
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สิ$งที$ส่งมาด้วย 5 

 
สารสนเทศเกี$ยวกับทรัพย์สินที$กองทรัสต์จะลงทุนเพิ$มเตมิ 

สาํหรับโครงการเดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์ 
และการทาํรายการที$เกี$ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที$เกี$ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 



รายละเอียดทรัพย์สนิที1กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ 
(1) โครงการ TCP 
1.1 สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิ 

โครงการ TCP รายละเอียด 

ชื8อศนูย์การค้า ศนูย์การค้าเดอะ คริสตลั ชยัพฤกษ์ 

สถานที8ตั Bง เลขที8 99/9 หมู ่5 ถนนชยัพฤกษ์ ตําบลคลองพระอดุม อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

เจ้าของกรรมสทิธิRใน
ทรัพย์สนิที8จะลงทนุ
เพิ8มเตมิ 

บริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จํากดั (“บจ. เดอะคริสตลั รีเทล”) และบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้า
ปลกี จํากดั (“บจ. ปตท. บริหารธรุกิจค้าปลกี”) 
ทั Bงนี B บจ. เดอะคริสตลั รีเทล เป็นบคุคลที8เกี8ยวโยงกนักบับริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 
ซึ8งเป็นผู้จดัการกองทรัสต์  

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ 

ที8ดนิ1/ สิทธิการเช่าช่วงที8ดินเป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี (สญัญาสิ Bนสดุวนัที8 30 มิถนุายน 2585) 
นบัจากวนัที8กองทรัสต์เข้าลงทุน จาก บจ. เดอะคริสตลั รีเทล ซึ8งเป็นผู้ทรงสิทธิการใช้ที8ดิน
จํานวน 3 แปลงโดยมีเนื Bอที8ตามเอกสารสทิธิRจํานวน 10 ไร่ 2 งาน 20.90 ตารางวา  

อาคาร สทิธิการเช่าอาคารเป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี (สญัญาสิ Bนสดุวนัที8 30 มิถนุายน 2585) นบั
จากวันที8กองทรัสต์เข้าลงทุนจาก บจ. เดอะคริสตัล รีเทล โดยมีพื Bนที8ให้เช่าสุทธิ (NLA) 
ประมาณ 9,020 ตร.ม.  

เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ 
และงานระบบ 

กรรมสทิธิRในเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบตา่งๆ จาก บจ. เดอะคริสตลั รีเทล 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ ราคาประเมินทรัพย์สนิของโครงการ TCP สามารถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี B 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ 

เซอร์วสิ จาํกัด1/ 
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ 

(ประเทศไทย) จาํกัด2/ 

292.6 ล้านบาท 294.0 ล้านบาท 
หมายเหต:ุ 1/ ราคาประเมิน ณ วนัที5 25 กมุภาพนัธ์ 2564  
 2/ ราคาประเมิน ณ วนัที5 25 กมุภาพนัธ์ 2564 

 
1.1.1 ที8ดนิ 

โฉนดเลขที1 เลขที1ดนิ หน้าสาํรวจ พื Oนที1ดนิทั Oงหมด 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1575 (บางสว่น) 7 134 2-1-18.40 

1583 8 142 6-2-97.50 

5864 (บางสว่น) 6 371 1-2-5.00 
พื Oนที1รวม 10-2-20.90 

 

1.1.2 อาคาร 

อาคาร 
พื Oนที1ให้เช่าสุทธิในอาคาร

โดยประมาณ (ตร.ม.) 
พื Oนที1ใช้สอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

A 2,108  
8,190 B 1,594 

D 2,238 

C 3,080 3,598 



อาคาร 
พื Oนที1ให้เช่าสุทธิในอาคาร

โดยประมาณ (ตร.ม.) 
พื Oนที1ใช้สอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

รวมทั Oงหมด 9,020 11,788 

1.1.3 งานระบบและสาธารณปูโภค 
ระบบสาธารณูปโภคหลกัของโครงการ TCP ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าและสื8อสาร ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบป้องกันอคัคีภยั ระบบแก็ส ระบบลิฟท์และบนัไดเลื8อน ระบบนบัรถ 
และระบบทีวี (Digital Signage) 
 

1.2 ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 
ภายหลงัการเข้าลงทนุ กองทรัสต์โดยผู้จดัการกองทรัสต์หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัผู้ เชา่ราย
ย่อยแทน บจ. เดอะคริสตลั รีเทล ในสญัญาเช่าพื Bนที8 และสญัญาบริการ ทั Bงนี B ภายหลงัที8กองทรัสต์เข้าลงทนุ บริษัท 
เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ จะมอบหมายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เข้าทําหน้าที8
บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ TCP 
 

1.3 ผลการดําเนินงานที8ผา่นมา 
หนว่ย: ล้านบาท  

ผลการดาํเนินงานของ บจ. เดอะคริสตลั รีเทล1/  
สาํหรับปีสิ Oนสุดวันที1 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 2563 

รายได้รวม 60.21 61.93 61.27 51.12 

คา่ใช้จา่ยรวม (60.61) (67.44) (67.51) (59.15) 

กําไรจากการดําเนินงาน (0.40) (5.51)       (6.24)       (8.03) 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัคา่เสื8อมราคาและคา่ตดั
จําหนา่ย (EBITDA) 

19.75 15.34      13.82       11.18 

ที5มา: งบการเงินตรวจสอบสําหรับปีสิ Eนสุดวนัที5 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงบการเงินที5ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สาํหรับปีสิ Eนสดุวนัที5 OP ธนัวาคม 2563 ของ บจ. เดอะคริสตลั รีเทล 

หมายเหต:ุ 1/ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ ณ ปัจจบุนั ซึ5งอาจ
รวมถึงรายได้อื5นและค่าใช้จ่ายอื5นที5ไม่เกี5ยวกับการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ ทั Eงนี E โครงสร้างรายได้และ
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ซึ5งอาจแตกต่างจากลกัษณะและโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่าย
ภายหลงัที5กองทรัสต์เข้าลงทนุ ดงันั Eน ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมลู
เพื5อประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตได้ 

1.4 ผลการดําเนินงานและข้อมลูผู้ เชา่ของโครงการในสว่นที8กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิ8มเตมิ 
1.4.1 อตัราการเชา่พื Bนที8และอตัราคา่เชา่เฉลี8ย 

อตัราการเช่าพื Bนที8และอตัราค่าเช่าและค่าบริการพื Bนที8เฉลี8ยของโครงการ TCP สําหรับปี 2560 ถึงปี 2563 
สามารถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี B 

โครงการ TCP 2560 2561 2562 2563 

พื Bนที8ให้เชา่สทุธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

9,020 9,020 9,020 9,020 

อตัราการเชา่พื Bนที8เฉลี8ย (ร้อยละ) 69.3 76.7 80.8 84.2 

อตัราคา่เชา่และคา่บริการพื Bนที8เฉลี8ย (บาท/
ตร.ม./เดือน) 

390 399 397 357  

ที5มา:  บจ. เดอะคริสตลั รีเทล ข้อมลู ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 



1.4.2 รายได้อื8น 
โครงการ TCP มีรายได้อื8นนอกเหนือจากรายได้หลกั เช่น รายได้การให้บริการพื Bนที8ชั8วคราวบริเวณลานชั Bน
ล่างของอาคาร ซึ8งประกอบไปด้วยผู้ เช่าเหมางานอีเว้นต์ และผู้ เช่ารายย่อยต่างๆ นอกจากนี Bยงัมีรายได้ค่า
สาธารณปูโภค และรายได้จากการให้เชา่พื Bนที8ตดิตั Bงปา้ยโฆษณา เป็นต้น 

1.4.3 ประเภทธรุกิจของผู้ เชา่พื Bนที8 
ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพื Bนที8และสดัสว่นการเช่าพื Bนที8ของผู้ประกอบธุรกิจแตล่ะประเภทของโครงการ TCP ณ 
วนัที8 31 ธนัวาคม 2563 สามารถแสดงได้ตอ่ไปนี B 

ประเภทธุรกจิของผู้เช่าพื Oนที1 พื Oนที1ให้เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพื Oนที1ให้
เช่าสุทธิ (ร้อยละ) 

ซเูปอร์มาร์เก็ต  1,604 17.8 

อาหารและเครื8องดื8ม  1,553  17.2 

ศนูย์สขุภาพและความงาม 1,540 17.1 

ศนูย์การศกึษา  1,204   13.3 

ไลฟสไตล์  794 8.8 

แฟชั8น เสื Bอผ้า และเครื8องประดบั  510 5.7 

ธนาคารและศนูย์ให้บริการทางการเงิน  280  3.1 

เฟอร์นิเจอร์และของตกแตง่บ้าน 67 0.7 

ออฟฟิศ  46  0.5 

พื Bนที8วา่ง 1,422 15.8 
รวม 9,020 100.0 

ที5มา:  บจ. เดอะคริสตลั รีเทล ข้อมลู ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 

1.4.4 ผู้ เชา่รายใหญ่ 
ข้อมลูเกี8ยวกบัผู้ เชา่พื Bนที8 5 อนัดบัแรก ของโครงการ TCP ณ วนัที8 31 ธนัวาคม 2563 สามารถแสดงได้ตอ่ไปนี B 

ลาํดบั ผู้เช่าพื Oนที1 ประเภทธุรกจิ พื Oนที1เช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อ 
พื Oนที1ให้เช่าสุทธิ 

(ร้อยละ) 

1. บริษัท เซน็ทรัล ฟูด้ รีเทล จํากดั ซเูปอร์มาร์เก็ต 1,604 17.8 

2. บริษัท พีเอม็ เฮลท์แคร์ เซน็ต์เตอร์ 
จํากดั 

ศนูย์สขุภาพและ
ความงาม 

704 7.8 

3. บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จํากดั 

ไลฟ์สไตล์ 516 5.7 

4. บริษัท เบทเทอร์ สยาม มิวสคิ อินเตอร์ 
จํากดั 

ศนูย์การศกึษา 409 4.5 

5. บริษัท ไก่ชยัพฤกษ์ จํากดั อาหารและเครื8องดื8ม 257 2.8 
รวม 3,490 38.6 

ที5มา: บจ. เดอะคริสตลั รีเทล ข้อมลู ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 

1.4.5 ปีที8ครบกําหนดสญัญาเชา่ 
ปีที8ครบกําหนดสญัญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อยของโครงการ TCP ณ วนัที8 31 ธันวาคม 2563 สามารถแสดงได้
ตอ่ไปนี B 



ปีที1ครบกาํหนดสัญญาเช่า 
(พ.ศ.) 

พื Oนที1เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพื Oนที1ให้เช่าสุทธิ
(ร้อยละ) 

2563 117 1.3 

2564 2,660 29.5 

2565 2,187 24.2 

2566 2,634 29.2 

พื Bนที8วา่ง 1,422 15.8 
รวม 9,020 100.0 

ที5มา:  บจ. เดอะคริสตลั รีเทล ข้อมลู ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 
 



 

 

สารสนเทศการได้มาซึ/งสนิทรัพย์ของกองทรัสต์และการทาํรายการที/เกี/ยวโยงกัน 
ของกองทรัสต์กับบุคคลที/เกี/ยวข้อง (บุคคลที/เกี/ยวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์) 

 
1.  การลงทนุในทรัพย์สนิเพิ/มเตมิ 

1.1 วันที/ทาํรายการ : ภายหลงัจากที.ได้รับมติอนมุตัิจากที.ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
และคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเงื.อนไขบังคับก่อนที.กําหนดไว้ในสัญญาที.
เ กี. ย ว ข้ อ ง กับ ก า ร ไ ด้ ม า ซึ. ง ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ท รั ส ต์ เ พื. อ ก า ร ล ง ทุน ใ น 
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อลัไล เรียบร้อยแล้ว โดยให้ถือว่า มติของที.
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในเรื.องนี Rจะมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัที.ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
มีมต ิ 

1.2 คู่กรณีที/เกี/ยวข้องและ 
ความสัมพนัธ์กับ 
กองทรัสต์ 

: บริษัท เดอะคริสตัล รีเทล จํากัด และบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 

จํากดั (“บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) ซึ.งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที. ทรัสต์เพื.อ

การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล จะลงทุนเพิ.มเติม โดย

บริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จํากดั มีความสมัพนัธ์ กบั บริษัท เค.อี.รีท แมเนจ

เมนท์ จํากัด ผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยมีกรรมการร่วมกัน [ ท่าน คือ 

คุณกวินทร์ เอี.ยมสกุลรัตน์ และเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ร่วมกัน ซึ.งได้แก่ บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด และบริษัท  

เกียรตสิหมิตร จํากดั  

1.3 ลักษณะทั/วไปของรายการ : กองทรัสต์จะลงทนุในทรัพย์สินที.จะลงทนุเพิ.มเติมดงักลา่ว โดยการเช่าช่วง
ที.ดินทั Rงหมดจากบริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จํากดั ที.มีสญัญาเช่ากบับริษัท
เจ้าของทรัพย์สิน และเช่าพื Rนที.ในอาคารทั Rงหมดจากบริษัท เดอะคริสตลั  
รีเทล จํากดั รวมถึง การซื Rออปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และงานระบบ จากบริษัท 
เดอะคริสตลั รีเทล จํากดั  

1.4 รายละเอียดทรัพย์สินที/จะ
ลงทนุเพิ/มเตมิ 

: โปรดดรูายละเอียดในสิ.งที.สง่มาด้วย 1 (รายละเอียดทรัพย์สิน ที.กองทรัสต์
จะลงทนุ) 

1.5 ขนาดของรายการ : ทรัพย์สนิที.จะลงทนุเพิ.มเตมิของกองทรัสต์ มีรายละเอียดดงันี R 

รายการได้มาซึ/งสินทรัพย์ 

จากบุคคลที/เกี/ยวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ 

โครงการ ราคาลงทนุในทรัพย์สิน 

โครงการเดอะ คริสตลั ชยัพฤกษ์ ไมเ่กิน 280 ล้านบาท 

การลงทนุในทรัพย์สินที.จะลงทนุเพิ.มเติมเป็นรายการได้มาซึ.งสินทรัพย์จาก
บคุคลที.เกี.ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ จะมีมลูคา่การลงทนุไม่เกิน 280 
ล้านบาท หรือคิดเป็นมลูค่าร้อยละ 3.3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ของทรัสต์
เพื.อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อลัไล ซึ.งเกินกว่าร้อยละ 3 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิของทรัสต์  เ พื.อการลงทุนในสิท ธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล ตามรายงานมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของทรัสต์เพื.อการ
ลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อลัไล ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2563 (ซึ.ง



 

 

มลูคา่ทรัพย์สินรวมของทรัสต์เพื.อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
อลัไล ดงักลา่วมีมลูคา่ประมาณ 8,377,65 ล้านบาท) จงึเข้าขา่ยเป็นการทํา
รายการที.เกี.ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที. เกี.ยวโยงกัน กับผู้จดัการ
กองทรัสต์ ที.ต้องได้รับอนมุตัิจากที.ประชมุ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี. ของจํานวนเสียงที.มาประชมุและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

1.6 มูลค่าของทรัพย์สนิที/จะ
ลงทนุ 

: การลงทุน ในท รัพ ย์สิน ที. จะลงทุน เพิ. ม เติม  จะ มีมูลค่ าการลงทุน 

ไมเ่กิน 280 ล้านบาท  

1.7 เกณฑ์ในการกาํหนดมูลค่า
สิ/งตอบแทน 

: มลูค่าทรัพย์สินที.จะลงทนุเพิ.มเติม ของทรัสต์เพื.อการลงทนุในสิทธิการเช่า 

อสังหาริมทรัพย์ อัลไล กําหนดโดยการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที.มีความ

เกี.ยวข้อง ได้แก่ (1) ราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที.จดัทําโดยผู้ประเมินมลูคา่

ทรัพย์สินที.ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย (2) 

ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที.คาดว่า จะลงทุนในทรัพย์สินที.จะลงทุน

เพิ.มเติม (3) อตัราผลตอบแทน ในระดบัที.เหมาะสมที.นกัลงทนุจะได้รับ (4) 

ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (5) อตัราดอกเบี Rยทั Rงในประเทศและ

ในตลาดโลก (6) อัตราผลตอบแทนที.จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์

ประเภท ตราสารทนุ ตราสารหนี R รวมถึงการลงทนุทางเลือกอื.น ๆ และ (7) 

มลูคา่ที.ผู้ เชา่และผู้ให้เชา่ตกลงร่วมกนั 

1.8 ประโยชน์ที/ได้รับจากการ 
ลงทนุในทรัพย์สนิที/จะ 
ลงทนุเพิ/มเตมิ 

: (1) ทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเพิ.มขึ Rนจากการที. 
กองทรัสต์ได้นําทรัพย์สนิที.จะลงทนุเพิ.มเตมิ ไปจดัหาผลประโยชน์ 

