแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
2.7 การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนทรัสตี หรือผู้จดั การกองทรัสต์ ตามที่สญ
ั ญาก่อตัง้
ทรัสต์กาหนด
2.8 การแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม สัญ ญาฉบับ นี้ ใ นเรื่อ งที่ก ระทบสิท ธิผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ อ ย่ า งมี
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นัยสาคัญ
2.9 การเลิกกองทรัสต์
2.10 กรณีอ่นื ใดทีท่ รัสตีเห็นว่าเป็ นกรณีจาเป็ นหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้ทป่ี ระชุมผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์พจิ ารณาและมีมติในเรื่องดังกล่าว
3. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มกี ารประชุมสามัญประจาปี ซง่ึ ต้องจัดให้มขี น้ึ ภายในสีเ่ ดือนนับ
แต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทรัสต์
4. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ซง่ึ ถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่ี
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดมีสทิ ธิเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์เรียกประชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์
5. ในกรณีเรื่องใดที่ทรัสตีเห็นว่าเป็ นกรณี จาเป็ นหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้ท่ปี ระชุมผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรื่องนัน้ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ให้มีการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
6. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ นการเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ โดยในการเรียกประชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ติ ามวิธกี ารเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทส่ี ญ
ั ญา
ก่อตัง้ ทรัสต์กาหนด
ในกรณีตามข้อ 4 และ ข้อ 5 หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์มไิ ด้ดาเนินการเรียกประชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์และ/
หรือทรัสตี แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตีดาเนินการเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้
7. การประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ต้องมีผถู้ อื หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทงั ้ หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
โดยให้ทรัสตีแต่งตัง้ บุคคลหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ซึง่ ประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มอี านาจหน้าทีต่ ามทีร่ ะบุในสัญญา
8. เว้นแต่สญ
ั ญานี้จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีทวไป
ั ่ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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(1)

การได้มาหรือ จาหน่ า ยไปซึ่ง ทรัพย์สนิ หลัก ที่มีมูลค่ าตัง้ แต่ ร้อ ยละ 30 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์

(2)

การเพิ่ม ทุ น หรือ การลดทุ น ช าระแล้ว ของกองทรัส ต์ ท่ีมิไ ด้ร ะบุ ไ ว้เ ป็ น การ
ล่วงหน้าในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

(3)

การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไปของกองทรั
่
สต์

(4)

การทาธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการตัง้ แต่ 20,000,000 บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า

(5)

การเปลีย่ นแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์

(6)

การเปลี่ย นแปลงทรัสตี หรือ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ตามที่สญ
ั ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์
กาหนด

(7)

การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาก่ อ ตั ง้ ทรั ส ต์ ใ นเรื่ อ งที่ ก ระทบสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ

(8)

การเลิกกองทรัสต์

ทัง้ นี้ ภายใต้บงั คับแห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ทรัสตีแต่งตัง้ บุคคลหนึ่งเพื่อทา
หน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
หากการประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเรื่องทีท่ รัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์มี
ส่วนได้เสีย ให้ทรัสตีหรือผู้จดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มี
สิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว (ในกรณีทท่ี รัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือ
ผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์) ในกรณีท่ที รัสตีมีส่วนได้เสียในวาระใด ให้ผู้จดั การ
กองทรัสต์นาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ารณาแต่งตัง้ ให้เป็ นประธาน
ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ ในกรณีทท่ี งั ้ ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ว่ นได้เสีย
ในวาระใด ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ารณาแต่งตัง้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งขึน้ เป็ นประธานในที่
ประชุม ทัง้ นี้ ที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ในกรณีดงั กล่าวจะไม่นับรวมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ซ่งึ เป็ น
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์
การพิจารณาของทีป่ ระชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ในวาระใดทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์มี
ส่วนได้เสีย ให้ประธานออกจากการประชุมในวาระนัน้ และให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์นาเสนอรายชื่อ
บุ ค คลเพื่อ ให้ ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ ให้เ ป็ น ประธานในที่ป ระชุ ม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ
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การจากัดสิ ทธิ ใน
การรับประโยชน์
ตอบแทน การ
จัดการกับประโยชน์
ตอบแทน และสิ ทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

สัญญานี้ได้กาหนดข้อจากัดสิทธิในการรับประโยชน์ และสิทธิในการออกเสียง ในกรณีทม่ี กี าร
จัด สรรหน่ ว ยทรัส ต์ ใ ห้ แ ก่ บุ ค คลใดหรือ กลุ่ ม บุ ค คลเดีย วกัน ใดซึ่ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม ประกาศ
ทจ. 49/2555 โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ นอกจากนี้ บริษัท ต้องไม่จดั สรร
หน่ วยทรัสต์ให้แก่ผู้ลงทุนต่ างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทรัสต์ โดยผู้ถือหน่ วยทรัสต์ทถ่ี ือหน่ วยทรัสต์เกิ นกว่าอัตราหรือไม่เป็ นไปตาม
ของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 มีขอ้ จากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน โดย
จะได้รบั ประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าทีเ่ ป็ นไปตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในส่วนทีอ่ ยู่ในอัตรา
ที่ประกาศ ทจ. 49/2555 กาหนด โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้มีการคานวณหาจานวน
หน่ วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์แต่ละรายทีอ่ ยู่ในกลุ่ม
บุคคลนัน้ โดยจะใช้วธิ กี ารเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์แต่ละราย
(Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ทัง้ นี้ เว้นแต่ สานักงาน
ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด สังการ
่
หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ส่วนประโยชน์ตอบแทนทีไ่ ม่อาจ
จ่ายแก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าวนัน้ ให้ตกเป็ นของผู้ถือหน่ วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือ
หน่ ว ยทรัส ต์ โดยผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะพิจ ารณาจัด สรรผลประโยชน์ ด ัง กล่ า วให้ แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ในคราวนัน้ หรือในคราวอื่นใด
สิ ทธิ หน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ
ของทรัสตี

ทรัสตีมีสถานะเป็ นนิติบุคคล มีอานาจและความสามารถทางกฎหมาย รวมทัง้ มีสทิ ธิในฐานะ
ผู้เป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ และมีหน้ าที่จดั การกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และตามพ.ร.บ.
ทรัสต์
ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่กองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์หรือบุคคลใดๆ
จากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทรัสตี หากทรัสตีได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวัง
เยี่ยงผู้มวี ชิ าชีพ รวมทัง้ ด้วยความชานาญ โดยปฏิบตั ิต่อผู้ ถือหน่ วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และเป็ นไปตามสัญญานี้ ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)
ในการนี้ แม้ทรัสตีไม่ตอ้ งรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่กองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ตาม
วรรคหนึ่ง ให้ทรัสตียงั มีหน้าทีด่ าเนินการเรียกร้องต่อผู้ทก่ี ่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์
หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เพื่อให้กองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ได้รบั ชดเชยความเสียหายตาม
ความเป็ นจริง
ทรัสตีไม่ตอ้ งรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่กองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ หรือบุคคลใดๆ
จากการกระทา หรือการงดเว้นกระทาการใดๆ ของผู้จดั การกองทรัสต์ หากว่าทรัสตีได้ปฏิบตั ิ
หน้าทีโ่ ดยสุจริต และได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการกากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิ
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หน้าทีข่ องผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อให้เป็ นไปตามสัญญานี้ และพ.ร.บ. ทรัสต์ตลอดจนประกาศที่
เกีย่ วข้องแล้ว
ในกรณีเ ช่ น ว่ าให้ก องทรัสต์โดยทรัสตีมีสิทธิเ รีย กร้อ งโดยตรงต่ อ ผู้จ ัดการกองทรัสต์เ พื่อ ให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ชดเชยเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ให้ แก่กองทรัสต์ หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ตามความเป็ นจริง
ทัง้ นี้ หากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ตามความ
จาเป็ น เพื่อ ป้ อ งกัน ยับ ยัง้ หรือ จ ากัดมิใ ห้เ กิดความเสีย หายอย่ างร้า ยแรงต่ อ ประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์หรือผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ทงั ้ ปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์
แทนในระหว่างนี้ได้ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในสัญญานี้
การจากัดความรับ
ผิดของทรัสตีและ
การชดใช้ความ
เสียหายให้แก่ทรัสตี

ความรับผิดต่อบุคคลใดตามสัญญาใดๆ ซึง่ ทรัสตีได้กระทาในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถึ ง
ความรับผิดต่อบุคคลใดอันเกิดจากหรือทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ใดๆ ของกองทรัสต์ให้มจี านวนจากัด
โดยทรัสตีจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่เกินจานวนเงินชดใช้ค่าเสียหายทีท่ รัสตีจะ
ได้รบั ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา ทัง้ นี้ การจากัดความรับผิดนี้ต้องไม่ขดั กับสัญญานี้หรือ พ.ร.บ.
ทรัสต์กาหนดไว้ โดยเจตนา โดยไม่สจุ ริตหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในกรณีเช่นว่านี้
ทรัสตีจะมีขอ้ ยกเว้นความรับผิดมิได้

การแต่งตัง้ เงื่อนไข
และวิ ธีการ
เปลี่ยนแปลง และ
ค่าตอบแทนของ
ทรัสตี

1. การแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่จะต้องกระทาโดยอาศัยมติ ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
2. ทรัสตีจะพ้นสภาพจากการเป็ นทรัสตีเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

ทรัสตีลาออกจากการทาหน้าที่

(ข)

ทรัสตีถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือ สิน้ สภาพนิตบิ ุคคล

(ค)

ทรัสตีเลิกกิจการและเข้าสูก่ ระบวนการชาระบัญชี

(ง)

ทรัสตีถูกถอดถอนจากการทาหน้าที่ ตามทีก่ าหนดในสัญญา

(จ)

ทรัส ตีห ยุ ด ประกอบธุ ร กิจ เป็ น ทรัส ตีไ ม่ ว่ า โดยสมัค รใจหรือ ตามค าสัง่ พัก การ
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นการชัวคราวหรื
่
อสังเพิ
่ กถอนการอนุ ญาตให้ประกอบ
ธุรกิจเป็ นทรัสตี

3. ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ โ ดยอาศัย มติ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวนเสีย งทั ง้ หมดของ
ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ท่มี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อาจถอดถอนทรัสตีได้ เมื่อ
ปรากฏว่าทรัสตีมไิ ด้จดั การทรัสต์ตามหน้าทีท่ ก่ี าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ พ.ร.บ. ทรัสต์
หรือกฎหมายอื่นใดซึ่ง มิใช่ความผิดลหุโทษ และทรัสตีไม่อาจเยียวยาแก้ไขให้ส้นิ ไปได้
ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วนั ทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์แจ้งให้ทรัสตีทราบถึงเหตุดงั กล่าว
4. หากมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สัญญานี้ยงั คงมีผลบังคับใช้และไม่มี
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ผลกระทบต่อสถานะของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ เมื่อทรัสตีรายใหม่เข้าทาหน้าทีแ่ ทนทรัสตีรายเดิม
ทรัสตีรายใหม่ตอ้ งผูกพันตามสิทธิและหน้าทีข่ องคู่สญ
ั ญาทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้ทุกประการ
5. ค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมของทรัสตีให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และหน้ าที่ของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็ นผูท้ ม่ี วี ชิ าชีพซึง่ ได้รบั ความไว้วางใจ ด้วยความ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบตั ิต่อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ท่ดี ี
ทีส่ ุดของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยแก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี) และมติของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องรับผิดอย่างไม่มขี อ้ จากัดความรับผิด ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การ
กองทรัสต์ไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์มอี านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่
เกีย่ วข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้บุคคลอื่นรับดาเนินการในงานทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบ
ของตน กล่าวคือ ในฐานะเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
มีหน้ าที่ค ัดเลือกผู้บริห ารอสัง หาริมทรัพย์ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ทีม่ คี ุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ใน
การบริห ารจัด การอสัง หาริม ทรัพย์ซ่งึ เป็ นกองทรัสต์ ตลอดจนจัดท าสัญญาแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องและไม่ขดั กับสัญญานี้และควบคุมดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็ นไปตามทีก่ าหนดในสัญญานี้

การเปลี่ยนแปลง
หรือถอดถอน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

1. เหตุในการเปลีย่ นแปลงหรือถอดถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้แก่
(ก)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ลาออก

(ข)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ถูกถอดถอนจากการทาหน้าทีด่ ว้ ยเหตุตามทีก่ าหนดในสัญญา

(ค)

สานักงาน ก.ล.ต. สังเพิ
่ กถอนการให้ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์หรือสัง่
พักการให้ความเห็นชอบของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกินกว่าระยะเวลาการให้
ความเห็นชอบทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(ง)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สน้ิ สภาพนิตบิ ุคคลหรือชาระบัญชี หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ ไม่ว่าจะ
เป็ นคาสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่กต็ าม หรือมีการร้องขอให้ฟ้ื นฟูกจิ การของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(จ)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินการควบรวมกิจการ หรือโอนกิจการไปยังบุคคลภายนอก
ตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
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2. ทรัสตีเ ป็ น ผู้มีอานาจในการถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์ห รือ ให้ทรัสตีเ รีย กประชุม ผู้ถือ
หน่ ว ยทรัส ต์เ พื่อ ขอมติจ ากผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์เ มื่อ ปรากฏเหตุ ใ นการถอดถอนผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ โดยการถอดถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้มผี ลเมื่อมีการเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์โดยทรัสตี ทัง้ นี้ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ กับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์เพราะการถอดถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์
3. ทรัสตีจะขอมติผถู้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่
ปรากฏเหตุตามข้อ 1 ข้างต้นและแต่งตัง้ บุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่ วยทรัสต์มมี ติเห็นชอบภายใน 30
วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั มติ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถดาเนินการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ราย
ใหม่ตามวิธกี ารดังกล่าว ให้ทรัสตีดาเนินการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้เองโดย
คานึงถึงประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวมตามระยะเวลาทีจ่ าเป็ นและสมควร
4. ให้ผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ทรัสตี หรือผู้จดั การ
กองทรัสต์รายใหม่ แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าว
รวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ทรัส
ตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ดว้ ย นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายเดิมต้องปฏิบตั ติ าม
หน้าทีภ่ ายหลังจากการลาออกตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ดว้ ย
5. ในกรณีทก่ี องทรัสต์ได้ทาสัญญา หรือข้อตกลงกับบุคคลใดๆ เช่น สัญญากูย้ มื เงิน และใน
สัญญา หรือข้อตกลงดังกล่าวมีขอ้ กาหนดให้การเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งเป็ นไป
ตามเงื่อนไขใดๆ การเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้
ในสัญญา หรือข้อตกลงนัน้ ด้วย
ค่าธรรมเนี ยมและ
ค่าใช้จา่ ย

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเรียกเก็บจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ตอ้ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่
จาเป็ นและสมควรซึง่ เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์โดยตรง โดยจะเรียกเก็บได้
ไม่เกินอัตราทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ได้แก่
(ก)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้เป็ นไปตามอัตราทีธ่ นาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ามี)

(ข)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วยทรัสต์ให้เป็ นไปตามอัตราที่นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์
กาหนด

(ค)

ค่า ธรรมเนี ย มการออกเอกสารแสดงสิท ธิใ นหน่ ว ยทรัสต์ห รือใบหน่ ว ยทรัสต์ ให้
เป็ นไปตามอัตราทีน่ ายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
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(ง)

ค่าธรรมเนียมประเภทอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจานาหน่วยทรัสต์กบั นายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ให้เป็ นไปตามอัตราทีท่ รัสตีและยทรัสต์กาหนดหรือนายทะเบียนหน่ว
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีผ่ ถู้ ือหน่ วยทรัสต์ขอให้ผู้จดั การกองทรัสต์หรือนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ดาเนินการให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เป็ นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ
ให้เป็ นไปตามทีจ่ ่ายจริง

การแก้ไขเพิ่ มเติ ม
สัญญา

1. การแก้ไ ขเพิ่ม เติม สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ ต้ อ งไม่ ข ัด หรือ แย้ง กับ เจตนารมณ์ ใ นการก่ อ ตัง้
กองทรัสต์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2. การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ในเรื่องทีก่ ระทบสิทธิของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตอ้ งได้รบั มติ
ของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เว้นแต่เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมตามคาสังของส
่
านักงาน ก.ล.ต. และ
ตามมาตรา 21 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์
3. การแก้ไขสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ในประเด็นที่ไม่กระทบสิทธิผู้ถือหน่ วยทรัสต์ หรือเป็ นการ
แก้ไขข้อผิดพลาดทีเ่ ห็นได้ชดั แจ้ง คู่สญ
ั ญาสามารถกระทาได้โดยไม่ตอ้ งขอมติของทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
4. การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์กรณีมกี ารเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมาย หรือ
ระเบียบหรือคาสัง่
5. ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่ วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสัง่ หนังสือเวียน คาผ่อน
ผัน ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิม่ เติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
คาสังที
่ ใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั ให้ทรัสตีมอี านาจในการแก้ไข เปลีย่ นแปลง เพิม่ เติมสัญญานี้ได้
ตามที่เ ห็นสมควรโดยปรึกษาหารือร่ วมกับผู้จดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ เพื่อ ให้เป็ น ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสังที
่ เ่ ปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
โดยไม่ตอ้ งขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
6. หากมีความจาเป็ นต้องแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้ในกรณีอ่นื ใดอันจะเป็ นคุณต่อกองทรัสต์และผู้
ถือหน่ วยทรัสต์มากกว่าข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม และไม่ กระทบสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
โดยรวมในทางที่ท าให้ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ เ สีย ประโยชน์ ให้ท รัสตีมีอ านาจในการแก้ไ ข
เปลี่ย นแปลง เพิ่ม เติม สัญ ญานี้ ไ ด้ต ามที่เ ห็น สมควรโดยปรึก ษาหารือ ร่ ว มกับ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ ทัง้ นี้ การแก้ไข เปลีย่ นแปลง เพิม่ เติมดังกล่าว ทรัสตีไม่จาต้อ งขอมติทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
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การเลิ กกองทรัสต์

ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์ เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1. เมื่อจานวนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย
2. เมื่อ มีก ารจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลัก และผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ สามารถดาเนิ นการเพื่อให้
กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท หรือไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีจ่ าหน่ าย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
3. กรณีท่มี เี หตุต้องเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ท่มี คี ุณสมบัติ
เหมาะสมในการเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด นับแต่วนั ทีก่ ารปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายเดิมสิน้ สุด และทรัส
ตีได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ
กองทรั ส ต์ ร ายใหม่ แ ล้ ว แต่ ย ั ง ไม่ ส ามารถแต่ ง ตั ้ง ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ร ายใหม่ ไ ด้
ในกรณีดงั กล่าวนี้ ให้ทรัสตีขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์
4. เมื่อ มีเ หตุ ต้อ งเปลี่ย นแปลงทรัสตีแ ต่ มิอ าจแต่ งตัง้ ทรัสตีร ายใหม่ เพราะมีเ หตุ อ ันมิอ าจ
หลีกเลีย่ งได้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รอ้ งขอต่อศาลให้มกี ารแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่แล้ว แต่มอิ าจ
แต่งตัง้ ได้ และศาลได้มคี าสังให้
่ เลิกกองทรัสต์
5. เมื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติให้เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในสัญญานี้

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามสัญญานี้ ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์มี
หน้ า ที่ ใ ช้ ค วามรอบคอบและระมัด ระวัง ในการด าเนิ น การเพื่ อ ป้ องกัน ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งไม่มผี ลประโยชน์อ่นื ทีอ่ าจขัดแย้งกับผลประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุด
ของกองทรัสต์ และหากมีกรณีทอ่ี าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถ
แสดงได้ว่ า มีก ลไกที่จ ะท าให้เ ชื่อ มัน่ ได้ว่ า การบริห ารจัด การกองทรัส ต์จ ะเป็ น ไปเพื่อ
ประโยชน์ทด่ี ที ่สี ุดของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เกีย่ วกับเรื่องดังกล่าวทีก่ าหนดในประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 14/2555
2. ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์มกี ารจัดการกองทรัสต์อ่นื อยู่ดว้ ย ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
ที่ข ออนุ ญ าตเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ ต้ อ งไม่ เ ป็ น ประเภทเดีย วกับ ทรัพ ย์ สิน หลัก ของ
กองทรัสต์อ่นื นัน้
3. ทรัสตีจะไม่เข้าทารายการใดทีอ่ าจส่งผลให้ทรัสตีไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ เช่น
การซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตีซง่ึ อาจทาให้ทรัสตีไม่สามารถให้
ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทาน (การทา Due Diligence) ของผู้จดั การ
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กองทรัสต์ได้อย่างเป็ นอิสระ เป็ นต้น
อนึ่ง การบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
8.3

ช่องทางที่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์จะสามารถขอดูสาเนาสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์สามารถขอดูสาเนาสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ได้ทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี ได้ในช่วงเวลาทาการของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี
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9

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

9.1

ข้อมูลทัวไป
่

บริษทั ซึง่ จะทาหน้าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์ TPRIME เป็ นบริษทั จากัดซึ่ง
จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีบ่ ริหารจัดการ
กองทรัสต์โดยเฉพาะ โดยมีนายสุชาติ เจียรานุ สสติเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั เป็ นจานวนร้อยละ 99.9998 ของหุน้ ที่
จาหน่ายแล้วทัง้ หมด
ข้อมูลทางธุรกิ จที่สาคัญของบริษทั เอสซีซีพี รีทส์ จากัด
ชื่อบริษทั

บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด
(SCCP REIT Co., Ltd.)

เลขทะเบียนบริษทั

0105556183421

วันที่จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั

15 พฤศจิกายน 2556

ที่ตงั ้ บริษทั

388 อาคารเอ็ก เชน ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ห้อ ง 1701-2 ถนนสุ ขุม วิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ทุนจดทะเบียน

10,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท)

ลักษณะและขอบเขตการดาเนิ น
ธุรกิ จ

ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REIT Manager)

ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้น) นายสุชาติ เจียรานุสสติ (99.9998%)
รายชื่อกรรมการ

1. นายสุชาติ เจียรานุสสติ
2. นายกฤษณ ฉันทวรกิจ
3. นายปฏิมา จีระแพทย์

รอบระยะเวลาบัญชี

ปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

ทีม่ า : บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด
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9.2

ผูถ้ ือหุ้นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(ก)

ผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรก
ชื่อผูถ้ ือหุ้น

1
2
3

นายสุชาติ เจียรานุสสติ
นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ
นางสาวอรอนงค์ ภาชนะทอง
รวม

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)
999,998
1
1
1,000,000

ร้อยละของจานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
99.9998
0.0001
0.0001
100

ที่มา: บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด
(ข)

กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโ่ี ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการ หรือการดาเนินงาน
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ

ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั คือ นายสุชาติ เจียรานุสสติ โดยถือหุน้ ของบริษทั คิดสัดส่วนเป็ นร้อย
ละ 99.9998 ของจานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ลักษณะต้องห้ามของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสังที
่ ่ออกโดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายดังกล่าว
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9.3

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั
และเจ้าหน้าทีบ่ ริหารตามโครงสร้างสายการบริหารงานดังนี้
กรรมการบริ หาร
นายสุชาติ เจียรานุสสติ
เจียรานุสสติ
กรรมการบริ หาร
นายกฤษณ ฉันทวรกิ จ
กรรมการอิ สระ
นายปฏิ มา จีระแพทย์

คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
นางสาวณุกานต์ สุวตั ธิ กลุ

ฝ่ ายกากับดูแลกิ จการ
และบริหารความเสี่ยง

ฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิ จ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
และควบคุมดูแลทรัพย์สิน

ผูอ้ านวยการฝ่ าย
นายสุขวัฒก์ ภวสันต์

ผูอ้ านวยการฝ่ าย
นางสาวณุกานต์ สุวตั ธิ กลุ

ผูอ้ านวยการฝ่ าย
นางสาววรรณพรรธน์ น้ อมกล่อม

เจ้าหน้ าที่
นางสาวทรายทอง หวังคุณธรรม
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คณะกรรมการบริษทั
ชื่อ
นายสุชาติ เจียรานุสสติ

ตาแหน่ ง
กรรมการ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท สาขา
Management Science,
Imperial College สหราช
อาณาจักร

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ดารงตาแหน่ ง
- พฤศจิกายน 2547 – ปจั จุบนั
กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของกลุ่ม
บริษทั SC Capital Partners
- ปี 2541 – ปี 2547
กรรมการบริหาร
Westbrook Real Estate Partners
- ปี 2541 – ปี 2542
ทีป่ รึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย

นายกฤษณ ฉันทวรกิจ

กรรมการ

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา ดารงตาแหน่ ง
การเงิน สถาบันบัณฑิต
- กุมภาพันธ์ 2555 – ปจั จุบนั
บริหารธุรกิจ ศศินทร์
กรรมการบริหาร
บางกอก ออฟฟิ ศ
- กรกฎาคม 2553 – ปจั จุบนั
เจ้าหน้าทีด่ า้ นวางแผนพัฒนาโครงการ
บริษทั เอ็ม เรสซิเดนท์ จากัด
- เมษายน 2554 – มีนาคม 2556
กรรมการบริหาร
บริษทั ลากูน่าบีชคลับ จากัด

นายปฏิมา จีระแพทย์

กรรมการ
อิสระ

ปริญญาเอก Philosophy in
Management and
Organization Development
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ดารงตาแหน่ ง
- ปี 2557 – ปจั จุบนั
Assistant to Chairman
เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือ
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
- ปี 2557 – ปจั จุบนั
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ชื่อ

ตาแหน่ ง

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
กรรมการ และ Assistant to Chairman
บริษทั ซีทเี อช จากัด (มหาชน)
- ปี 2557 – ปจั จุบนั
กรรมการ
บริษทั ดับบลิวทีเอช กรุ๊ป จากัด
- ปี 2557 – ปจั จุบนั
กรรมการ
บริษทั ดับบลิวทีเอช โฮลดิงส์ จากัด
- ปี 2557 – ปจั จุบนั
กรรมการ
บริษทั โซลูชนั ่ เพาเวอร์ เน็ตเวิรค์
จากัด
- ปี 2556 – ปี 2557
Director General และ Director และ
Secretary สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
- ปี 2555 – ปี 2556
President
สถาบันยานยนต์
- ปี 2550 – ปี 2555
Managing Director
บริษทั ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ต้ี คอนซัล
แทนส์ จากัด
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ผูบ้ ริหาร
ชื่อและสกุล
1 นางสาวณุกานต์ สุวตั ธิกุล

สัญชาติ

ตาแหน่ ง

ไทย

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และผูอ้ านวยการฝ่าย
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ดารงตาแหน่ ง
- พฤษภาคม 2559 – ปจั จุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ
ผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนา
ธุรกิจ
บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด
- พฤศจิกายน 2550 – เมษายน 2559
ผูอ้ านวยการฝ่ายการขายและการลงทุน
บริษทั ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ต้ี คอนซัล
แทนส์ จากัด (Colliers International
Thailand)
- ปี 2549 – พฤศจิกายน 2550
เจ้าหน้าทีด่ า้ นการลงทุน
บริษทั เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน) (Keppel Thai
Properties)

2 นายสุขวัฒก์ ภวสันต์

ไทย

ผูอ้ านวยการฝา่ ยกากับดูแล ดารงตาแหน่ ง
กิจการและบริหารความเสีย่ ง - สิงหาคม 2556 – พฤษภาคม 2559
ผูช้ ่วยผูบ้ ริหารงาน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกร
ไทย จากัด
- สิงหาคม 2555 – สิงหาคม 2556
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไอเอ็น
จี (ประเทศไทย) จากัด
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ชื่อและสกุล
3 นางสาววรรณพรรธน์
น้อมกล่อม

สัญชาติ
ไทย

ตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการฝา่ ยนักลงทุน
สัมพันธ์และควบคุมดูแล
ทรัพย์สนิ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ดารงตาแหน่ง
-

มิถุนายน 2559 – ปจั จุบนั
ผูอ้ านวยการฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์และ
ควบคุมดูแลทรัพย์สนิ
บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด

-

มกราคม 2558 – พฤษภาคม 2559
รองผูอ้ านวยการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทย
พาณิชย์ จากัด

-

กรกฎาคม 2556 – ตุลาคม 2557
รองผูอ้ านวยการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จากัด

-

เมษายน 2553 – มิถุนายน 2556
ผูจ้ ดั การ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไอเอ็น
จี (ประเทศไทย) จากัด

-

สิ ง หาคม 2551 – เมษายน 2553
ผูจ้ ดั การ (สังกัดการลงทุน ฝ่ายกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์) บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน นครหลวงไทย จากัด

โดยกรรมการ ผู้จ ัด การ และผู้มีอ านาจในการจัด การผู้จ ัด การกองทรัสต์ไ ม่ มีลัก ษณะต้อ งห้า มตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
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1.

ประสบการณ์และความเชี่ ยวชาญในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารของ

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

2.

1)

นายสุชาติ เจียรานุ สสติซง่ึ ดารงตาแหน่ งกรรมการบริหารของผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นผูก้ ่อตัง้
บริษทั SC Capital Partners และเป็ นกรรมการและเป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ จนถึงปจั จุบนั
นอกจากนี้ยงั ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการของคณะกรรมการด้านการลงทุนของกองทุน
RECAP III ซึง่ พิจารณาในเรื่องการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของกองทุน

2)

นายกฤษณ ฉันทวรกิจ ซึง่ ดารงตาแหน่ งกรรมการบริหารของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ปจั จุบนั ดารง
ตาแหน่ งผูบ้ ริหาร ของกลุ่มบริษทั SC Capital Partners ซึง่ มีความเชีย่ วชาญในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3)

นางสาวณุ กานต์ สุวตั ธิกุล ซึ่งดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อานวยการฝ่าย
การตลาดและพัฒนาธุรกิจของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ มีประสบการณ์การทางานทีบ่ ริษัท ซี.ไอ.ที.
พร็อพเพอร์ต้ี คอนซัลแทนส์ จากัด (Colliers International Thailand) ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน
ปี 2550 จนถึงเดือนเมษายน ปี 2559 และบริษทั เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)
(Keppel Thai Proporties) ตัง้ แต่ปี 2549 จนถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2550 โดยมีความ
เชีย่ วชาญเกีย่ วกับการลงทุนบริหารอสังหาริมทรัพย์

4)

นางสาววรรณพรรธน์ น้ อมกล่ อม ซึ่งดารงตาแหน่ งผู้อานวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
ควบคุมดูแลทรัพย์สนิ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ มีประสบการณ์ทางานทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนหลายแห่งตัง้ แต่ เดือน สิงหาคม ปี 2551 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 อาทิ บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์
เฮ้า ส์ จ ากัด บริษัท หลัก ทรัพ ย์จ ัด การกองทุ น ไอเอ็น จี (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน นครหลวงไทย จากัด

กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์
นายสุชาติ เจียรานุสสติ หรือ นายกฤษณ ฉันทวรกิจ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

3.

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการให้ความเห็นชอบในวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง
และกาหนดนโยบายของบริษทั เกีย่ วกับการดาเนินงานและแผนการประกอบธุรกิจ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะ
ยาว ตลอดจนกาหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสีย่ ง และภาพรวมองค์กร มีบทบาทสาคัญในการ
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กากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริษัท และพนักงานในการปฏิบตั หิ น้าที่เป็ น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจทีก่ าหนดไว้
ภายใต้ขอบเขตของสัญญาแต่ งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมู ล
หนังสือชีช้ วน วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และมติของที่
ประชุ ม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ กฎหมาย รวมถึง กฎ และ/หรือ ระเบีย บต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง โดยค านึ ง ถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีบ ทบาทสาคัญในการกากับ ดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามข้อก าหนด
เกี่ยวกับการดาเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑ์ของสานัก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพ ย์ และหน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลที่เ กี่ยวข้อ ง ทัง้ นี้
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการของบริษทั มีดงั ต่อไปนี้
3.1

ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ข้อบังคับของบริษทั
ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน และบริษทั ใดๆทีบ่ ริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนถือหุน้ ตลอดจนมติทป่ี ระชุม
คณะกรรมการของบริษทั และมติทป่ี ระชุม ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of
Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม
(Ethics)

3.2

บริหารจัดการกิจการของบริษทั และกองทรัสต์ภายใต้การกากับดูแลของทรัสตี รวมทัง้ กาหนด
กลยุทธ์และแผนการดาเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และกากับ
ดูแลนโยบายในการดาเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนของกองทรัสต์ ผลประกอบการของกองทรัสต์
ร่างงบประมาณประจาปี และแผนธุรกิจของกองทรัสต์ พิจารณาปจั จัยความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลต่อ
การจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ ผลการดาเนินงานของฝา่ ยต่างๆ และพิจารณารายการทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ นต้น

3.3

ดาเนิ น การติด ตาม รวมถึง ให้ค าแนะน าที่จ าเป็ น เพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัติง านของผู้บ ริห ารและ
พนักงานช่วยให้การดาเนินงานของบริษทั เป็ นไปตามสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและกฎระเบียบ
ว่าด้วยการทาหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์

3.4

ติดตามผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ น เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการดาเนินงานของบริษทั เป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด
และสามารถจัดการอุปสรรคปญั หาทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
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3.5

พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้คาแนะนาที่จาเป็ นเพื่อให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน รวมถึง
ระบบการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์

3.6

พิจารณา ติดตาม และดาเนินการทีจ่ าเป็ นในการจัดให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงนโยบายและ
แผนงานที่สาคัญ ต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้องกับ การท าหน้ าที่ผู้จ ัดการกองทรัสต์ให้เป็ นป จั จุ บนั และ
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่าเสมอ

3.7

พิจารณา ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารของบริษัท ซึ่งรวมถึงการแต่ งตัง้
ผูบ้ ริหารระดับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูอ้ านวยการฝ่าย รวมถึงการให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ น
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าผู้บริหารได้ปฏิบตั ิงานตามหน้าทีท่ ่ไี ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
และเป็ น ไปตามกฎเกณฑ์แ ละข้อ ก าหนดในสัญ ญาต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ ประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์

3.8

พิจ ารณา ติด ตาม ประเมินผลการปฏิบ ัติง านของผู้บ ริห ารอสังหาริม ทรัพ ย์ รวมถึง การให้
คาแนะนาทีจ่ าเป็ นเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกาหนดในสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์

3.9

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทัง้ นี้ การมอบอานาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอานาจ
หรือการมอบอานาจช่วงที่ทาให้กรรมการหรือผู้รบั มอบอานาจจากกรรมการสามารถอนุ มตั ิ
รายการที่ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์

3.10

พิจารณาให้ค วามเห็น ชอบและอนุ ม ัติเ กี่ยวกับการพิจารณาตัดสินใจลงทุ น จ าหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ หรือการบริหารจัดการกองทรัสต์ของฝา่ ยการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
และฝ่ายกากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน และกฎหมาย รวมทัง้ ประกาศต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
(ก)

วิธกี ารได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์เพิม่ เติม
หากในอนาคตกองทรัส ต์ จ ะมี ก ารลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ห รื อ สิท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติมและมีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ด ัง กล่ า ว นอกเหนื อ จากที่ค ณะกรรมการบริษั ท จะต้ อ ง
พิจารณาและทาให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ดาเนินการให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนในทรัพย์สนิ ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
ส่วนที่ 2 หน้า 258

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

ก่อนการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้ คณะกรรมการบริษทั จะต้องทาให้มนใจได้
ั่
ว่า
การได้ม าซึ่งทรัพ ย์สินหลัก และอุ ปกรณ์ เ พิ่ม เติมของกองทรัสต์จ ะต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย กล่าวคือ
(1)

(2)

(ข)

ในด้านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเ่ ข้าลักษณะดังต่อไปนี้
(1.1)

เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

(1.2)

เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์

(1.3)

มีความสมเหตุสมผลและใช้ราคาทีเ่ ป็ นธรรม

(1.4)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่
ในอัตราทีเ่ ป็ นธรรมและเหมาะสม

(1.5)

ผูท้ ่มี สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในการเข้าทาธุรกรรม ไม่มสี ่วนร่วมใน
การตัดสินใจเข้าทาธุรกรรมนัน้

ในด้านระบบในการอนุมตั ิ ต้องผ่านการดาเนินการดังต่อไปนี้
(2.1)

ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว

(2.2)

ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 10
ขึน้ ไปของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ต้องได้รบั อนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย

(2.3)

ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 30
ขึน้ ไปของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ต้องได้รบั มติของที่
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียง

การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
ในการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ บริษทั จะดาเนินการดังต่อไปนี้
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(1)

ก่อ นการจ าหน่ า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์สินหลัก ให้ผู้จ ัด การกองทรัสต์จ ัด ให้มีก าร
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

(2)

การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(2.1)

การจ าหน่ า ยไปจะกระท าโดยเปิ ด เผย และมีสาระของรายการ
ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และมีกระบวนการขอความ
เห็นชอบจากทรัสตี หรือการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์โดยอนุโลม

(2.2)

การจ าหน่ า ยทรัพ ย์สิน หลัก ที่เ ข้า ลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี้ นอกจาก
จะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดในเรื่องการจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ
หลักที่ระบุไว้ในวรรคก่อน ยังต้องเป็ นกรณีท่เี ป็ นเหตุจาเป็ นและ
สมควรโดยได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ (Board of Directors)
ของบริษทั ด้วย




(ค)

การจ าหน่ า ยทรัพ ย์ สิน หลัก ก่ อ นครบ 1 ปี นั บ แต่ ว ัน ที่
กองทรัสต์ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักนัน้
การจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์ได้มาซึง่ กรรมสิทธิ ์
ให้แก่เจ้าของเดิม

การจัดซือ้ จัดจ้างของบริษทั เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในคู่มอื ระบบการทางานและระบบ
ควบคุมภายในของบริษทั

โดยในการออกเสียงลงคะแนน หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการท่านนัน้ ไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
ทัง้ นี้ จากขอบเขตอานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้กาหนดไว้ข้างต้น บริษทั จะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการเพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณารับทราบ และอนุมตั กิ ารดาเนินการทีจ่ าเป็ นในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับ:
(1)

กาหนดกลยุทธ์และแผนการดาเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบโครงสร้างองค์กรทีเ่ หมาะสม และ
กากับดูแลนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ปจั จัยความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลต่อการจัดหาประโยชน์ของ
กองทรัสต์

(2)

ผลประกอบการของบริษทั และของกองทรัสต์
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4.

(3)

ร่ า งงบประมาณประจ าปี ข องกองทรัสต์ แผนธุ ร กิจ ประจ าปี รวมถึง กลยุ ท ธ์ท างธุ ร กิจ ของ
กองทรัสต์ประจาปี ทไ่ี ด้จดั ทาขึน้ โดยบริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ยความสนับสนุ นจาก
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

(4)

ความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนธุรกิจและแผนการตลาดทีก่ าหนดขึน้ โดยบริษทั ในการ
ั หาและอุ ป สรรคที่เ กิด ขึ้น รวมถึง แนวทางในการ
จัด หาผลประโยชน์ ใ ห้แ ก่ ก องทรัส ต์ ป ญ
ดาเนินการแก้ไขด้วยความสนับสนุนจากผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

(5)

แนวทางในการบรรเทาความเสี่ยง หรือเหตุอ่นื ใดที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของ
กองทรัสต์

(6)

ผลการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยงานต่างๆ ในบริษทั อันได้แก่ ฝา่ ยกากับดูแลกิจการและบริหารความ
เสี่ย ง ฝ่า ยการตลาดและพัฒนาธุ รกิจ และฝ่า ยนักลงทุ นสัมพันธ์และควบคุม ดูแ ลทรัพ ย์ส ิน
รวมถึงปญั หาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ าน และแนวทางในการแก้ไข

(7)

แนวทางในการดาเนินการรับข้อพิพาทและข้อร้องเรียนที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ซง่ึ ต้องได้รบั การพิจารณาโดยคณะกรรมการ

(8)

จุดอ่อนด้านระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบตั ิงานของบริษัทในการทาหน้าที่ในฐานะ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมถึงแนวทางและความคืบหน้าในการแก้ไข

(9)

รายการระหว่างกันและรายการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั การ
ดาเนินงานของกองทรัสต์

(10)

เรื่องอื่นใดทีต่ อ้ งมีการพิจารณาและอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

(11)

เรื่องอื่นใดทีส่ าคัญและมีความเกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั และกองทรัสต์

กรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระของบริษทั มีจานวน 1 ท่านซึง่ ไม่น้อยกว่าจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ของบริษทั
ในการคัดเลือกคณะกรรมการอิสระของบริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
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4.1

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน (นับ
รวมการถือหุน้ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรา 258 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย)

4.2

ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรือเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยต้องไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วน
ได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.3

ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

4.4

ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุ ค คลที่ อ าจเป็ น บุ ค คลที่มี ค วามเกี่ย วโยงกัน ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ น การขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุ คคลที่อาจเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ จะได้พ้น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.5

ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่
อาจเป็ นบุคคลที่มคี วามเกีย่ วโยงกัน และไม่เป็ นผูถ้ อื หุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษัทย่อ ย บริษัทร่ วม หรือนิ ติบุค คลที่อาจเป็ นบุ คคลที่มีความเกี่ยวโยงกันสัง กัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.6

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย
หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจเป็ นบุคคลที่มคี วามเกี่ยวโยงกัน ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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4.7

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั

4.8

ไม่เป็ นบุคคลที่มีช่ืออยู่ใ นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทย เห็นว่าไม่
สมควรเป็ นผูบ้ ริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

4.9

ไม่เคยต้องคาพิพากษาว่าได้กระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร
พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกันไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี้ ในความผิดเกีย่ วกับการ
กระทาอันไม่เป็ นธรรมทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการ
หลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

4.10

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษทั

ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของบริษทั ดังต่อไปนี้
(1)

พิจารณา ติดตาม และให้คาแนะนาที่จาเป็ นแก่บริษัทในการดาเนินการให้มกี ระบวนการจัดทาและการ
เปิ ดเผยข้อมูล ในรายงานทางการเงินของบริษัทและกองทรัสต์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ
เชื่อถือได้ และทันเวลา

(2)

พิจารณา ติดตาม และให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ นแก่บริษทั ในการดาเนินการให้มรี ะบบการควบคุมภายใน และ
ระบบการทางานทีเ่ หมาะสมในการทาหน้าทีใ่ นฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(3)

พิจ ารณาและให้ ค วามเห็น เกี่ย วกับ รายการที่เ กี่ย วโยงกัน หรือ รายการที่อ าจมีค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ กบั กองทรัสต์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อ กาหนดที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกองทรัสต์

(4)

ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายและเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์

จากขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องกรรมการอิสระที่ได้กาหนดไว้ขา้ งต้น ฝ่ายงานทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องมีการรายงานให้
กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ นเกีย่ วกับ
(1)

รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กองทรัสต์
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(2)

จุดอ่อนและจุดทีต่ อ้ งมีการปรับปรุงแก้ไขเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในและระบบการทางาน ในการทา
หน้าทีใ่ นฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และความคืบหน้าในการแก้ไข

ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระจะมีบทบาททีส่ าคัญในการติดตามและให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ นแก่บริษทั
ในการดาเนินงานในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะ
มีหน้าทีใ่ นการควบคุม ติดตาม บังคับบัญชาและดูแลการทางานของบริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้สามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษทั มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดังนี้
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการติดตาม ควบคุม บังคับบัญชาและดูแลการ
ดาเนินงานของบริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(1)

รับผิดชอบ ดูแล บริหารการดาเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจาวัน รวมถึงการกากับดูแลการ
ดาเนิ น งานโดยรวมของบริษัท ในฐานะผู้จ ัด การกองทรัสต์ เพื่อ ให้เ ป็ นไปตามกฎระเบียบ สัญ ญาที่
เกีย่ วข้อง และมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั

(2)

กาหนดโครงสร้างองค์กร วิธกี ารบริหารงาน รวมถึงการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้าง และการเลิก
จ้างพนักงานของบริษัท และกาหนดอัตราค่าจ้ าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่ างๆ
สาหรับพนักงาน

(3)

ดูแลและควบคุมการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ ของบริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(4)

เป็ นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่ วยงานราชการและหน่ วยงานกากับ
ดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง

(5)

มีอานาจในการออก แก้ไข เพิม่ เติม ปรับปรุงระเบียบ คาสัง่ และข้อบังคับเกีย่ วกับการทางานของบริษทั
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(6)

มีอานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบใดๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรือตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั

(7)

ให้มอี านาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้โดย
การมอบอานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอานาจตาม
หนังสือมอบอานาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสังที
่ ่คณะกรรมการของ
บริษทั ได้กาหนดไว้ ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
นัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือ
ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน อาจมี
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ส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับ
กองทรัสต์
9.4

โครงสร้างองค์กร การแบ่งฝ่ ายงาน และหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายงานในผูจ้ ดั การกองทรัสต์

บริษทั ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะประกอบธุรกิจการเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ตามพ.ร.บ. ทรัสต์เป็ น
ธุรกิจหลัก ทัง้ นี้ บริษทั ได้แบ่งฝา่ ยงานออกเป็ น 3 ฝา่ ยหลัก เพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของบริษทั
เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ มติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และกฎหมาย รวมถึงกฎ และ/หรือ
ระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ฝา่ ยงานต่างๆ ของบริษทั และขอบเขตของงานและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละฝา่ ยสามารถสรุปได้ดงั นี้
(1)

ฝ่ ายกากับดูแลกิ จการและบริหารความเสี่ยง

ทาหน้าทีใ่ นการกาหนดนโยบายและกากับดูแลบริหารและจัดการความเสีย่ งที่เกีย่ วข้องกับการบริหาร
จัดการกองทรัสต์และการลงทุนของกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง โดยทา
หน้าทีด่ แู ลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ รวมถึง
การจัด โครงสร้ า งองค์ก รและแนวทางการด าเนิ น การเพื่อ รัก ษาประโยชน์ ท่ี ดีท่ีสุ ด ของกองทรัส ต์ แ ละผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวมเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขน้ึ นอกจากนี้ ยังทาหน้าทีด่ ูแลให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดาเนินการของกองทรัสต์เป็ นผูท้ ่มี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั แิ ละปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องซึง่ รวมถึงการประเมินผลงานและการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร
นอกจากนี้ ฝ่า ยก ากับ ดูแ ลกิจ การและบริห ารความเสี่ย งยังท าหน้ า ที่ต รวจสอบการด าเนิ น งานของ
กองทรัสต์ให้เป็ นไปตามระบบงานทัง้ 10 ระบบ ทีป่ รากฏอยู่ในคู่มอื ระบบการทางาน และระบบควบคุ มภายใน
และเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อทาให้มนใจว่
ั ่ ากองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
ทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบทีม่ กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง
(2)

ฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิ จ

ทาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและดาเนิ นงานตามแผนงานและกลยุทธ์ในการจัด หาผลประโยชน์
รวมถึ ง การดู แ ลบริ ห ารกองทรัส ต์ โ ดยจะท าหน้ า ที่ ว างแผนคัด เลือ กและพิ จ ารณาวางแผนการลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น (ถ้ามี) จัดให้มกี ารดาเนินการตรวจสอบหรือสอบ
ทานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะลงทุน ดาเนินการคัดเลือกผู้ ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์วางแผนและ
กาหนดกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ กาหนด วางแผนการตลาดและส่งเสริมการขาย การ
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ประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด และจัดการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนของกองทรัสต์ จัดทาประมาณการรายได้
และค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ดูแลเกีย่ วกับนโยบายและการกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ (ถ้ามี) รวมทัง้ จัดให้มกี ารอบรม
และพัฒนาองค์ความรูข้ องบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
(3)

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และควบคุมดูแลทรัพย์สิน

ทาหน้าทีใ่ นการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตีและผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ตามที่
กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ กฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ การจัดทา
รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของกองทรัสต์ รวมถึงการติดต่อและดูแลผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
รวมถึงทาหน้าทีด่ แู ลจัดหาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและความเชีย่ วชาญเพิม่ เติม
นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่ควบคุม ติดตาม ประสานงานและดูแลงานที่ได้มกี ารมอบหมายให้จดั ทาและ
ดาเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก (งานที่มกี าร Outsource) ซึ่งรวมถึงงานด้านการจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การบริหารงานทัวไป
่ การจัดซื้อ การจัดเตรียมเอกสาร งานด้า นนายทะเบียนผู้ถือ
หน่ ว ยทรัสต์แ ละการจ่ ายผลประโยชน์ รวมถึง ท าหน้ า ที่ควบคุ มดูแ ล และตรวจสอบการท างานของผู้บริห าร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ และดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการดูแลผูเ้ ช่าและผูใ้ ช้บริการ การรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ ดูแลการจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริการพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามครบถ้วนและถูกต้อง ดูแลการจัดการค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์ให้มปี ระสิทธิภาพ
ตารางดังต่อไปนี้ จะแสดงจานวนบุคลากรในฝา่ ยต่างๆ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หน่ วยงาน
ฝา่ ยกากับดูแลกิจการและ
บริหารความเสีย่ ง

จานวน
บุคลากร

ผูร้ บั ผิดชอบ

1

นายสุขวัฒก์ ภวสันต์
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คุณสมบัติและประสบการณ์
(ย้อนหลัง 5 ปี )
ดารงตาแหน่ง
-

สิงหาคม 2556 – พฤษภาคม 2559
ผูช้ ่วยผูบ้ ริหารงาน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกร
ไทย จากัด

-

สิงหาคม 2555 – สิงหาคม 2556
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
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หน่ วยงาน

จานวน
บุคลากร

คุณสมบัติและประสบการณ์
(ย้อนหลัง 5 ปี )

ผูร้ บั ผิดชอบ

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จากัด
ฝา่ ยการตลาดและพัฒนา
ธุรกิจ

2

นางสาวณุกานต์
สุวตั ธิกุล

ดารงตาแหน่ง
-

พฤษภาคม 2559 – ปจั จุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ
ผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนา
ธุรกิจ
บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด

-

พฤศจิกายน 2550 – เมษายน 2559
ผูอ้ านวยการฝ่ายการขายและการลงทุน
บริษทั ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ต้ี คอนซัล
แทนส์ จากัด (Colliers International
Thailand)

-

ปี 2549 – พฤศจิกายน 2550
เจ้าหน้าทีด่ า้ นการลงทุน
บริษทั เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี
จากัด (มหาชน) (Keppel Thai
Properties)

นางสาวทรายทอง

ดารงตาแหน่ง

หวังคุณธรรม

-

เมษายน 2555 – ปจั จุบนั
Associate
SCCP Asset Management Pte. Ltd.