(2) ทําให้รายได้จากการดําเนินงานของกองทรัสต์ในระยะยาวมีความ
มั.นคงเพิ.มขึ Rน ผ่านการกระจายความเสี.ยงของการจัดหาประโยชน์ 
จากอสังหาริมทรัพย์ และช่วยลดการพึ.งพาแหล่งรายได้ (Asset 
Diversification) จากทรัพย์สนิของโครงการใดโครงการหนึ.ง  

1.9 แหล่งเงนิทนุที/ใช้ในการ
ลงทนุในทรัพย์สนิที/จะ
ลงทนุเพิ/มเตมิ 

: แหล่งเงินทนุที.จะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินที.จะลงทนุเพิ.มเติม จะมาจาก 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารตามวงเงินคงเหลือที.เคยทําสญัญาเงินกู้ ไว้ 
ทั Rงนี R โครงสร้างเงินทนุที.จะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิที.จะลงทนุเพิ.มเติมใน 
ของกองทรัสต์นั Rน จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี Rสิน 
และเงินทนุของกองทรัสต์ สภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนี Rในปัจจบุนั 

1.10 การขออนุมัตทิาํรายการ 

 

 

: รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเกี.ยวโยงกันระหว่างทรัสต์เพื.อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อัลไล กับ บุคคลที.เกี.ยวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ โดยมีมลูคา่ตั Rงแต ่x80 ล้านบาทขึ Rนไป หรือเกินกวา่ร้อย
ละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ ทรัสต์เพื.อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์  อลัไล โดยมีมลูค่าเท่ากบั 280 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 3.3  ทําให้การ เข้าทํารายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัจิากที.ประชมุผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ 



 

 

ทั Rงหมด ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ที. เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน 

1.11 ความเหน็ของคณะ 
กรรมการของผู้จดัการ
กองทรัสต์เกี/ยวกับการตก
ลงเข้าทาํรายการ และ 
เปรียบเทยีบความ
สมเหตุสมผลระหว่างการ
ทาํรายการกับบุคคลที/
เกี/ยวโยงกับ
บุคคลภายนอก 

 คณะกรรมการของผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่าการทํารายการลงทุนใน
ทรัพย์สินที.จะลงทนุเพิ.มเติมเป็นไปเพื.อประโยชน์ที.ดีที.สดุของทรัสต์เพื.อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อลัไล เนื.องจากเป็นการ ขยายการ
ลงทนุให้ทรัสต์เพื.อการลงทนุ ในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  อลัไล มีการ
เติบโตอย่างมั.นคงและต่อเนื.องในระยะยาว โดยการลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทศนูย์การค้าและพาณิชยกรรมอื.นๆ ที.มีทําเลที.ตั Rงที.ดีและมีศกัยภาพ
ในเชิงพาณิชย์ อนัจะทําให้ รายได้จากการดําเนินงานของทรัสต์เพื.อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล ในระยะยาว มีความมั.นคง
เพิ.มขึ Rน  ผ่านการกระจายความเสี.ยงของการจัดหาประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์และช่วยลดการพึ.งพาแหลง่รายได้ (Asset Diversification) 
โดยมลูค่าทรัพย์สินที.จะลงทนุเพิ.มเติมของทรัสต์เพื.อการลงทนุในสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ อลัไล กําหนดโดยการพิจารณา ปัจจยัต่างๆ ที.มีความ
เกี.ยวข้อง ได้แก่ (1) ราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที.จดัทําโดยผู้ประเมินมลูคา่
ทรัพย์สินที.ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย (2) 
ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วง ที.คาดว่าจะลงทุนในทรัพย์สินที.จะลงทุน
เพิ.มเติม (3) อตัราผลตอบแทน ในระดบัที.เหมาะสมที.นกัลงทนุจะได้รับ (4) 
ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ ของทรัพย์สิน (5) อตัราดอกเบี Rยทั Rงในประเทศและ
ในตลาดโลก (6) อัตราผลตอบแทนที.จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ 
ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี R รวมถึงการลงทนุทางเลือกอื.น ๆ และ (7) 
มูลค่าที.ผู้ เช่าและผู้ ให้เช่าตกลงร่วมกัน ซึ.งคณะกรรมการเห็นว่า มีความ
สมเหตุสมผล นอกจากนี R คณะกรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมูล ที.
ได้รับจากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และที.ปรึกษา ทางการเงิน
อิสระแล้วไม่มีความเห็นที.ขัดแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 

1.12 ความเหน็ของกรรมการ 
อสิระ และ/หรือกรรมการ
ของผู้จดัการกองทรัสต์ที/
แตกต่างไปจากความเหน็
ของคณะกรรมการของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

 ไมมี่ 

1.13 รายการระหว่างกัน 
ที/ผ่านมา 

 บริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จํากดั ได้จ้าง บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 

บริหารโครงการเดอะ คริสตลั ชยัพฤกษ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั Rงแตว่นัที. [ 

มกราคม xz{| ถงึ |[ ธนัวาคม xz{|) โดยคา่ธรรมเนียมผู้บริหาร 

อสงัหาริมทรัพย์คํานวณอตัราร้อยละ 3 ของรายได้รวม และอตัราร้อยละ 7 

ของรายได้สทุธิหลงัหกัคา่ใช้จา่ยดําเนินงาน โดยมีขั Rนตํ.าเดือนละ 100,000 

บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ.ม) คา่ธรรมเนียมตั Rงแตว่นัที. [ มกราคม xz{| ถงึ 

31 ธนัวาคม 2563 รวมเป็นเงิน 3,258,866.50 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ.ม) 



 

 

1.14 รายชื/อผู้บริหารของผู้จดั 
การกองทรัสต์ 

 ผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ประกอบด้วย 
บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) 

1. นายธีระ ภูต่ระกลู 

2. นายกวินทร์ เอี.ยมสกลุรัตน์ 

3. นายยทุธนา ภูป่ระกาย 

 
1.15 รายชื/อผู้ถอืหน่วยลงทนุ 

10 รายแรกของกองทรัสต์ 
ณ วันปิดสมุดทะเบยีน 
ล่าสุด 

 โปรดดเูอกสารแนบ 3 

1.16 ตารางสรุปข้อมูลทางการ 
เงนิ 

 โปรดดเูอกสารแนบท้าย [ 

1.17 สรุปราคาประเมนิ 
ทรัพย์สนิโดยย่อ 

 โปรดดเูอกสารแนบท้าย \ 

 
2.  การกู้ยืมเงนิจากบุคคลที/เกี/ยวโยง   ไมมี่ 

         กับผู้จดัการกองทรัสต์    

3.  การกู้ยืมเงนิจากบุคคลที/เกี/ยวโยง   ไมมี่ 
        กับทรัสต ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารแนบท้าย [: ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิของทรัสต์เพื/อการลงทนุในสทิธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์ อัลไล 

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของทรัสต์เพื.อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล ซึ.งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชี รับอนุญาต สําห รับรอบระยะเวลาตั Rงแต่วัน ที.  x{  พฤศจิกายน xz{x ถึ ง  วัน ที.   
31 ธันวาคม 2562 และ ณ วนัที. 31 ธันวาคม  2563 ประกอบด้วยงบดลุ งบกําไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด และข้อมลูทาง
การเงินที.สาํคญั ซึ.งมีรายละเอียดโดยสรุป ดงันี R 

1) ฐานะทางการเงนิของกองทรัสต์ ALLY 

งบดุล 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที/ 
31 ธ.ค. 2562 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที/ 
31 ธ.ค. 2563  

สนิทรัพย์   

เงินลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุธิรรม 11,171.14 11,349.24 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ  40.00 60.00 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 738.35 515.35 

ลกูหนี Rจากการให้เชา่และบริการค้างรับ 50.52 197.74 

รายได้อื.นค้างรับ 57.54 - 

ดอกเบี Rยค้างรับ 0.30 0.01 

คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 103.46 82.43 

ภาษีมลูคา่เพิ.มรอขอคืน 20.08 - 

เงินมดัจํา - 31.73 

สนิทรัพย์อื.น 7.90 14.37 

รวมสินทรัพย์ 12,189.29 12,250.87 

หนี iสนิ   

เจ้าหนี Rการค้า 11.79 30.91 

เจ้าหนี Rอื.นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 426.75 99.40 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า 3.76 7.38 

เงินมดัจําคา่เชา่และบริการ 351.74 387.06 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 2,758.64 2,760.90 

หนี Rสนิตามสญัญาเชา่ - 539.19 

หนี Rสนิอื.น 1.79 48.38 

รวมหนี iสิน 3,554.47 3,873.22 

สนิทรัพย์สุทธิ 8,634.82 8,377.65 



 

 

งบดุล 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที/ 
31 ธ.ค. 2562 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที/ 
31 ธ.ค. 2563  

สนิทรัพย์สุทธิ:   

ทนุจดทะเบียน   

ทนุที.ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 8,897.99 8,644.50 

สว่นตํ.ากวา่มลูคา่หนว่ยทรัสต์ (317.47) (317.47) 

กําไรสาํหรับงวด 54.30 50.62 

สนิทรัพย์สุทธิ 8,634.82 8,377.65 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 9.8785 9.5843 

จํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยแล้วทั Rงหมด ณ วนัสิ Rนปี (หนว่ย) 874,100,000 874,100,000 

 

2) ผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์ ALLY 

งบกาํไรขาดทนุ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที/ 
31 ธ.ค. 2562 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที/ 
31 ธ.ค. 2563  

รายได้จากการลงทนุ   

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 108.05 1,106.17 

รายได้ดอกเบี Rย 0.62 0.82 

รายได้อื.น 9.25 25.53 

รวมรายได้ 117.92 1,132.52 

ค่าใช้จ่าย   

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 4.46 48.65 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 1.12 12.54 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน - 2.65 

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 9.47 90.88 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 1.00 3.36 

คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชีตดัจําหนา่ย 1.49 21.02 

ต้นทนุการเชา่และบริการ 36.83 362.82 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 0.82 21.79 



 

 

งบกาํไรขาดทนุ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที/ 
31 ธ.ค. 2562 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที/ 
31 ธ.ค. 2563  

ต้นทนุทางการเงิน 8.43 134.38 

รวมค่าใช้จ่าย 63.62 698.09 

กาํไรจากการลงทนุสุทธิ 54.30 434.43 

รายการกาํไร (ขาดทนุ) สุทธิจากเงนิลงทนุ   

รายการขาดทนุสทุธิจากการเปลี.ยนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุ
ในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

- (385.67) 

รายการกําไรสทุธิจากการเปลี.ยนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุใน
หลกัทรัพย์ 

- 0.00 

รวมรายการขาดทนุสุทธิจากเงนิลงทนุ - (385.67) 

การเพิ/มขึ iนในสนิทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 54.30 48.76 

 

3) กระแสเงนิสดของกองทรัสต์ ALLY 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที/ 
31 ธ.ค. 2562 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที/ 
31 ธ.ค. 2563  

การเพิ/มขึ iนในสนิทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด   

กําไรจากการลงทนุสทุธิ 54.30 434.43 

รายการขาดทนุสทุธิจากการเปลี.ยนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของ 
เงินลงทนุในสทิธิการเชา่ในอสงัหาริมทรัพย์ 

- (385.67) 

รายการกําไรสทุธิจากการเปลี.ยนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุ 
ในหลกัทรัพย์ 

- 0.00 

การเพิ/มขึ iนของสนิทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 54.30 48.76 

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ - (52.45) 

ลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์จา่ยคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ - (253.49) 

การเพิ/มขึ iน (ลดลง) ของสนิทรัพย์สุทธิระหว่างปี - (257.17) 

สนิทรัพย์สทุธิต้นงวด - 8,634.82 

สนิทรัพย์สุทธิสิ iนงวด - 8,377.65 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน   

การเพิ.มขึ Rน (ลดลง) ในสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน 54.30 48.76 

ปรับกระทบรายการเพิ.มขึ Rนในสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานให้เป็น   



 

 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที/ 
31 ธ.ค. 2562 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที/ 
31 ธ.ค. 2563  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน: - - 

การซื Rอเงินลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์       (7,270.14) (14.28) 

การซื Rอเงินลงทนุ - (209.40) 

การจําหนา่ยเงินลงทนุ - 190.00 

การตดัจําหนา่ยคา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี                1.49  21.02 

การตดัจําหนา่ยสว่นตํ.าจากเงินลงทนุในพนัธบตัร - (0.59) 

การ (เพิ.มขึ Rน) ลดลงในลกูหนี Rจากการให้เชา่และบริการ            (36.77) (147.21) 

การ (เพิ.มขึ Rน) ลดลงในรายได้อื.นค้างรับ            (55.98) 57.54 

การ (เพิ.มขึ Rน) ลดลงในภาษีมลูคา่เพิ.มรอขอคืน            (20.08) 20.08 

การ(เพิ.มขึ Rน) ลดลงในเงินมดัจํา - (31.74) 

การ(เพิ.มขึ Rน) ลดลงในสนิทรัพย์อื.น              (3.25) (6.47) 

การเพิ.มขึ Rนในเจ้าหนี Rการค้า                1.87  19.12 

การเพิ.มขึ Rนในเจ้าหนี Rอื.นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย            414.90  (320.02) 

การเพิ.มขึ Rนในรายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า                2.44  3.62 

การเพิ.มขึ Rนในเงินมดัจํารับคา่เชา่และบริการ            255.15  35.31 

การเพิ.มขึ Rนในหนี Rสนิอื.น                1.15  46.59 

ดอกเบี Rยรับ              (0.42) (0.82) 

รับดอกเบี Rย                0.32  1.11 

ต้นทนุทางการเงิน                8.43  134.38 

จา่ยหนี Rสนิตามสญัญาเชา่ - (35.06) 

รายการขาดทนุสทุธิจากการเปลี.ยนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของ 
เงินลงทนุในสทิธิการเชา่ในอสงัหาริมทรัพย์ 

- 385.67 

รายการกําไรสทุธิจากการเปลี.ยนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุ 
ในหลกัทรัพย์ 

- (0.00) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (6,646.59) 197.61 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ   

จา่ยดอกเบี Rย - (114.67) 

จา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ - (52.45) 

ลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์จา่ยคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ - (253.49) 

เงินสดรับจากผู้ ถือหนว่ยจากการออกทนุของกองทรัสต์ที.ได้รับ         4,647.36  - 



 

 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที/ 
31 ธ.ค. 2562 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที/ 
31 ธ.ค. 2563  

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว         2,764.00  - 

เงินสดจา่ยต้นทนุการทํารายการเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน              (5.53) - 

เงินสดจา่ยคา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์          (104.95) - 

เงินสดรับจากการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์มากองทรัสต์              84.06  - 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ        7,384.94  (420.61) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ/มขึ iนสุทธิ 738.35 (223.00) 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัที. x{ พฤศจิกายน xz{x (วนัจดัตั Rงกองทรัสต์) - - 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายปี 738.35 515.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารแนบท้าย \: รายการประเมนิสินทรัพย์โดยย่อ 

ในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที.จะลงทนุเพิ.มเติม ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัให้มีบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินจํานวน 2 ราย 
คือ บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั และ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ.งเป็นบริษัท
ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที.ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้ทําการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ที.จะลงทนุเพิ.มเติม
โดยรายละเอียดของการประเมินมลูค่าทรัพย์สินที.จะลงทนุเพิ.มเติม ณ วนัที. 1 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามที.ปรากฏใน
ตารางดงัตอ่ไปนี R  

โครงการ 

มูลค่าประเมนิโดยวธีิรายได้ (Income Approach) 
บริษัท เคแทค แอพ

เพรซัล แอนด์ 
เซอร์วสิ จาํกัด  

(ล้านบาท) 

บริษัท โจนส์ แลง 
ลาซาลล์ (ประเทศ

ไทย) จาํกัด  
(ล้านบาท) 

ช่วงระยะเวลาการ
ประเมนิ 

เดอะ คริสตลั ชยัพฤกษ์ 292,600,000 294,000,000 ม.ค. 2564 –  
มิ.ย. 2585 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารแนบท้าย w: รายชื/อผู้ถอืหน่วยลงทนุ 10 รายแรกของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบยีนล่าสุด 

ลาํดบั ชื/อ จาํนวนหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 

1 บริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั 156,672,500 17.92 

2 สาํนกังานประกนัสงัคม 114,870,843 13.14 

3 บริษัท เกียรตสิหมิตร จํากดั 39,000,000 4.46 

4 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 30,805,643 3.52 

5 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 27,618,600 3.16 

6 กองทนุเปิดพรินซเิพิล พร็อพเพอร์ตี R อินคมั 26,771,409 3.06 

7 ธนาคารออมสนิ 23,550,496 2.69 

8 กองทนุเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี R พลสั ฟันด์ 21,274,500 2.43 

9 บริษัทเมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 18,000,000 2.06 

10 
บริษัท เอสวีไอ จากดั (มหาชน)  
โดย บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จํากดั 

14,704,000 1.68 

 

 

 

 



สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเข้าลงทนุโครงการ The Crystal Chaiyapruek 