-

พฤษภาคม 2551 – เมษายน 2555
Executive Assistant
SCCP Asset Management Pte. Ltd.
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หน่ วยงาน
ฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์และ
ควบคุมดูแลทรัพย์สนิ

จานวน
บุคลากร
1

คุณสมบัติและประสบการณ์
(ย้อนหลัง 5 ปี )

ผูร้ บั ผิดชอบ

นางสาววรรณพรรธน์ ดารงตาแหน่ง
น้อมกล่อม
- มิถุนายน 2559 – ปจั จุบนั
ผูอ้ านวยการฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์และ
ควบคุมดูแลทรัพย์สนิ
บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด
-

มกราคม 2558 – พฤษภาคม 2559
รองผูอ้ านวยการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทย
พาณิชย์ จากัด

-

กรกฎาคม 2556 – ตุลาคม 2557
รองผูอ้ านวยการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จากัด

-

เมษายน 2553 – มิถุนายน 2556
ผูจ้ ดั การ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไอเอ็นจี
(ประเทศไทย) จากัด

-

สิงหาคม 2551 – เมษายน 2553
ผูจ้ ดั การ (สังกัดการลงทุน ฝา่ ยกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน นคร
หลวงไทย จากัด

ระบบงานของบริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เพื่อให้บริษทั สามารถปฏิบตั งิ านในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
บริษทั มีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จึงได้จดั ให้มรี ะบบงานตาม
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 1) ระบบการกาหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ 2) ระบบการบริหารและ
จัดการความเสี่ย งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ 3) ระบบจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่เี กี่ยวข้อ ง
ส่วนที่ 2 หน้า 268

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

4) ระบบการคัดเลือกบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูร้ บั มอบหมายในงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์
(ถ้ามี) 5) ระบบการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การและบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ 6) ระบบรองรับการเปิ ดเผย
ข้อมูลของกองทรัสต์ 7) ระบบการปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุ น (Back Office) 8) ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน
9) ระบบการติดต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุนและการจัดการกับข้อร้องเรียนของผูล้ งทุน และ 10) ระบบการจัดการกับข้อพิพาททาง
กฎหมาย โดยในแต่ละระบบจะมีระบบงานย่อยดังมีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้
ระบบหลักงานหลัก
ระบบการกาหนดนโยบายในการจัดการ
กองทรัสต์

ระบบงานย่อย






ระบบการบริหารและจัดการความเสีย่ งที่
เกีย่ วข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์





ระบบการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทีเ่ กีย่ วข้อง

ระบบและขัน้ ตอนการพิ จ ารณาและคั ด เลื อ กการลงทุ น ใน
อสัง หาริม ทรัพ ย์ (อยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของฝ่ า ยการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ)
ระบบและขัน้ ตอนการสอบทานรายงานการประเมิน มู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ (Appraisal Report) (อยู่ภายใต้การดูแลของ
ฝา่ ยการตลาดและพัฒนาธุรกิจ)
การให้ความร่วมมือ แก่ ทรัสตี (อยู่ภ ายใต้การดูแ ลของฝ่า ยนัก
ลงทุนสัมพันธ์และควบคุมดูแลทรัพย์สนิ )
ระบบการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับการ
ลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์ (อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่าย
กากับดูแลกิจการและบริหารความเสีย่ ง)
ระบบการควบคุมดูแลทรัพย์สนิ (อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์และควบคุมดูแลทรัพย์สนิ )
- ระบบการควบคุมดูแลทรัพย์สนิ ของบริษทั
- ระบบการควบคุมดูแลทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์

การเปิ ดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
 การท าธุ ร กรรมระหว่ า งกองทรัส ต์ แ ละบุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ งของ
กองทรัสต์
 การติดตามประเด็นเกีย
่ วกับการแข่งขันทางธุรกิจ
 การติดตามประเด็นเกีย
่ วกับความเป็ นอิสระในการทาหน้าทีข่ อง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
 การเปิ ดเผยส่วนได้เสียหรือการได้รบ
ั ประโยชน์จากบริษทั /บุคคล
ทีเ่ ป็ นคู่คา้ กับกองทรัสต์
(อยู่ภายใต้การดูแลของฝา่ ยกากับดูแลกิจการและบริหารความเสีย่ ง)
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ระบบหลักงานหลัก
ระบบการคัดเลือกบุคลากรของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์และผูร้ บั มอบหมายในงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดาเนินงานของกองทรัสต์ (ถ้ามี)

ระบบงานย่อย






ระ บ บ แ ละ ขั ้น ต อนกา รพิ จ า รณา แ ละคั ด เลื อ กผู้ บ ริ ห า ร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ (อยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของฝ่ า ยการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ)
ระบบและขัน้ ตอนการพิจารณา คัดเลือกและว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ (อยู่ภายใต้
การดู แ ลฝ่ า ยการตลาดและพัฒ นาธุ ร กิจ หรือ ฝ่ า ยนั ก ลงทุ น
สัมพันธ์และควบคุมดูแลกิจการ (แล้วแต่กรณี))
ระบบและขัน้ ตอนการคัดเลือกบุคลากรของผู้จดั การกองทรัสต์
(อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และควบคุมดูแล
ทรัพย์สนิ )

ระบบการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์และกรรมการและพนักงานของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์



ระบบและขัน้ ตอนการติดตาม ประเมิน ผล และกากับดู แ ลการ
ปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
 ระบบและขัน
้ ตอนการติดตาม ประเมิน ผล และกากับดูแ ลการ
ปฏิบ ัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของผู้จ ัดการ
กองทรัสต์
 ระบบควบคุ ม การปฏิบ ต
ั ิหน้ าที่ของผู้บริหารและพนักงานของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(อยู่ภายใต้การดูแลของฝา่ ยกากับดูแลกิจการและบริหารความเสีย่ ง)

ระบบรองรับการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์



ระบบการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์และ
กองทรัสต์ตามสัญญาต่างๆ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง (อยู่ภายใต้
การดูแลของฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์และควบคุมดูแลทรัพย์สนิ )
- ข้อมูลของบริษทั (บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด)
- ข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
- กระบวนการจัดเตรียมและเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริษัท
และกองทรัสต์

ระบบการปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุน
(Back Office)



ระบบการควบคุมและดูแลงานทีไ่ ด้มกี ารมอบหมายให้ดาเนินการ
โดยผูใ้ ห้บริการภายนอก (Outsourcing)
(อยู่ภายใต้การดูแลของฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์และควบคุมดูแล
ทรัพย์สนิ )

ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน



ระบบระบบควบคุมภายในและการดาเนินงาน
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ระบบหลักงานหลัก

ระบบงานย่อย
-



ระบบการจัดทางบประมาณรายรับรายจ่ายของกองทรัสต์
(อยู่ภายใต้การดูแลของฝา่ ยการตลาดและพัฒนาธุรกิจ)
- ระบบการพิจารณาและอนุ มตั ิรายจ่ายพิเศษหรือรายจ่าย
นอกงบประมาณ (อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายกากับดูแล
กิจการและบริหารความเสีย่ ง)
- ระบบการจัด ซื้อ จัด จ้า ง (อยู่ภ ายใต้ก ารดูแ ลของฝ่า ยนั ก
ลงทุนสัมพันธ์และควบคุมดูแลทรัพย์สนิ )
- ระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
กองทรัสต์ (อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
และควบคุมดูแลทรัพย์สนิ )
- ระบบการจัดทาบัญชีและงบการเงิน (อยู่ภายใต้การดูแล
ของฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์และควบคุมดูแลทรัพย์สนิ )
- ระบบการควบคุมการปฏิบตั กิ ารเงินสด (อยู่ภายใต้การดูแล
ของฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์และควบคุมดูแลทรัพย์สนิ )
- ระบบการติดตามการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าบริการโดย
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์และควบคุมดูแลทรัพย์สนิ )
- ระบบการติด ตามและประเมิน ค่ า ใช้จ่ า ยที่เ รีย กเก็บ จาก
กองทรัสต์โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (อยู่ภายใต้การดูแล
ของฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์และควบคุมดูแลทรัพย์สนิ )
ระบบควบคุมการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตาม
ข้อกาหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (อยู่ภายใต้
การดูแลของฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์และควบคุมดูแลทรัพย์สนิ )

ระบบการติดต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุนและการ
จัดการกับข้อร้องเรียนของผูล้ งทุน



ระบบการติดต่อสื่อสารกับผูล้ งทุนและการจัดการกับข้อร้องเรียน
ของผู้ลงทุน (อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
ควบคุมดูแลทรัพย์สนิ )

ระบบการจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย



ระบบการจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย (อยู่ภายใต้การดูแล
ของฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์และควบคุมดูแลทรัพย์สนิ )
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9.5

หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์

บริษัทในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต์ TPRIME ซึ่ง
รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์และควบคุมการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager)
โดยบริษทั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้การกากับดูแลของทรัสตี โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1.

หน้าทีโ่ ดยทัวไป
่
1.1

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็ นผูท้ ม่ี วี ชิ าชีพซึง่ ได้รบั ความไว้วางใจด้วยความ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริต โดยปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุด
ของผู้ถือหน่ วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้
กองทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ประกาศเกีย่ วกับกองทรัสต์
ตลอดจนข้อ ผู ก พัน ที่ไ ด้ใ ห้ไ ว้เ พิ่ม เติม ในเอกสารที่เ ปิ ด เผยเพื่อ ประโยชน์ ใ นการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์แก่ผู้ลงทุน และมติของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ นอกจากนี้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องไม่
กระทาการใดๆ อันเป็ นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์และผูล้ งทุนโดยรวม
และต้องรับผิดอย่างไม่มขี อ้ จากัดความรับผิดในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ และ/
หรือปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ถูกต้องครบถ้วน

1.2

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีป่ ฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักการดาเนินธุรกิจการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ดังต่อไปนี้
(ก)

มีเงินทุนที่เพียงพอต่ อการดาเนินธุรกิ จและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง

(ข)

เปิ ดเผย ให้ความเห็น หรือให้ขอ้ มูลทีม่ คี วามสาคัญและเกีย่ วข้องอย่างเพียงพอในการ
ตัดสินใจลงทุนของผูล้ งทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจน ไม่บดิ เบือน
และไม่ทาให้สาคัญผิด

(ค)

ไม่นาข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม
ไม่ ว่ า เพื่ อ ตนเองหรื อ บุ ค คลใดๆ หรือ ท าให้ เ กิ ด ความเสีย หาย หรื อ กระทบต่ อ
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์

(ง)

ปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีท่ี
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ต้องดาเนินการให้มนใจได้
ั่
ว่าผูล้ งทุนได้รบั การ
ปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมและเหมาะสม
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อนึ่ง เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
อันอาจเกิดขึ้นในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามสัญญาแต่ ง ตั ง้ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ผู้จดั การ
กองทรัสต์ตกลงทีจ่ ะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

ต้องไม่มผี ลประโยชน์อ่นื ทีอ่ าจขัดแย้งกับผลประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของกองทรัสต์
และหากมีกรณีทอ่ี าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องสามารถ
แสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทาให้เชื่อมันได้
่ ว่า การบริหารจัดการกองทรัสต์จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั นายสุชาติ เจียรานุ สสติ กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ดารงตาแหน่ งเป็ นประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทกลุ่ม SC Capital Partners ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศสิงคโปร์ โดยนายสุชาติ เจียรานุสสติ ถือหุน้ ร้อยละ 75 ในบริษทั และ
ส่วนที่เหลือถูกถือหุ้นโดยบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับนายสุชาติ
เจียรานุสสติ บริษทั กลุ่ม SC Capital Partners ดาเนินธุรกิจบริหารกองทุนที่
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในหลายประเทศในทวีปเอเชีย แต่ในปจั จุบนั กองทุน
ดังกล่าวไม่มกี ารลงทุนในทรัพย์สนิ ใดทีแ่ ข่งขันกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้า
ลงทุนครัง้ แรก และในการตัดสินใจลงทุนของกองทุนทีอ่ ยู่ภายใต้ การบริหาร
จัดการของบริษัทกลุ่ม SC Capital Partners นัน้ จะต้องผ่านการพิจารณา
อนุ มตั ิจากคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ของแต่ละ
กองทุ น ที่บ ริษัท กลุ่ ม SC Capital Partners ท าหน้ า ที่บ ริห าร ซึ่ง
คณะกรรมการแต่ละรายมีอานาจอิสระในการตัดสินใจ และไม่ได้เป็ นบุคคลที่
เกีย่ วข้องกันกับนายสุชาติ เจียรานุสสติ ซึง่ แม้นายสุชาติ เจียรานุ สสติจะเป็ น
หนึ่งในคณะกรรมการดังกล่าว แต่กม็ เี พียงอานาจในการยับยัง้ การตัดสินใจ
ลงทุนเท่านัน้ ไม่มอี านาจควบคุมการตัดสินใจของกรรมการรายอื่นๆ หรือ
การตัดสินใจในการเลือกลงทุนของคณะกรรมการทัง้ หมดแต่อย่างใด จึงไม่
ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงทุนทีแ่ ข่งขันกับธุรกิจของ
กองทรัสต์ นอกจากนี้ ในการดาเนินงานที่ผ่านมากองทุนที่อยู่ภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษทั กลุ่ม SC Capital Partners เป็ นกองทุนทีด่ าเนินงาน
ในลักษณะของกองทุนประเภท opportunistic fund ซึง่ มีนโยบายการลงทุน
ในทรัพย์สนิ ที่มคี วามเสีย่ งสูง มีมูลค่าต่ าและยังไม่พร้อมจะดาเนินการจัดหา
ผลประโยชน์ เช่ น การซื้อ ที่ดิน เพื่อ น ามาพัฒ นาโครงการ หรือ การซื้อ
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ทรัพย์สนิ ที่ประสบปญั หาในการดาเนินงาน ซึ่งแนวทางการบริหารกองทุน
ดังกล่าวนัน้ แตกต่ างจากแนวทางการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ใ น
ป จั จุ บ ัน ซึ่ง มีล ัก ษณะเป็ น การน าทรัพ ย์ส ิน ที่มีค วามพร้อ มส าหรับ การใช้
ประโยชน์ อ อกให้เ ช่ า ให้ใ ช้พ้ืน ที่ห รือ บริก าร นอกจากนี้ การด าเนิ น การ
คัดเลือกผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษทั กลุ่ม SC Capital Partners นัน้ ก็จะอยู่ภายใต้การดาเนินงานของ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นบุคคลภายนอกและเป็ นไปตามนโยบายของ
กองทุ น ในขณะที่การคัดเลือ กผู้เช่ าในอสัง หาริม ทรัพย์ของกองทรัสต์อ ยู่
ภายใต้การกากับดูแลของผู้จดั การกองทรัสต์ หลังจากผ่านการพิจารณาคัด
กรองโดยผู้บริหารอสังหาริม ทรัพ ย์ท่ี เป็ นบุค คลภายนอกแล้ว ดังนัน้ การ
ดาเนินการคัดเลือกผูเ้ ช่าในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนและของกองทรัสต์จะ
มีค วามเป็ น อิสระต่ อ กัน และไม่ มีโ อกาสถ่ า ยเทข้อ มูลความลับ ทางธุ ร กิจ
ระหว่างกัน
แม้ว่า ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ในการบริห ารการลงทุน ของกองทุ น
ดังกล่าวกับของกองทรัสต์จะยังไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุ ผลข้างต้น แต่ ผู้จดั การ
กองทรัสต์ยงั คงมีหน้าทีจ่ ดั ให้มมี าตรการและกลไกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการบริหารกองทรัสต์ และจัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ไม่ว่าในกรณีใดในอนาคต เพื่อรักษาประโยชน์
ทีด่ ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
(2)

ในกรณีทผ่ี ู้จดั การกองทรัสต์จดั การกองทรัสต์อ่นื อยู่ดว้ ย ทรัพย์สนิ หลักของ
กองทรัสต์ทข่ี ออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องไม่เป็ นประเภทเดียวกันกับ
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์อ่นื นัน้

(จ)

ปฏิบตั ิต าม พ.ร.บ.หลัก ทรัพ ย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ย วข้องกับการ
ดาเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
ทีก่ าหนดโดยสมาคมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือองค์ก รทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ท่สี านักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุ โลม และไม่สนับสนุ น สังการ
่
หรือให้
ความร่วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบตั ฝิ า่ ฝืนกฎหมายหรือข้อกาหนดดังกล่าว

(ฉ)

ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ มีห น้ า ที่ใ ห้ค วามร่ ว มมือ ในการปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ข องทรัส ตี หรือ
สานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
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กองทรัสต์อย่างมีนัยสาคัญ หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้
รวมถึงหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1)

จัดทาและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการบริหารจัดการ การ
ควบคุมภายใน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกองทรัสต์ โดยเมื่อมีเหตุผล
อันสมควรและไม่กระทบต่อการดาเนินงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หากทรัสตี
ประสงค์จะตรวจสอบการจัดการในเรื่องใด ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องให้ความ
ร่วมมือในการนาส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทัง้ ให้เข้าไปตรวจสอบใน
สถานที่ตัง้ ของอสัง หาริม ทรัพ ย์ ต ามที่ท รัส ตีร้อ งขอโดยแจ้ง ให้ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาอันสมควร เพื่อให้ทรัสตีสามารถ
ตรวจสอบให้เป็ นที่มนใจได้
ั่
ว่าผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมาย
หรือ ข้อ ก าหนดแห่ ง สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ หรือ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจัด ตัง้
กองทรัสต์ หรือข้อกาหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือข้อผูกพัน
ที่ได้ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสารที่เปิ ดเผยแก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ (ถ้ามี) หรือมติ
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หรือข้อตกลงอื่นใดระหว่างผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัส
ตี (ถ้ามี) หรือข้อกาหนดสัญญาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี) หรือไม่รกั ษาประโยชน์
ของผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ ทัง้ นี้ เป็ น ไปตามคู่มือ ระบบการท างานและระบบ
ควบคุมภายในของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(2)

ในช่วงระยะเวลาก่อนและหลังการจัดตัง้ ทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์มหี น้าที่
ต้องจัดทาและจัดส่งพร้อมทัง้ รับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารต่ างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดโครงสร้างของกองทรัสต์ วิธกี ารให้เช่า วิธกี ารให้บริการ
การจัดหา และการจัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สามารถเรียกเก็บจาก
กองทรัสต์ สัญญาเช่า สัญญาให้บริการ สัญญาว่าจ้างระหว่างกองทรัสต์กบั
บุคคลต่างๆ เป็ นต้น ให้แก่ทรัสตี เพื่อให้ทรัสตีนามาวางแผนปฏิบตั ิงานใน
การกากับดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และการ
เปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ นการรายงานต่อทรัสตีในกรณีทม่ี กี ารรายงานต่อตลาด
หลักทรัพย์เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่มกี ารระบุไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการรับ การ
เปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2556 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยหากปรากฏว่าทรัสตีเห็นว่าข้อความทีเ่ ปิ ดเผยนัน้
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ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ นการแก้ไขตามความเห็นของทรัสตี
และยื่นการแก้ไขนัน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์
1.3

ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ มีห น้ า ที่จ ัด ให้มีก ารประกัน ภัย กับ ผู้ร ับ ประกัน ภัย ที่ท รัส ตีย อมรับ เพื่อ
ประกันภัยความรับผิดทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจหรือการปฏิบตั งิ านของตนในฐานะเป็ น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตั งิ านของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของตน ตลอด
ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ภายในขอบเขตแห่งอานาจ หน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบที่พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศที่เกี่ยวข้องและสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ได้
กาหนดไว้ อนึ่ง วงเงินประกันภัยให้เป็ นไปตามที่ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์เห็นร่วมกันว่า
เพียงพอและเหมาะสม

1.4

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีต่ ้องดาเนินการให้เป็ นไปตามสิทธิและหน้าทีข่ องกองทรัสต์ตามทีไ่ ด้
กาหนดไว้ภายใต้สญ
ั ญาต่ างๆ ที่ทรัสตีได้เข้าทาในนามของกองทรัสต์ ทั ง้ นี้ ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

1.5

ในการทาธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

ดาเนินการเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการซือ้ รับโอน การจาหน่ าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์
และหุ้ น ในบริ ษั ท ที่ ท รั ส ต์ เ ข้ า ลงทุ น หรื อ การเข้ า ท าสั ญ ญาที่ เ กี่ ย วเนื่ องกั บ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์หรือบริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุน เป็ นไปอย่างถูกต้องและมี
ผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย

(ข)

ดาเนินการเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็ นไปอย่ าง
เหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

ประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
นั ้น ๆ ก่ อ นรั บ เป็ นผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ หรื อ ก่ อ นลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ใน
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี

(2)

วิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การทา
due diligence) ตลอดจนการประเมินความเสีย่ งด้านต่างๆ ที่อาจเกิดจาก
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ๆ พร้อมทัง้ จัดให้มแี นวทางการบริหารความ
เสีย่ งด้วย ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการจัดการกองทุนและทรัสต์ท่ี
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสานักงาน ก.ล.ต.
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ประกาศกาหนด และตามที่กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และสัญญาแต่งตัง้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ความเสีย่ งดังกล่าว ให้หมายความรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาหรือก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
เช่น ความเสีย่ งที่อาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า หรือการไม่สามารถจัดหา
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้ เป็ นต้น
1.6

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

1.7

ผู้จดั การกองทรัสต์มหี น้ าที่ในการดาเนินการเพิ่มทุนของกองทรัสต์และลดทุนชาระแล้วของ
กองทรัสต์ตามเหตุและกระบวนการทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

1.8

เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินการและให้ความร่วมมือ
เพื่อให้การส่งมอบงานแก่บุคคลที่จะเข้ามาปฏิบตั ิแทนสาเร็จลุล่วงไป และปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ
ภายหลังการลาออกหรือเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และ
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

1.9

ในกรณี ท่ี มีก ารแต่ ง ตัง้ ที่ป รึ ก ษาเพื่อ ให้ ค าปรึก ษาหรือ ค าแนะน าเกี่ ย วกับ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้

1.10

(ก)

ดาเนินการให้ทป่ี รึกษาแจ้งการมีสว่ นได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณา

(ข)

ไม่ให้ทป่ี รึกษาผู้ท่มี สี ่วนได้เสียในเรื่องที่พจิ ารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้า
ร่วมพิจารณาในเรื่องนัน้

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดทางบการเงินของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทก่ี าหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และส่งงบการเงินดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน
นับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชี โดยงบการเงินทีจ่ ดั ทานัน้ ต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย
ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อทรัสตี สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากั ดเพียงข้อมูลตามที่มาตรา
56 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์กาหนดให้ต้องมีการเปิ ดเผยหรือการรายงาน การ
จัด ส่ง รายงานประจ าปี ของกองทรัสต์พร้อมกับหนัง สือ นัด ประชุ มสามัญประจาปี ใ ห้แ ก่ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดตามที่กาหนดในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยว ข้อง
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สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และสัญญาแต่ งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธกี ารทีก่ าหนดในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และสัญญา
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
1.11

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีช่ แ้ี จง จัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ดาเนินการหรืองดเว้น
การดาเนินการตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. มีคาสังหรื
่ อร้องขอ

1.12

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่อี าจทาให้เกิดข้อสงสัยในความเป็ นอิสระของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการพิจารณาคัดเลือกหรือซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์
ตลอดจนหลักทรัพย์ และบริการอื่นใดให้แก่กองทรัสต์ ห้ามมิให้ผู้จดั การกองทรัสต์ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผู้จดั การของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และพนักงานของผู้จดั การกองทรัสต์รบั ค่านายหน้า
หรือผลประโยชน์ตอบแทนทีไ่ ด้จากการให้บริการ (Soft Commission) หรือผลประโยชน์อ่นื ใด
จากเจ้าของหรือผูม้ สี ทิ ธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดิม หรือ ผูใ้ ห้ความสนับสนุน (Sponsor) ผูข้ าย
หลักทรัพย์ ผูใ้ ห้บริการ หรือบริษทั นายหน้าเป็ นรายได้หรือประโยชน์ของตนเอง
อนึ่ง “ผลประโยชน์ ” ที่กล่าวถึงข้างต้น อาจอยู่ในรูปตัวเงิน ของขวัญ ของกานัล (เช่น ตั ๋ว
เครื่องบินและที่พกั ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่) ทรัพย์สนิ หรือของมีค่า (เช่น
รถยนต์ ทองคา เครื่องเพชร เป็ นต้น) หลักทรัพย์ เช่น หุน้ การลดหนี้ หรือจ่ายชาระหนี้ให้แทน
การให้สว่ นลด การสนับสนุนหรือการให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจ เป็ นต้น

1.13

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีเ่ ปิ ดเผยส่วนได้เสียหรือการได้รบั ประโยชน์ของผู้จดั การกองทรัสต์
และบุคคลที่เกีย่ วโยงกันของผู้จดั การกองทรัสต์ จากบริษทั หรือบุคคลทีเ่ ป็ นคู่คา้ กับกองทรัสต์
หรือบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนไว้ในหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่ ว ยทรัสต์ หนัง สือ เชิญ ประชุ ม เพื่อ ขออนุ ม ัติท ารายการต่ า งๆ และรายงานประจ าปี ข อง
กองทรัสต์ เพื่อผู้ลงทุนและทรัสตีจะใช้เ ป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็ น อิสระของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ในการเข้า ทาธุรกรรมต่ างๆ เพื่อกองทรัสต์ และความสมเหตุ สมผลของ
ธุรกรรมนัน้
ส่วนได้เสียหรือการได้รบั ประโยชน์ทต่ี อ้ งพิจารณาเปิ ดเผย เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผูค้ ้าประกันหรือ
ได้ร ับ การค้ า ประกัน การถือ หุ้น ระหว่ า งกัน หรือ มีผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ห รือผู้บ ริห าร เป็ น กลุ่ ม
เดียวกัน การให้หรือรับบริการ การซื้อขายระหว่างกัน และการออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่กนั
เป็ นต้น
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1.14

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีเ่ ปิ ดเผยจานวนเงินกูย้ มื ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของกองทรัสต์

1.15

ผู้จ ัด การกองทรัสต์มีห น้ า ที่ใ นการจัด ให้มีก ารประเมิน มูลค่ า ทรัพ ย์สิน และสอบทานมูลค่ า
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์

1.16

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ นการจัดให้มี หรือจัดทาแผนการดาเนินงาน รวมถึงแผนการตลาด
ในการลงทุนและการหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ในแต่ละปี และนาส่งให้ทรัสตี
พิจารณาและให้ความเห็น

1.17

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ า ที่แจ้งให้ทรัสตีท ราบเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรหากมีก ารเปลี่ยนแปลง
รายการใดในคู่มอื ระบบการทางานและระบบควบคุมภายในของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยแนบ
คู่มอื ระบบการทางานและระบบควบคุมภายในฉบับแก้ไขส่งให้ทรัสตี โดยต้องแจ้งก่อนคู่มือ
ระบบการทางานและระบบควบคุมภายในฉบับแก้ไขจะมีผลใช้บงั คับ

1.18

ในกรณี ท่ีก องทรัสต์ จ ะมีก ารออกหุ้น กู้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์มีห น้ า ที่ด าเนิ น การใดๆ เพื่อ ให้
กองทรัสต์สามารถปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกีย่ วกับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ทอ่ี อกใหม่ของกองทรัสต์

1.19

ในกรณีท่ผี ู้จดั การกองทรัสต์ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากทรัสตีเนื่องจากผู้ จดั การกองทรัสต์ไม่
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การ
กองทรัสต์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องมีหนังสือชี้แจงกรณีขา้ งต้นไป
ยังทรัสตีโดยเร็วและต้องไม่เกิน 3 วันทาการนับแต่ได้รบั หนังสือจากทรัสตี โดยในหนังสือชีแ้ จง
ของผู้จดั การกองทรัสต์จะต้องระบุสาเหตุ และคาชี้แจงของผู้จดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับกรณี
ดังกล่าว และหากปรากฏว่าการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในกรณีขา้ งต้นเป็ นเรื่องที่
อาจส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์และ/หรือผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ทรัสตีอาจแจ้งให้ผู้จดั การกองทรัสต์
ระบุแนวทางการแก้ไขเยียวยาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อกองทรัสต์และแก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์และ
ระยะเวลาในการแก้ไขเรื่องดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้แจงของผู้จดั การกองทรัสต์ขา้ งต้นได้ โดย
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการอย่ างเต็มทีเ่ พื่อชีแ้ จงรายละเอียดและจัดส่งข้อมูลให้แก่ทรัสตี
ตามที่ร้อ งขอภายในระยะเวลาอัน สมควรตามที่ท รัสตีก าหนด ทัง้ นี้ ผู้จ ัด การกองทรัสต์จ ะ
ดาเนินการดังกล่าวอย่างเต็มที่โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ท่ดี ีท่สี ุดของกองทรัสต์และแก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
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2.