1. สัญญาเช่าช่วงทีJดนิ 

ผู้ให้เช่าช่วง บริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จํากดั 

ผู้เช่าช่วง ทรัสต์เพื8อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตี (“กองทรัสต์”) 

ทีJดนิทีJเช่าช่วง ที8ดิน/บางส่วนของที8ดินตามโฉนดที8ดินเลขที8 1583, 1575 และ 5864 ตําบลคลองพระอดุม อําเภอ
ปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ รวมพื [นที8ที8จะเชา่ทั [งหมด 10 ไร่ 2 งาน 20.90 ตารางวา 

ระยะเวลาเช่า ประมาณ 21 ปี 2 เดือน นบัตั [งแตว่นัจดทะเบียนสทิธิการเชา่ไปจนถงึวนัที8 30 มิถนุายน 2585 

การต่อระยะเวลาการ
เช่า 

ผู้ ให้เช่าและกองทรัสต์อาจตกลงพิจารณาการตอ่ระยะเวลาการเช่าออกไปได้ โดยคูส่ญัญาจะตกลง
กนัลว่งหน้าไมน้่อยกวา่หก (6) เดือนก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลาการเชา่ 

เงืJอนไขก่อนการจด
ทะเบยีนการเช่า 

เว้นแต่คู่สัญญาทั [งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรในการยกเว้นเงื8อนไขก่อนการจด
ทะเบียนการเชา่ทั [งหมด หรือบางสว่น การจดทะเบียนการเชา่ที8ดินที8เชา่ชว่งจะเกิดขึ [นตอ่เมื8อเงื8อนไข
เหลา่นี [ได้สําเร็จลงแล้ว 

1. ผู้ ให้เช่าช่วงได้รับความยินยอมในการให้เช่าช่วงทรัพย์สินที8เช่าจากเจ้าของทรัพย์สินที8เช่า
เรียบร้อยแล้ว 

2. มีการเข้าทําสญัญาเชา่พื [นที8อาคารโดยคูส่ญัญาที8เกี8ยวข้อง 

3. มีการเข้าทําและมีการโอนทรัพย์สินตามสัญญาขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ  
(“สัญญาขาย FF&E”) โดยคู่สญัญาที8เกี8ยวข้อง เพื8อการซื [อขายเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงาน
ระบบตา่ง ๆ ซึ8งใช้ในการดําเนินโครงการศนูย์การค้า The Crystal Chaiyapruek 

4. มีการเข้าทําสญัญาตกลงกระทําการโดยคูส่ญัญาที8เกี8ยวข้อง 

5. มีการเข้าทําสญัญาอนญุาตให้ใช้เครื8องหมายการค้าโดยคูส่ญัญาที8เกี8ยวข้อง 

6. ทรัพย์สินที8เช่าได้มีการปลอดหรือไถ่ถอนจากจํานอง รวมถงึภาระติดพนัอื8นใดในทรัพย์สินที8เช่า
ทั [งหมด 

7. ผู้ ให้เช่าช่วงได้ยื8นแบบแสดงรายการและชําระบรรดาค่าภาษีอากร เบี [ยปรับ และเงินเพิ8ม
ทั [งหมดที8เกี8ยวข้องกบัทรัพย์สินที8เช่า ซึ8งรวมถึงคา่ภาษีโรงเรือนและที8ดิน ภาษีบํารุงท้องที8 ภาษี
ป้าย และภาษีประเภทอื8นใดที8เรียกเก็บจากทรัพย์สินที8เช่าต่อหน่วยงานราชการที8เกี8ยวข้อง
ตามที8กฎหมายกําหนดอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว 

การจดทะเบยีนสทิธิ
การเช่า 

คู่สญัญาทั [งสองฝ่ายจะเข้าจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที8เช่า ณ หน่วยงานราชการที8เกี8ยวข้องใน
วนัที8มีการชําระค่าเช่า โดยคู่สญัญาตกลงจะไปจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินที8เช่าให้แล้วเสร็จ
ภายในสี8สิบห้า (45) วนั นบัจากวนัที8กองทรัสต์ได้รับมติอนมุตัิจากที8ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้เข้า
ลงทนุในทรัพย์สนิ หรือภายในวนัและเวลาที8กองทรัสต์ได้แจ้งหรือจะแจ้งตอ่ผู้ ให้เชา่ชว่งลว่งหน้าเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั แล้วแตว่นัใดจะเกิดขึ [นในภายหลงั 

ค่าเช่าและการชาํระค่า
เช่า 

1. กองทรัสต์ตกลงชําระคา่เช่าทรัพย์สินที8เช่าให้แก่ผู้ ให้เช่าช่วง ณ วนัที8มีการจดทะเบียนสิทธิการ
เชา่ทรัพย์สนิที8เชา่ตามสญัญาฉบบันี [ ในจํานวน [*] บาท 

2. กองทรัสต์ตกลงชําระคา่เช่าทรัพย์สนิที8เช่าเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ ให้เช่าช่วง ตลอดระยะเวลาการ
เช่าตามสัญญาฉบับนี [ ในจํานวนเดือนละ [*] บาท โดยสําหรับค่าเช่ารายเดือนงวดแรก 



กองทรัสต์จะชําระให้แก่ผู้ ให้เชา่ชว่งภายในวนัที8 [*] พ.ศ. 2564 และจะชําระคา่เชา่สําหรับเดือน
ถัด ๆ ไปภายในวนัที8 10 ของทุกเดือน ในกรณีที8วนัครบกําหนดชําระค่าเช่ารายเดือนตรงกับ
วนัหยดุราชการ (กลา่วคือวนัเสาร์ วนัอาทิตย์ และวนัหยดุที8ทางราชการประกาศให้เป็นวนัหยดุ
ของทกุปี) คูส่ญัญาตกลงให้วนัครบกําหนดชําระคา่เช่ารายเดือนดงักลา่วเลื8อนออกไปเป็นวนัที8
ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยเปิดทําการเป็นวนัแรกนบัจากวนัครบกําหนดดงักลา่ว 

3. กองทรัสต์จะชําระค่าเช่าให้กับผู้ ให้เช่าช่วงในจํานวนที8ได้ดําเนินการหกัภาษี ณ ที8จ่าย และ/
หรือภาษีอื8น ๆ ที8เกี8ยวข้องตามอตัราที8กฎหมายกําหนดแล้ว (หากมี) 

หน้าทีJของผู้ให้เช่าช่วง 1. ในวันที8จดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินที8เช่า ผู้ ให้เช่าช่วงจะส่งมอบทรัพย์สินที8เช่าให้แก่
กองทรัสต์ในสภาพที8เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ การประกอบกิจการ หรือดําเนินการอื8นใดที8
เกี8ยวข้องหรือเพื8อประโยชน์ของกองทรัสต์ภายใต้ชื8อโครงการศูนย์การค้า The Crystal 
Chaiyapruek 

2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าที8มีการต่อออกไป ผู้ ให้เช่าช่วงจะดําเนินการ
ดงันี [ 

(ก) อนญุาตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ที8ดินที8เช่าช่วงได้โดยสงบและปรกติสขุ ปราศจาก
การแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เชา่ชว่ง 

(ข) ไมจํ่าหนา่ย จา่ย โอนหรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ บนที8ดินที8เชา่ชว่ง โดยไมไ่ด้รับความยินยอม
ลว่งหน้าเป็นหนงัสอืจากกองทรัสต์ 

(ค) ดําเนินการให้ที8ดนิที8เชา่ชว่งมีถนนและทางเข้าออกสูถ่นนสาธารณะ 

3. ผู้ให้เช่าช่วงจะช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในด้านเอกสาร การขออนญุาต การติดตอ่กบั
หน่วยงานที8เกี8ยวข้อง เพื8อการบํารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที8เช่าและ/หรือสิ8ง
ปลกูสร้างที8ตั [งอยู่บนทรัพย์สินที8เช่า อนัเอื [อประโยชน์ต่อธุรกิจของกองทรัสต์หรือผู้ เช่ารายย่อย 
รวมถึงการนําส่งภาษีโรงเรือนและที8ดินและภาษีทรัพย์สินอื8นใดที8เกี8ยวข้องกบัทรัพย์สินที8เช่า
จากผู้ เชา่รายยอ่ยเพื8อนําไปชําระแก่หนว่ยงานราชการที8เกี8ยวข้อง 

4. ผู้ ให้เช่าช่วงมีหน้าที8ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและหน้าที8ที8ระบุอยู่ในสญัญาเช่าที8ดิน (PTT) และ
สัญญาเช่าที8ดินทางเข้าออก และกรณีมีเหตุการณ์ที8อาจเป็นเหตุให้เกิดการผิดสัญญาใด
สญัญาหนึ8งดงักล่าว หรือได้รับแจ้งจากเจ้าของทรัพย์สินที8เช่าหรือเจ้าของที8ดินภายใต้สญัญา
นั [น ๆ เกี8ยวกบัการผิดสญัญาหรือการเลิกสญัญาใดสญัญาหนึ8งดงักลา่ว ให้ผู้ ให้เช่าช่วงจะแจ้ง
ให้กองทรัสต์ทราบเกี8ยวกับเหตุดงักล่าวโดยเร็วที8สุดแต่ไม่เกินเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที8มีเหตุ
ดงักลา่ว 

5. ผู้ให้เชา่ชว่งตกลงให้สทิธิดงัตอ่ไปนี [แก่กองทรัสต์โดยไมมี่คา่ตอบแทนและโดยไมมี่เงื8อนไข  

(ก) สิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกทั [งหมดของโครงการ รวมถึงทางเชื8อมที8สามารถเชื8อมต่อไปยงั
ทางสาธารณะอื8น ๆ ทั [งส่วนที8กองทรัสต์ลงทุนและไม่ได้ลงทุน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
ทางเข้าออกโครงการที8ผู้ ให้เช่าช่วงใช้ร่วมกบัเจ้าของทรัพย์สินที8เช่าภายใต้สญัญาเช่าที8ดิน 
(PTT) และที8ดนิซึ8งเป็นทางเข้าออกโครงการภายใต้สญัญาเชา่ที8ดนิทางเข้าออก  

(ข) สิทธิในการใช้พื [นที8ส่วนกลางอื8น ๆ ของโครงการศนูย์การค้า The Crystal Chaiyapruek 
ซึ8งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงพื [นที8ลานจอดรถโดยรอบโครงการ (รวมถงึสว่นที8กองทรัสต์ไมไ่ด้
ลงทนุ (หากมี)) ในจํานวนไมน้่อยกวา่ที8โครงการได้ให้บริการลกูค้าในปัจจบุนัและเพียงพอ



ตอ่การดําเนินโครงการและเพียงพอตามกฎหมาย ทางเชื8อมระหวา่งอาคาร ห้องนํ [า ที8เก็บ
ขยะ และพื [นที8สาํหรับจดัวางสาธารณปูโภคและงานระบบตา่ง ๆ ของโครงการ ฯลฯ 

(ค) ผู้ ให้เช่าช่วงตกลงที8จะไม่แก้ไข ดดัแปลง ต่อเติม ก่อภาระผูกพนั โอน หรือเปลี8ยนแปลง
วตัถปุระสงค์ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิที8เกี8ยวข้องกบัสทิธิข้างต้น หรือดําเนินการใด ๆ ที8
มีผลหรืออาจมีผลทําให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพื [นที8รายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ ให้บริการ และบริวาร
ของบุคคลดงักล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ข้างต้นได้ไม่ว่าทั [งหมดหรือเพียงบางส่วน 
เว้นแต่เป็นเหตสุดุวิสยั หรือเป็นกรณีที8กฎหมายกําหนด หรือได้รับความยินยอมล่วงหน้า
จากกองทรัสต์โดยทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

กองทรัสต์ตกลงที8จะบํารุงรักษาซอ่มแซมทรัพย์สินตา่ง ๆ ที8ตั [งอยู่ภายในโครงการและเกี8ยวข้อง
กับสิทธิทั [งหมดข้างต้นด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ แต่ผู้ ให้เช่าช่วงตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายสําหรับการดแูล บํารุง รักษา และซ่อมแซมพื [นที8และทรัพย์สินส่วนที8กองทรัสต์ไม่ได้
ลงทนุซึ8งเป็นรายจ่ายที8มีลกัษณะเป็นการลงทนุ (Capital Expenditure) ตามจํานวนที8เรียกเก็บ
โดยกองทรัสต์ 

หน้าทีJของกองทรัสต์ กองทรัสต์ตกลงชําระคา่เชา่ และปฏิบตัติามเงื8อนไขอื8น ๆ ที8กําหนดในสญัญา 

คาํรับรองของกองทรัสต์ ณ วนัลงนามสญัญาฉบบันี [ กองทรัสต์รับรองต่อผู้ ให้เช่าว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ที8จดัตั [งขึ [นโดย
ชอบตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และมีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจดัทํา
เอกสาร และการดําเนินการอื8นใดตามที8ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี [ ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ที8
เกี8ยวเนื8องกบัสญัญาฉบบันี [ 

คาํรับรองของผู้ให้เช่า 1. ผู้ ให้เช่าช่วงเป็นบริษัทจํากัดที8จดทะเบียนจัดตั [งและดํารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ ให้เช่าช่วงมีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจดัทําเอกสาร และการ
ดําเนินการอื8นใดตามที8ระบุไว้ในสญัญาฉบับนี [ ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ที8เกี8ยวเนื8องกับ
สญัญาฉบบันี [ และการกระทําดงักลา่วไมข่ดัตอ่วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของผู้ให้เชา่ชว่ง 

3. การที8ผู้ ให้เช่าช่วงเข้าทําสญัญาฉบบันี [หรือปฏิบตัิตามความผูกพนัใด ๆ ในสญัญาฉบบันี [ ไม่
เป็นการขดัแย้งหรือฝ่าฝืนข้อกําหนด เงื8อนไข หรือคํารับรองใด ๆ ที8ผู้ ให้เช่าช่วงได้ทําหรือจะทํา
ความตกลงกบับคุคลอื8น ซึ8งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะเจ้าหนี [ของผู้ให้เชา่ชว่งซึ8งอาจมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ทรัพย์สนิที8เชา่ 

4. ผู้ ให้เช่าช่วงเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าบนทรัพย์สินที8เช่า และเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการนํา
ทรัพย์สนิที8เชา่ออกให้เชา่ชว่งแก่กองทรัสต์  

5. เอกสารสทิธิสาํหรับทรัพย์สนิที8เชา่ออกมาโดยถกูต้องตามขั [นตอนและชอบด้วยกฎหมาย 

6. สญัญาเช่าที8ดิน (PTT) และสญัญาเช่าที8ดินทางเข้าออกสามารถใช้บงัคบัได้ระหว่างคู่สญัญา 
และไมมี่การผิดนดัหรือผิดสญัญาใด ๆ ภายใต้สญัญาดงักลา่ว 

7. ผู้ ให้เช่าช่วงไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับคําบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใด ๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด หรือผิดสัญญาใด ๆ ที8มี
ผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าที8ของผู้ให้เชา่ชว่งตามสญัญาฉบบันี [อยา่งมีนยัสาํคญั 

8. ผู้ให้เชา่ชว่งไมไ่ด้อยูภ่ายใต้ข้อตกลงที8จะต้องขายทรัพย์สนิที8เชา่ให้แก่บคุคลใด  

9. ผู้ ให้เช่าช่วงไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงให้บุคคลใดมีสิทธิใช้ทรัพย์สินที8เช่าหรือที8ดินอนัเป็นที8ตั [ง
ของทรัพย์สนิที8เชา่เพื8อออกสูถ่นนสาธารณะ 



10. ผู้ให้เชา่ชว่งไมไ่ด้รับคําบอกกลา่วหรือคําสั8งจากทางราชการเกี8ยวกบัการเวนคืนทรัพย์สนิที8เชา่  

11. ทรัพย์สินที8เช่าปราศจากภาระผกูพนัใด ๆ หรือการนําไปเป็นหลกัประกนัโดยประการอื8นใด ซึ8ง
รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการจํานอง สิทธิยึดหน่วง ภารจํายอม ทางจําเป็น และภาระติดพนัใน
อสังหาริมทรัพย์อื8นใด เว้นแต่สิทธิการเช่าระยะยาวที8ได้จดทะเบียนไว้ก่อนหน้าวันลงนาม
สญัญาฉบบันี [ 

12. ทรัพย์สินที8เช่ามีทางเข้าออกที8ดีและเหมาะสมสําหรับการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์ และ
สามารถใช้เพื8อดําเนินกิจการโครงการศนูย์การค้า The Crystal Chaiyapruek ได้ 

13. ทรัพย์สินที8เช่าปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใด ๆ ซึ8งคงค้างจ่ายแก่หน่วยงานราชการ 
ซึ8งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะภาษีโรงเรือนและที8ดินหรือภาษีที8ดินและสิ8งปลกูสร้าง ทั [งนี [ ในกรณี
ที8ทรัพย์สินที8เช่ายงัมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใด ๆ ซึ8งคงค้างจ่ายแก่หน่วยงานราชการ ซึ8ง
รวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะภาษีโรงเรือนและที8ดินหรือภาษีที8ดินและสิ8งปลกูสร้างในรอบปีก่อนที8
กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ ผู้ ให้เช่าช่วงจะเป็นผู้ รับผิดชอบภาษีและค่าธรรมเนียมใด ๆ ซึ8งคงค้าง
จ่ายแก่หน่วยงานราชการดงักล่าว คํานวณตามจํานวนวนัที8แท้จริงของระยะเวลาที8กองทรัสต์
มิได้เช่าทรัพย์สินที8เช่าในปีดงักลา่ว ในกรณีที8กองทรัสต์ได้สํารองจ่ายเงินจํานวนดงักลา่วให้แก่
หนว่ยงานราชการ ผู้ ให้เชา่ชว่งตกลงชําระเงินดงักลา่วคืนให้แก่กองทรัสต์ภายในสบิห้า (15) วนั
นบัแตว่นัที8กองทรัสต์ได้แจ้งให้แก่ผู้ ให้เชา่ชว่งทราบ 

14. ทรัพย์สินที8เช่าไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกบับคุคลใด ๆ ที8มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที8ของผู้ ให้
เชา่ชว่งตามสญัญาฉบบันี [อยา่งมีนยัสําคญั  

15. ข้อมลูที8อยูใ่นเอกสาร และ/หรือรายงานใด ๆ ที8ผู้ ให้เชา่ชว่งได้จดัสง่ให้กองทรัสต์หรือบคุคลใด ๆ 
ตามหน้าที8ที8กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี [ หรือตามกฎหมาย หรือเป็นไปตามคําสั8งของเจ้าหน้าที8
หรือหนว่ยงานราชการใด ๆ ล้วนเป็นข้อมลูที8มีความถกูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญัและผู้ให้เชา่
ชว่งมิได้จงใจปกปิดข้อเทจ็จริงใด ๆ ที8เป็นสาระสาํคญั 

การโอนสทิธิการเช่า
และการให้เช่าช่วง 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี [ ผู้ ให้เช่าช่วงตกลงจะไมโ่อนสทิธิและหน้าที8ใด ๆ ภายใต้
สญัญาฉบับนี [ให้กับบุคคลอื8นไม่ว่าทั [งหมดหรือบางส่วน หรือให้บุคคลใด ๆ เข้ามาอยู่แทน หรือ
ก่อให้เกิดภาระผกูพนัใด ๆ ที8ทําให้บคุคลอื8นมีสทิธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในที8ดินที8เชา่ชว่ง ทั [งนี [ ไมว่า่จะ
ได้รับคา่ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

ทีJดนิทีJเช่าช่วงถกูเวนคืน 1. ในกรณีที8ที8ดินที8เช่าช่วงถกูเวนคืนไม่วา่ทั [งหมดหรือบางสว่นในสาระสําคญัจนกองทรัสต์เห็นวา่
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ของการเช่าตามสญัญาฉบบันี [ ให้สญัญาฉบบันี [
เป็นอนัยตุิและยกเลิกต่อกนัโดยทนัที โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนตาม
สตูรวธีิการคํานวณที8ระบดุ้านลา่ง โดย 

“เงินที8ได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินที8เช่า” หมายถึง เงินที8ผู้ ให้เช่าช่วงและเจ้าของทรัพย์สินที8
เช่าได้รับจากการเวนคืน (หลงัหกัค่าใช้จ่ายและภาษีที8เกี8ยวข้อง) ทั [งนี [ เงินส่วนที8เหลือทั [งหมด
หลงัการจา่ยเงินให้กองทรัสต์ให้ตกเป็นของผู้ให้เชา่ชว่ง 

“ค่าทดแทนการเวนคืน” = เงินที8ได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินที8เช่า คณูด้วย (มลูค่าสิทธิการ
เช่าที8 เหลืออยู่ของทรัพย์สินที8 เช่า ณ วันที8ถูกเวนคืน (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิที8เช่า ณ วนัที8ถกูเวนคืน (Income approach of 
freehold)) 

ค่าทดแทนการเวนคืนจะไม่เกินมูลค่าสิทธิการเช่าที8เหลืออยู่ของทรัพย์สินที8เช่า ณ วันที8ถูก
เวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 



2. ในกรณีที8ทรัพย์สินที8เช่าถกูเวนคืนบางสว่นและกองทรัสต์เห็นวา่ยงัสามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม
วตัถปุระสงค์ของการเช่าตามสญัญาฉบบันี [ ผู้ ให้เช่าช่วงตกลงชําระเงินค่าทดแทนการเวนคืน
ตามวิธีการคํานวณดงัตอ่ไปนี [ให้แก่กองทรัสต์ 

“ค่าทดแทนการเวนคืนในกรณีที8ถกูเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายงัใช้ประโยชน์ได้” = 
เงินที8ได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินที8เช่า คณูด้วย (มลูคา่สิทธิการเช่าที8เหลืออยูข่องทรัพย์สินที8
เช่าในส่วนที8ถกูเวนคืน ณ วนัที8ถกูเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) หาร
ด้วย มลูคา่ตลาดของทรัพย์สินที8เช่าในสว่นที8ถกูเวนคืน ณ วนัที8ถกูเวนคืน (Income approach 
of freehold)) 

คา่ทดแทนการเวนคืนจะต้องไม่เกินมลูคา่สิทธิการเช่าที8เหลืออยู่ของทรัพย์สินที8เช่าในสว่นที8ถกู
เวนคืน ณ วันที8ถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) โดยให้ถือว่าเงิน
ทดแทนดงักล่าวเป็นการเยียวยาความเสียหายทั [งหมดที8กองทรัสต์อาจได้รับในกรณีนี [ และใน
กรณีดงักลา่วไมใ่ห้ถือเป็นเหตเุลกิสญัญาตามสญัญาฉบบันี [ 

3. ผู้ ให้เช่าช่วงจะชําระเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้แก่กองทรัสต์ทันทีที8ผู้ ให้เช่าช่วงและ/หรือ
เจ้าของทรัพย์สนิที8เชา่ได้รับเงินคา่เวนคืนจากหนว่ยงานที8เกี8ยวข้อง 

4. การคํานวณมูลค่าสิทธิการเช่าและมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที8เช่าตามข้อ 1. และ 2. ให้ใช้ 
ผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ ประเมินตามวิธีรายได้ (Income Approach) โดยในกรณีมี 
ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิมากกวา่ 1 ราย ให้ใช้คา่เฉลี8ยของมลูคา่จากผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 
โดยเป็นผู้ประเมินที8ได้รับความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5. ในกรณีที8เงินที8ได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินที8เช่าตํ8ากว่าราคาตลาดของทรัพย์สินที8เช่า เมื8อ
ได้รับการบอกกล่าวจากกองทรัสต์ ผู้ ให้เช่าช่วงตกลงให้ความร่วมมือกับกองทรัสต์ในการ
อทุธรณ์ค่าทดแทนการเวนคืนกบัหน่วยงานที8มีอํานาจ และ/หรือดําเนินการอื8น ๆ ที8เกี8ยวข้อง
ตามที8กองทรัสต์ได้แจ้งให้ทราบ 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ ให้เช่าช่วงตกลงรับผิดชอบสําหรับค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื8นใดอัน
เกี8ยวกบัการเช่าทรัพย์สนิที8เช่าและการจดทะเบียนสทิธิการเช่าทรัพย์สนิที8เช่าสําหรับระยะเวลา
การเชา่ตามที8ได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี [และระยะเวลาการเชา่ที8ได้มีการตอ่ออกไป 

2. กองทรัสต์จะเรียกเก็บคา่ภาษีโรงเรือนและที8ดิน ภาษีที8ดินและสิ8งปลกูสร้าง และภาษีทรัพย์สิน
อื8นใดที8เกี8ยวข้องกบัทรัพย์สินที8เช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื8อนําส่งให้แก่ผู้ ให้เช่าช่วงตามจํานวนที8
ผู้ ให้เชา่ชว่งจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบลว่งหน้า เพื8อนําไปชําระแก่หนว่ยงานราชการที8เกี8ยวข้อง 

เหตุแห่งการเลกิสัญญา เหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึ8งตามที8ระบใุนกรณีดงักลา่วตอ่ไปนี [ถือเป็นเหตแุหง่การเลกิสญัญาฉบบันี [ 

1. ในกรณีที8ผู้ ให้เช่าช่วงจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที8ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี [ หรือ
ผิดคํารับรองที8ให้ไว้ในสญัญาฉบบันี [ และผู้ ให้เช่าช่วงไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถกูต้องตามสญัญาภายในหกสิบ (60) วนันบัจากวนัที8ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่งการผิด
สญัญานั [นหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที8คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่กรณีที8ผู้ ให้เช่าช่วงไม่ทํา
การจดทะเบียนสทิธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวนัที8กองทรัสต์กําหนดในสญัญาฉบบันี [ ให้ถือวา่
เป็นเหตผุิดนดัตามสญัญาฉบบันี [ทนัที 

2. ในกรณีที8  (1) สญัญาเช่าที8ดิน (PTT) หรือสญัญาเช่าที8ดินทางเข้าออกสิ [นสดุลงโดยความผิด
ของผู้ ให้เช่าช่วงจนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที8เช่าได้ หรือ (2) 
ผู้ ให้เช่าช่วงปฏิบตัิผิดเงื8อนไขของสญัญากู้ ยืมเงินหรือภาระผูกพนัหรือภาระหนี [สินอื8นใดกับ
บุคคลใด ๆ ก็ตามซึ8งอาจนําผู้ ให้เช่าช่วงไปสู่สภาวะล้มละลายหรือฟื[นฟูกิจการ หรือ (3) ผู้ ให้



เช่าช่วงถูกศาลสั8งพิทกัษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั8งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขั [นตอนการเลิกบริษัท 
การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั8งให้ฟื[นฟกิูจการของผู้ ให้เช่าช่วง ซึ8งกองทรัสต์เห็นวา่มีผลกระทบ
ต่อความสามารถของผู้ ให้เช่าช่วงในการชําระหนี [ หรือปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี [ โดยผู้ ให้เช่า
ช่วงไม่สามารถทําการแก้ไขเหต ุ(1) หรือ (2) หรือ (3) ดงักลา่วให้เสร็จสิ [นภายในหนึ8งร้อยยี8สิบ 
(120) วนั นบัจากวนัที8ทราบหรือมีเหตอุนัควรทราบถึงเหตกุารณ์ดงักล่าว เว้นแต่ผู้ ให้เช่าช่วง
สามารถพิสูจน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจนเป็นที8พอใจแก่กองทรัสต์ว่าการผิดนัด
ดงักลา่วไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินของผู้ ให้เช่าช่วงซึ8งจะนําผู้ ให้เช่า
ช่วงไปสู่สภาวะล้มละลาย และการผิดนดัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทรัสต์
ตามสญัญาฉบบันี [ 

3. ในกรณีที8กองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที8ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี [ หรือ
ผิดคํารับรองที8ให้ไว้ในสญัญาฉบบันี [ และกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถกูต้องตามสญัญาภายในหนึ8งร้อยยี8สิบ (120) วนันบัจากวนัที8ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่ง
การผิดสญัญานั [นหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที8คูส่ญัญาได้ตกลงกนั เว้นแตก่รณีที8การไมป่ฏิบตัิ
ตามข้อตกลงหรือเงื8อนไขที8ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี [เป็นผลเนื8องมาจากผู้ ให้เช่าช่วงจงใจหรือ
ประมาทเลนิเลอ่ในการปฏิบตัหิน้าที8ตามที8กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี [ 

4. ในกรณีที8สญัญาเช่าที8ดิน (PTT) หรือสญัญาเช่าที8ดินทางเข้าออกสิ [นสดุลงโดยเหตอืุ8นซึ8งไม่ใช่
ความผิดของผู้ให้เชา่ชว่งจนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ไมส่ามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิที8เชา่ได้ 

5. เมื8อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าที8ดินที8เช่าช่วงตามกําหนดในสญัญาฉบบันี [เว้นแต่จะมีการ
ตอ่ระยะเวลาการเชา่ออกไป 

6. คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา 

7. ในกรณีที8มีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 

8. ในกรณีที8ที8ดินที8เช่าช่วงถกูเวนคืนไม่วา่ทั [งหมดหรือบางสว่นจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ตาม
วตัถปุระสงค์ของการเชา่ตามสญัญาฉบบันี [ 

9. กรณีการปฏิบัติผิดสัญญาโดยผู้ ให้เช่าช่วงหรือบริษัทในเครือหรือในกลุ่มของผู้ ให้เช่าช่วง
ภายใต้สญัญาเช่าพื [นที8อาคาร สญัญาขาย FF&E สญัญาตกลงกระทําการ สญัญาอนญุาตให้
ใช้เครื8องหมายการค้า สญัญาเชา่ที8ดนิ (PTT) หรือสญัญาเชา่ที8ดนิทางเข้าออก 

10. กรณีเหตุสุดวิสัย ที8ไม่ใช้ความผิดของคู่สัญญาทั [งสองฝ่าย และไม่ถือเป็นเหตุแห่งการเลิก
สญัญาตามข้อ 8 ทั [งนี [ในกรณีที8คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตามหวัข้อเหตสุดุวิสยั ข้อ 2 ได้จน
เป็นเหตแุหง่การเลกิสญัญา 

11. ในกรณีที8มีการเลกิสญัญาเชา่พื [นที8อาคาร 

ผลของการเลกิสัญญา 1. ในกรณีที8เกิดเหตกุารณ์ตามที8ระบไุว้ในหวัข้อ “เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 9 
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการที8กองทรัสต์ไม่ปฏิบัติหน้าที8หรือปฏิบัติหน้าที8
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าที8ตามสญัญาฉบบันี [ กองทรัสต์จะเรียกค่าเสียหายจาก
ผู้ ให้เช่าช่วงจากเหตุดงักล่าวและไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบันี [สิ [นสดุลง เว้นแต่ความเสียหาย
ดงักล่าวเกิดจากผู้ ให้เช่าช่วงหรือคู่สญัญาของกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงที8ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี [หรือในสญัญาใดสญัญาหนึ8งที8ระบใุนหวัข้อ “เหตแุหง่การเลกิ
สัญญา” ข้อ 9 และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อที8ดินที8เช่าช่วงภายใต้สัญญาฉบับนี [ และ
กระทบสิทธิของกองทรัสต์ภายใต้สญัญาฉบบันี [หรือสญัญาใดสญัญาหนึ8งที8ระบใุนหวัข้อ “เหตุ



แห่งการเลิกสญัญา” ข้อ 9 อย่างมีนยัสําคญั กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี [ได้ทนัที 
และผู้ ให้เช่าช่วงจะต้องชําระคืน (1) ค่าเช่าที8ดินที8เช่าช่วงคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ตามราคา
ประเมินซึ8ง อ้างอิงวิ ธีรายได้ ( Income Approach) ณ วันที8สัญญาฉบับนี [สิ [นสุดลงตาม
ระยะเวลาการเช่าที8เหลืออยู่ โดยให้กองทรัสต์และผู้ ให้เช่าช่วงแต่งตั [งบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที8ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฝ่ายละ 1 (หนึ8ง) ราย และ
ตกลงใช้มลูค่าเฉลี8ยที8ได้จากการประเมินของบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินทั [ง 2 (สอง) ราย 
เป็นค่าเช่าที8ดินที8เช่าช่วงคงเหลือดงักลา่ว รวมถึง (2) เงินหรือผลประโยชน์อื8นใดที8ผู้ ให้เช่าช่วง
ได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ ทั [งนี [ ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง
คา่เสยีหายและ/หรือคา่ใช้จา่ยอื8นใดอนัเกิดจากการที8มีเหตผุิดนดัเกิดขึ [นนั [น 

2. ในกรณีที8เกิดเหตกุารณ์ตามที8ระบไุว้ในหวัข้อ “เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ข้อ 3 ผู้ ให้เช่าช่วงจะ
เรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตดุงักล่าวและไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบันี [สิ [นสดุลง เว้น
แต่ความเสียหายดงักลา่วเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที8ระบุ
ไว้ในสญัญาฉบบันี [ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อที8ดินที8เช่าช่วงภายใต้สญัญาฉบบันี [ ผู้ ให้
เช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี [ได้ทนัที โดยผู้ ให้เช่าช่วงไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ
ให้แก่กองทรัสต์ ทั [งนี [ ไม่ตดัสิทธิของผู้ ให้เช่าช่วงในการเรียกร้องคา่เสียหายและ/หรือคา่ใช้จ่าย
อื8นใดอนัเกิดจากการที8มีเหตผุิดนดัเกิดขึ [น 