หน้าทีใ่ นการบริหารจัดการกองทรัสต์
2.1

เพื่อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และสัญญาแต่งตัง้
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ รวมทัง้ เป็ นการรัก ษาผลประโยชน์ ข องกองทรัสต์ และผู้ถือ หน่ วยทรัสต์
โดยรวม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มรี ะบบงานที่มคี ุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการ
ปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
(ก)

การก าหนดนโยบายในการจัด การกองทรัส ต์แ ละบริษัท ที่ท รัสต์เ ข้าลงทุ น การจัด
โครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ การตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการกาหนด
นโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหาประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้การจัดการ
ลงทุ นตามที่ไ ด้ร ับมอบหมายเป็ น ไปด้วยความรอบคอบ ระมัด ระวัง สอดคล้อ งกับ
นโยบายการลงทุนตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และเป็ นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์
กาหนด ตลอดจนเพื่อรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม

(ข)

การบริหารและจัดการความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย เพื่อให้สามารถป้องกันและจัดการความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ค)

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่เี กี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่าง
กองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่ง
รวมถึงมาตรการหรือแนวทางดาเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ท่ดี ที ่สี ุดของกองทรัสต์
หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวมเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขน้ึ

(ง)

การคัดเลือกบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูร้ บั มอบหมายในงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดาเนินการของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เพื่อให้ผทู้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถ และมีคุณสมบัติ
ทีเ่ หมาะสมกับงานทีจ่ ะปฏิบตั ิ และเพื่อให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมาย กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
และตามทีส่ ญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ และสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์กาหนด

(จ)

การกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การและบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมทัง้
การตรวจสอบดูแลผูร้ บั มอบหมายในงานทีเ่ กีย่ วกับการจัดการกองทรัสต์เพื่อให้เป็ นไป
ตามทีก่ ฎหมาย กฎเกณฑ์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
กาหนด
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(ฉ)

การเปิ ดเผยข้อมูลทีค่ รบถ้วนถูกต้องและเพียงพอเพื่อให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ และตามหลักเกณฑ์ท่อี อกตามพ.ร.บ.
หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ กฎ หรือคาสังที
่ อ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

(ช)

การปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุน (Back Office)

(ซ)

การตรวจสอบและควบคุมภายใน

(ฌ)

การติดต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุนและการจัดการกับข้อร้องเรียนของผูล้ งทุน

(ญ)

การจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย

ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผู้รบั ดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในข้อ 2.2
2.2

การจัดให้มรี ะบบงานทีก่ ล่าวมาข้างต้นทัง้ หมดนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่น
เป็ นผู้รบั ดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้เท่าที่
จาเป็ นเพื่อส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็ นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้
ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)

การมอบหมายต้องไม่มลี กั ษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(2)

มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในกรณีทผ่ี รู้ บั ดาเนินการ
ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้

(3)

ในกรณีท่มี กี ารมอบหมายงานเกีย่ วกับการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นของกองทรัสต์ ต้อง
มอบหมายให้กบั ผูท้ ส่ี ามารถดาเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ บั ดาเนินการข้างต้น ต้องมิใช่การมอบหมายระบบ
และงานตามข้อ 2.1 (ก) – (ง) และ (ฌ)
2.3

รกองทรัสต์ตอ้ งผูจ้ ดั กาบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดแห่งสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตลอดจนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
และหนังสือชีช้ วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ และ
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ข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาทีก่ องทรัสต์หรือบริษทั ทีก่ องทรัสต์ลงทุนเข้าทา เช่น สัญญากู้
เงิน สัญญาเช่าพืน้ ทีท่ ม่ี อี ายุรวมมากกว่า 7 ปี สัญญาเช่าพืน้ ทีท่ ม่ี อี ายุการเช่ารวมถึงระยะเวลา
การเช่าตามคามันที
่ จ่ ะให้เช่าและ/หรือสิทธิทจ่ี ะให้ต่ออายุการเช่ารวมมากกว่า 9 ปี หรือสัญญา
เช่าพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้จดทะเบียนกับสานักงานทีด่ นิ เป็ นต้น เพื่อมิให้กองทรัสต์กระทาผิดสัญญาใดๆ ที่
กองทรัสต์เข้าทาไว้
2.4

ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ต้ อ งคัด เลือ กและตรวจสอบ (due diligence) อสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีจ ะให้
กองทรัสต์ไปลงทุนด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยต้องบันทึกและจัดเก็บข้อ มูลรวมทัง้
เอกสาร หลักฐานเกีย่ วกับการคัดเลือก การตรวจสอบ และการตัดสินใจทีจ่ ะลงทุนหรือไม่ลงทุน
ในทรัพย์สนิ ใดทรัพย์สนิ หนึ่งให้แก่กองทรัสต์ไว้ด้วย ทัง้ นี้ การคัดเลือกและตรวจสอบ (due
diligence) อสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะให้กองทรัสต์ไปลงทุนตามข้อกาหนดนี้นนั ้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์
ปฏิ บ ั ติ ต ามแนวปฏิ บ ัติ ใ นการจั ด การกองทุ น และทรัส ต์ ท่ี ล งทุ น ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ซ่ึ ง
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยให้ยดึ ถือและปฏิบตั ิ
ตามเป็ นมาตรฐานขัน้ ต่าในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และตามทีก่ าหนดในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์และสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

2.5

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการต่ างๆ ให้ม นั ่ ใจได้ว่าได้จดั การด้า นการเงินและมูลค่าเชิง
เศรษฐกิจ ของทรัพ ย์สิน ของกองทรัส ต์ อ ย่ า งมือ อาชีพ และเป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์ ข องผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ เช่น
(ก)

กาหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับข้อผูกพันทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

(ข)

ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนทีเ่ ป็ นการดาเนินงานทางธุรกิจ ซึง่ รวมถึงการลงทุน การ
กู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ การเข้าทาสัญญา และการ
ดาเนินกิจการต่างๆ เพื่อกองทรัสต์ ทัง้ นี้ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเท่าที่
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ได้ระบุไว้

(ค)

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ตี รงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทรัสต์ และเป็ นไป
ตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์ หลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจน
ประกาศ และค าสังที
่ ่ เกี่ยวข้องอื่น ใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด

(ง)

บริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์
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(จ)

พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์

(ฉ)

จัดให้มีก ารประกัน ภัยในวงเงินที่ทรัสตีเ ห็นว่ าเพียงพอและเหมาะสมตลอดเวลาที่
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพื่อคุม้ ครองความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับทรัพย์สนิ
หลักของกองทรัสต์ ที่ทาให้ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ (ครอบคลุมอาคารสิง่ ปลูกสร้าง
รวมถึงโครงสร้างอาคาร ระบบน้ า ระบบไฟฟ้ า เครื่องจักรและอุป กรณ์ ท่ใี ช้ใ นการ
ดาเนินงาน อุปกรณ์ตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น) คืนกลับสภาพเดิม เพื่อให้
กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ ได้เหมือนเดิมและได้ร ับผลตอบแทนไม่น้อ ย
กว่ า เดิม ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งครอบคลุ ม ถึ ง การประกัน วิน าศภัย ที่อ าจเกิ ด ขึ้น กับ
อสังหาริมทรัพย์ในวงเงินประกันภัยซึ่งไม่น้อยกว่าจานวนต้นทุนทดแทนหรือต้นทุน
เปลีย่ นแทน (Full Replacement Cost) ก่อนหักค่าเสือ่ มราคา โดยระบุให้ทรัสตีในนาม
ของกองทรัสต์เป็ นผู้รบั ผลประโยชน์ (ยกเว้นในกรณีท่สี ญ
ั ญาเช่าที่กองทรัสต์เข้าทา
เพื่อให้ได้มาซึง่ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ได้กาหนดเงื่อนไขไว้เป็ นอย่างอื่น หรือในกรณี
ทีก่ องทรัสต์หรือบริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนมีการกูย้ มื เงินโดยมีเงื่อนไขให้ระบุให้ทรัส
ตีใ นนามกองทรัสต์แ ละผู้ใ ห้กู้ (ถ้า มี) เป็ น ผู้ร ับ ผลประโยชน์ แ ละผู้เ อาประกันร่ ว ม)
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และประกันภัยสาหรับ
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รบั ความเสียหายจากทรัพย์สนิ หลักหรือจาก
การดาเนินการในทรัพย์สนิ หลักในวงเงินทีท่ รัสตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสม

(ช)

จัดให้มกี ารวางแผนการจัดสัดส่วนประเภทธุรกิจของผู้เช่า และผู้ใช้บริการ (Tenant
Mix)

(ซ)

ควบคุมดูแลให้ผเู้ ช่าและผูใ้ ช้บริการปฏิบตั ติ ามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ

(ฌ)

ควบคุ ม ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายและ/หรื อ กฎระเบี ย บที่ ใ ช้ บ ัง คับ กั บ
อสัง หาริม ทรัพ ย์ท่กี องทรัสต์ไ ด้ลงทุ น ตลอดจนดูแลและดาเนิ น การให้ม นั ่ ใจได้ว่ า
อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์ได้ลงทุนนัน้ ไม่ถูกนาไปใช้ในการประกอบธุรกิจที่ขดั ต่ อ
ศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนไม่ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลทีม่ เี หตุ
อันควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ไปใช้ประกอบธุรกิจทีข่ ดั ต่อศีลธรรมหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่ าในแต่ ละครัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่จดั ให้มี
ข้ อ ตกลงเพื่ อ ให้ ก องทรั ส ต์ ส ามารถเลิ ก สัญ ญาเช่ า ได้ ห ากปรากฏว่ า ผู้ เ ช่ า น า
อสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
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(ญ)

จัดการและบริหารพืน้ ทีส่ าหรับให้บริการและพืน้ ทีใ่ ห้เช่า เช่น ควบคุมดูแลให้มกี ารใช้
บริการพืน้ ทีใ่ นอัตราการเช่าทีส่ งู และเหมาะสมตามสภาวะตลาด และดูแลการปล่อยเช่า
ให้มีการต่ อสัญญาเช่าอย่างต่อเนื่อง หรือมีอตั ราพื้นที่ว่างต่ า เจรจาต่อรองกับผู้เช่า
เกีย่ วกับสัญญาเช่า ทบทวนอัตราค่าเช่า บอกเลิกหรือต่ออายุสญ
ั ญาเช่าสาหรับการเช่า
ระยะยาว เป็ นต้น ทัง้ นี้ จะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญากูย้ มื ที่กองทรัสต์เป็ น
คู่สญ
ั ญา (ถ้ามี) และไม่เป็ นการตัดสิทธิทรัสตีในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึน้ กับ
กองทรัสต์หากปรากฏว่าผู้จดั การกองทรัสต์ดาเนินการเข้าทาสัญญาเช่าดังกล่าวโดย
ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญากูย้ มื ทีก่ องทรัสต์เป็ นคู่สญ
ั ญา

(ฎ)

ประเมินผลการปล่อยเช่าและการให้บริการในอดีต เพื่อกาหนดเงื่อนไขในการปล่ อย
เช่าและการให้บริการ และจัดทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริก ารให้เ หมาะสม และ
ประเมินผลความถูกต้อง การติดตามเรียกเก็บรายได้ ค่าเช่า ค่าใช้จ่าย เพื่อบันทึกค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือตัดหนี้สญ
ู หรือบันทึกหนี้สญ
ู รับคืน (ในกรณีทเ่ี รียกเก็บเงินได้
ภายหลังตัดหนี้สญ
ู )

(ฏ)

จัดให้มรี ะบบดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสิง่ ปลูกสร้างที่กองทรัสต์ได้ลงทุน
เช่น ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ระบบการติดต่อสือ่ สาร และการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

(ฐ)

กาหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั งิ านในการบริหาร บารุงรักษา และปรับปรุงอาคาร
สิง่ ปลูกสร้างทีก่ องทรัสต์ได้ลงทุน

2.6

ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องตรวจสอบให้ม นั ่ ใจว่า กองทรัสต์แ ละ/หรือ บริษัทที่ท รัสต์เ ข้าลงทุ น มี
กรรมสิทธิในอสั
์ งหาริมทรัพย์และ/หรือสิทธิในการใช้อสังหาริมทรัพย์โดยถูกต้องรวมทัง้ สัญญา
ต่างๆ ทีก่ องทรัสต์เข้าไปเป็ นคู่สญ
ั ญามีการจัดทาโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีผลผูก พันหรือ
สามารถใช้บงั คับได้ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสัญญาดังกล่าว

2.7

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มรี ะบบในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์และบริษทั ที่ทรัสต์เข้าลงทุนซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน
รายงานประจาปี ของกองทรัสต์ งบการเงินและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของกองทรัสต์
และบริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุน และการปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่มผี ลใช้
บังคับกับกองทรัสต์และทรัพย์สนิ ที่ลงทุน โดยเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้อง
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ครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอย่างน้ อย 10 ปี นับแต่วนั ที่มกี ารจัดทา
เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
2.8

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดทาและเผยแพร่งบการเงิน รายงานประจาปี และข้อมูลอื่นใดเกีย่ วกับ
กองทรัสต์ ให้ถู กต้อ งครบถ้ว นและเผยแพร่ภ ายในระยะเวลาที่กาหนดในกฎหมาย สัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ รวมทัง้ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมถึงกรรมการ และผู้บริหาร ซึง่ มีหน้าที่เกีย่ วข้องในการจัดทาและ
เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกองทรัสต์ ต้องรับผิดชอบร่วมกันในเนื้อหาข้อมูลทีป่ ระกาศหรือเผยแพร่
ต่อผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์และผู้ลงทุนทัวไป
่ โดยต้องจัดให้มรี ะบบการตรวจสอบ ทีท่ าให้มนใจได้
ั่
ว่า
ข้อมูลที่เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ หนังสือชี้ชวน หนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เอกสารโฆษณา ประกาศสิง่ ตีพิม พ์ หรือเอกสารเผยแพร่อ่นื ใด
ได้รบั การตรวจสอบว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นปจั จุบนั ไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้
ทราบ หรือไม่ขาดข้อความอันอาจทาให้เข้าใจผิดเกีย่ วกับการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงิน
ของกองทรัสต์ ไม่มขี อ้ ความทีอ่ าจทาให้สาคัญผิดเกีย่ วกับการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงิน
ของกองทรัสต์ และได้ให้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนแล้ว รวมทัง้ เป็ นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ กฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว

2.9

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดูแลให้ผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ไ ด้รบั ข้อมูลที่ถู กต้องครบถ้ว นและเพียงพอ
ก่อนทีจ่ ะใช้สทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั เิ รื่องต่างๆ รวมทัง้ ได้รบั ข้อมูลนัน้ ล่วงหน้าตามระยะเวลา
ทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

2.10

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งควบคุมดูแลให้กองทรัสต์ปฏิบตั เิ ป็ นไปตามกฎหมายหรือแนวทางปฏิบตั ิ
ที่อ อกโดยหน่ ว ยงานของรัฐหรือ องค์ก รกากับดูแ ลอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้องกับการดาเนิน งานของ
กองทรัสต์ รวมทัง้ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

2.11

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์กล่าวคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชีซ่งึ
หมายถึงกาไรสุทธิทป่ี รับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้
(1)

การหักกาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทาน
การประเมิน ค่ า ทรัพ ย์สิน ของกองทรัสต์ รวมทัง้ การปรับ ปรุ ง ด้ว ยรายการอื่น ตาม
แนวทางของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์
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(2)

การหักด้วยรายการเงินสารองเพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื หรือภาระผูกพันจากการกูย้ มื
เงินของกองทรัสต์ตามวงเงินทีไ่ ด้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน
หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แล้วแต่กรณี

โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีทม่ี กี ารจ่ายประโยชน์
ตอบแทนนัน้ แล้วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีทก่ี องทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยูจ่ ะไม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์และมีการจัดทารายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารของ
บัญชีท่จี ่ายประโยชน์ตอบแทน ติดตามดาเนินการสถานะเช็คคงค้างและอานวยความสะดวก
ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ทัง้ นี้รายงานกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารจะจัด ท าเป็ น รายเดือ นและถือ เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ในการจัด ท างบการเงิน และผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากการทาหน้าที่ตดิ ตามสถานะเช็ค
คงค้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการส่งข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ การแก้ไข
ข้อมูลเช็ค การออกเช็คฉบับใหม่หรือค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน เนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลง
วิธกี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ เป็ นต้น
2.12

ในกรณี ท่ีสญ
ั ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์ ก าหนดให้ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ส ามารถเบิก จ่ า ยทรัพ ย์สิน ของ
กองทรัสต์หรือบริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุนได้ การเบิกจ่ายดังกล่าวกระทาได้เฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นการ
เบิกจ่ายจากบัญชีเพื่อการดาเนินงานประจาวันและบัญชีเงินสดย่อย (Petty Cash) ภายใต้วงเงิน
ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากทรัสตีในการเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์หรือบริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุน และ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 2 ครัง้ ต่อเดือน โดยให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั ทา
และจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวได้
ภายในระยะเวลาที่ท รัสตีเ ห็น สมควร พร้อ มทัง้ จัด ส่ง ใบแจ้ง หนี้ (Invoice) ใบเสร็จ รับ เงิน
(Receipt) และ/หรือหลักฐานแสดงรายละเอียดซึง่ เกีย่ วกับรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวมายังทรัสตี
โดยทรัสตีซ่งึ กระทาในนามของกองทรัสต์หรือบริษัทที่ทรัสต์เข้าลงทุ นจะตรวจพิจารณาและ
ชาระเงินเข้าบัญชีเพื่อการดาเนินงานประจาวันภายใน 7 วันทาการนับแต่ วนั ที่ทรัสตีได้ร ับ
เอกสารหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน
ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทรัสต์ ซึ่ง รวมถึง เอกสารประกอบยืนยันการจ่ ายเงิน สดย่ อยต่ างๆ และต้น ฉบับ
ใบเสร็จรับ เงินค่ า ใช้จ่ ายต่ า งๆ เป็ น ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 10 ปี นับ แต่ ว ัน ที่มีก ารท าเอกสาร
ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ทรัสตีตรวจสอบ
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2.13

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการจัดทาและ/หรือจั ดส่งและรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ซ่งึ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทรัสต์ตาม
สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ แ ละตามกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งหรือ
ตามทีท่ รัสตีเห็นสมควร ให้แก่ทรัสตีซง่ึ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลเกีย่ วกับการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) รายงานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

2.14

ในกรณีท่ที รัพย์สนิ ของกองทรัสต์สญ
ู หาย ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีต่ ้องดาเนินการใดๆ เพื่อ
ติดตามเอาคืนซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้กลับมาอยู่ในความครอบครองของกองทรัสต์ดงั เดิม

2.15

ในกรณีท่กี องทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทที่ทรัสต์เข้า
ลงทุนตามประกาศ ทจ. 49/2555 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีค่ วบคุมดูแลให้บริษทั ทีท่ รัสต์เข้า
ลงทุน มีการประกอบกิจการเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศ
หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีเ่ สนอชื่อบุคคลหนึ่งหรือหลายคนซึง่ เป็ นกรรมการผูม้ อี านาจ
ลงนามของผู้จดั การกองทรัสต์ท่มี ีคุณสมบัติเหมาะสมให้ทรัสตีในฐานะผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุนเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการของบริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุนหรือ
เสนอชื่อผูท้ ค่ี วรถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการของบริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุนให้ทรัส
ตีเป็ นผูถ้ อดถอน

(2)

เมื่อทรัสตีแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษัทที่ท รัสต์เข้าลงทุน แล้ว ผู้จดั การกองทรัสต์มี
หน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริษัทที่ทรัสต์เข้าลงทุนให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับของบริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุน และบริษทั ใดๆ ทีบ่ ริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุนนัน้
ถือหุ้น มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์
(แล้วแต่กรณี) สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศ หรือกฎหมาย
อื่น ที่เ กี่ย วข้อ ง และผู้จ ัด การกองทรัสต์มีห น้ า ที่แ จ้ง ให้ท รัสตีท ราบทัน ทีห ากมีก าร
ดาเนินการใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นไปตามมติ ข้อกาหนดหรือหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เพื่อให้ทรัสตี
สามารถพิจารณาถอดถอนกรรมการดังกล่าวและแต่งตัง้ กรรมการใหม่ได้ทนั ที

(3)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งควบคุมดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตาม (1) โดยให้กรรมการดังกล่าวมีอานาจจากัดในการเข้าทา
ธุรกรรมสาคัญตามทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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(4)

คู่สญ
ั ญาตกลงว่าในการถอดถอนกรรมการของบริษัททีท่ รัสต์เข้าลงทุนให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

กรรมการของบริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุนอาจถูกถอดถอนได้โดยทรัสตีโดยอาศัย
มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หรือ

(ข)

กรรมการของบริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุนอาจถูกถอดถอนโดยทรัสตี โดยไม่ต้อง
อาศัยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(ข.1)

ในกรณีท่ปี รากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการดังกล่าวไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามมติข องที่ป ระชุ ม คณะกรรมการ หรือ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ของ
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ (แล้ว แต่ ก รณี ) หรือ ประกาศ ทจ. 49/2555
ประกาศ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
และทรั ส ตี พิ จ ารณาโดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์แล้วเห็นว่าการกระทาดังกล่าวอาจทาให้ หรือทาให้เกิด
ความเสียหายต่อกองทรัสต์หรือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิถอดถอนกรรมการดังกล่าวและแต่งตัง้ กรรมการใหม่
ได้ทนั ที

(ข.2)

ในกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากข้อ (ข.1) ทรัสตีจะดาเนินการถอดถอน
กรรมการของบริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุนได้ต่อเมื่อได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(5)

ผู้จ ัด การกองทรัสต์มีห น้ า ที่จ ัดการให้บ ริษัท ที่ทรัส ต์เข้า ลงทุ น จ่ ายเงินป นั ผลให้แ ก่
กองทรัสต์ ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจนประกาศต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้โดย
ไม่ขดั แย้งกับบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยบริษทั ทีท่ รัสต์เข้า
ลงทุ นต้อ งจ่า ยเงิน ป นั ผลดังกล่ าวภายใน 90 วัน นับ แต่ ว ันสิ้น รอบปี บญ
ั ชีห รือ รอบ
ระยะเวลาบัญชีทม่ี กี ารจ่ายเงินปนั ผลนัน้ แล้วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีทบ่ี ริษทั
ทีท่ รัสต์เข้าลงทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่จะไม่จ่ายเงินปนั ผลแก่กองทรัสต์

(6)

ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าควรมีการควบรวมกิจการ ชาระบัญชี หรือการเลิก
กิจการของบริษัทที่ทรัสต์เข้าลงทุน ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบและมี
หน้าที่เรียกประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เพื่อให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์พจิ ารณาลงมติในเรื่อง
ดังกล่าว
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2.16

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดการให้บริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุนแต่งตัง้ ให้บุคคลทีท่ รัสตีมอบหมายเป็ น
ผูม้ อี านาจลงนามแต่ผเู้ ดียวในการทาธุรกรรมใดๆ กับธนาคารทีบ่ ริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุนมีบญ
ั ชี
อยู่ทุกบัญชีหรือกับสถาบันการเงินใดๆ ที่บริษัทที่ทรัสต์เข้าลงทุนเข้าทาสัญญาทางการเงิน
ประการอื่นๆ ทัง้ นี้ ทรัสตีอาจมอบหมายให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์แต่งตัง้ บุคคลทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์
กาหนดเป็ นผู้มอี านาจลงนามในการทาธุรกรรมกับธนาคารเกี่ยวกับบัญชีเพื่อการดาเนินงาน
ประจาวันและบัญชีเงินสดย่อย (Petty Cash) สาหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ตาม
จานวนทีท่ รัสตีกาหนด

2.17

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีต่ รวจตราและดาเนินการใดๆ ตามสมควรเพื่อให้สดั ส่วนการกูย้ มื เงิน
ของกองทรัสต์ เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูแ้ ละสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามทีป่ ระกาศ
ทจ. 49/2555 ประกาศ หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะได้มกี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง

2.18

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดเตรียมแผนเรื่องการกูย้ มื เงินให้แก่กองทรัสต์รวมถึงบริษทั ทีท่ รัสต์เข้า
ลงทุนทุกบริษทั ดังต่อไปนี้
(1) จัดเตรียมแผนเรื่องการกูย้ มื เงินระยะยาวเพื่ อใช้ในการชาระหนี้เงินกูเ้ ดิม (Refinancing)
ก่อนทีห่ นี้เงินกูต้ ามสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวทีย่ งั มีผลใช้บงั คับอยู่จะถึงกาหนดชาระอย่างน้อย
1 ปี
(2) จัดเตรียมแผนเรื่องการทบทวนวงเงินหมุนเวียนระยะสัน้ เพื่อใช้ในการดาเนินการในกิจการ
(Working Capital) ในตลาดเงิน เพื่อ เปรีย บเทีย บกับ เงื่อ นไขในสัญ ญาเงิน กู้ว งเงิน
หมุนเวียนระยะสัน้ เพื่อใช้ในการดาเนินการในกิจการ (Working Capital) ที่ยงั มีผลใช้
บังคับอยู่
โดยการกูย้ มื เงินนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งมีการนาเสนอต่อทรัสตีเพื่อพิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นกรณี
ไปโดยให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

2.19

นอกเหนื อ จากกรณี ภ ายใต้ ข้อ 3 ในกรณี ท่ีผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ป ระสงค์จ ะให้บุ ค คลอื่น รับ
ดาเนินการในงานทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของตนนอกเหนือจากผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น
การมอบหมายให้บุคคลอื่นบริหารทรัพย์สนิ อื่นนอกจากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ต้องคัดเลือกผู้รบั ดาเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจนการกากับและ
ตรวจสอบการดาเนินการของผูร้ บั ดาเนินการ ทัง้ นี้ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการมอบหมายงานต้อง
ไม่ มีส าระที่ข ัด หรือ แย้ง กับ ประกาศ สช. 29/2555 รวมถึ ง ประกาศอื่น ที่เ กี่ย วข้อ งตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
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3.