3. ในกรณีที8เกิดเหตกุารณ์ตามที8ระบไุว้ในหวัข้อ “เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ข้อ 4 กองทรัสต์มีสิทธิ
บอกเลกิสญัญาฉบบันี [ได้ทนัที และในกรณีที8กองทรัสต์ใช้สทิธิดงักลา่ว ผู้ ให้เชา่ชว่งจะต้องชําระ
คืนค่าเช่าที8ดินที8เช่าช่วงคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื8นใดที8ผู้ ให้เช่า
ช่วงได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที8เหลืออยู ่ทั [งนี [ 
ไมต่ดัสทิธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องคา่เสียหายและ/หรือคา่ใช้จา่ยอื8นใดอนัเกิดจากการที8มี
เหตุผิดนัดเกิดขึ [นนั [น เว้นแต่เหตุผิดนัดของผู้ ให้เช่าตามข้อ 4 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ดงักล่าวเกิดจากการที8กองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิตามหน้าที8หรือปฏิบตัิหน้าที8ผิดพลาดตามสญัญา
ฉบบันี [ 

4. ในกรณีที8เกิดเหตกุารณ์ตามที8ระบไุว้ในหวัข้อ “เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 
ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี [สิ [นสดุลง โดยที8คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย 
ค่าเช่าทรัพย์สินที8เช่า เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื8นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ8งได้ โดยผู้ ให้
เช่าช่วงไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที8เช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทั [งนี [ เว้นแต่คู่สญัญาจะ
ตกลงกนัเป็นอยา่งอื8น 

5. ในกรณีที8เกิดเหตกุารณ์ตามที8ระบไุว้ในหวัข้อ “เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ข้อ 8 ให้ถือว่าสญัญา
ฉบบันี [สิ [นสดุลง โดยกองทรัสต์มีสทิธิได้รับเงินคา่ทดแทนการเวนคืนจากผู้ให้เชา่ชว่งตามวิธีการ
ที8ระบไุว้ในหวัข้อ “ที8ดนิที8เชา่ชว่งถกูเวนคืน” ข้อ 1 

6. ในกรณีที8กองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามหวัข้อ “เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ข้อ 1 ข้อ 2 
หรือข้อ 9 แล้ว กองทรัสต์สงวนสทิธิที8จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิที8เชา่จนกวา่กองทรัสต์จะได้รับ
ชําระคา่เสียหาย เงินชําระคืน คา่เชา่ทรัพย์สนิที8เชา่คงเหลือ รวมถงึเงินหรือผลประโยชน์อื8นใดที8
ผู้ ให้เช่าช่วงได้รับไว้ในนามกองทรัสต์จนแล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย 
คา่เช่าทรัพย์สินที8เช่าคงเหลือรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื8นใดจากผู้ ให้เช่าช่วงสําหรับระหวา่ง
ระยะเวลานี [ ตามที8กองทรัสต์จะพิสูจน์ได้ว่ากองทรัสต์ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์
ดงักลา่วเกินกว่าผลประโยชน์ที8กองทรัสต์ได้รับสําหรับช่วงระยะเวลาดงักลา่ว โดยผู้ ให้เช่าช่วง
ยินยอมรับผิดชอบในความเสยีหายที8เกินดงักลา่ว 



7. ในกรณีที8เกิดเหตกุารณ์ตามที8ระบไุว้ในหวัข้อ “เหตแุหง่การเลกิสญัญา” ข้อ 10 และคูส่ญัญาทั [ง
สองฝ่ายได้ใช้ความพยายามอย่างดีที8สดุในการดําเนินการตามหวัข้อเหตสุดุวิสยัข้อ 2 นี [แล้ว 
ให้ถือวา่สญัญาฉบบันี [สิ [นสดุลง โดยผู้ ให้เช่าช่วงตกลงจะชําระคืนคา่เช่าที8ดินที8เช่าช่วงคงเหลือ 
(Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื8นใดที8ผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่
กองทรัสต์ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที8เหลืออยู่ โดยที8คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไม่มีสิทธิเรียก
คา่เสยีหาย 

การส่งมอบทีJดนิทีJเช่า
ช่วงคืน 

1. ภายใต้บงัคบัของข้อ 6. ในหวัข้อ “ผลของการเลิกสญัญา” เมื8อสญัญาฉบบันี [สิ [นสดุลงไม่ว่า
กรณีใด ๆ กองทรัสต์ตกลงขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของกองทรัสต์ออกไปจากสถานที8เช่า
แล้วส่งมอบสถานที8คืนให้แก่ผู้ ให้เช่าช่วงในสภาพเรียบร้อยภายในหนึ8ง (1) เดือนนบัแต่วนัที8
สญัญาสิ [นสดุลง หากพ้นกําหนดดงักล่าวแล้ว กองทรัสต์ยงัไม่ดําเนินการตามหน้าที8 ผู้ ให้เช่า
ชว่งมีอํานาจเข้าไปดําเนินการตามที8เห็นสมควร รวมทั [งเข้ายดึถือครอบครองทรัพย์สนิที8เชา่โดย
มีอํานาจทําลายเครื8องกีดขวางใด ๆ ได้ โดยกองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที8เกิดขึ [น 

2. กองทรัสต์จะทําการส่งมอบทรัพย์สินที8เช่าคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าช่วงตามสภาพการใช้งานใน
ขณะนั [นแตต้่องอยูใ่นสภาพที8พร้อมใช้งาน พร้อมกบัสว่นควบและอปุกรณ์ตดิตรึงตราและไมต่ดิ
ตรึงตรากับทรัพย์สินที8เช่า ซึ8งกองทรัสต์ได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพย์สิน
ดงักล่าวดจุวิญ�ชูนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณีที8ไม่สามารถส่งมอบส่วนควบและ
อุปกรณ์ที8ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที8เช่าได้เนื8องจากเหตุสุดวิสยั หรือการ
เสื8อมสภาพของทรัพย์สนินั [น ๆ เนื8องจากการใช้งานตามปกตหิรืออายกุารใช้งานของทรัพย์สนิ 

3. ภายในหกสิบ (60) วนันบัจากวนัสิ [นสดุสญัญาหรือระยะเวลาอื8นใดที8ผู้ ให้เช่าช่วงจะพิจารณา
ขยายให้ตามความเหมาะสม กองทรัสต์จะโอนมิเตอร์ไฟฟา้ นํ [าประปา และ/หรือสาธารณปูโภค
อื8น ๆ ที8เกี8ยวข้องกบัการดําเนินโครงการตามที8กองทรัสต์ได้รับโอนจากผู้ให้เชา่ชว่งคืนให้แก่ผู้ ให้
เช่าช่วง โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการโอนมิเตอร์ดงักล่าว ใน
กรณีที8การโอนมิเตอร์ดงักลา่วไม่อาจสําเร็จลงได้ภายในระยะเวลาที8กําหนดเนื8องจากความผิด
ของคู่สัญญาฝ่ายใด กรณีย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ8งในการเรียกร้อง
คา่เสยีหาย ดอกเบี [ย หรือคา่ใช้จา่ยที8เกิดขึ [นจากคูส่ญัญาฝ่ายที8เกี8ยวข้อง 

เหตุสุดวสัิย 1. เว้นแตจ่ะได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี [เป็นประการอื8น คูส่ญัญาทั [งสองฝ่ายไมต้่องรับผิดในกรณีที8
ไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี [ได้เนื8องจากเหตสุดุวิสยั เพื8อวตัถปุระสงค์ของสญัญาฉบบั
นี [ “เหตสุดุวิสยั” หมายถงึ เหตใุด ๆ ที8เกิดขึ [นหรือก่อให้เกิดผลพิบตัซิึ8งไมอ่าจปอ้งกนัได้ ถงึแม้วา่
บุคคลที8ประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนั [นจะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบุคคล
ทั8วไปจะทําได้ในฐานะและภาวะเช่นนั [น และหมายความรวมถึงการบญัญัติกฎหมายหรือการ
ดําเนินการอื8นใดของรัฐซึ8งมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี [ ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั 
นํ [าท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติที8เกิดโดยธรรมชาติ อุบัติเหตุที8ไม่สามารถหลีกเลี8ยงได้ 
สงคราม ข้อจํากดัทางกฎหมาย จลาจล การนดัหยดุงาน การปิดสถานที8ทํางาน การก่อการร้าย 
โรคระบาด หรือเหตุการณ์อื8นใดที8มีผลทํานองเดียวกันซึ8งคู่สญัญาที8ได้รับผลกระทบไม่อาจ
ควบคมุได้ 

ทั [งนี [ ในกรณีที8เกี8ยวข้องกับการชําระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี [อัน
จะต้องดําเนินการกบัธนาคารพาณิชย์ เหตสุดุวิสยัตามวรรคข้างต้นยอ่มหมายความรวมถงึการ
ที8ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยดุทําการด้วย 

2. หากเหตสุดุวิสยัตามที8ระบใุนข้อ 1 เป็นเหตใุห้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ8งไม่สามารถปฏิบตัิตาม
สญัญาฉบบันี [ได้ หรือเป็นเหตใุห้คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ8งไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญาฉบบันี [ 



คู่สญัญาทั [งสองฝ่ายตกลงที8จะทบทวนข้อกําหนดของสญัญาฉบบันี [โดยสจุริตเพื8อให้คู่สญัญา
ทั [งสองฝ่ายสามารถดําเนินการใด ๆ เพื8อประโยชน์ของคูส่ญัญา และ/หรือกลบัคืนสูส่ถานะเดมิ 

กฎหมายทีJใช้บงัคับและ
การระงบัข้อพพิาท 

สญัญาฉบบันี [ให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

  



2. สัญญาเช่าพื dนทีJอาคาร 

ผู้ให้เช่า บริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จํากดั 

ผู้เช่า ทรัสต์เพื8อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตี (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สนิทีJเช่า ทรัพย์สนิที8เชา่ ได้แก่ ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี [ แตไ่มร่วมทรัพย์สนิที8ใช้ในการดําเนินงาน 

1. อาคารภายในโครงการศูนย์การค้า The Crystal  Chaiyapruek จํานวน 4 อาคาร ตาม
รายละเอียดที8ปรากฏด้านล่าง โดยมีพื [นที8ที8จะลงทุน (Gross Floor Area) ทั [งสิ [นประมาณ 
11,788 ตารางเมตร และมีพื [นที8ให้เชา่ (NLA) รวมประมาณ 9,020 ตารางเมตร ดงันี [ 

อาคาร 
พื dนทีJให้เช่าสุทธิใน
อาคารโดยประมาณ 

(ตร.ม.) 

พื dนทีJใช้สอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

A 2,108  
8,190 B 1,594 

D 2,238 

C 3,080 3,598 
รวมทั dงหมด 9,020 11,788 

2. สว่นควบของอาคารหรือสิ8งปลกูสร้างทั [งหมดข้างต้น รวมถงึบรรดาอาคารและสิ8งปลกูสร้างที8จะ
ก่อสร้างขึ [นบนอาคารตามข้อ 1. ในอนาคตทั [งหมด 

ระยะเวลาเช่า ประมาณ 21 ปี 2 เดือน นบัตั [งแตว่นัจดทะเบียนสทิธิการเชา่ไปจนถงึวนัที8 30 มิถนุายน 2585 

การต่อระยะเวลาการ
เช่า 

ผู้ ให้เช่าและกองทรัสต์อาจตกลงพิจารณาการตอ่ระยะเวลาการเช่าออกไปได้ โดยคูส่ญัญาจะตกลง
กนัลว่งหน้าไมน้่อยกวา่หก (6) เดือนก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลาการเชา่ 

เงืJอนไขก่อนการจด
ทะเบยีนการเช่า 

เว้นแต่กองทรัสต์จะยินยอมให้มีการยกเว้นเงื8อนไขก่อนการจดทะเบียนการเช่าทั [งหมดหรือเพียง
บางส่วนโดยทําเป็นลายลักษณ์อักษร การจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที8เช่าจะเกิดขึ [นต่อเมื8อ
เงื8อนไขเหลา่นี [ได้สาํเร็จลงแล้ว 

1. ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมในการโอนสิทธิและหน้าที8ตามสัญญาเช่าพื [นที8ในบริเวณ
ทรัพย์สินที8เช่าทั [งหมด โดยผู้ ให้เช่าตกลงที8จะใช้ความพยายามอย่างดีที8สดุ (Best effort) เพื8อ
ดําเนินการให้ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมดงักล่าวให้มากที8สดุเท่าที8สามารถกระทําได้ก่อน
วนัจดทะเบียนสทิธิการเชา่ตามที8กําหนดในสญัญาฉบบันี [ 

2. ผู้ ให้เช่าได้รับความยินยอมในการให้เช่าทรัพย์สินที8เช่าจากเจ้าของที8ดินอันเป็นที8ตั [งของ
ทรัพย์สนิที8เชา่เรียบร้อยแล้ว 

3. มีการเข้าทําและมีการโอนทรัพย์สนิตามสญัญาขาย FF&E โดยคูส่ญัญาที8เกี8ยวข้อง เพื8อการซื [อ
ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ ซึ8งใช้ในการดําเนินโครงการศนูย์การค้า The 
Crystal Chaiyapruek 

4. มีการเข้าทําสญัญาตกลงกระทําการและสญัญาเชา่ชว่งที8ดินอนัเป็นที8ตั [งของทรัพย์สนิที8เชา่โดย
คูส่ญัญาที8เกี8ยวข้อง 

5. มีการเข้าทําสญัญาอนญุาตให้ใช้เครื8องหมายการค้าโดยคูส่ญัญาที8เกี8ยวข้อง 



6. ทรัพย์สินที8เช่าได้มีการปลอดหรือไถ่ถอนจากจํานอง รวมถงึภาระติดพนัอื8นใดในทรัพย์สินที8เช่า
ทั [งหมด 

7. ไม่มี ข้อคัดค้านหรือข้อโต้แย้งเกี8ยวกับการจดทะเบียนการเช่าตามสัญญาฉบับนี [จาก
บคุคลภายนอก เมื8อครบกําหนดระยะเวลาสําหรับการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามระเบียบของกรมที8ดนิ 

8. ทรัพย์สนิที8เชา่มีการทําประกนัภยัที8เกี8ยวข้อง (โดยกองทรัสต์) ดงัตอ่ไปนี [ 

(ก) กรมธรรม์ประกันภัยสําหรับความเสี8ยงภัยทรัพย์สินในส่วนของทรัพย์สินที8เช่า โดยมี
กองทรัสต์ และ/หรือผู้ ให้กู้ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วมและเป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์ร่วมในส่วนที8เกี8ยวข้องกับทรัพย์สินที8เช่าสําหรับระยะเวลาประกันภัยที8
เหลือของกรมธรรม์ประกนัภยันบัแตว่นัจดทะเบียนสทิธิการเชา่ 

(ข) กรมธรรม์ประกนัภยัความเสี8ยงภยัจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายตอ่ทรัพย์สนิ
ของบคุคลภายนอก โดยมีกองทรัสต์เข้าเป็นผู้ เอาประกนัภยั 

(ค) กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัในสว่นที8เกี8ยวข้องกบัทรัพย์สินที8เช่า โดยมีกองทรัสต์ 
และ/หรือผู้ ให้กู้ ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์ร่วม 

9. ผู้ ให้เช่าได้ยื8นแบบแสดงรายการและชําระบรรดาค่าภาษีอากร เบี [ยปรับ และเงินเพิ8มทั [งหมดที8
เกี8ยวข้องกบัทรัพย์สินที8เช่า ซึ8งรวมถึงคา่ภาษีโรงเรือนและที8ดิน ภาษีบํารุงท้องที8 ภาษีปา้ย และ
ภาษีประเภทอื8นใดที8เรียกเก็บจากทรัพย์สินที8เช่าต่อหน่วยงานราชการที8เกี8ยวข้องตามที8
กฎหมายกําหนดอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว 

การจดทะเบยีนสทิธิ
การเช่า 

คู่สญัญาทั [งสองฝ่ายจะเข้าจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที8เช่า ณ หน่วยงานราชการที8เกี8ยวข้องใน
วนัที8มีการชําระค่าเช่า โดยคู่สญัญาตกลงจะไปจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินที8เช่าให้แล้วเสร็จ
ภายในสี8สิบห้า (45) วนั นบัจากวนัที8กองทรัสต์ได้รับมติอนมุตัิจากที8ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้เข้า
ลงทนุในทรัพย์สนิ หรือภายในวนัและเวลาที8กองทรัสต์ได้แจ้งหรือจะแจ้งตอ่ผู้ ให้เชา่ชว่งลว่งหน้าเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั แล้วแตว่นัใดจะเกิดขึ [นในภายหลงั 

ค่าเช่าและการชาํระค่า
เช่า 

1. กองทรัสต์ตกลงชําระค่าเช่าทรัพย์สินที8เช่าให้แก่ผู้ ให้เช่า ณ วนัที8มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่า
ทรัพย์สนิที8เชา่ตามสญัญาฉบบันี [ ในจํานวน [*] บาท 

2. กองทรัสต์ตกลงชําระคา่เช่าทรัพย์สินที8เช่าเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ ให้เช่า ตลอดระยะเวลาการเช่า
ตามสญัญาฉบบันี [ ในจํานวนเดือนละ [*] บาท โดยสําหรับค่าเช่ารายเดือนงวดแรก กองทรัสต์
จะชําระให้แก่ผู้ ให้เช่าภายในวันที8 [*] พ.ศ. 2564 และจะชําระค่าเช่าสําหรับเดือนถัด ๆ ไป
ภายในวันที8  10 ของทุกเดือน ในกรณีที8วันครบกําหนดชําระค่าเช่ารายเดือนตรงกับ
วนัหยดุราชการ (กลา่วคือวนัเสาร์ วนัอาทิตย์ และวนัหยดุที8ทางราชการประกาศให้เป็นวนัหยดุ
ของทกุปี) คูส่ญัญาตกลงให้วนัครบกําหนดชําระคา่เช่ารายเดือนดงักลา่วเลื8อนออกไปเป็นวนัที8
ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยเปิดทําการเป็นวนัแรกนบัจากวนัครบกําหนดดงักลา่ว 

3. กองทรัสต์จะชําระค่าเช่าให้กับผู้ ให้เช่าในจํานวนที8ได้ดําเนินการหกัภาษี ณ ที8จ่าย และ/หรือ
ภาษีอื8น ๆ ที8เกี8ยวข้องตามอตัราที8กฎหมายกําหนดแล้ว (หากมี) 

หน้าทีJของผู้ให้เช่า  1. ในวนัที8จดทะเบียนสทิธิการเช่าทรัพย์สนิที8เช่า ผู้ ให้เช่าจะสง่มอบทรัพย์สนิที8เช่าให้แก่กองทรัสต์
ในสภาพที8เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์ในการให้เช่าช่วงพื [นที8แก่ผู้ เช่ารายย่อย 



และเพื8อใช้ในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอื8นใดที8เกี8ยวข้องหรือเพื8อประโยชน์ของ
กองทรัสต์ภายใต้ชื8อโครงการศนูย์การค้า The Crystal Chaiyapruek 

2. ตลอดระยะเวลาการเชา่รวมถงึระยะเวลาการเชา่ที8มีการตอ่ออกไป ผู้ให้เชา่จะดําเนินการดงันี [ 

(ก) อนญุาตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ทรัพย์สินที8เช่าได้โดยสงบและปรกติสขุ ปราศจาก
การแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เชา่ 

(ข) ไมจํ่าหนา่ย จา่ย โอนหรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ บนทรัพย์สนิที8เชา่ โดยไมไ่ด้รับความยินยอม
ลว่งหน้าเป็นหนงัสอืจากกองทรัสต์ 

(ค) ดําเนินการให้ทรัพย์สนิที8เชา่มีถนนและทางเข้าออกสูถ่นนสาธารณะ 

3. ผู้ ให้เช่าจะช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในด้านเอกสาร การขออนุญาต การติดต่อกับ
หน่วยงานที8เกี8ยวข้อง เพื8อการบํารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที8เช่า (รวมถึง
ทรัพย์สินและพื [นที8อื8น ๆ ภายในโครงการที8กองทรัสต์มีหน้าที8ดูแลและบํารุงรักษา) อันเอื [อ
ประโยชน์ตอ่ธุรกิจของกองทรัสต์หรือผู้ เช่ารายยอ่ย รวมถงึการนําสง่ภาษีโรงเรือนและที8ดินและ
ภาษีทรัพย์สนิอื8นใดที8เกี8ยวข้องกบัทรัพย์สนิที8เช่าจากผู้ เช่ารายยอ่ยเพื8อนําไปชําระแก่หน่วยงาน
ราชการที8เกี8ยวข้อง 

4. ผู้ให้เชา่มีหน้าที8ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและหน้าที8ที8ระบอุยูใ่นสญัญาเชา่ที8ดิน (PTT) และสญัญา
เช่าที8ดินทางเข้าออก และกรณีมีเหตกุารณ์ที8อาจเป็นเหตใุห้เกิดการผิดสญัญาใดสญัญาหนึ8ง
ดงักล่าว หรือได้รับแจ้งจากเจ้าของที8ดินภายใต้สญัญานั [น ๆ เกี8ยวกบัการผิดสญัญาหรือการ
เลิกสญัญาใดสญัญาหนึ8งดงักล่าว ให้ผู้ ให้เช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบเกี8ยวกบัเหตดุงักล่าว
โดยเร็วที8สดุแตไ่มเ่กินเจ็ด (7) วนั นบัแตว่นัที8มีเหตดุงักลา่ว 

5. ในกรณีที8หน่วยงานราชการได้ดําเนินการตรวจสอบหรือมีคําสั8งให้ผู้ ให้เช่าแก้ไขหรือรื [อถอน
อาคารหรือสิ8งปลูกสร้างภายในโครงการศูนย์การค้า The Crystal Chaiyapruek ที8ไม่ได้เป็น
ส่วนหนึ8งของทรัพย์สินที8เช่า ให้คู่สญัญาทั [งสองฝ่ายร่วมกนัพิจารณาเพื8อหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือการปฏิบตัิตามคําสั8งของหน่วยงานราชการดงักล่าวโดยเร็ว และคู่สญัญาจะต้อง
ดําเนินการหรือใช้มาตรการที8ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอื8น ๆ ภายใน
โครงการ (รวมถึงทรัพย์สินที8เช่า) ให้น้อยที8สุดและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของ
กองทรัสต์มากที8สดุเทา่ที8สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดของกฎหมายและภายในกรอบคําสั8ง
ของหน่วยงานราชการที8เกี8ยวข้อง ทั [งนี [ คู่สญัญาจะใช้ความพยายามอย่างดีที8สดุเพื8อให้เป็นที8
แน่ใจว่าการรื [อถอนอาคารหรือสิ8งปลูกสร้างจะเป็นมาตรการสุดท้ายสําหรับการดําเนินการ
ดงักลา่ว  

ผู้ ให้เช่าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการดงักลา่วทั [งหมดด้วยคา่ใช้จ่ายของตนเอง และ
ผู้ ให้เช่าจะต้องดําเนินการตามที8คู่สญัญาตกลงกนัให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบ 
(60) วนันบัจากวนัที8ได้ข้อสรุป หรือภายในกําหนดระยะเวลาอื8นใดตามที8คู่สญัญาจะได้ตกลง
กนั การดําเนินการของผู้ ให้เช่าตามข้อนี [จะต้องไม่สง่ผลกระทบในเชิงกายภาพตอ่พื [นที8สว่นอื8น 
ๆ ของอาคารภายในโครงการศนูย์การค้า The Crystal Chaiyapruek รวมถงึทรัพย์สนิที8เชา่  

6. ผู้ให้เชา่ตกลงให้สทิธิดงัตอ่ไปนี [แก่กองทรัสต์โดยไมมี่คา่ตอบแทนและโดยไมมี่เงื8อนไข  

(ก) สิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกทั [งหมดของโครงการ รวมถึงทางเชื8อมที8สามารถเชื8อมต่อไปยงั
ทางสาธารณะอื8น ๆ ทั [งส่วนที8กองทรัสต์ลงทุนและไม่ได้ลงทุน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
ทางเข้าออกโครงการที8ผู้ ให้เช่าใช้ร่วมกับเจ้าของทรัพย์สินที8เช่าภายใต้สญัญาเช่าที8ดิน 
(PTT) และที8ดนิซึ8งเป็นทางเข้าออกโครงการภายใต้สญัญาเชา่ที8ดนิทางเข้าออก  



(ข) สิทธิในการใช้พื [นที8ส่วนกลางอื8น ๆ ของโครงการศนูย์การค้า The Crystal Chaiyapruek 
ซึ8งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงพื [นที8ลานจอดรถโดยรอบโครงการ (รวมถงึสว่นที8กองทรัสต์ไมไ่ด้
ลงทนุ (หากมี)) ในจํานวนไมน้่อยกวา่ที8โครงการได้ให้บริการลกูค้าในปัจจบุนัและเพียงพอ
ตอ่การดําเนินโครงการและเพียงพอตามกฎหมาย ทางเชื8อมระหวา่งอาคาร ห้องนํ [า ที8เก็บ
ขยะ และพื [นที8สาํหรับจดัวางสาธารณปูโภคและงานระบบตา่ง ๆ ของโครงการ ฯลฯ 

(ค) ผู้ ให้เช่าตกลงที8จะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ก่อภาระผูกพัน โอน หรือเปลี8ยนแปลง
วตัถปุระสงค์ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิที8เกี8ยวข้องกบัสทิธิข้างต้น หรือดําเนินการใด ๆ ที8
มีผลหรืออาจมีผลทําให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพื [นที8รายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ ให้บริการ และบริวาร
ของบุคคลดงักล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ข้างต้นได้ไม่ว่าทั [งหมดหรือเพียงบางส่วน 
เว้นแต่เป็นเหตสุดุวิสยั หรือเป็นกรณีที8กฎหมายกําหนด หรือได้รับความยินยอมล่วงหน้า
จากกองทรัสต์โดยทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

กองทรัสต์ตกลงที8จะบํารุงรักษาซอ่มแซมทรัพย์สินตา่ง ๆ ที8ตั [งอยู่ภายในโครงการและเกี8ยวข้อง
กบัสทิธิทั [งหมดข้างต้นด้วยคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ แตผู่้ ให้เช่าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย
สําหรับการดแูล บํารุง รักษา และซ่อมแซมพื [นที8และทรัพย์สินส่วนที8กองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนซึ8ง
เป็นรายจ่ายที8มีลักษณะเป็นการลงทุน (Capital Expenditure) ตามจํานวนที8เรียกเก็บโดย
กองทรัสต์ 

7. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าที8มีการต่อออกไป ผู้ ให้เช่าตกลงที8จะไม่แก้ไข 
ดดัแปลง ต่อเติม หรือนําพื [นที8ภายในโครงการศนูย์การค้า The Crystal Chaiyapruek ที8ไม่ใช่
ทรัพย์สินที8เช่า ออกให้เช่าหรือจดัหาประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ อนัเป็นการแข่งขนักบัการ
ดําเนินธุรกิจของกองทรัสต์ เว้นแต่ที8ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือได้รับความยินยอมจาก
กองทรัสต์โดยทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

8. ผู้ ให้เช่าตกลงโอนมิเตอร์ไฟฟ้า นํ [าประปา และ/หรือสาธารณูปโภคอื8น ๆ ที8เกี8ยวข้องกับการ
ดําเนินโครงการให้แก่กองทรัสต์ รวมถึงดําเนินการใด ๆ และให้ความยินยอมที8จําเป็นเพื8อให้
สามารถดําเนินการโอนมิเตอร์ดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ได้ โดยจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบ (60) วนันบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า หรือระยะเวลาอื8นใดที8กองทรัสต์จะ
พิจารณาขยายให้ตามความเหมาะสม โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที8เกี8ยวข้อง
กบัการโอนมิเตอร์ดงักลา่ว 

9. ผู้ ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์สามารถนําสิทธิและหน้าที8ตามสญัญาฉบบันี [ สญัญาเช่าช่วงที8ดิน 
สญัญาขาย FF&E สญัญาอนญุาตให้ใช้เครื8องหมายการค้า และสญัญาตกลงกระทําการ ไป
ก่อหลักประกัน (รวมถึงหลักประกันทางธุรกิจ) หรือโอนสิทธิและหน้าที8ดังกล่าวไปยังผู้ ให้
สินเชื8อทางการเงินของกองทรัสต์ หรือบุคคลที8ผู้ ให้สินเชื8อทางการเงินแต่งตั [ง เพื8อเป็น
หลกัประกันการให้สินเชื8อดงักล่าวได้ไม่ว่าทั [งหมดหรือเพียงบางส่วน โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ ให้เช่า ในกรณีดังกล่าว ผู้ ให้เช่าตกลงที8จะให้ความร่วมมือแก่กองทรัสต์และ
บุคคลที8เกี8ยวข้องในการเจรจาแบบหนงัสือก่อหลกัประกนั หรือหนงัสือให้ความยินยอม หรือ
หนงัสือโอนสิทธิและหน้าที8อย่างเต็มที8 และผู้ ให้เช่าตกลงที8จะลงนามเพื8อรับทราบ และ/หรือให้
ความยินยอมในการก่อหลักประกันหรือการโอนสิทธิ และส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่
กองทรัสต์หรือบคุคลที8เกี8ยวข้องโดยเร็วเมื8อได้รับคําบอกกลา่วจากกองทรัสต์ 

หน้าทีJของกองทรัสต์ กองทรัสต์ตกลงชําระคา่เชา่ และปฏิบตัติามเงื8อนไขอื8น ๆ ที8กําหนดในสญัญา 

คาํรับรองของกองทรัสต์ ณ วนัลงนามสญัญาฉบบันี [ กองทรัสต์รับรองต่อผู้ ให้เช่าว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ที8จดัตั [งขึ [นโดย
ชอบตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และมีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจดัทํา



เอกสาร และการดําเนินการอื8นใดตามที8ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี [ ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ที8
เกี8ยวเนื8องกบัสญัญาฉบบันี [ 

คาํรับรองของผู้ให้เช่า 1. ผู้ ให้เช่าเป็นบริษัทจํากัดที8จดทะเบียนจัดตั [งและดํารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ ให้เช่ามีอํานาจในการเข้าทําสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การจัดทําเอกสาร และการ
ดําเนินการอื8นใดตามที8ระบุไว้ในสญัญาฉบับนี [ ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ที8เกี8ยวเนื8องกับ
สญัญาฉบบันี [ และการกระทําดงักลา่วไมข่ดัตอ่วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของผู้ให้เชา่ 

3. การที8ผู้ ให้เช่าเข้าทําสญัญาฉบบันี [หรือปฏิบตัิตามความผูกพนัใด ๆ ในสญัญาฉบบันี [ ไม่เป็น
การขดัแย้งหรือฝ่าฝืนข้อกําหนด เงื8อนไข หรือคํารับรองใด ๆ ที8ผู้ ให้เช่าได้ทําหรือจะทําความตก
ลงกับบุคคลอื8น ซึ8งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเจ้าหนี [ของผู้ ให้เช่า ซึ8งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญัตอ่ทรัพย์สนิที8เชา่ 

4. ผู้ให้เชา่เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ�ในทรัพย์สนิที8เชา่ และเป็นผู้ มีสทิธิโดยสมบรูณ์ในการนําทรัพย์สนิ
ที8เชา่ออกให้เชา่แก่กองทรัสต์  

5. เอกสารสทิธิสาํหรับที8ดนิอนัเป็นที8ตั [งของทรัพย์สนิที8เชา่ออกมาโดยถกูต้องตามขั [นตอนและชอบ
ด้วยกฎหมาย 

6. สญัญาเช่าที8ดิน (PTT) และสญัญาเช่าที8ดินทางเข้าออกสามารถใช้บงัคบัได้ระหว่างคู่สญัญา 
และไมมี่การผิดนดัหรือผิดสญัญาใด ๆ ภายใต้สญัญาดงักลา่ว 

7. ผู้ ให้เช่าไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับคําบอกกลา่ว หรือมีคดีความกบับคุคลใด ๆ หรืออยู่ในระหวา่ง
การดําเนินกระบวนการอนญุาโตตลุาการหรือมิได้ผิดนดั หรือผิดสญัญาใด ๆ ที8มีผลกระทบตอ่
การปฏิบตัหิน้าที8ของผู้ให้เชา่ตามสญัญาฉบบันี [อยา่งมีนยัสาํคญั 

8. ผู้ให้เชา่ไมไ่ด้อยูภ่ายใต้ข้อตกลงที8จะต้องขายทรัพย์สนิที8เชา่ให้แก่บคุคลใด  

9. ผู้ ให้เช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงให้บุคคลใดมีสิทธิใช้ทรัพย์สินที8เช่าหรือที8ดินอนัเป็นที8ตั [งของ
ทรัพย์สนิที8เชา่เพื8อออกสูถ่นนสาธารณะ 

10. ผู้ให้เชา่ไมไ่ด้รับคําบอกกลา่วหรือคําสั8งจากทางราชการเกี8ยวกบัการเวนคืนทรัพย์สนิที8เชา่  

11. ทรัพย์สินที8เช่าปราศจากภาระผกูพนัใด ๆ หรือการนําไปเป็นหลกัประกนัโดยประการอื8นใด ซึ8ง
รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการจํานอง สิทธิยึดหน่วง ภารจํายอม ทางจําเป็น และภาระติดพนัใน
อสงัหาริมทรัพย์อื8นใด เว้นแตก่ารแบง่พื [นที8ออกให้เชา่แก่ผู้ เชา่รายยอ่ย 

12. อาคารภายในโครงการศนูย์การค้า The Crystal Chaiyapruek ที8เป็นส่วนหนึ8งของทรัพย์สินที8
เช่าได้ดําเนินการก่อสร้าง ดดัแปลง และเปิดดําเนินการอย่างถกูต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
และวธีิปฏิบตัใิด ๆ อยา่งถกูต้อง  