หน้ าที่จากการมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(Property Manager)
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) รับ
ดาเนินการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์มหี น้าที่
คัด เลื อ กผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ด้ ว ยความรอบคอบระมั ด ระวั ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ท่มี คี ุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการบริหารจัดการ
อสัง หาริม ทรัพ ย์ข องกองทรัสต์ ตลอดจนจัด ท าสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ ห้
สอดคล้องและไม่ขดั กับสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ รวมทัง้ ควบคุมดูแล กากับ และตรวจสอบการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว เพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเป็ นไป
ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจนประกาศต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อรักษาประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุด
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์และผูล้ งทุนโดยทัวไป
่ โดยต้องดาเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

3.1

การคัดเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
การมอบหมายหรือแต่งตัง้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เป็ นผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์เข้าไปลงทุน เช่น ดูแลด้านการขาย การตลาด และการบริหารงานประจาวันบน
อสังหาริมทรัพย์นนั ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มกี ารดาเนินการอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้
(ก)

มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ ชื่อเสียง และผลงานในอดีตของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ในเรื่องต่างๆ เช่น การติดตามหนี้ การบารุงรักษาทรัพย์สนิ ภายใน
อาคาร การดูแลให้บริการแก่ผู้เช่า ผู้ใช้ บริการ ระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการ
รัวไหลของรายได้
่
และควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายให้รดั กุม เป็ นต้น อนึ่ง ระบบควบคุม
ภายในของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดขัน้ ต่ าตามแนวปฏิบตั ใิ น
การจัดการกองทุนและทรัสต์ทล่ี งทุนในอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(ข)

มีการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึง่
ต้องกาหนดตามระดับความสามารถในการปฏิบตั งิ าน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผบู้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์

(ค)

จัดให้มกี ลไกทีท่ าให้กองทรัสต์สามารถปรับเปลีย่ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ในกรณี
ที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
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สัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือมีผลการบริหาร
จัดการไม่เป็ นทีน่ ่าพอใจ
(ง)

จัดให้มีระบบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยสม่าเสมอเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าระบบการควบคุมภายในยังคงมี
ประสิทธิผลและสามารถป้องกันการทุจริตหรือทาให้ตรวจพบการทุจริตหรือการปฏิบตั ิ
ทีไ่ ม่เป็ นไปตามระบบการควบคุมภายในได้โดยง่าย เช่น กาหนดให้ผู้สอบบัญชีของ
ผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ห รื อ ผู้ ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท แม่ ข องผู้ บ ริ ห าร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต้ อ งประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของทางผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ ในระหว่างการสอบบัญชี และให้รายงานจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใน
ระบบการควบคุมภายในให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ทราบ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจพิจารณากาหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ กับผลประโยชน์ของกองทรัสต์อนั เนื่องจาก
ความประมาทเลินเล่อของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในระบบการควบคุมทาให้เกิดการ
ทุจริตได้โดยง่าย

(จ)

ในกรณีท่ผี ู้จดั การกองทรัสต์พบว่า ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่
กาหนดในสัญ ญาแต่ งตัง้ ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ หรือกระท าการหรือ ละเว้นการ
กระทาการอันเป็ นเหตุให้ขาดความน่ าเชื่อถือในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการบอกเลิกสัญญาแต่ งตัง้
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์รายนัน้ เพื่อทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์จะสามารถเข้าไปดาเนินงาน
แทน หรือคัดเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพื่อทดแทนรายเดิม
อนึ่ง ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้แก่ผเู้ ช่า
รายเดียวโดยกองทรัสต์ได้รบั ค่าตอบแทนทัง้ หมดหรือบางส่วนในรูปส่วนแบ่งกาไร
(profit sharing) ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องมีระบบในการคัดเลือกและติดตามตรวจสอบ
การปฏิบตั ิง านของผู้เช่ ารายเดียวนี้ในลักษณะเดียวกับการมอบหมายหรือแต่ งตัง้
ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ข้า งต้น ด้ว ย ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ม นั ่ ใจได้ว่ า ผู้เ ช่ า รายเดีย วนี้ จ ะ
สามารถจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าและไม่มกี าร
รัวไหลของรายได้
่
อัน อาจท าให้ก องทรัสต์ไม่ ไ ด้รบั ผลตอบแทนอย่ า งเต็ม ที่ต ามที่
กองทรัสต์พงึ ได้รบั

(ฉ)

ในกรณีทท่ี รัสตีพบว่า ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ าหนดในสัญญา
แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือกระทาการหรือละเว้นการกระทาการอันเป็ นเหตุ
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ให้ขาดความน่าเชื่อถือในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ทรัสตีอาจแจ้งให้ผู้จดั การกองทรัสต์ทราบเป็ นหนังสือถึงเหตุ การณ์ ดงั กล่าวเพื่อให้
ผู้จดั การกองทรัสต์ดาเนินการตามข้อ 3.1 (จ) ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมีความรับผิด
ภายใต้สญ
ั ญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หากไม่ดาเนินการตามทีท่ รัสตีกาหนด
3.2

การกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ขอบเขตอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ต้องรวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียงขอบเขตอานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(ก)

หน้าทีใ่ นการจัดการดูแลอสังหาริมทรัพย์
ดูแล และบารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิ ใดๆ ตามทีจ่ าเป็ นให้อยู่ในสภาพทีด่ ี
เพื่อ ประโยชน์ ใ นการบริก าร อ านวยความสะดวกให้ก ับ ทรัสตี บริษัท ประเมิน ค่ า
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์
ตามทีเ่ กีย่ วข้องจาเป็ นและเหมาะสม ประสานงานรวมถึงเจรจากับผูเ้ ช่าในการเข้าทา
สัญญาเช่ าพื้นที่ สัญญาบริการ หรือ สัญญาอื่นใดที่ เกี่ยวกับโครงการ จัดส่งรายได้
นาส่งค่าใช้จ่าย และชาระเงินใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
บริหารงานให้เป็ นไปตามสัญญาต่างๆ ติดต่อ ประสานงาน ให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสาร และ
นาส่งค่าธรรมเนียมและภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ อันเกิดจากอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์
มีหน้าทีต่ อ้ งชาระ ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ายอันเนื่องจากการบริหารจัดการโครงการ และ/หรือ
ภาษีอ่นื ใดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และ/หรือการบริหารจัดการโครงการ ต่ อ
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ด าเนิ น การ และ/หรื อ
ประสานงานกับผู้จดั การกองทรัสต์ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้จดั การกองทรัสต์ ใน
การจัดการให้ผู้เช่าของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้รบั บริการสาธารณู ปโภคต่างๆ ใน
โครงการฯ ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้การบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น

(ข)

การจัดทาบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการ และการตรวจสอบภายใน
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานใดๆ รวมทัง้ เอกสารหลักฐานทางการบัญชี ทีเ่ กีย่ วกับหรือ
เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้สอบบัญชี และ/
หรือ ทรัสตีหรือบุ คคลที่ไ ด้ร ับมอบหมายสามารถตรวจสอบได้ ดาเนินการส่ง มอบ
บรรดาเอกสารที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ใดๆ ที่ได้รบั การ
ร้องขอให้แก่ผู้จดั การกองทรัสต์ ผูส้ อบบัญชี และ/หรือ ทรัสตี (แล้วแต่กรณี) ภายใน
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15 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึงหรือควรทราบถึงการร้องขอดังกล่าว เว้นแต่จะมี
เหตุอนั สมควรหรือคู่สญ
ั ญาตกลงเป็ นอย่างอื่น รวมถึงจัดให้มบี ญ
ั ชีและรายงานต่างๆ
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เพื่อจัดส่งบัญชี รายงาน และเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้ผู้จดั การกองทรัสต์ ภายในระยะเวลาที่ผู้จดั การกองทรัสต์กาหนด ทัง้ นี้
ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์จ ะจัด ท าบัญ ชีดงั กล่ า วตามหลัก การบัญ ชีท่ีเ ป็ น ที่ร ับ รอง
โดยทัวไป
่ และจะดาเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการบัญชี และการบันทึก
บัญชีเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 5 ปี ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เข้าตรวจสอบ รวมถึงอานวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือ ทรัสตี ตามทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัส
ตีรอ้ งขอ
(ค)

หน้าทีใ่ นการทาสัญญาในการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
จัดทาสัญญาเช่าพื้นที่ สัญญาบริการสาธารณู ปโภค สัญญาให้สทิ ธิการใช้พ้นื ที่ และ
สัญญาอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการทีม่ รี ะยะเวลาสอดคล้องกับสัญญาการเข้าลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือมีระยะเวลาเป็ นไปตามทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์กาหนด ดาเนินการ
ใดๆ ทีจ่ าเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้ผเู้ ช่าปฏิบตั ติ ามหน้าที่ เงื่อนไข และ/หรือข้อตกลงที่
กาหนดไว้ในสัญญาเช่าพืน้ ที่ สัญญาบริการ สาธารณูปโภค สัญญาให้สทิ ธิการใช้พน้ื ที่
และสัญ ญาอื่น ใดที่เ กี่ย วข้อ งกับ โครงการ ประสานงานกับ ผู้จ ัด การกองทรัสต์แ ละ
อานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ช่าในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลง แก้ไขและ/หรือ
เลิก สัญ ญาข้า งต้ น จัด หา อ านวยความสะดวก รวมทัง้ ประสานงานกับ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ามีความประสงค์ในการเพิม่ หรือลดพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้หาผลประโยชน์

3.3

การกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ให้ ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การปฏิ บ ั ติ ง านของผู้ บ ริ ห าร
อสัง หาริม ทรัพ ย์เ พื่อ รัก ษาประโยชน์ ท่ีดีท่ีสุ ด ของผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ แ ละผู้ล งทุ น โดยทัว่ ไป
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีห น้ าที่ควบคุม ดูแลและบริหารรายรับ รายจ่ายของ
กองทรัสต์เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทรัสต์เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งมาตรการ
กากับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มดี งั นี้
(ก)

ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ต้ อ งมีส่ ว นร่ ว มในการจัด ท าหรือ เป็ น ผู้พิจ ารณาอนุ ม ัติแ ผน
ด าเนิ น การจัด ท างบประมาณประจ าปี ข องผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์เ พื่อ แ สดง
รายละเอียดของรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นค่อนข้างแน่ นอนในแต่ ละเดือน เพื่อ
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หลีกเลีย่ งรายจ่ายทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ กาหนดเป้าหมายการจัดหารายได้แต่ละเดือนและ
แต่ละปี รวมทัง้ ติดตามควบคุมดูแลให้รายรับและรายจ่ายของกองทรัสต์ให้เป็ นไป
ตามแผนงบประมาณประจาปี ทว่ี างไว้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี
(ข)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งพิจารณาหรือทบทวนการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการ
ตลาดและส่งเสริมการจาหน่ าย รวมถึงแผนการดาเนินการด้านต่างๆ ของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้กองทรัสต์สามารถเพิม่ การจัดหารายได้ และลดความเสีย่ ง
จากความผันผวนของรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ รวมถึงประสานงาน ติดตามและ
ควบคุมให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ดาเนินการในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์
และแผนงานทีไ่ ด้กาหนดไว้

(ค)

ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ต้ อ งพิจ ารณาหรือ ทบทวนแนวทางการคัด เลือ กผู้ เ ช่ า และ
ผูใ้ ช้บริการรายใหญ่ และวางแผนการจัดสัดส่วนประเภทธุรกิจของผูเ้ ช่าของทรัพย์สนิ
ที่ก องทรัสต์จ ะเข้า ลงทุ น ซึ่ง จัด ท าโดยผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ เพื่อ จ ากัด และ
ควบคุมความเสีย่ งหรือความผันผวนของรายได้ค่าเช่าในแต่ละปี

(ง)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องพิจารณา ทบทวน การกาหนดนโยบายค่าเช่าของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้อตั ราค่าเช่าเป็ นไปในอัตราทีเ่ หมาะสมตามสภาวะตลาดการ
ให้เ ช่ า และให้บ ริก ารในขณะนั น้ รวมทัง้ ต้ อ งก ากับ ดู แ ลและติด ตามให้ผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว และต้องกากับดูแลและ
ติด ตามให้ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ด าเนิ น การให้เ ป็ น ไปตามข้อ ตกลงกับ ผู้เ ช่ า
เกีย่ วกับการคานวณและการชาระค่าเช่า

(จ)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องเข้าไปตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการ
บารุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์หรืออาคาร เพื่อประเมินความเหมาะสมของการ
ซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่ าวไม่สูญเปล่า
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทรัสต์โดยแท้จริง

(ฉ)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมเกี่ยวกับการ
จัดซือ้ จัดจ้างของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้กองทรัสต์ได้รบั สินค้าหรือบริการที่
คุ้ม ค่า กับเงินที่จ่ ายไป ไม่มีก ารเรีย กเก็บค่ า ใช้จ่ ายจากกองทรัสต์มากเกิน ความ
จาเป็ น และอยู่ภายใต้กรอบทีส่ ญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
กฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสารที่
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เปิ ด เผยเพื่อ ประโยชน์ ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์แ ก่ผู้ลงทุ น และมติข องผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
(ช)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องประเมิน ติดตามและควบคุมการจัดเก็บรายได้ของผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้กองทรัสต์ได้รบั รายได้ค่าเช่าครบถ้วน

(ซ)

ผู้จ ัด การกองทรัสต์ต้อ งก าหนดให้ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์มีห น้ า ที่ติด ตามและ
ควบคุมดูแลให้ผเู้ ช่าและผูใ้ ช้บริการจ่ายชาระค่าภาษีต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่
กฎหมายกาหนด รวมทัง้ ต้อ งกากับดูแลและติดตามให้ผู้บริหารอสัง หาริม ทรัพ ย์
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว

(ฌ)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการบริหารจัดการของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ สุ่มตรวจสอบการดาเนิน งานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(ญ)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งคัดเลือก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบควบคุมภายใน
ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องมีระบบในการติดตามควบคุม และสุ่มตรวจสอบ
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อย่างน้อยในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(1)

จัดเก็บรายได้และนาส่งให้กองทรัสต์ครบถ้วนถูกต้อง

(2)

ไม่ เ รีย กเก็บ ค่า ใช้จ่ า ยจากกองทรัสต์ม ากเกิน ความจ าเป็ น และต้อ งอยู่
ภายในกรอบทีส่ ญ
ั ญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์กาหนดให้ เรียกเก็บ
ได้

(3)

มีการดูแลและซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้จดั หาผลประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

(4)

จัด ให้ มี แ ผนฉุ ก เฉิ น เพื่อ รองรับ เหตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ เหตุ ก ารณ์ ท่ีไ ม่ อ าจ
คาดการณ์ ได้ หรืออาจมีผลกระทบอย่างร้า ยแรงต่ อ การดาเนินงานของ
กองทรัสต์ หรือผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ

(5)

ดาเนินการตามมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจ
เกิดขึน้ ระหว่างผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์

(6)

แบ่งแยกหน้าที่งานโดยไม่ให้บุคคลเดียวกันทางานสาคัญตัง้ แต่ต้นจนจบ
โดยงานที่สาคัญ ต้องมีก ารแบ่ งแยกหน้ า ที่ เช่ น งานจัด ซื้อ งานรับ มอบ
ส่วนที่ 2 หน้า 295

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

สินค้าหรือบริการ งานบัญชี งานควบคุมจัดเก็บทรัพ ย์สนิ งานตรวจนับ
ทรัพย์สนิ เป็ นต้น
9.6

กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสิ นใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทรัสต์
ในอนาคต หากกองทรัสต์จะมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม และมีการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว บริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะมีการดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1.

กองทรัสต์สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีต่ งั ้ อยู่ทงั ้ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ

2.

เป็ นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อได้มาซึง่ กรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครอง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซึง่ สิทธิครอบครองต้องเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

เป็ นการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารออก น.ส. 3 ก.

(ข)

เป็ นการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ท่มี กี ารออกตราสารแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.

3.

อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนและได้มาต้องไม่อยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้ พิพาทใดๆ เว้นแต่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีได้พจิ ารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า การอยู่ภายใต้บงั คับ
แห่งทรัพยสิทธิหรือการมีขอ้ พิพาทนัน้ ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมี
นัยสาคัญ และเงื่อนไขการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์นนั ้ ยังเป็ นประโยชน์แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม

4.

การทาสัญญาเพื่อให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนนัน้ ต้องไม่มขี อ้ ตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ที่
อาจมีผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในราคายุตธิ รรม (ในขณะทีม่ กี ารจาหน่าย) เช่น
ข้อตกลงทีใ่ ห้สทิ ธิแก่ค่สู ญ
ั ญาในการซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีการกาหนด
ราคาไว้แน่ นอนล่วงหน้า เป็ นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์มหี น้าทีม่ ากกว่าหน้าทีป่ กติทผ่ี เู้ ช่าพึงมีเมื่อ
สัญญาเช่าสิน้ สุดลง

5.

อสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาต้องพร้อมจะนาไปจัดหาประโยชน์คดิ เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
มูลค่าหน่ วยทรัสต์ท่ขี ออนุ ญาตเสนอขายรวมทัง้ จานวนเงินกู้ยมื (ถ้ามี) ทัง้ นี้ กองทรัสต์อาจลงทุนใน
โครงการที่ ย ัง ก่ อ สร้ า งไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ได้ โดยมู ล ค่ า ของเงิ น ลงทุ น ที่ จ ะท าให้ ไ ด้ ม าและใช้ พ ั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อนาไปจัดหาประโยชน์ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของ
กองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่ วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อ
การพัฒนาดังกล่าว โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของกองทรัสต์ดว้ ย
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6.

อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนต้องผ่านการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

เป็ น การประเมิน มู ล ค่ า อย่ า งเต็ ม รู ป แบบที่มี ก ารตรวจสอบเอกสารสิท ธิแ ละเป็ น ไปเพื่ อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน เป็ นเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคา
ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อย่างน้อย 2 ราย และ

(ข)

ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ตาม (ก) ต้องเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.

7

อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์ได้มาต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
จานวนเงิน ที่จะได้จากการระดมทุน ผ่านการเสนอขายหน่ วยทรัสต์น้อยกว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ี
ประสงค์จะลงทุน บริษทั ฯ ต้องแสดงได้ว่ามีแหล่งเงินทุนอื่นเพียงพอทีจ่ ะทาให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว

8

ในกรณีทก่ี องทรัสต์จะลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือ เช่า
อาคาร หรือ โรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้างทีผ่ ู้ให้เช่ามิได้เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิตามโฉนดที
ด่ นิ หรือผูม้ สี ทิ ธิ
์
ครอบครองตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มมี าตรการป้องกันความ
เสีย่ งหรือการเยียวยาความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับกองทรัสต์อนั เนื่องมาจากการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึง่
สิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือ เช่าอาคาร หรือ โรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้างทีผ่ ใู้ ห้
เช่ามิได้เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ หรือผูม้ สี ทิ ธิครอบครอง เช่น จัดให้มบี ริษทั ประกันเป็ นผูร้ บั ประกันความ
เสีย หายที่อาจเกิด ขึ้นจากการบอกเลิก สัญญาของเจ้า ของอสังหาริม ทรัพย์ หรือ ผู้มีสิท ธิค รอบครอง
ดังกล่าว การจัดให้มกี ารจานองเพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา จัดให้มขี อ้ ตกลงกระทาการจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองการปฏิบตั ิตามสัญญาและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทรัสต์ จัดให้มีการ
รับ ประกันการปฏิบ ัติต ามสัญ ญาโดยการวางหลัก ทรัพย์เ พื่อ เป็ นหลัก ประกัน จัดให้มีข้อสัญญาหรือ
ข้อตกลงทีใ่ ห้สทิ ธิกองทรัสต์สามารถเข้าไปแก้ไขการผิดสัญญาโดยตรงกับเจ้าของกรรมสิทธิหรื
์ อผูม้ สี ทิ ธิ
ครอบครองได้ เป็ นต้น และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยความเสีย่ งให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์
ทราบ โดยระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผลประกอบการของกองทรัสต์
หากเจ้าของกรรมสิทธิตามโฉนดที
ด่ นิ หรือผูม้ สี ทิ ธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์บอกเลิก
์
สัญญา
นอกจากนี้ กองทรัสต์ยงั อาจทาการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์โดยทางอ้อม โดยเป็ นการลงทุน
ในอสัง หาริมทรัพ ย์ผ่า นการถือหุ้นในบริษัท ที่จ ัดตัง้ ขึ้น โดยมีว ัตถุ ประสงค์เ พื่อ ดาเนิน การในลัก ษณะ
เดียวกันกับกองทรัสต์ โดยการลงทุนดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(ก)

กองทรัสต์ต้องถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้

(ข)

แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกทีจ่ ะทาให้ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุม
ให้บ ริษัท ดัง กล่ า วด าเนิ น การให้เ ป็ น ไปในท านองเดีย วกับ หลัก เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ส าหรับ
กองทรัสต์ ท่ีมีก ารลงทุ น ในทรัพ ย์สิน หลัก โดยตรง เว้น แต่ ใ นกรณี ข องหลัก เกณฑ์เ กี่ย วกับ
อัต ราส่ ว นการกู้ยืม เงิน ที่ก าหนดไว้ใ นสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ น้ี ให้พิจ ารณาเฉพาะในชัน้ ของ
กองทรัสต์

(ค)

กองทรัสต์อาจให้กู้ยมื เงินแก่บริษัทดังกล่าวผ่านการถือตราสารหนี้ หรือการเข้าทาสัญญาที่มี
ลักษณะเป็ นการกูย้ มื เงิน หรือกองทรัสต์อาจเข้ารับภาระหนี้เงินกูท้ บ่ี ริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์มอี ยู่
เดิมในฐานะผู้ให้กู้ โดยให้ถือว่าการให้บริษัทดังกล่าวกู้ยมื เงินเป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก
โดยทางอ้อมด้วย

นอกจากนี้วธิ กี ารได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์เพิม่ เติมของกองทรัสต์จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ด้วย
1.