13. ทรัพย์สินที8เช่ามีทางเข้าออกที8ดีและเหมาะสมสําหรับการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์ และ
สามารถใช้เพื8อดําเนินกิจการโครงการศนูย์การค้า The Crystal Chaiyapruek ได้ 

14. ทรัพย์สินที8เช่าปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใด ๆ ซึ8งคงค้างจ่ายแก่หน่วยงานราชการ 
ซึ8งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะภาษีโรงเรือนและที8ดิน ภาษีที8ดินและสิ8งปลกูสร้าง และภาษีป้าย 
ทั [งนี [ ในกรณีที8ทรัพย์สินที8เช่ายงัมีภาระภาษีและคา่ธรรมเนียมใด ๆ ซึ8งคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ ซึ8งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะภาษีโรงเรือนและที8ดิน ภาษีที8ดินและสิ8งปลกูสร้าง และ
ภาษีป้ายในรอบปีก่อนที8กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ผู้ ให้เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบภาษีและ
คา่ธรรมเนียมใด ๆ ซึ8งคงค้างจา่ยแก่หนว่ยงานราชการดงักลา่ว คํานวณตามจํานวนวนัที8แท้จริง



ของระยะเวลาที8กองทรัสต์มิได้เช่าทรัพย์สินที8เช่าในปีดงักล่าว ในกรณีที8กองทรัสต์ได้สํารอง
จ่ายเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่หน่วยงานราชการ ผู้ ให้เช่าตกลงชําระเงินดังกล่าวคืนให้แก่
กองทรัสต์ภายในสบิห้า (15) วนันบัแตว่นัที8กองทรัสต์ได้แจ้งให้แก่ผู้ ให้เชา่ทราบ 

15. ทรัพย์สินที8เช่าไม่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทกบับคุคลใด ๆ ที8มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที8ของผู้ ให้
เชา่ตามสญัญาฉบบันี [อยา่งมีนยัสําคญั  

16. ข้อมลูที8อยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใด ๆ ที8ผู้ ให้เช่าได้จดัส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคลใด ๆ 
ตามหน้าที8ที8กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี [ หรือตามกฎหมาย หรือเป็นไปตามคําสั8งของเจ้าหน้าที8
หรือหนว่ยงานราชการใด ๆ ล้วนเป็นข้อมลูที8มีความถกูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญัและผู้ให้เชา่
มิได้จงใจปกปิดข้อเทจ็จริงใด ๆ ที8เป็นสาระสาํคญั 

การโอนผู้เช่ารายย่อย ผู้ให้เชา่ตกลงดําเนินการเกี8ยวกบัการโอนผู้ เชา่รายยอ่ยในทรัพย์สนิที8เชา่ ดงันี [ 

1. หาก ณ วนัที8กองทรัสต์เข้าลงทนุในโครงการศนูย์การค้า The Crystal Chaiyapruek ผู้ ให้เชา่ไม่
สามารถดําเนินการเพื8อให้ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมในการโอนสิทธิและหน้าที8ตามสญัญา
เช่าภายในบริเวณทรัพย์สินที8เช่าได้ทั [งหมด ผู้ ให้เช่าจะต้องดําเนินการดงักล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในสี8สิบห้า (45) วนั นบัจากวนัที8ได้มีการการจดทะเบียนสิทธิการเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของ
ผู้ให้เชา่ 

2. ผู้ ให้เช่าตกลงจะส่งมอบเงินประกนัการเช่าและเงินประกนัการบริการ และเงินประกนัอื8น ๆ ที8
เกี8ยวข้องกบัการดําเนินงานที8ผู้ ให้เช่าได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยและผู้ รับบริการตามสญัญาเช่า
และสญัญาบริการซึ8งได้เข้าทํากบัผู้ ให้เช่าก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าทั [งหมดให้แก่
กองทรัสต์ ณ วนัจดทะเบียนสทิธิการเชา่ นอกจากนี [ หากผู้ให้เช่าได้รับเงินประกนัจากผู้ เช่าราย
ย่อยและผู้ รับบริการภายหลงัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าจะดําเนินการสง่มอบเงิน
ประกนัดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชกัช้า ภายในสิบสี8 (14) วนันบัแต่วนัที8ผู้ ให้เช่าได้รับเงิน
ประกนัการเชา่และเงินประกนัการบริการ และเงินประกนัอื8น ๆ ดงักลา่ว 

3. หากมีผลประโยชน์ใด ๆ เช่น คา่เช่า คา่บริการ หรือรายได้อื8นใด (หากมี) ซึ8งเป็นผลประโยชน์ที8
กองทรัสต์ควรจะได้รับและผู้ ให้เช่าได้รับไว้ล่วงหน้าทั [งก่อนและในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า
จากผู้ เช่ารายย่อยและผู้ รับบริการ ผู้ ให้เช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบและส่งมอบผลประโยชน์
ดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ภายในสิบสี8 (14) วนันบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า หรือในกรณีที8
ผู้ ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดงักลา่วภายหลงัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าจะสง่มอบ
ผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์โดยไมช่กัช้าภายในสบิสี8 (14) วนันบัแตว่นัที8ผู้ ให้เช่าได้รับ
ผลประโยชน์ดงักลา่ว 

4. ในกรณีที8ผู้ เช่ารายย่อยมิได้ให้ความยินยอมในการโอนสิทธิและหน้าที8ตามสญัญาเช่าพื [นที8
ให้แก่กองทรัสต์ และสญัญาดงักลา่วถกูบอกเลิกหรือสิ [นสดุลง การเข้าทําสญัญาเช่าพื [นที8ใหม่
สาํหรับทรัพย์สนิที8เชา่ (หากมี) จะเป็นการเข้าทําสญัญาโดยกองทรัสต์ 

การโอนสทิธิการเช่า
และการให้เช่าช่วง 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี [ ผู้ ให้เช่าตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าที8ใด ๆ ภายใต้
สญัญาฉบับนี [ให้กับบุคคลอื8นไม่ว่าทั [งหมดหรือบางส่วน หรือให้บุคคลใด ๆ เข้ามาอยู่แทน หรือ
ก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ ที8ทําให้บคุคลอื8นมีสทิธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิที8เช่า ทั [งนี [ ไมว่า่จะ
ได้รับคา่ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

การซ่อมแซมและ
ปรับปรุงทรัพย์สนิทีJเช่า 

1. การซอ่มแซมทรัพย์สนิที8เชา่ 

(ก) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื8นในสญัญาฉบบันี [ กองทรัสต์จะดแูล บํารุง รักษา และ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที8เช่า ตลอดจนส่วนควบของทรัพย์สินที8เช่าให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้



งานตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี [ตลอดระยะเวลาการเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์เอง โดยผู้ ให้เช่าจะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกแก่
กองทรัสต์ในการดําเนินการดงักลา่วอย่างรวดเร็วและเต็มที8 ตามที8กองทรัสต์จะได้ร้องขอ
ตามสมควร 

(ข) ในกรณีที8กองทรัสต์เหน็วา่การซอ่มแซมทรัพย์สนิที8เชา่นั [นอาจกระทบถงึโครงสร้างหรือฐาน
รากของทรัพย์สินที8เช่าหรืออาคารภายในโครงการ หรือเป็นกรณีที8จะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ ให้เช่าในฐานะเจ้าของทรัพย์สินที8เช่าอยา่งมีนยัสําคญั ผู้ ให้เช่าตกลงที8จะเข้า
มาเป็นผู้ดําเนินการดแูล บํารุง รักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินที8เช่าแทนกองทรัสต์ทนัทีที8
ผู้ ให้เช่าได้รับหนงัสือบอกกล่าวจากกองทรัสต์ โดยการดําเนินการของผู้ ให้เช่าตามข้อนี [
จะต้องเป็นไปตามรายละเอียดที8ผู้ ให้เช่าและกองทรัสต์จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน 
และกองทรัสต์จะต้องสง่มอบเงินคา่สินไหมทดแทนพื [นฐานที8กองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ ให้เช่า
เพื8อนํามาใช้ในการดําเนินการซอ่มแซมทรัพย์สนิที8เชา่ดงักลา่ว (หากมี) 

(ค) ในกรณีที8คู่สญัญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที8ที8ระบุไว้ในข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น และ
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ8งได้แจ้งให้ทราบแล้วแตไ่ม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี8สิบห้า (45) 
วนันบัจากวนัที8ได้รับแจ้งหรือหรือภายในระยะเวลาอื8นใดตามที8คู่สญัญาได้ตกลงกนั ให้
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ8งสามารถดําเนินการตา่ง ๆ ตามข้อ (ก) หรือ (ข) แทนคูส่ญัญาฝ่ายนั [น
ได้ทกุประการ และคู่สญัญาฝ่ายที8ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงจะต้องชดใช้บรรดาค่าใช้จ่ายที8
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ8งได้ชําระไปเพื8อการดงักลา่วอยา่งเต็มจํานวน ภายในสามสิบ (30) วนั
นบัแตว่นัที8ได้รับหนงัสอืแจ้งจากคูส่ญัญาฝ่ายที8เสยีหาย 

2. การปรับปรุงทรัพย์สนิที8เชา่ 

(ก) กองทรัสต์มีสิทธิในการตกแตง่ ตอ่เติม หรือปรับปรุงทรัพย์สินที8เช่า รวมถึงก่อสร้างสิ8งปลกู
สร้างหรือสาธารณูปโภคใด ๆ (“สิJงปลูกสร้างเพิJมเติม”) ตลอดระยะเวลาการเช่า โดย
ผู้ ให้เช่าจะให้ความร่วมมือในการยื8นขออนุญาตก่อสร้างและ/หรือดัดแปลง รวมถึงให้
ความยินยอมและช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในด้านเอกสาร การขออนญุาต และ
การติดต่อกับหน่วยงานที8เกี8ยวข้อง อย่างไรก็ดี การตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงที8อาจ
กระทบถึงโครงสร้างหรือฐานรากของทรัพย์สินที8เช่าหรืออาคารภายในโครงการ กองทรัสต์
จะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ให้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนเริ8มดําเนินการดงักลา่ว โดยผู้ ให้
เช่าจะไม่ปฏิเสธโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร และการดําเนินการดงักลา่วจะต้องเป็นไปตาม
รายละเอียดที8ผู้ ให้เชา่และกองทรัสต์จะได้พิจารณาเหน็ชอบร่วมกนั 

(ข) ผู้ ให้เช่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ�สิ8งปลกูสร้างเพิ8มเติมและให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้
ประโยชน์จากสิ8งปลกูสร้างเพิ8มเติมดงักลา่วตลอดระยะเวลาการเช่า โดยในกรณีที8สิ8งปลกู
สร้างเพิ8มเติมมีผลเป็นการเพิ8มพื [นที8ให้เชา่สทุธิในทรัพย์สนิที8เชา่ ให้ถือวา่พื [นที8ให้เชา่สทุธิที8
เพิ8มขึ [นเป็นสว่นหนึ8งของทรัพย์สนิที8เชา่ภายใต้สญัญาฉบบันี [ 

(ค) ไม่ว่าในกรณีใด การก่อสร้างสิ8งปลูกสร้างเพิ8มเติมตามที8ระบุในข้อนี [จะต้องเป็นไปตาม
เงื8อนไขที8กําหนดในกฎหมายที8เกี8ยวข้อง 

การประกันภยั ตลอดระยะเวลาการเชา่ กองทรัสต์จะจดัให้มีการทํา  

1. ประกนัวินาศภยัและประกนัอคัคีภยัสําหรับทรัพย์สินที8เช่า และทรัพย์สินภายในทรัพย์สินที8เช่า 
โดยมีกองทรัสต์ และ/หรือผู้ ให้กู้ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เข้าเป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วมและเป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์ร่วมในสว่นที8เกี8ยวข้องกบัทรัพย์สินที8เช่า ซึ8งมลูคา่ทนุประกนัภยัที8จดัทําจะไม่น้อย
กว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement Cost) ไม่รวมมูลค่าที8ดิน ซึ8งคํานวณโดย 



ผู้ ประเมินที8ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั [งนี [ กองทรัสต์จะ
รับผิดชอบค่าเบี [ยประกันภยัดงักล่าวตามสดัส่วนพื [นที8ของทรัพย์สินที8เช่า และผู้ ให้เช่าตกลง
รับผิดชอบค่าเบี [ยประกันภยัตามสดัส่วนพื [นที8ครอบครองและทรัพย์สินภายในโครงการส่วน 
อื8น ๆ ที8กองทรัสต์ไมไ่ด้ลงทนุ ตามจํานวนที8เรียกเก็บโดยกองทรัสต์ 

2. ประกันภัยความเสี8ยงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกที8อาจได้รับความเสียหายจากการดําเนินโครงการ รวมถึงทรัพย์สินที8เช่า โดย
กองทรัสต์จะรับผิดชอบคา่เบี [ยประกนัภยัตามสดัสว่นพื [นที8ของทรัพย์สนิที8เชา่ 

3. ประกนัภยัธรุกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) ในสว่นที8เกี8ยวข้องกบัทรัพย์สนิ
ที8เช่า โดยมีกองทรัสต์และ/หรือผู้ ให้กู้ของกองทรัสต์ (หากมี) เข้าเป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วมและ/
หรือเป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วม โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเบี [ยประกันภัยดังกล่าว
ทั [งหมด 

ทรัพย์สนิทีJเช่าเสียหาย
หรือถกูทาํลาย 

1. ในกรณีที8ทรัพย์สนิที8เช่าได้รับความเสียหายทั [งหมดหรืออยา่งมีนยัสําคญัไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ ทํา
ให้ไม่อาจใช้เพื8อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) ให้จดัการประชมุร่วมกนั
ระหวา่งคูส่ญัญาทั [งสองฝ่ายโดยไมช่กัช้า เพื8อร่วมกนัพิจารณาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวโดยสจุริตว่ากรณีดงักล่าว ควรจะดําเนินการให้มีการก่อสร้างทรัพย์สินที8เช่าขึ [นใหม่
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที8เช่าหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องหารือเพื8อให้ได้ข้อยุติภายในสี8สิบห้า 
(45) วนั นบัจากวนัที8เกิดความเสยีหายตามข้อนี [ 

(ก) ในกรณีที8 (1) คู่สัญญาไม่อาจหาข้อยุติได้ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น หรือ (2) 
คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินที8เช่าขึ [นใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที8เช่า ให้ถือว่า
คู่สัญญาตกลงให้ก่อสร้างทรัพย์สินที8 เช่าขึ [นใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที8 เช่า โดย
กองทรัสต์จะส่งมอบเงินที8ได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพื [นฐานหลังจากหักภาระหรือ
คา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องมามอบให้แก่ผู้ ให้เช่าเพื8อให้ผู้ ให้เช่าใช้ในการดําเนินการก่อสร้างหรือ
ซอ่มแซมดงักลา่ว โดยจะกําหนดจ่ายชําระตามงวดงานที8คู่สญัญาจะได้ตกลงร่วมกนัโดย
ยึดถือตามมาตรฐาน และขั [นตอนการเบิกชําระงวดงานสําหรับการก่อสร้างโครงการใน
ลกัษณะศนูย์การค้าและศนูย์การค้าประเภทคอมมิวนิตี [มอลล์ที8เป็นที8ยอมรับโดยทั8วไปใน
ประเทศไทย ทั [งนี [ การก่อสร้างทรัพย์สินที8เช่าขึ [นมาใหม่จะต้องดําเนินการเท่าที8ไม่ขดัต่อ
กฎหมายที8 เกี8ยวข้องที8ใช้บังคับอยู่ในเวลาที8จะมีการก่อสร้าง โดยผู้ ให้เช่าจะเป็น
ผู้ดําเนินการจดัให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลนการก่อสร้าง/ดดัแปลงทรัพย์สินที8เช่า
ฉบบัที8ได้รับอนุมตัิโดยหน่วยงานท้องถิ8นที8เกี8ยวข้องและที8ได้ส่งมอบให้แก่กองทรัสต์ ณ 
วนัที8ทําสญัญาฉบบันี [ โดยจะต้องเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที8คูส่ญัญาจะได้ตก
ลงร่วมกนั  

ผู้ ให้เช่าจะต้องทําการก่อสร้าง/ดดัแปลงให้แล้วเสร็จภายในยี8สิบสี8 (24) เดือนนบัแต่เกิด
ความเสียหายดงักล่าว เว้นแต่คู่สญัญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื8น รวมถึงดําเนินการขอ
ความยินยอมจากบคุคลใด ๆ หรือขออนญุาตตอ่หน่วยงานราชการใด ๆ ที8เกี8ยวข้อง (หาก
มี) เพื8อประโยชน์ในการดําเนินการใด ๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี [ และให้ถือวา่สทิธิและหน้าที8
ของคู่สญัญาตามสญัญาฉบบันี [ยงัคงมีผลต่อไป โดยให้ถือว่าอาคารที8ได้มีการก่อสร้าง
ขึ [นมาใหม่เป็นส่วนหนึ8งของทรัพย์สินที8เช่าตามสัญญาฉบับนี [ โดยผู้ ให้เช่าจะเป็นผู้ มี
กรรมสทิธิ�ในอาคารดงักลา่ว 