ก่อนการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก)

ตรวจสอบหรือสอบทาน (การทา Due Diligence) ข้อมูลและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) ในเรื่องต่อไปนี้ เช่น


สภาพของอสังหาริมทรัพย์ เช่น สภาพทีต่ งั ้ ทางเข้าออก โอกาสในการจัดหารายได้และ
ภาระผูกพันต่างๆ ของอสังหาริมทรัพย์นนั ้



ข้อมูลกฎหมายของอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะลงทุน และความสามารถของคู่สญ
ั ญาในการเข้า
ทานิตกิ รรม ตลอดจนความครบถ้วน ถูกต้องและบังคับได้ตามกฎหมายของเอกสารสิทธิ
หรือเอกสารสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง



ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพ ย์ท่จี ะลงทุน อยู่ใ นต่ า งประเทศ ต้อ งตรวจสอบและสอบทาน
ความสามารถของกองทรัสต์ในการได้มาและถือครองอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของ
ประเทศดังกล่าวโดยต้องจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เชี่ยวชาญใน
กฎหมายของประเทศนัน้ ประกอบการตรวจสอบและสอบทานด้วย



ข้อ มู ลด้า นการเงิน ของอสัง หาริม ทรัพ ย์ และความเหมาะสมอื่น ๆ ในการลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์นนั ้ เป็ นต้น
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โดยในกรณีทเ่ี จ้าของ ผู้ให้เช่า หรือผูโ้ อนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดให้มที ป่ี รึกษาทางการ
เงินซึง่ ทรัสตียอมรับให้ความเห็นเกีย่ วกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ การตรวจสอบหรือสอบทานทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์เป็ นไปเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนและการเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
(ข)

ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักอย่างน้อยตามข้อกาหนดดังนี้
(1)

ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ต้องเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ และผูป้ ระเมินหลัก

(2)

การประเมินมูลค่าต้องไม่กระทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ รายเดียวกันติดต่อกัน
เกินสองครัง้

(3)

ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีม่ กี ารตรวจสอบเอกสารสิทธิ
และเป็ น ไปเพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อ มูลต่ อ ผู้ลงทุ น และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
(1)

เมื่อ กองทรัสต์จ ะได้มาหรือ จาหน่ า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์สินหลัก โดยให้ประเมิน
ล่วงหน้าได้เป็ นเวลาไม่เกิน 1 ปี

(2)

เมื่อครบกาหนด 2 ปี นบั แต่วนั ทีม่ กี ารประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครัง้ ล่าสุด

(3)

เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการ
ด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ

(4)

เมื่อทรัสตีหรือผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์รอ้ งขอ

(ค)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดให้มกี ารสอบทานการประเมินมูลค่าทุก 1 ปี นับแต่วนั ทีม่ กี ารประเมิน
มูลค่าเต็มรูปแบบครัง้ ล่าสุด

(ง)

ในกรณี ก องทรัส ต์ มีก ารลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์โ ดยทางอ้อ ม ต้ อ งมีก ารประเมิน มู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อม ทัง้ ในชัน้ ของกองทรัสต์และในชัน้ ของบริษทั ที่
กองทรัสต์เป็ นผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
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(จ)

(ฉ)

(1)

การประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าทีก่ ระทาในชัน้ ของกองทรัสต์
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยให้คานึงถึงภาระภาษีของบริษทั
ทีก่ องทรัสต์เป็ นผู้ถอื หุ้น และปจั จัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อมด้วย

(2)

การประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าที่กระทาในชัน้ ของบริษัทที่
กองทรัสต์เป็ นผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อื่นทีก่ องทรัสต์ลงทุน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1)

ใช้มลู ค่ายุตธิ รรมตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการกาหนดมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนที่
ออกโดยสมาคมบริษทั จัดการลงทุนโดยอนุโลม

(2)

ในกรณีหลักเกณฑ์ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ไม่รองรับการกาหนดมูลค่ายุตธิ รรมของ
ทรั พ ย์ สิ น ใด ให้ ใ ช้ มู ล ค่ า ที่ เ ป็ นไปตามหลั ก วิ ช ากา รอั น เป็ นที่ ย อมรั บ หรื อ
มาตรฐานสากล

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
(1)

หลักเกณฑ์การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value: NAV)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเป็ นผูจ้ ดั ทาและส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และ
มูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทาการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ซึง่ ผ่านการรับรองจากทรัส
ตีแล้วต่อสานักงาน ก.ล.ต.ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละไตรมาสนัน้
นอกจากนี้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะจัด ท าและส่ ง รายงานมู ล ค่ า ทรัพ ย์สิน สุ ท ธิข อง
กองทรัส ต์ แ ละมู ล ค่ า หน่ ว ยทรัส ต์ ณ วัน ท าการสุ ด ท้า ยของแต่ ล ะเดือ นให้ท รัส ตี
ตรวจสอบภายใน 30 วันนับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละเดือน
ทัง้ นี้การคานวณและรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่ วยทรัสต์
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)

การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุน ให้เป็ นไปตามวิธกี ารประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ เว้นแต่เป็ นการคานวณ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์ลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ทีม่ กี ารลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวจนถึงวันก่อน
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วันสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ครัง้ แรก ให้คานวณตามราคา
ทีไ่ ด้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์นนั ้ แทน
(2)

ให้ใช้ตวั เลขทศนิยมดังต่อไปนี้
(ก)

ค านวณมูล ค่ า ทรัพ ย์สิน สุท ธิแ ละใช้ผ ลลัพ ธ์เ ป็ น ตัว เลขทศนิ ย ม 2
ตาแหน่งและปดั เศษทศนิยมตามหลักสากล

(ข)

คานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์เป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่ งและปดั เศษ
ทศนิยมตามหลักสากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยม 4 ตาแหน่ ง
และตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้

ในกรณีทม่ี เี ศษเหลือจากการปดั เศษตามวรรคหนึ่ง ให้นาเศษนัน้ รวมคานวณเข้าเป็ น
ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์
(2)

เงื่อนไขเพิม่ เติม
สาหรับวิธกี ารคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และ มูลค่าหน่ วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ เว้นแต่กรณีทค่ี ณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือ หน่ ว ยงานอื่น ใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แ ก้ไ ขเปลี่ย นแปลง
เพิม่ เติม ประกาศ กาหนด สังการ
่
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้
ทัง้ นี้ การค านวณมูลค่ าทรัพ ย์สนิ มูลค่ าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่ าหน่ ว ยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ประกาศเป็ นการคานวณโดยใช้รายงานการประเมินค่า
หรือ รายงานการสอบทานการประเมิน ค่ า ครัง้ ล่ า สุ ด เป็ น ฐานในการก าหนดมูลค่ า
ทรัพย์สนิ หลัก (อสังหาริมทรัพย์) ของกองทรัสต์ ซึง่ มูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าทีจ่ ะ
ซือ้ ขายได้จริงของทรัพย์สนิ หลัก (อสังหาริมทรัพย์) ดังกล่าว

(ช)

ในกรณีทก่ี องทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่ เป็ นการเช่าช่วง จะจัด
ให้มมี าตรการป้องกันความเสีย่ งหรือการเยียวยาความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการผิดสัญญา
เช่า หรือการไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า

(ซ)

วิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้และความเหมาะสมในการซือ้ เช่า หรือรับโอนสิทธิการเช่า
อสัง หาริม ทรัพ ย์ โดยผู้จ ัด การกองทรัสต์เ ป็ นผู้ร ับ ผิด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยสาหรับ การดาเนิ น การ
ดังกล่าว
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2.

การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม จะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้ดว้ ย
(ก)

(ข)

ในด้านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเ่ ข้าลักษณะดังต่อไปนี้
(1)

เป็ น ไปตามสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์ สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์ แ ละกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง

(2)

เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์

(3)

มีความสมเหตุสมผลและใช้ราคาทีเ่ ป็ นธรรม

(4)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอัตราทีเ่ ป็ นธรรม
และเหมาะสม

(5)

ผูท้ ่มี สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในการเข้าทาธุรกรรม ไม่มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทา
ธุรกรรมนัน้

ในด้านระบบในการอนุมตั ิ ต้องผ่านการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญาแต่ งตัง้ ผู้จดั การ
กองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว

(2)

ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวมของกองทรัสต์ขน้ึ ไปต้องได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการ (Board of Directors)
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย

(3)

ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวมของกองทรัสต์ขน้ึ ไป ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมี
สิทธิออกเสียง

การคานวณมูลค่าของทรัพย์สนิ หลักข้างต้น จะคานวณตามมูลค่าการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ทัง้ หมด
ของแต่ ละโครงการที่ทาให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการนัน้ ด้วย
(ค)

กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ต้องกาหนด
หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีดงั ต่อไปนี้
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9.7

(1)

หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการจัดให้มเี อกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญ
ประชุม แล้ว แต่ กรณี ซึ่ง แสดงความเห็นของตน (โดยคณะกรรมการของผู้จดั การ
กองทรัสต์) เกี่ยวกับลักษณะธุรกรรมการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติม พร้อมทัง้
เหตุผลและข้อมูลประกอบทีช่ ดั เจน

(2)

หน้ า ที่ข องทรัสตีใ นการเข้า ร่ว มประชุ มผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์เ พื่อให้ค วามเห็นเกี่ย วกับ
ลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
หรือไม่

ระบบในการติ ดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์

บริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์มวี ตั ถุประสงค์หลักทีจ่ ะทาให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ได้รบั ผลประโยชน์จากการลงทุน
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว โดยคานึงถึงประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ต่อการพัฒนาและเพิม่ คุณภาพของอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยบริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะมีแนวทางและระบบในการติดตามและดูแลผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะเข้าลงทุน ดังต่อไปนี้
1.

บริษัท และทรัส ตีจ ะติด ตามผลการด าเนิ น งานของกองทรัส ต์ ใ นแต่ ล ะปี โดยการเปรีย บเทีย บกับ
งบประมาณประจ าปี ข องกองทรัสต์ รวมถึง ผลประกอบการของกองทรัสต์ในปี ท่ผี ่า นมา เพื่อให้การ
ประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์เข้าลงทุนได้รบั ผลกาไร และในกรณีทผ่ี ลประกอบการของ
อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์เข้าลงทุนไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ บริษัทจะดาเนินการวิเคราะห์
อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุ และบริษทั จะดาเนินการร่วมกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชดิ ในการ
พัฒนาแผนงานในการดาเนินงาน เพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์เข้า
ลงทุน ให้เป็ นไปตามเป้าหมายหรือทีค่ าดการณ์ไว้

2.

บริษทั จะสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจและพัฒนาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้ารายต่างๆ พร้อมทัง้ บริหาร
จัด การให้อ ัต ราการเช่ า และอัต ราค่ า เช่ า อยู่ ใ นระดับ ที่ก่ อ ให้เ กิด ประโยชน์ สูง สุ ด แก่ ก องทรัส ต์ ใน
ขณะเดียวกัน บริษทั จะควบคุมและบริหารต้นทุนด้านการตลาดและความเสีย่ งเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน

3.

บริษทั จะเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน พร้อมทัง้ มีการควบคุม
และบริหารค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ อคุณภาพของการให้เช่าและ
ให้บริการใช้พน้ื ที่

4.

บริษทั จะเพิม่ ศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์เข้าลงทุน ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวจะรวมถึง
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การก าหนดกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ าหมายของอสัง หาริม ทรัพ ย์ ท่ี ก องทรัส ต์ เ ข้า ลงทุ น โดยมีก าร
ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ทางการตลาด ระดับการให้บริการ และมีการกาหนดราคาค่าเช่าให้มคี วาม
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด



การดู แ ลและบ ารุ ง รัก ษาพื้น ที่ข องทรัพ ย์สิน ที่ก องทรัส ต์เ ข้า ลงทุ น เช่ น การปรับ ปรุ ง พื้น ที่
สาธารณะและพื้นที่ส่วนกลาง และการปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ฉพาะส่วนให้มคี วามเหมาะสมกับการใช้
งาน



การปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน การบารุงรักษาทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ให้ได้มาตรฐาน และการซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนให้มคี วามเหมาะสมกับการใช้
งาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า

5.

กองทรัสต์และบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน โดย
การนาพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้เช่าแก่ ผเู้ ช่า รวมถึงให้บริการต่างๆ ทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วเนื่องกับ
การเช่า โดยบริษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการจัดหาผูส้ นใจทีจ่ ะเช่าพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน เพื่อ
เพิม่ อัตราการเช่าพืน้ ที่ โดยการโฆษณาผ่านสือ่ Internet และช่องทางการจัดจาหน่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง
การให้เข้าชมสถานที่ของโครงการ และการเจรจากับผูท้ ่สี นใจจะเช่าพืน้ ทีโ่ ดยตรง โดยเอกสารโฆษณา
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนจะมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอ และมีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม

6.

บริษทั จะจัดให้มกี ารประกันภัย ดังต่อไปนี้


การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทรัสต์ทม่ี ตี ่ออสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ลี งทุน เพื่อคุม้ ครองความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับกองทรัสต์
อันเนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว โดยกาหนดให้กองทรัสต์โดยทรัสตี
เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี



การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอ่ าจได้รบั ความเสียหายจากความชารุดบกพร่อง
ของอาคาร โรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้าง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าหรือผูใ้ ห้สทิ ธิในอสังหาริมทรัพย์
แก่กองทรัสต์ หรือผูเ้ ช่าอสังหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์ ได้ทาประกันภัยนัน้ ไว้แล้ว ให้กองทรัสต์
โดยทรัสตีทาประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีทก่ี องทรัสต์อาจถูกไล่เบีย้ ให้ตอ้ งรับผิด



การท าประกัน ภัย ประเภทต่ า งๆ ของกองทรัสต์ ให้มีก ารเอาประกัน ภัย ตลอดระยะเวลาที่
กองทรัสต์โดยทรัสตีมกี รรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ๆ
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7.

การทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันจะมีการดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
7.1

การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์หรือบริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุนกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ในกรณี ท่ีจ ะมีก ารท าธุ ร กรรมระหว่ า งกองทรัส ต์ ห รือ บริษัท ที่ท รัส ต์ เ ข้า ลงทุ น กับ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ลักษณะของธุรกรรมทัง้ ด้านสาระของ
ธุรกรรม ระบบในการอนุมตั ิ กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทป่ี ระชุมผู้
ถือหน่ วยทรัสต์นนั ้ ต้องเป็ นไปตามที่สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ และประกาศ สร. 26/2555 กาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
(1)

ด้านสาระของรายการ ต้องเป็ นธุรกรรมทีเ่ ข้าลักษณะทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

(2)

ด้านระบบในการอนุ มตั ิ การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์อ่นื นอกจากทีไ่ ด้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจน
แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน ให้ดาเนินการเกีย่ วกับการขออนุ มตั ิ
การเข้าทารายการดังต่อไปนี้
(ก)

ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว

(ข)

ในกรณีท่เี ป็ นธุรกรรมที่มมี ูลค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือตัง้ แต่รอ้ ยละ
0.03 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ขน้ึ ไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การ
กองทรัสต์ดว้ ย

(ค)

ในกรณีทเ่ี ป็ นธุรกรรมทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ 20,000,000 บาทขึน้ ไป หรือเกินร้อยละ
3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รบั
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

ในกรณีทธ่ี ุรกรรมในข้อนี้เป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก การคานวณ
มูลค่าจะคานวณตามมูลค่าการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของแต่ละ
โครงการทีท่ าให้โครงการนัน้ ๆ พร้อมจะหารายได้ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
โครงการนัน้ ด้วย
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(3)

เว้นแต่เป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์หรือบริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุนกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จดั การกองทรัสต์ท่ไี ด้แสดงข้อมูลไว้อย่าง
ชัด เจนแล้ว ในแบบแสดงรายการข้อ มูล และหนัง สือ ชี้ช วน กระบวนการขอความ
เห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติท่ปี ระชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ต้องเป็ นไปตามทีส่ ญ
ั ญา
ก่อตัง้ ทรัสต์กาหนดโดยอนุโลม และในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
หนังสือเชิญประชุมต้องมีความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินเพื่อประกอบการขอมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดว้ ย

(4)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งสามารถแสดงได้ว่าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
(ก)

เป็ นธุรกรรมทีส่ มเหตุสมผลและใช้ราคาทีเ่ ป็ นธรรม

(ข)

ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในการเข้าทาธุรกรรมไม่มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ
เข้าทาธุรกรรมนัน้ หรือธุรกรรมนัน้ ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีหรือได้รบั
มติจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ (ขึน้ อยู่กบั ความมีนัยสาคัญของธุรกรรมนัน้ ) ก่อนที่
จะทาธุรกรรม

(ค)

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการเข้าทาธุรกรรมนัน้ ซึง่ นามาเรียกเก็บจากกองทรัสต์
(ถ้า มี) อยู่ใ นอัต ราที่เป็ น ธรรมและเหมาะสมเมื่อ เปรีย บเทียบกับอัต ราใน
ท้องตลาด

(5)

ในการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือขอมติจากผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ต้องเปิ ดเผยส่วนได้เ สียของตนหรือบุค คลที่เกี่ยวโยงกันของตนในธุรกรรมที่จะให้
กองทรัสต์เ ข้า ท า รายละเอีย ดของธุ ร กรรม เหตุ ผ ลในการท าธุ ร กรรม และความ
สมเหตุสมผลของการคิดค่าตอบแทนหรือการกาหนดเงื่อนไขของธุรกรรมดังกล่าวไว้
ในหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้ เปิ ดเผยผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตาม
ข้อกาหนดสาหรับหน่วยทรัสต์ทเ่ี ป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(6)

ภายหลังการทาธุรกรรมไปแล้วผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่เปิ ดเผยธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กบั บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในรอบปี บญ
ั ชีก่อนและรอบปี
บัญชีปจั จุบนั ไว้ในรายงานประจาปี และงบการเงินของกองทรัสต์

นอกจากนี้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทากับผู้จดั การ
กองทรัสต์ห รือ บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ต่ อ สานัก งาน ก.ล.ต. และตลาด
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หลักทรัพย์ รวมทัง้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกองทรัสต์ท่ไี ด้รบั การตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีและในรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ดว้ ย ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานกาหนด
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการกระทาทีเ่ ป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
9.8

ค่าตอบแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ตลอดระยะเวลาที่ผู้จดั การกองทรัสต์กระทาการเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ตามสัญญาแต่ งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนสาหรับการปฏิบตั หิ น้ าทีใ่ นการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่เกินร้อยละ 2
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ในแต่ละรอบบัญชี ซึง่ ได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

9.9

วิ ธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูจ้ ดั การกองทรัสต์
1

2.

คู่สญ
ั ญาตกลงให้สญ
ั ญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สน้ิ สุดเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1

กองทรัสต์สน้ิ สุดลงและได้เลิกโครงการตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนของกองทรัสต์และได้
มีการดาเนินการชาระบัญชีกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ท่ไี ด้กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน พ.ร.บ.
ทรัสต์ และประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. แล้วเสร็จ
สมบูรณ์

1.2

สานักงาน ก.ล.ต. สังเพิ
่ กถอนการให้ความเห็นชอบหรือสังพั
่ กการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้จดั การ
กองทรัสต์เป็ นเวลาเกินกว่าระยะเวลาทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

1.3

กรณีท่ผี ู้จดั การกองทรัสต์ส้นิ สภาพบุคคล หรือชาระบัญชี หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ น
คาสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่กต็ าม หรือมีการร้องขอให้ฟ้ืนฟูกจิ การของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ต่อศาลหรือหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งทรัสตีเห็นว่าส่งผลกระทบต่อความสามารถของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการชาระหนี้หรือปฏิบตั ติ ามสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

1.4

คู่สญ
ั ญาบอกเลิกสัญญาตามข้อกาหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

1.5

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินการควบรวมกิจการ หรือโอนกิจการไปยังบุคคลภายนอกโดยได้รบั
ความเห็นชอบจากทรัสตีตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

การบอกเลิกสัญญาโดยทรัสตี
2.1

ภายใต้สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ผดิ สัญญาข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาแต่งตัง้
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ และการผิดสัญญานัน้ ทรัสตีเห็นว่ า เป็ นการก่อ หรืออาจก่ อให้เ กิด ความ
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เสียหายอย่างร้ายแรงต่อกองทรัสต์ และ/หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์และไม่สามารถเยียวยาความ
เสียหายนัน้ ได้ภายในระยะเวลาทีท่ รัสตีกาหนด
2.2

ทรัสตีอาจบอกเลิกสัญญาได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงต่อทรัสตีว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์มลี กั ษณะไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรือฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 ตาม
ประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตั ติ ามคาสังของส
่
านักงาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตั ติ ามคาสังแต่
่ ไม่
สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด

2.3

ทรัสตีอ าจบอกเลิกสัญ ญาได้ หากปรากฏข้อ เท็จ จริง ว่า การให้ค วามเห็น ชอบเป็ น ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ของสานักงาน ก.ล.ต.สิน้ สุดลงและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ได้รบั การต่ออายุการให้ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

2.4

ทรัสตีอาจบอกเลิกสัญญาได้ หากปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันทา
ให้ทรัสตีเห็นว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญของ
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

2.5

ทรัสตีอาจบอกเลิกสัญญาได้ หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินการควบรวมกิจการ หรือโอนกิจการ
ไปยังบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในสัญญา
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ในการใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยทรัสตีภายใต้สญ
ั ญาแต่ งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสตีจะแจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ทราบล่ วงหน้ าไม่น้อ ยกว่ า 30 วันก่ อนวันที่เ ปลี่ยนแปลงผู้จดั การ
กองทรัสต์มผี ลใช้บงั คับโดยการใช้สทิ ธิเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสตีตามข้อนี้ เว้นแต่เป็ น
กรณีทม่ี เี หตุตามทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ทีโดย
ไม่ตอ้ งแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ทราบล่วงหน้า
คู่สญ
ั ญาตกลงกันว่า การบอกเลิกสัญญาโดยทรัสตีตามข้อกาหนดแห่งสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่
เป็ นเหตุให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์เกิดสิทธิเรียกร้องต่อทรัสตีหรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เกีย่ วกับความเสียหายใดๆ
อันเกิดจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว
กรณีปรากฏเหตุในการถอดถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้ทรัสตีเป็ นผูม้ ี
อานาจในการถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์โ ดยให้ท รัสตีเรีย กประชุ มผู้ถือหน่ วยทรัสต์เ พื่อขอมติผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วันนับแต่ปรากฏเหตุตามข้อ 2.1 ถึง 2.5
แล้วแต่กรณี และแต่งตัง้ บุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติเห็นชอบภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั มติ ทัง้ นี้ ใน
กรณีท่ีขอมติเพื่อแต่ ง ตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่แ ล้ว แต่ ไ ม่ไ ด้ร ับมติ ให้ท รัสตีดาเนิน การแต่ ง ตัง้
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ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้เองโดยคานึงถึงประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์โดยรวม อย่างไรก็
ตาม ในกรณีทก่ี องทรัสต์มกี ารกูย้ มื เงินและสัญญากูย้ มื เงินมีขอ้ ห้ามในการเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
การเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์โดยอาศัยเหตุตามที่กาหนดไว้ในข้อนี้ จะกระทาได้กต็ ่ อเมื่อไ ด้รบั
ความเห็นชอบจากผูใ้ ห้กยู้ มื เงินของกองทรัสต์
ทัง้ นี้ทรัสตีไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพราะการบอกเลิกสัญญาต่อ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์โดยอาศัยเหตุตามสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และตามพ.ร.บ.
ทรัสต์ ตลอดจนประกาศอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และการเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสตีไม่ตดั สิทธิ
ของทรัสตีในอันที่จะได้รบั ชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดขึน้ จากการทีผ่ ู้จดั การกองทรัสต์ผดิ
สัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และตามพ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจนประกาศอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
3.

การเลิกสัญญาและการลาออกของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
3.1

ในกรณีท่ที รัสตีมิไ ด้ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ถูกต้อง และครบถ้ว นตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่ งตัง้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์พสิ จู น์ได้ว่ามีผลกระทบอย่า ง
มีนยั สาคัญต่อการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ พ.ร.บ.
ทรัสต์หรือประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศที่เกีย่ วข้องอื่นใดและทรัสตีไม่สามารถ
เยียวยาความเสียหายนัน้ ได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วนั ทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์แจ้งให้ทรัสตี
ทราบถึงเหตุดงั กล่าว
ในการใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายใต้ขอ้ กาหนดนี้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทรัสตีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันทีก่ ารเลิกสัญญา
มีผลใช้บงั คับ โดยการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามข้อนี้ ให้มผี ลเป็ นการ
เปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

3.2

หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์ทจ่ี ะลาออก ให้แจ้งการลาออกเป็ นหนังสือให้ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์
และทรัสตีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันทีก่ าหนดให้การลาออกมีผลใช้บงั คับ ทัง้ นี้
ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์และต่อทรัสตี และในระหว่างทีก่ ารลาออกยัง
ไม่มผี ลใช้บงั คับนัน้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ทรัสตีในการแต่งตัง้
บุคคลใหม่ (ซึ่งมีคุณสมบัติและได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็ นผู้จดั การ
กองทรัสต์รายใหม่ของกองทรัสต์แทนทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์รายเดิม โดยในระหว่างทีท่ รัสตียงั ไม่
สามารถแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้นนั ้ การลาออกจากการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
ยังไม่มผี ลสมบูรณ์ และให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายเดิมทาหน้าทีต่ ่อไปจนกว่าการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ
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กองทรัสต์รายใหม่ซง่ึ ยอมรับการแต่งตัง้ โดยตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีก่ าหนดตามสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ จะได้ดาเนินการเป็ นทีเ่ รียบร้อย และผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่สามารถเข้าปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว
ไม่ว่ากรณีใด หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ตาม
ความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทงั ้ ปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์
แทนในระหว่างนี้ได้ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
4.

หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายหลังการลาออกหรือเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
4.1

เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ ถ้อยคาต่างๆ ดังต่อไปนี้ ให้มคี วามหมายตามทีร่ ะบุดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่
สัญญาจะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
“ข้อมูลที่ เป็ นความลับ ” หมายความว่า บรรดาข้อมูลที่มบี ุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นเจ้าของและ
เป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ และข้อมูลของกองทรัสต์ และ/หรือของลูกค้าใดๆ ของกองทรัสต์ หรือ
ข้อมูลซึ่งโดยลักษณะของข้อมูลนัน้ ควรถือได้ว่าเป็ นข้อมูลที่เป็ นความลับ ซึ่งรวมถึง (แต่ ไม่
จากัดเพียง) ข้อความทีเ่ ป็ นความลับนัน้ ๆ ความลับทางการค้า ความรูแ้ ห่งวิธกี าร (know-how)
กลยุทธ์ แนวความคิด การดาเนินงาน ข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ รายชื่อลูกค้า
แผนงาน โอกาสทางการตลาดและการดาเนินการธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทีไ่ ด้รบั โดยทาง
วาจา ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทีบ่ นั ทึกด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอื่น
“การชักชวน (Solicitation)” หมายความว่า การกระทาใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ไม่ว่ าในนามของผู้จดั การกองทรัสต์ท่ลี าออกเองหรือเปลี่ ยนแปลงผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สน้ิ สุดลง หรือในนามของบุคคลอื่น
และ ไม่ ว่ า เพื่อ ประโยชน์ ข องผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ท่ีล าออกเอง หรือ เปลี่ย นแปลงผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์สน้ิ สุดลง หรือเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น (ไม่ว่าในฐานะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ หุน้ ส่วน ทีป่ รึกษา ตัวแทน หรือ ฐานะ
อื่นใด) ซึง่ เป็ นการชักชวน จูงใจ โฆษณา หรือ พยายามจะชักชวน จูงใจ หรือ โฆษณา หรือ การ
กระทาอื่นใดๆ ทีเ่ ป็ นการนาเสนอข้อมูลทีม่ ผี ลทางธุรกิจ
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ” หมายความว่า การทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ผู้จดั การกองทรัสต์
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หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งปฏิบตั ติ ่ออีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อธุรกรรมหรือการทารายการดังกล่าวคิด
คานวณเป็ นมูลค่าได้ตงั ้ แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของผู้จดั การกองทรัสต์หรือ
ตัง้ แต่ 10,000,000 บาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณขนาดของธุรกรรม
หรือรายการดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาขนาดของธุรกรรมหรือรายการดังกล่าว
ให้นับรวมภาระหนี้ท่เี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มบุคคล
เดียวกัน
“ลูกค้าปัจจุบนั ” หมายความว่า บุคคลใดๆ ทีเ่ ป็ นลูกค้า เป็ นคู่คา้ เป็ นคู่สญ
ั ญา หรือ เป็ นผูร้ ่วม
ลงทุนปจั จุบนั ของกองทรัสต์ หรือบุคคลทีม่ แี นวโน้มว่าจะเป็ นลูกค้า จะเป็ นคู่คา้ จะเข้าทาสัญญา
หรือจะเข้าร่วมลงทุนกับกองทรัสต์
4.2

ภายหลังจากที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์ย่นื หนังสือลาออกตามสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์และ
การลาออกมีผลใช้บงั คับแล้ว หรือภายหลังจากที่มกี ารเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ ตาม
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์สน้ิ สุดลงแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ทรัสตี หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อ
ในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ง่ มอบให้ทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ราย
ใหม่ โดยการดาเนินการดังกล่าวให้รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชกั ช้า ได้แก่
(1)

ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชื่อลูกค้า บัญชี เอกสาร และข้อมูลใดๆ ที่เกี่ ยวกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลที่เป็ นความลับหรือไม่กต็ าม
ให้แก่ทรัสตี และ/หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ ตลอดจนดาเนินการใดๆ ตามทีท่ รัส
ตีร้องขอตามสมควรเพื่อให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่สามารถเข้าปฏิบตั หิ น้าที่เป็ น
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ไ ด้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่อ ประโยชน์ สูง สุ ด ของกองทรัส ต์ แ ละผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์โดยรวม แต่ ทงั ้ นี้ ภายใน 180 วัน นับจากวันบอกเลิกสัญญาหรือวัน ที่
สัญญาสิน้ สุดลงในกรณีทไ่ี ม่ตอ้ งมีการบอกเลิก

(2)

จัดทารายงานสรุปการบริหารจัดการกองทรัสต์ จนถึงเวลาทีส่ น้ิ สุดการปฏิบตั ิหน้าที่
และส่งมอบรายงานดังกล่าวให้แก่ทรัสตี และ/หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ แต่ทงั ้ นี้
ภายใน 180 วันนับจากวันบอกเลิกสัญญาหรือวันทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลงในกรณีทไ่ี ม่ต้องมี
การบอกเลิก
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(3)

ภายในระยะเวลา 2 ปี นั บ จากวัน ที่ส้ิน สุ ด การเป็ น ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์จะไม่ดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก)

รับบริหารอสังหาริมทรัพย์ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์อ่นื ทีม่ ที รัพย์สนิ หลักประเภทเดียวกัน หรือ
คล้ายกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์หรือของบริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุน

(ข)

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการเข้าลงทุนในกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการ
เช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกัน หรือคล้ายกับทรัพย์สนิ หลักของ
กองทรัสต์หรือของบริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุน หรือลงทุนในหุน้ ของบริษทั ทีเ่ ข้า
ลงทุนในกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว

(ค)

ชักชวน หรือเข้าทาการติดต่อกับลูกค้าปจั จุบนั ของกองทรัสต์ โดยมี
ั บนั ของ
วัตถุประสงค์มุ่งทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าปจจุ
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์หรือของบริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุน

ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีทก่ี ารดาเนินการตาม (ก), (ข) และ/หรือ (ค) นัน้ จะส่งผลหรืออาจจะ
ส่งผลเป็ นการแข่งขันกับกิจการของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์หรือของบริษทั ทีท่ รัสต์
เข้าลงทุน ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์หรือบริษทั ทีท่ รัสต์เข้าลงทุนมีกรรมสิทธิหรื
์ อ
ได้มาซึง่ สิทธิในทรัพย์สนิ นัน้ อยู่แล้ว หรืออยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อเข้าลงทุน ณ
วันทีส่ น้ิ สุดการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(4)

ตลอดระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากสิน้ สุดความเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เว้นแต่เป็ นกรณี
ทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือจะได้รบั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากทรัสตี หรือเป็ นกรณี ท่ตี ้องปฏิบตั ิตามพ.ร.บ. หลักทรัพ ย์ พ.ร.บ. ทรัสต์
ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใด หรือกฎ หรือระเบียบ หรือคาสัง่
ใดๆ ทีอ่ อกด้วยการใช้อานาจหน้าทีโ่ ดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีทต่ี ้องปฏิบตั ติ าม
คาสังของหน่
่
วยงานราชการใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตกลงที่จะเก็บรักษา
ข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของกองทรัสต์โ ดยไม่เผยแพร่ขอ้ มูล แบบร่าง บัญชีรายชื่อลูกค้า
และเอกสารอื่ น ใดที่ มี ส าระส าคัญ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความลับ ของกองทรัส ต์ ต่ อ
บุคคลภายนอกเว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทรัสตีเสียก่อน
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(5)

ดาเนินการอื่นใดตามสมควรเพื่อให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
อย่างต่อเนื่องตามสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แต่ทงั ้ นี้ ภายใน 180 วันนับจากวัน
บอกเลิกสัญญาหรือวันทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลงในกรณีทไ่ี ม่ตอ้ งมีการบอกเลิก

ความในข้อ (3) ข้างต้นไม่ใช้บงั คับในกรณีทส่ี ญ
ั ญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สน้ิ สุดลงเนื่องจาก
เหตุใดๆ อันมิใช่กรณีผู้จดั การกองทรัสต์ลาออก หรือเหตุใดๆ อันมิได้เกิดจากความผิดของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือเหตุใดๆ อันอาจโทษผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้
5.

การควบรวมหรือโอนกิจการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถดาเนินการควบรวมกิจการ หรือโอนกิจการไปยังบุคคลภายนอกได้ โดยที่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนวันทีก่ ารควบรวมกิจการ หรือโอนกิจการมีผลบังคับใช้ และนิตบิ ุคคลทีเ่ กิดจากการควบรวมกิจการ
หรือนิติบุคคลที่รบั โอนกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์นัน้ จะต้องรับไปซึ่งสิทธิและหน้ าที่ของผู้จดั การ
กองทรัสต์ตามทีก่ าหนดภายใต้สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ และสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

6.

หน้าทีข่ องทรัสตีกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ตามความ
จาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้
ถือหน่ วยทรัสต์ทงั ้ ปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนี้ได้ ทัง้ นี้
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

7.

การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ การเบิกจ่ายดังกล่าวกระทาได้เฉพาะกรณี
ทีเ่ ป็ นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพื่อการดาเนิ นงานประจาวันและบัญชีเงินสด (petty cash) ภายใต้วงเงิน
ตามทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั จิ ากทรัสตี ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบอานาจจากทรัสตีในการลงนาม
แทนทรัสตีตามทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากทรัสตี และให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั ทาและจัดส่งรายงานการเบิกจ่าย
ให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาทีท่ รัสตีเห็นสมควรและ
ชาระเงินเข้าบัญชีเพื่อการดาเนินงานประจาวันและบัญชีเงินสด (petty cash)

9.10

ความรับผิดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าปรับและค่าเสีย หายใดๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่
กองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีและ/หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ซง่ึ เป็ นฝา่ ยเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทา การงดเว้นการ
กระทา การประมาทเลินเล่อ การปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือการละเว้นในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การ
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กองทรัสต์ตามที่ระบุ ไว้ในสัญญาก่ อตัง้ ทรัสต์หรือสัญญาแต่ งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือ กระท าผิดหน้ าที่ของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ว่าด้วยประการใดๆ หรือการผิดสัญญาหรือคารับรองใดๆ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์หรือสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เว้นแต่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิสจู น์ได้ว่าตนได้กระทาการอันเป็ น
การปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ ท่ดี ที ่สี ุดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์โดยรวม และ
เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนข้อผูกพันทีไ่ ด้
ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสารทีเ่ ปิ ดเผยแก่ผลู้ งทุน
ผู้จดั การกองทรัสต์ตกลงชดใช้ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายทัง้ ปวง (รวมถึงค่าจ้างทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม/การดาเนินคดี/การบังคับคดี ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ) ที่กองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีได้ชดใช้ไป หรือจะต้องชดใช้ให้กบั บุคคลใดๆ หรืออาจจะต้อง
เสียหาย หรือได้รบั ความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทา การงดเว้นการกระทา การประมาทเลินเล่อ หรือการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือการละเว้นในการปฏิบตั หิ น้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ใ นสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ หรือสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือการผิดสัญญา หรือคารับรองใดๆ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เว้นแต่ผจู้ ดั การกองทรัสต์จะพิสจู น์ได้ว่าตนได้กระทา
การอันเป็ นการปฏิบตั ิห น้ าที่ด้ว ยความระมัดระวัง ซื่อ สัตย์สุจ ริต เพื่อประโยชน์ ท่ดี ีท่ีสุดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์
โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนข้อ
ผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสารทีเ่ ปิ ดเผยแก่ผลู้ งทุน หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ชาระค่า ใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ดังกล่าวข้างต้นภายในระยะเวลาทีท่ รัสตีกาหนด ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้องชาระดอกเบีย้ ผิดนัดในส่วนที่จะต้อง
ชาระให้กบั กองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี ในอัตราร้อยละ 7.5 ของจานวนค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายนัน้ ต่อปี นับแต่
วันทีผ่ ดิ สัญญาจนกว่าจะชาระเสร็จสิน้
ในการนี้ แม้จะเป็ นกรณีท่ผี ู้จดั การกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์ยงั มี
หน้าทีด่ าเนินการเรียกร้องต่อผูท้ ก่ี ่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เพื่อให้กองทรัสต์หรือผู้
ถือหน่วยทรัสต์ได้รบั ชดเชยความเสียหายตามความเป็ นจริง
9.11

การบริหารจัดการกองทรัสต์อื่น
ในปจั จุบนั บริษทั ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ได้มกี ารบริหารจัดการกองทรัสต์อ่นื แต่อย่างใด ทัง้ นี้ ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทรัสตีและผู้จดั การ
กองทรัสต์มีหน้ าที่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการดาเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยให้มกี ารดาเนินการดังต่อไปนี้
1.

ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งไม่มผี ลประโยชน์อ่นื ทีอ่ าจขัดแย้งกับผลประโยชน์ ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์
และหากมีกรณีท่อี าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงได้ว่า มีกลไกที่จะทาให้
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เชื่อ มัน่ ได้ว่ า การบริห ารจัด การกองทรัส ต์ จ ะเป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์ ท่ีดีท่ีสุ ด ของกองทรัสต์ แ ละ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม

9.12

2.

ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์มกี ารจัดการกองทรัสต์อ่นื อยู่ดว้ ย ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ทข่ี ออนุ ญาต
เสนอขายหน่วยทรัสต์ ต้องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์อ่นื นัน้

3.

กองทรัสต์จะไม่เข้าทารายการใดทีอ่ าจส่งผลให้ทรัสตีไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ น อิสระ เช่น การซือ้
อสังหาริมทรัพย์จากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตีซง่ึ อาจทาให้ทรัสตีไม่สามารถให้ความเห็นเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบและสอบทาน รวมถึงการทา Due Diligence ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างเป็ นอิสระ

การมอบหมายหน้ าที่ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์และผูใ้ ห้บริการ
ภายนอกอื่นๆ
เมื่อมีการจัดตัง้ กองทรัสต์แล้วเสร็จ บริษทั ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์จะกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุน และมอบหมายให้บริษทั ซีบเี อ็ม แฟซิลติ ้ี แมนเนจเม้นท์
(ไทยแลนด์ ) จ ากัด และ บริษั ท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ไทยแลนด์ ) จ ากัด ซึ่ง จะท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของกองทรัสต์สาหรับโครงการเอกเชน ทาวเวอร์ และโครงการเมอร์ควิ รี่
ทาวเวอร์ ตามลาดับ ปฏิบตั ิตามกลยุทธ์การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ตามทีผ่ ู้จดั การกองทรัสต์กาหนดเพื่อ
ประโยชน์ ท่ดี ีท่สี ุดของกองทรัสต์และผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์โดยรวมภายใต้สญ
ั ญาแต่ งตัง้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพ ย์
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ กฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง

ส่วนที่ 2 หน้า 315

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

10

ทรัสตี

10.1

ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อ

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด

สถานที่ ตงั ้ ส านั ก งาน 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ใหญ่

10.2

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนและทรัสตี

โทรศัพท์

0-2673-3999

โทรสาร

0-2673-3900

Homepage

www.kasikornasset.com

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
ทรัสตีได้รบั ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจทรัสตีจากสานักงาน ก.ล.ต. ในเดือนกันยายน 2556

10.3

หน้ าที่และความรับผิดชอบในการเป็ นทรัสตี
ทรัสตีมหี น้าที่ในการจัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยีย่ งผู้มวี ชิ าชีพ รวมทัง้ ด้วยความ
ชานาญ โดยปฏิบตั ติ ่อผูร้ บั ประโยชน์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูร้ บั ประโยชน์ และเป็ นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อผูก พัน ที่ได้ให้ไ ว้เพิ่มเติมแก่ ผู้ลงทุน (ถ้า มี) หน้ า ที่ท่สี าคัญ
ของทรัสตีตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในร่างสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ได้แก่
1.
ติดตาม ดูแลและตรวจสอบให้ผู้จดั การกองทรัสต์บริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2.
รายงานต่ อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดจนดาเนินการแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยาความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่กองทรัสต์ตามทีเ่ ห็นสมควร กรณีทผ่ี จู้ ดการกองทรัสต์กระทาการ หรืองดเว้นกระทา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3.
เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทุกครัง้ โดยหากต้องมีการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ทรัสตีจะต้องตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการว่าเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ รวมทัง้ ทักท้วงและแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท ราบว่าการดาเนินการ
ดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้ หากไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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จัดการกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์โดยรวมกรณีทผ่ี จู้ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ รวมทัง้ มีอานาจในการจัดให้มผี จู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
5.
จัดทารายงานเสนอต่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์พร้อมกับรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ โดยระบุว่าทรัสต์มี
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์ในการบริหารจัดการกองทรั สต์ว่าเป็ นอย่างไร
สอดคล้อ งกับ ข้อก าหนดแห่ ง สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์ รวมทัง้ กฎหมาย ประกาศ และข้อ ก าหนดอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องหรือไม่
ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของทรัสตีใน
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
4.

10.4

ค่าธรรมเนี ยมที่ได้รบั จากการทาหน้ าที่เป็ นทรัสตี
เป็ นไปตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

11.1

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้



ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ทีเ่ ป็ นรายจ่ายประจาของกองทรัสต์
ซึง่ ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีจ่ ่ายรายครัง้ เมื่อ
มีการเพิม่ ทุนหรือได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก

ไม่เกิน 20%



ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ทีจ่ ่ายรายครัง้ เมื่อมีการเพิม่ ทุนหรือ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
หลัก

ไม่เกิน 10%

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด


ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์

2.0%

อัตราพืน้ ฐาน: ไม่เกิน 0.45%
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของ
กองทรัสต์แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่น้อย
กว่า 26 ล้านบาทต่อปี

0.75%

ค่าธรรมเนี ยมพิ เศษ
รายเดือน
(Incentive): ไม่เกิน 2.5% ของ
รายได้สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

กองทรัสต์ โดยผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จะไม่จดั เก็บ
ค่าธรรมเนียมพิเศษดังกล่าวใน
รอบปี ใดๆ ในกรณีทป่ี รากฏว่า
กาไรสุทธิหลังปรับปรุงแล้วของ
กองทรัสต์ก่อนค่าธรรมเนียม
พิเศษของรอบปี นนั ้ ๆ มีจานวน
น้อยกว่าค่าธรรมเนียมพิเศษที่
จะเรียกเก็บ
ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนี ยมในการได้มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์:

กรณีเพิม่ ทุน
ได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่
1. ค่าธรรมเนียมในการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
ภายหลังการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ต่อประชาชนครัง้
แรก: ไม่เกิน 2% ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ หลักทีไ่ ด้มา
2. ค่าธรรมเนียมในการ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก
ของกองทรัสต์: ไม่เกิน 2%
ของมูลค่าทรัพย์สนิ หลักที่
จาหน่ายได้
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ



ค่าธรรมเนียมทรัสตี และผูเ้ ก็บ
รักษาทรัพย์สนิ

1.0%

ไม่เกิน 0.40% ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์แต่
ทัง้ นี้ตอ้ งไม่น้อยกว่า 17 ล้าน
บาทต่อปี

รายเดือน



ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์

2.0%

ตามทีก่ าหนดในสัญญา
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

รายเดือน



ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

รายเดือน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบริษทั ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน
(1)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
การดารงสถานะเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

รายปี

(2)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
การสอบบัญชีและการตรวจสอบ
ภายใน

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

รายปี

(3)

ค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่า
และ/หรือสอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สนิ และ/หรือการ
ประเมินมูลค่าหุน้ ของบริษทั ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

(4)

ค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายในการประเมินระบบ
วิศวกรรม ค่าใช้จ่ายจัดทา
รายงาน หรือบทวิจยั ซึง่ รวมถึง
การสารวจภาพรวมตลาดและ/
หรือภาวะอุตสาหกรรม

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(5)

ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมจากการ
กูย้ มื เงินจากธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงิน บริษทั
ประกันภัย และ/หรือนิตบิ ุคคล
ประเภทอื่น ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าทีป่ รึกษาในการจัดหาเงิน
กูย้ มื หรือการออกตราสารทีม่ ี
ลักษณะเดียวกัน ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามทีร่ ะบุใน
สัญญาเงินกู้ และค่าธรรมเนียม
ในการดาเนินการด้าน
หลักประกันรวมถึงค่าจดจานอง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(6)

ค่าใช้จ่ายในการประชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ เช่น ค่าพิธกี ร ค่า
ว่าจ้างพนักงานชัวคราว
่
ค่า
สถานที่ ค่าของชาร่วย ค่าจัดทา
และจัดพิมพ์รายงานประจาปี

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง
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รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บทวิจยั การสารวจภาพรวม
ตลาดและ/หรือภาวะ
อุตสาหกรรม และเอกสารอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการประชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ ตลอดจนค่า
ออกแบบ ค่าแปล และค่าจัดส่ง
เอกสารดังกล่าว
(7)

ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์
และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว
หนังสือตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร
ประกาศและรายงานต่างๆ ถึงผู้
ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการลง
ประกาศหนังสือพิมพ์

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(8)

ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ การเพิม่ ทุน
และ/หรือลดทุน และค่าใช้จ่าย
อันเป็ นผลมาจากการติดตาม
สถานะเช็คคงค้าง เช่น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าบริการทีน่ าย
ทะเบียนเรียกเก็บ ค่าไปรษณี
ยากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง
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รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ
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เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(10) ค่าใช้จ่ายอันเกีย่ วเนื่องจากการ
เปลีย่ นแปลงแก้ไขเพิม่ เติม
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และ/หรือที่
เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย และ/หรือประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(11) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ติดตามทวงถามหรือการ
ดาเนินการตามกฎหมายเพื่อ
การรับชาระหนี้ใดๆ หรือ
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ
ดาเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิทธิ
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ หรือ ทรัสตี ซึง่
เกีย่ วข้องกับกองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

ค่าแก้ไขข้อมูลเช็ค ค่าใช้จ่ายใน
การออกเช็คฉบับใหม่ เป็ นต้น
(9)

ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ ค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วเนื่องกับงานทะเบียน ค่า
เอกสารการลงบัญชีกองทรัสต์
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รอบและ
ระยะเวลาที่
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

(12) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายรวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีทาง
ศาลทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงาน
และการบริหารทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
รับคาปรึกษาทางกฎหมายใน
เรื่องต่างๆ ของกองทรัสต์
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สนิ ค่า
สินไหมทดแทนความเสียหาย
จากผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อ
ประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ
ดาเนินคดีทางศาล
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายแก่
บุคคลภายนอก ค่าจดจานอง
ค่าปลดจานอง ค่าใช้จ่ายในด้าน
นิตกิ รรม ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
สัญญา และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกองทรัสต์ เป็ นต้น

เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง
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รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ
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เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

(13) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีของ
ทรัสตีทฟ่ี ้ องร้องให้ผจู้ ดั การ
กองทรัสต์ปฏิบตั ติ ามหน้าที่
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทงั ้ ปวงหรือ
เมื่อได้รบั คาสังจากส
่
านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(14) ค่าสินไหมทดแทนแก่
บุคคลภายนอกสาหรับความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ อัน
เนื่องมาจากการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ ในส่วนทีเ่ กินจากค่า
สินไหมทดแทนทีก่ องทรัสต์
ได้รบั ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัย

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(15) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทรัสต์
หรือเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ หรือ ทรัสตี

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
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เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

(16) ค่าตอบแทนผูช้ าระบัญชีใน
ระหว่างการชาระบัญชี
กองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(17) ค่าใช้จ่ายในทางการตลาด การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการขายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ เช่น ค่า
วางแผน ค่าออกแบบ ค่าจัดทา
และค่าเผยแพร่สอ่ื โฆษณา การ
จัดกิจกรรมและงานอีเว้นท์ การ
ตกแต่งเนื่องในงานเทศกาลตาม
ความเหมาะสม การจัดทาและ
ดูแลรักษาเว็บไซต์ของ
กองทรัสต์ ทรัพย์สนิ และ/หรือ
บริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน
การจัดทาและดูแลรักษา สือ่
สังคมออนไลน์ต่างๆ การจัด
หรือสนับสนุนงานการกุศลต่างๆ
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การ
จัดกิจกรรมตามวันประเพณี
การจัดงานแถลงข่าว รวมถึง
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้
บริการผูใ้ ห้บริการภายนอก

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
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เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

(18) ค่าใช้จ่ายทีก่ องทรัสต์ถูก
เรียกร้องจากเจ้าหนี้อนั
เนื่องมาจากการเข้าลงทุนของ
กองทรัสต์ผ่านการถือหุน้

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(19) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดการและ/หรือบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่า
สาธารณูปโภค ค่ารักษาความ
สะอาดและกาจัดขยะ ค่ากาจัด
แมลง ค่าบริการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าดูแลบารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สนิ ค่าดูแล
บารุงรักษาและซ่อมแซม
สาธารณูปโภคส่วนกลางของ
อสังหาริมทรัพย์ ค่าจัดทาป้าย
ชื่อผูเ้ ช่าและป้ายบอกทาง ค่า
ตกแต่งดูแลพืน้ ทีส่ เี ขียว ค่า
อุปกรณ์งานช่าง ค่าวัสดุ/
อุปกรณ์สน้ิ เปลือง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าระบบ
ทีจ่ อดรถ ค่านายหน้าในการ
จัดหาผูเ้ ช่า ค่านายหน้าตัวแทน
ขายอสังหาริมทรัพย์

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
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เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

(20) ค่าเบีย้ ประกันภัย

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(21) ค่าเช่าและ/หรือเช่าช่วง ทีด่ นิ
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
สังหาริมทรัพย์

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(22) ค่าตอบแทนและ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการใช้สว่ น
เชื่อมต่อรถไฟฟ้าบีทเี อสค่าดูแล
บารุงรักษาและซ่อมแซมส่วน
ต่อเชื่อมรถไฟฟ้าบีทเี อส

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(23) ภาษีทเ่ี กีย่ วข้องตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด เช่น ภาษีโรงเรือน
ภาษีป้าย

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(24) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ควบคุม
งาน ซ่อมแซม ดูแล บารุงรักษา
และ/หรือก่อสร้างเพิม่ เติมเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนา เพิม่ มูลค่า
และ/หรือปรับแบบภูมทิ ศั น์หรือ
ภูมสิ ถาปตั ย์ อสังหาริมทรัพย์
และ/หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องที่
กองทรัสต์ลงทุน

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(25) ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมอัน
เนื่องมาจากการเข้าลงทุนของ
กองทรัสต์ผ่านการถือหุน้ เช่น

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
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รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

กรณีมกี าร
ปรับปรุงเพื่อ
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
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เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

(26) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ/หรือ
ทีป่ รึกษาต่างๆ เช่น
ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาทาง
กฎหมาย ค่าทีป่ รึกษาทางภาษี

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(27) ค่าใช้จ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การ
พบปะนักลงทุนทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เงินเดือน ค่าแรงและค่าใช้จ่าย
เกีย่ วกับพนักงานและกรรมการ
รวมถึง ค่าอบรมสัมมนา ค่าที่
พัก ค่าพาหนะและเดินทาง ค่า
รักษาพยาบาล ค่าจัดหา
บุคลากร ค่าอุปกรณ์สานักงาน
ค่าจัดเก็บเอกสาร ค่าใช้จ่าย
สาหรับจัดจ้างผูใ้ ห้บริการ
ภายนอกซึง่ ดาเนินการด้านการ
จัดทาบัญชี การเตรียมยื่น/
วางแผนภาษี การทางานด้าน
ธุรการ เป็ นต้น ค่าการ
ดาเนินงานต่างๆ ของบริษทั ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนผ่านการ
ถือหุน้
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รอบและ
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เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

(28) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
รับรองผูส้ นใจจะเช่า ลูกค้า ผู้
เช่า วิทยากร หน่วยงานราชการ
ตัวแทนและ/หรือบุคคลทีม่ า
ติดต่ออาคาร เช่น เจ้าพนักงาน
ตรวจอาคารจากกองควบคุม
อาคาร

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(29) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ของขวัญและของกานัล เนื่องใน
โอกาสและวันสาคัญต่างๆ
ให้แก่พนักงาน บุคลากรที่
ทางานภายในอาคาร ผูส้ นใจจะ
เช่า ลูกค้า ผูเ้ ช่า วิทยากร
สานักงานจราจร สานักงาน
ตารวจ สานักงานเขต
หน่วยงานราชการ ตัวแทนและ/
หรือบุคคลทีม่ าติดต่ออาคาร
เช่น ของขวัญวันขึน้ ปีใหม่
ของขวัญสาหรับผูเ้ ช่าใหม่
กระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
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รอบและ
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เรียกเก็บ
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เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

(30) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พิธกี รรมทางศาสนาและสิง่
ศักดิสิ์ ทธิ ์ การสักการบูชาศาล
พระภูมิ งานทาบุญอาคาร
ประจาปี

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(31) ค่าใช้จ่ายในการขออนุมตั แิ ละ/
หรือดารงสถานะอาคาร อนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมและ/หรือพลังงาน
เช่น LEED Certificate และ
BCA Green Mark Certification

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(32) ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม
ในการต่อใบอนุญาต ใบรับรอง
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง เช่น การซ้อมอพยพ
หนีไฟ และการอมรมดับเพลิง
ประจาปี

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(33) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกีย่ วเนื่องกับ
การดาเนินงานของกองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
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รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาซึง่
ทรัพย์สนิ และ/หรือการเพิม่ ทุน และ/
หรือการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

กรณีได้มาซึง่
ทรัพย์สนิ หรือ
การเพิม่ ทุน หรือ
การจาหน่ายไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ

(1)

ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย
หน่วยทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 4% ของมูลค่า
หน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย

(2)

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ และการ
เพิม่ ทุน เช่นค่าเลีย้ งรับรอง
ค่าวางแผน ค่าออกแบบ
ค่าจัดทา และค่าเผยแพร่สอ่ื
โฆษณา เว็บไซต์ สือ่ สังคม
ออนไลน์ งานอีเว้นท์ งานโรด
โชว์ งานแถลงข่าว
การเยีย่ มชมทรัพย์สนิ โฆษณา
ขอบคุณการสนับสนุนการจอง
ซือ้ อีเว้นท์ฉลองความสาเร็จ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(3)

ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาทาง
การเงิน

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(4)

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาอื่นๆ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

(5)

ค่าธรรมเนียมจากการกูย้ มื เงิน
จากธนาคารพาณิชย์ สถาบัน
การเงิน บริษทั ประกันภัย และ/
หรือนิตบิ ุคคลประเภทอื่น
ค่าธรรมเนียมหรือค่าทีป่ รึกษา
ในการจัดหาเงินกูย้ มื หรือการ
ออกตราสารทีม่ ลี กั ษณะ
เดียวกัน ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามทีร่ ะบุใน
สัญญาเงินกู้ และค่าธรรมเนียม
ในการดาเนินการด้าน
หลักประกันรวมถึงค่าจดจานอง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

(6)

ค่าใช้จ่ายในการประชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าว หนังสือ
ตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร
ประกาศและรายงานต่างๆ ถึง
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ รวมถึงการ
ลงประกาศหนังสือพิมพ์

เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

(7)

ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียม
ทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดตัง้ และ/
หรือเสนอขายกองทรัสต์ เช่น
ค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมยื่น
คาขอเสนอขายหน่วยทรัสต์
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายใน
การเตรียมและจัดทาเอกสาร
สัญญา ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการ
เปิ ดเผยข้อมูล เช่น dataroom
ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาทางด้าน
ภาษี กฎหมาย การเงิน
วิศวกรรม การทารังวัดทีด่ นิ
เป็ นต้น

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(8)

ค่าธรรมเนียมผูแ้ ทนหรือตัวแทน
ในการจัดหาอสังหาริมทรัพย์
(ค่าธรรมเนียมนายหน้า) (ถ้ามี)
ซึง่ เป็ นบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทท่ี าหน้าที่
ทางการตลาด ในการซือ้ จัดหา
จาหน่าย หรือโอนสิทธิ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ส่วนที่ 2 หน้า 334

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

(9)

ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
เพื่อการจัดหา ได้มา จาหน่าย
จ่าย โอนสินทรัพย์ ทรัพย์สนิ
หลักทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในการ
จัดหา ได้มา จาหน่าย จ่าย โอน
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่าย หรือ
โอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าธรรมเนียมการจดสิทธิการ
เช่า ค่าทารังวัด เป็ นต้น

(10) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์
และศึกษาความเป็ นไปได้และ
ความเหมาะสมในการซือ้ เช่า
หรือจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์
โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ซง่ึ มีความ
ซับซ้อนและ/หรือต้องการ
ความเห็นและการศึกษา
เพิม่ เติมจากผูเ้ ชีย่ วชาญ

เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง
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เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

(11) ค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมและ
อากรแสตมป์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การซือ้ ขายหลักทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ
อื่นของกองทรัสต์ เช่น ค่า
นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ และ
จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์
เมื่อมีการขายหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้
หรือขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์
หรือ อสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(12) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ และ/หรือการประเมิน
มูลค่าหุน้

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(13) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายในการประเมินระบบ
วิศวกรรม ค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษาทางกฎหมาย ค่าที่
ปรึกษาทางภาษี ค่าธรรมเนียม
ผูส้ อบวิชาชีพทางบัญชีต่อการ
ตรวจสอบประมาณการงบกาไร
ขาดทุน ค่าใช้จ่ายจัดทารายงาน

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
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เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

(14) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงิน
ค่าซือ้ หน่วยทรัสต์ เช่น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้น

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(15) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ ใบจองซือ้
หน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ หนังสือ
ชีช้ วน เอกสารสือ่ ความ ข้อมูล
นาเสนอนักลงทุน
ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี
และแบบฟอร์มอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกองทรัสต์ ตลอดจนค่าแปล
และค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
เอกสารดังกล่าว

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

(16) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกีย่ วเนื่องกับ
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ การ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

หรือบทวิจยั ซึง่ รวมถึงการ
สารวจภาพรวมตลาดและ/หรือ
ภาวะอุตสาหกรรม ค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบทรัพย์สนิ จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ เช่นการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงด้านภาษีและ/หรือ
ด้านการเงิน
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในแต่ละ
ครัง้

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ และ/หรือการ
เพิม่ ทุน ซึง่ รวมถึงค่าธรรมเนียม
เกีย่ วกับการโอนสิทธิการเช่า
ค่าเบีย้ ประกันภัยทรัพย์สนิ ใน
กรณีทต่ี อ้ งเพิม่ ความคุม้ ครอง
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี และ ค่าธรรมเนียมผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ จะทาการ
คิดค่าธรรมเนียมโดยอ้างอิงจากมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ แต่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ จะเรียกเก็บโดยไม่อา้ งอิงมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
2. มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (NAV) และมูลค่าสินทรัพย์รวม คานวณจากงบการเงินรวมของกองทรัสต์
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูจ้ องซื้อหรือผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจาก

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ

ผูจ้ องซื้อ หรือผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์


ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยทรัสต์

ไม่มี



ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ตามอัตราทีธ่ นาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ามี)



ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์

ตามอัตราทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด กาหนด (ถ้ามี)



ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์

ตามอัตราทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด กาหนด



อื่นๆ

อัตราค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ ดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราทีร่ วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดทานอง
เดียวกันแล้ว

หมายเหตุ: ทัง้ นี้ค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดไว้ในตารางนี้ เป็ นอัตราทีย่ งั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดทานองเดียวกัน
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ทใ่ี ช้ในการคานวณค่าใช้จ่ายจะคิดจากมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ณ สิน้
เดือนก่อนเกิดค่าใช้จ่าย
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน อันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บจากกองทรัสต์กล่าวข้างต้น จะถือเป็ นภาระของกองทรัสต์
ค่าใช้จ่ายข้างต้นจะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ตามจานวนทีจ่ ่ายจริง โดยในทางบัญชีผจู้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณา
ตัดจ่ายทัง้ จานวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์เฉลีย่ เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย
11.2

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ย
(1)

การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 11.1 หากจะเป็ นผลเสียต่อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เช่น
การเพิม่ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
โดยอาศัยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
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(2)

กรณีท่ผี ู้จดั การกองทรัสต์จะเปลี่ยนแปลงลดค่าธรรมเนีย ม หรือค่าใช้จ่าย ผู้จดั การกองทรัสต์จะติด
ประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ สานักงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และสถานทีต่ ดิ ต่อทุก
แห่งของผูส้ นับสนุนการขาย (ถ้ามี) ทีใ่ ช้เป็ นสถานทีใ่ นการซือ้ ขายหน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ ในการเปลีย่ นแปลง
ลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน
15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายนัน้
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12

นโยบายการกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์

ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนครัง้ แรก กองทรัสต์มนี โยบายในการกูย้ มื เงินหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ หลัก
ทีล่ งทุนครัง้ แรกโดยมีรายละเอียดตามทีร่ ะบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.6 การกูย้ มื เงิน
อย่างไรก็ดี ในอนาคต กองทรัสต์อาจกู้ยมื เงินเพิม่ เติมโดยการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน
บริษทั ประกันภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลประเภทอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้หรือออกตราสารหรือหลักทรัพย์ หรือ
เข้าท าสัญ ญาที่มีลักษณะเป็ น การกู้ยืม รวมถึงก่ อภาระผูก พันแก่ท รัพย์สนิ ของกองทรัสต์ เพื่อน าเงินที่ไ ด้ม าลงทุน ใน
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์เพิ่มเติม ปรับปรุงทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัพย์ลงทุนแล้ว หรือเพื่อวัตถุ ประสงค์อ่นื ใดที่เป็ น
ประโยชน์ในทางธุรกิจของกองทรัสต์ โดยอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดดังต่อไปนี้
12.1

มูลค่าการกู้ยืม
การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ จะมีขอ้ จากัดให้มลู ค่าการกูย้ มื ไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่การ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกูย้ มื เงินเพิม่ เติม
(1)

ร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์

(2)

ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ในกรณีทก่ี องทรัสต์มอี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ
ที่สามารถลงทุ น ได้ (Investment Grade) ซึ่ง เป็ น อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ ครัง้ ล่ า สุด ที่ไ ด้ร ับ การ
จัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน
หนึ่งปี ก่อนวันกูย้ มื เงิน

การกูย้ มื เงินข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือหลักทรัพย์ หรือเข้าทาสัญญาไม่ว่าในรูปแบบใดทีม่ ี
ความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระทีแ่ ท้จริง (Substance) เข้าลักษณะเป็ นการกูย้ มื เงิน
12.2

การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์
การก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ จากัด เฉพาะกรณีท่จี าเป็ นและเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ดงั ต่อไปนี้
(1)

การก่อภาระผูกพันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทาข้อตกลงหลักที่กองทรัสต์สามารถกระทาได้ เช่น การน า
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชาระเงินกูย้ มื ตามข้อ 12.1 ข้างต้น

(2)

การก่อภาระผูกพันทีเ่ ป็ นเรื่องปกติในทางพาณิชย์หรือเป็ นเรื่องปกติในการทาธุรกรรมประเภทนัน้
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ทัง้ นี้ การก่ อ ภาระผู ก พัน บนทรัพ ย์สิน ของกองทรัส ต์ ท่ีไ ม่ ก่ อ ให้เ กิด ภาระผูก พัน ที่ม ากขึ้น จากที่มีอ ยู่เ ดิม ไม่
จาเป็ นต้องขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

ส่วนที่ 2 หน้า 342

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

13

นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจากัด

นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
13.1

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิทป่ี รับปรุง
แล้วของรอบปี บญ
ั ชี โดยประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะจ่ายให้แก่ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์นนั ้ ได้แก่ประโยชน์ตอบแทนสาหรับ
รอบปี บญ
ั ชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถ้ามี) ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่กรณีทก่ี องทรัสต์มกี ารเพิม่ ทุน กองทรัสต์อาจมีการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนเกินกว่า 4 ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชีได้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ซง่ึ ถือหน่ วยทรัสต์อยู่ก่อนมีการเพิม่
ทุน
กาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วตามข้อนี้ให้หมายถึงกาไรสุทธิทป่ี รับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้
(1)

การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ รวมทัง้ การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์

(2)

การหักด้วยรายการเงินสารองเพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื หรือภาระผูกพันจากการกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ตาม
วงเงิน ที่ได้ระบุไ ว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนหรือแบบแสดงรายการข้อ มูลประจาปี
แล้วแต่กรณี

13.2

สาหรับการลงทุ น ทางอ้อ มของกองทรัสต์โ ดยการเข้า ถือหุ้น นัน้ ผู้จ ัด การกองทรัสต์จ ะดาเนิ น การให้บ ริษัท ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนจ่ายเงินปนั ผลให้แก่กองทรัสต์เป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิของรอบปี บญ
ั ชี
ของบริษทั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน โดยไม่ขดั แย้งกับบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผูจ้ ดั การ
กองทรัส ต์อ าจพิจ ารณาให้บ ริษัทที่ก องทรัส ต์เข้า ลงทุ น จ่ ายเงินป นั ผลระหว่ างกาลเพื่อ ให้ก องทรัสต์สามารถ
ดาเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ตามความเหมาะสม

13.3

ในกรณีทก่ี องทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์

13.4

ในกรณีทม่ี กี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผูจ้ ั ดการกองทรัสต์จะ
ประกาศจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์แ ละปิ ด สมุ ด ทะเบีย นผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์เ พื่อ ระบุ ช่ือ ผู้ถือ
หน่ ว ยทรัสต์ท่มี ีสิท ธิไ ด้ร ับประโยชน์ ตอบแทน และจะดาเนิ นการจ่า ยประโยชน์ ต อบแทนดัง กล่ าวให้แก่ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณีเป็ นประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชี
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โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เพื่อกาหนดสิทธิผถู้ อื
หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทน
(2)

ในกรณีเป็ นประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลใน 90 วันนับแต่วนั สุดท้ายของไตรมาสสาหรับไตรมาสล่าสุดทีม่ กี ารจ่าย
จ่ายประโยชน์ ตอบแทนนัน้ โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่ วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อกาหนดสิทธิผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทน
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จะแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหากผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ ตอบแทนให้กบั ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ได้ภายในระยะเวลาที่ได้ประกาศ
กาหนดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้จดั การกองทรัสต์เอง ผู้จดั การกองทรัสต์จะชาระดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบั แต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เงื่อนไขเพิ่ มเติ ม
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกาหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะประกาศจ่ายต่อหน่ วยทรัสต์ระหว่าง
รอบไตรมาสใดมีมลู ค่าต่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนในครัง้ นัน้ และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะ
ให้มกี ารจ่ายในงวดถัดไป
สาหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุ
ไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ เว้นแต่ กรณีทส่ี านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
ได้มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม ประกาศ กาหนด สังการ
่
เห็น ชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้

13.5

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทนต้องเป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี ชี ่อื ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อกาหนดสิทธิผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั
ประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ จะไม่มสี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือหน่ วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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13.6

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อกาหนดสิทธิ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทน และอัตราประโยชน์ตอบแทนผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรัพย์ และอาจประกาศโดยวิธใี ดวิธหี นึ่งดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1)

ส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี ชี ่อื ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หรือ

(2)

ทาการปิ ดประกาศไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือ

(3)

ผ่านเว็บไซต์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือ

(4)

ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ฉบับ

13.7

ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้มกี ารหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราตามที่กฎหมายกาหนดของประโยชน์ ตอบ
แทนทีจ่ ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์แต่ละประเภท เว้นแต่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์จะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์เพื่อดาเนินการเป็ นอย่างอื่น ภายใน 3 วันนับตัง้ แต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

13.8

ผู้จดั การกองทรัสต์จ ะดาเนิ นการให้มีก ารจ่ ายประโยชน์ ต อบแทนเป็ น เช็ค ขีด คร่อ มเฉพาะสังจ่
่ ายในนามผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทผ่ี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์ระบุไว้ในใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ หรือนา
เงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ตามทีแ่ จ้งไว้ โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนที่เ กิด ขึ้น ส าหรับ การจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนในประเทศไทย เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มในการโอนเงิน
ค่าธรรมเนียมในการออกเช็ค กองทรัสต์จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ

13.9

ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์จะเป็ นผู้รบั ภาระค่าธรรมเนียมและ/หรือ ค่าใช้จ่าย สาหรับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนโดยการ
ออกเช็คสังจ่
่ าย หรือการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารทีต่ งั ้ อยู่นอกประเทศไทยหรือการจ่ายประโยชน์ตอบแทนไปยัง
ต่างประเทศ หรือค่าธรรมเนียมและ/หรือ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงภาระ
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (ถ้ามี) โดยจะหักค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ ายดังกล่าวจากจานวนเงินทีจ่ ะส่ง
จ่ายให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์

13.10 ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยทรัสต์ไม่ใช้สทิ ธิขอรับประโยชน์ ตอบแทนจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย ให้เงินดังกล่าวตกเป็ นกรรมสิทธิข์ องกองทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่นาประโยชน์ตอบแทน
จานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
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14

นโยบายการลงทุนในอนาคต

ในอนาคต กองทรัสต์อาจทาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อ่นื เพิม่ เติมจากทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก โดยการ
ลงทุนของกองทรัสต์ในอนาคตจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
14.1

การเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(1)

(2)

(3)

(4)

กองทรัสต์จะเน้นการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทอาคารสานักงานให้เช่า และร้านค้าให้เช่า รวมถึงทรัพย์สนิ ที่
เกี่ยวเนื่อง โดยเป็ นโครงการที่คาดว่าจะมีผลการดาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ท่ดี ี และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
กองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ประเภทอื่นนอกจากทรัพย์สนิ ประเภทอาคารสานักงานให้
เช่ า และร้า นค้า ให้เ ช่ า รวมถึง ทรัพ ย์สิน ที่เ กี่ย วเนื่ อง หากบริษัท ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ไ ด้ดาเนิ น
การศึกษา รวมถึงประเมินปจั จัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และเห็นว่าการลงทุนเพิม่ เติมดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์
ต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ในการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใดๆ เพิม่ เติม บริษัทในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการศึกษา
ความเป็ นไปได้และความเหมาะสมในการเข้าลงทุน รวมถึงประเมินความเสีย่ งในการเข้าลงทุนรวมถึงปจั จัย
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติมจะสร้างผลประโยชน์ตอบแทน
ในระยะยาวในระดับ ที่เ หมาะสมให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ โดยในการเข้า ลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ ดๆ
เพิม่ เติม บริษัทในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์จะได้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และข้อกาหนดในสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้องและเพียงพอให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ เพื่อใช้พจิ ารณาอนุมตั ใิ ห้กองทรัสต์
เข้าทารายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม
กองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนผ่ านการถือหุ้นในบริษัทที่จดั ตัง้ ขึ้นโดยมีว ัตถุ ประสงค์เพื่อดาเนิ นการใน
ลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ โดยการลงทุนดังกล่าวต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดและไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้

(ข)

แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกทีจ่ ะทาให้ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้
บริษทั ดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ.
49/2555 และประกาศอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดในทานองเดียวกับกรณีท่ี
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทางตรง เว้นแต่ในกรณีของหลักเกณฑ์เกีย่ วกับ
อัตราส่วนการกูย้ มื เงินทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ให้พจิ ารณาเฉพาะในขัน้ ของกองทรัสต์
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(ค)

(5)

กองทรัสต์อาจให้กยู้ มื เงินแก่บริษทั ดังกล่าวผ่านการกับตราสารหนี้ หรือเข้าทาสัญญาที่มลี กั ษณะ
เป็ นการกู้ยมื เงิน หรือกองทรัสต์อาจเข้ารับภาระหนี้เงินกู้ท่บี ริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์มอี ยู่เดิม ใน
ฐานะผูใ้ ห้กู้ โดยให้ถอื ว่าการให้บริษทั ดังกล่าวกูย้ มื เงินเป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักโดยทางอ้อม
ด้วย

กองทรัสต์สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ทีต่ งั ้ อยู่ทงั ้ ในประเทศและในต่ างประเทศ โดยในปจั จุบนั กองทรัสต์มี
นโยบายทีจ่ ะเน้นการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศเป็ นหลัก

กองทรัสต์ไม่มนี โยบายในการลงทุนทรัพย์สนิ อื่นใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สนิ ทีม่ กี ารระบุเอาไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์
14.2

การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักกองทรัสต์มนี โยบายจะลงทุนหรือมีไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ อื่นดังต่อไปนี้
(1)

ทรัพย์สนิ อื่น นอกเหนือจากทรัพย์สนิ หลักมีขอบเขตประเภททรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
(ก)

พันธบัตรรัฐบาล

(ข)

ตั ๋วเงินคลัง

(ค)

พันธบัตรหรือหุ้นกู้ท่รี ฐั วิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผู้ออก และมี
กระทรวงการคลังเป็ นผูค้ ้าประกันต้นเงินและดอกเบีย้ เต็มจานวนแบบไม่มเี งื่อนไข

(ง)

เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย

(จ)

บัตรเงินฝากทีธ่ นาคารหรือบริษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก โดยไม่มลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝง

(ฉ)

ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินทีธ่ นาคาร บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผูอ้ อก
ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ ้าประกัน โดยไม่มลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง

(ช)

หน่ วยลงทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือ
กองทุนรวมอื่นทีม่ นี โยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็ นหน่ วย
ลงทุนของต่างประเทศ ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.

เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีอ่ ยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่ วยงาน
ก ากับ ดู แ ลด้า นหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ท่ีเ ป็ น สมาชิก สามัญ ของ
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International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็ นหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่ างประเทศที่มกี ารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่เี ป็ น
สมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)
2.

กองทุนรวมต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ

3.

กองทุนรวมต่างประเทศนัน้ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่

(ซ)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์อ่นื ทัง้ นี้ เฉพาะที่
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย

(ฌ)

ตราสารของ Real Estate Investment Trust ทีจ่ ดั ตัง้ ตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่ากองทรัสต์
นัน้ จะจัดตัง้ ในรูปบริษทั กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ทัง้ นี้ ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1.

Real Estate Investment Trust นัน้ จัดตัง้ ขึน้ สาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของหน่ วยงานที่กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่ี
เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions
(IOSCO)

2.

มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุน้ สามัญของบริษทั ทีม่ รี ายชื่ออยู่
ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมาชิกของ World
Federation of Exchanges (WFE) หรือหุ้นสามัญของบริษัทที่มลี กั ษณะธุร กิจ
เทียบเคียงได้กบั หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3.

มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมาชิกของ World Federation of
Exchanges (WFE) หรือมีการรับซือ้ คืนโดยผูอ้ อกตราสาร

(ญ)

สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีทท่ี าสัญญาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสีย่ งของ
กองทรัสต์

(ฎ)

ทรัพย์สนิ อื่นทีก่ องทรัสต์สามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555
เรื่องข้อกาหนดเกีย่ วกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อส้งหาริมทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสานักงาน ก.ล.ต. ฉบับอื่นที่
เกีย่ วข้อง
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การรับรอง รับอาวัล หรือค้าประกัน แล้วแต่ กรณี ตาม (ฉ) ต้องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้
จานวน หรือค้าประกันต้นเงินและดอกเบีย้ เต็มจานวนอย่างไม่มเี งื่อนไข

14.3

(2)

อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในประกาศเกีย่ วกับอัตราส่วน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมทัวไปที
่
อ่ อกตามมาตรา 117 และมาตรา 126(4) แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์โดยอนุโลม

(3)

ในกรณีทล่ี กู หนี้ตามตราสารทีก่ องทรัสต์ลงทุนผิดนัดชาระหนี้ หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชาระหนี้
ได้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรื่องเดียวกันทีก่ าหนดไว้สาหรับกองทุนรวมทัวไป
่
ทีอ่ อกตามมาตรา 117 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์โดยอนุโลม

การลงทุนในหุ้นของนิ ติบุคคลซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
กองทรัสต์อาจลงทุนในหุน้ ของนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ได้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1)

สัญญาเช่ากาหนดค่าเช่าโดยอ้างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ และ

(2)

เป็ นการลงทุนในหุน้ ทีใ่ ห้สทิ ธิพเิ ศษเพื่อประโยชน์ในการอนุ มตั กิ ารดาเนินงานบางประการของนิตบิ ุคคล
(Golden Share) ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับของนิตบิ ุคคลนัน้ ไม่เกินหนึ่งหุน้
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ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี
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