(ข) ในกรณีที8 (1) คูส่ญัญาตกลงจะไม่สร้างทรัพย์สินที8เช่าขึ [นใหม่หรือซอ่มแซมทรัพย์สินที8เช่า 
หรือ (2) ผู้ ให้เช่าไม่อาจดําเนินการขออนญุาตก่อสร้างทรัพย์สินที8เช่าใหม่ได้เนื8องจากติด
ข้อจํากดัทางกฎหมายที8ใช้บงัคบัอยูใ่นเวลาที8จะมีการก่อสร้าง คูส่ญัญาตกลงให้กองทรัสต์



มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนพื [นฐาน โดยกองทรัสต์จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับค่าเช่า
ทรัพย์สินที8เช่าหลังจากการชําระหนี [หรือปลดภาระผูกผันกับเจ้าหนี [แล้ว คงเหลือตาม
สดัสว่นของระยะเวลาการเชา่ที8เหลืออยู ่และผู้ให้เชา่จะได้รับสว่นแบง่สว่นที8เหลือจากสว่น
ของกองทรัสต์ ทั [งนี [ กองทรัสต์จะสง่มอบเงินคา่สินไหมทดแทนพื [นฐานในสว่นที8เกินกว่าที8
กองทรัสต์จะได้รับให้แก่ผู้ ให้เชา่ 

2. ในกรณีที8ทรัพย์สินที8เช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดยยังคง
สามารถใช้ทรัพย์สินที8เช่าบางสว่นเพื8อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้ (Partial Loss) ให้
ถือว่าสิทธิและหน้าที8ของคู่สญัญาตามสญัญาฉบบันี [ยงัคงมีผลต่อไป และผู้ ให้เช่ามีหน้าที8ต้อง
ซ่อมแซมทรัพย์สินที8เช่า โดยกองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพื [นฐานที8กองทรัสต์
ได้รับให้แก่ผู้ ให้เชา่เพื8อนํามาใช้ในการดําเนินการซอ่มแซมทรัพย์สนิที8เชา่ดงักลา่ว 

ทรัพย์สนิทีJเช่าถกู
เวนคืน 

1. ในกรณีที8ทรัพย์สินที8เช่าถกูเวนคืนไม่ว่าทั [งหมดหรือเพียงบางส่วนในสาระสําคญัจนกองทรัสต์
เห็นว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ของการเช่าตามสญัญาฉบบันี [ ให้สญัญา
ฉบับนี [เป็นอันยุติและยกเลิกต่อกันโดยทันที โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการ
เวนคืนตามสตูรวิธีการคํานวณที8ระบดุ้านลา่ง โดย  

“เงินที8ได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินที8เช่า” หมายถึง เงินที8ผู้ ให้เช่าได้รับจากการเวนคืน (หลงั
หกัคา่ใช้จ่ายและภาษีที8เกี8ยวข้อง) ทั [งนี [ เงินสว่นที8เหลือทั [งหมดหลงัการจ่ายเงินให้กองทรัสต์ให้
ตกเป็นของผู้ให้เชา่ 

“ค่าทดแทนการเวนคืน” = เงินที8ได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินที8เช่า คณูด้วย (มลูค่าสิทธิการ
เช่าที8 เหลืออยู่ของทรัพย์สินที8 เช่า ณ วันที8ถูกเวนคืน (Income approach of remaining 
leasehold) หารด้วย มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิที8เช่า ณ วนัที8ถกูเวนคืน (Income approach of 
freehold)) 

ค่าทดแทนการเวนคืนจะไม่เกินมูลค่าสิทธิการเช่าที8เหลืออยู่ของทรัพย์สินที8เช่า ณ วันที8ถูก
เวนคืน (Income approach of remaining leasehold) 

2. ในกรณีที8ทรัพย์สินที8เช่าถกูเวนคืนบางสว่นและกองทรัสต์เห็นวา่ยงัสามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม
วตัถปุระสงค์ของการเช่าตามสญัญาฉบบันี [ ผู้ ให้เช่าตกลงชําระเงินค่าทดแทนการเวนคืนตาม
วธีิการคํานวณดงัตอ่ไปนี [ให้แก่กองทรัสต์ 

“ค่าทดแทนการเวนคืนในกรณีที8ถกูเวนคืนบางส่วนและกองทรัสต์เห็นว่ายงัใช้ประโยชน์ได้” = 
เงินที8ได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินที8เช่า คณูด้วย (มลูคา่สิทธิการเช่าที8เหลืออยูข่องทรัพย์สินที8
เช่าในส่วนที8ถกูเวนคืน ณ วนัที8ถกูเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) หาร
ด้วย มลูคา่ตลาดของทรัพย์สินที8เช่าในสว่นที8ถกูเวนคืน ณ วนัที8ถกูเวนคืน (Income approach 
of freehold)) 

คา่ทดแทนการเวนคืนจะต้องไม่เกินมลูคา่สิทธิการเช่าที8เหลืออยู่ของทรัพย์สินที8เช่าในสว่นที8ถกู
เวนคืน ณ วันที8ถูกเวนคืน (Income approach of remaining leasehold) โดยให้ถือว่าเงิน
ทดแทนดงักล่าวเป็นการเยียวยาความเสียหายทั [งหมดที8กองทรัสต์อาจได้รับในกรณีนี [ และใน
กรณีดงักลา่วไมใ่ห้ถือเป็นเหตเุลกิสญัญาตามสญัญาฉบบันี [ 

3. ผู้ให้เช่าจะชําระเงินคา่ทดแทนการเวนคืนให้แก่กองทรัสต์ทนัทีที8ผู้ ให้เช่าได้รับเงินคา่เวนคืนจาก
หนว่ยงานที8เกี8ยวข้อง 

4. การคํานวณมูลค่าสิทธิการเช่าและมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที8เช่าตามข้อ 1. และ 2. ให้ใช้ 
ผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นผู้ ประเมินตามวิธีรายได้ (Income Approach) โดยในกรณีมี 



ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิมากกวา่ 1 ราย ให้ใช้คา่เฉลี8ยของมลูคา่จากผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 
โดยเป็นผู้ประเมินที8ได้รับความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5. ในกรณีที8เงินที8ได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินที8เช่าตํ8ากว่าราคาตลาดของทรัพย์สินที8เช่า เมื8อ
ได้รับการบอกกล่าวจากกองทรัสต์ ผู้ ให้เช่าตกลงให้ความร่วมมือกบักองทรัสต์ในการอทุธรณ์
ค่าทดแทนการเวนคืนกับหน่วยงานที8มีอํานาจ และ/หรือดําเนินการอื8นๆ ที8เกี8ยวข้องตามที8
กองทรัสต์ได้แจ้งให้ทราบ 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ ให้เช่าตกลงรับผิดชอบสําหรับค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื8นใดอนัเกี8ยวกบั
การเช่าทรัพย์สินที8เช่าและการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินที8เช่าสําหรับระยะเวลาการเช่า
ตามที8ได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี [และระยะเวลาการเชา่ที8ได้มีการตอ่ออกไป 

2. กองทรัสต์จะเรียกเก็บคา่ภาษีโรงเรือนและที8ดิน ภาษีที8ดินและสิ8งปลกูสร้าง และภาษีทรัพย์สิน
อื8นใดที8เกี8ยวข้องกบัทรัพย์สินที8เช่าจากผู้ เช่ารายย่อยเพื8อนําสง่ให้แก่ผู้ ให้เช่าตามจํานวนที8ผู้ ให้
เชา่จะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบลว่งหน้า เพื8อนําไปชําระแก่หนว่ยงานราชการที8เกี8ยวข้อง 

เหตุแห่งการเลกิสัญญา เหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึ8งตามที8ระบใุนกรณีดงักลา่วตอ่ไปนี [ถือเป็นเหตแุหง่การเลกิสญัญาฉบบันี [ 

1. ในกรณีที8ผู้ ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที8ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี [ หรือผิด
คํารับรองที8ให้ไว้ในสญัญาฉบบันี [ และผู้ ให้เช่าไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้อง
ตามสญัญาภายในหกสิบ (60) วนันบัจากวนัที8ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่งการผิดสญัญา
นั [นหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที8คู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีที8ผู้ ให้เช่าไม่ทําการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวนัที8กองทรัสต์กําหนดในสญัญาฉบบันี [ ให้ถือว่าเป็น
เหตผุิดนดัตามสญัญาฉบบันี [ทนัที 

2. ในกรณีที8  (1) สญัญาเช่าที8ดิน (PTT) หรือสญัญาเช่าที8ดินทางเข้าออกสิ [นสดุลงโดยความผิด
ของผู้ ให้เช่าจนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที8เช่าได้ หรือ (2) ผู้ ให้
เช่าปฏิบตัิผิดเงื8อนไขของสญัญากู้ ยืมเงินหรือภาระผกูพนัหรือภาระหนี [สินอื8นใดกบับคุคลใด ๆ 
ก็ตามซึ8งอาจนําผู้ ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลายหรือฟื[นฟูกิจการ หรือ (3) ผู้ ให้เช่าถูกศาลสั8ง
พิทกัษ์ทรัพย์หรือถกูศาลสั8งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขั [นตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือ
ศาลมีคําสั8งให้ฟื[นฟูกิจการของผู้ ให้เช่า ซึ8งกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของ
ผู้ ให้เช่าในการชําระหนี [ หรือปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี [ โดยผู้ ให้เช่าไม่สามารถทําการแก้ไขเหต ุ
(1) หรือ (2) หรือ (3) ดงักลา่วให้เสร็จสิ [นภายในหนึ8งร้อยยี8สิบ (120) วนั นบัจากวนัที8ทราบหรือ
มีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่ผู้ ให้เช่าสามารถพิสูจน์และยืนยันเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจนเป็นที8พอใจแก่กองทรัสต์วา่การผิดนดัดงักลา่วไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั
ตอ่ฐานะทางการเงินของผู้ให้เช่าซึ8งจะนําผู้ ให้เช่าไปสูส่ภาวะล้มละลาย และการผิดนดัดงักลา่ว
ไมมี่ผลกระทบตอ่การใช้สทิธิของกองทรัสต์ตามสญัญาฉบบันี [ 

3. ในกรณีที8กองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที8ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี [ หรือ
ผิดคํารับรองที8ให้ไว้ในสญัญาฉบบันี [ และกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถกูต้องตามสญัญาภายในหนึ8งร้อยยี8สิบ (120) วนันบัจากวนัที8ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่ง
การผิดสญัญานั [นหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที8คูส่ญัญาได้ตกลงกนั เว้นแตก่รณีที8การไมป่ฏิบตัิ
ตามข้อตกลงหรือเงื8อนไขที8ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี [เป็นผลเนื8องมาจากผู้ ให้เช่าจงใจหรือ
ประมาทเลนิเลอ่ในการปฏิบตัหิน้าที8ตามที8กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี [ 

4. ในกรณีที8สญัญาเช่าที8ดิน (PTT) หรือสญัญาเช่าที8ดินทางเข้าออกสิ [นสดุลงโดยเหตอืุ8นซึ8งไม่ใช่
ความผิดของผู้ให้เชา่จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ไมส่ามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิที8เชา่ได้ 



5. เมื8อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที8เช่าตามกําหนดในสญัญาฉบบันี [เว้นแต่จะมีการ
ตอ่ระยะเวลาการเชา่ออกไป 

6. คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา 

7. ในกรณีที8มีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 

8. ในกรณีที8ทรัพย์สินที8เช่าถกูเวนคืนไม่วา่ทั [งหมดหรือบางสว่นจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ตาม
วตัถปุระสงค์ของการเชา่ตามสญัญาฉบบันี [ 

9. กรณีการปฏิบตัิผิดสญัญาโดยผู้ให้เชา่หรือบริษัทในเครือหรือในกลุม่ของผู้ ให้เชา่ภายใต้สญัญา
เช่าช่วงที8ดิน สญัญาขาย FF&E สญัญาตกลงกระทําการ สญัญาอนุญาตให้ใช้เครื8องหมาย
การค้า สญัญาเชา่ที8ดนิ (PTT) หรือสญัญาเชา่ที8ดนิทางเข้าออก 

10. กรณีทรัพย์สนิที8เชา่ได้รับความเสียหายทั [งหมดหรืออยา่งมีนยัสําคญัไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ ทําให้ไม่
อาจใช้เพื8อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ (Total Loss) และ (1) คู่สญัญาตกลงจะไม่
สร้างทรัพย์สินที8เช่าขึ [นใหม่ หรือซอ่มแซมทรัพย์สินที8เช่า หรือ (2) ผู้ ให้เช่าไม่อาจดําเนินการขอ
อนญุาตก่อสร้างทรัพย์สินที8เช่าใหม่ได้เนื8องจากติดข้อจํากดัทางกฎหมายที8ใช้บงัคบัอยู่ในเวลา
ที8จะมีการก่อสร้าง 

11. กรณีเหตุสุดวิสัย ที8ไม่ใช้ความผิดของคู่สัญญาทั [งสองฝ่าย และไม่ถือเป็นเหตุแห่งการเลิก
สญัญาตามข้อ 8 หรือข้อ 10 ทั [งนี [ในกรณีที8คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตามหวัข้อเหตสุดุวิสยั 
ข้อ 2 ได้จนเป็นเหตแุหง่การเลกิสญัญา 

ผลของการเลกิสัญญา 1. ในกรณีที8เกิดเหตกุารณ์ตามที8ระบไุว้ในหวัข้อ “เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 9 
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการที8กองทรัสต์ไม่ปฏิบัติหน้าที8หรือปฏิบัติหน้าที8
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าที8ตามสญัญาฉบบันี [ กองทรัสต์จะเรียกค่าเสียหายจาก
ผู้ ให้เช่าจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลทําให้สัญญาฉบับนี [สิ [นสุดลง เว้นแต่ความเสียหาย
ดังกล่าวเกิดจากผู้ ให้เช่าหรือคู่สัญญาของกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที8ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี [หรือในสญัญาใดสญัญาหนึ8งที8ระบใุนหวัข้อ “เหตแุหง่การเลกิ
สัญญา” ข้อ 9 และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที8เช่าภายใต้สัญญาฉบับนี [ และ
กระทบสิทธิของกองทรัสต์ภายใต้สญัญาฉบบันี [หรือสญัญาใดสญัญาหนึ8งที8ระบใุนหวัข้อ “เหตุ
แห่งการเลิกสญัญา” ข้อ 9 อย่างมีนยัสําคญั กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี [ได้ทนัที 
และผู้ ให้เช่าจะต้องชําระคืนคา่เช่าทรัพย์สินที8เช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ตามราคาประเมินซึ8ง
อ้างอิงวิธีรายได้ (Income Approach) ณ วนัที8สญัญาฉบบันี [สิ [นสดุลงตามระยะเวลาการเช่าที8
เหลืออยู่ โดยให้กองทรัสต์ และผู้ ให้เช่าแต่งตั [งบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที8ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฝ่ายละ 1 (หนึ8ง) ราย และตกลงใช้มลูค่าเฉลี8ยที8
ได้จากการประเมินของบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิทั [ง 2 (สอง) ราย เป็นคา่เชา่ทรัพย์สนิที8เชา่
คงเหลือดงักล่าว รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื8นใดที8ผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่
กองทรัสต์ ทั [งนี [ ไม่ตดัสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื8นใด
อนัเกิดจากการที8มีเหตผุิดนดัเกิดขึ [นนั [น 

2. ในกรณีที8เกิดเหตกุารณ์ตามที8ระบไุว้ในหวัข้อ “เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ข้อ 3 ผู้ ให้เช่าจะเรียก
ค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตดุงักล่าว และไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบันี [สิ [นสดุลง เว้นแต่ 
ความเสียหายดงักล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที8ระบไุว้
ในสญัญาฉบบันี [ และมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่ทรัพย์สนิที8เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี [ ผู้ ให้เช่า
มีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันี [ได้ทนัที โดยผู้ให้เชา่ไมต้่องชําระคืนคา่เชา่คงเหลือให้แก่กองทรัสต์ 



ทั [งนี [ ไมต่ดัสทิธิของผู้ ให้เช่าในการเรียกร้องคา่เสียหายและ/หรือคา่ใช้จ่ายอื8นใดอนัเกิดจากการ
ที8มีเหตผุิดนดัเกิดขึ [น 

3. ในกรณีที8เกิดเหตกุารณ์ตามที8ระบไุว้ในหวัข้อ “เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ข้อ 4 กองทรัสต์มีสิทธิ
บอกเลิกสญัญาฉบบันี [ได้ทนัที และในกรณีที8กองทรัสต์ใช้สิทธิดงักลา่ว ผู้ ให้เช่าจะต้องชําระคืน
คา่เช่าทรัพย์สินที8เช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื8นใดที8ผู้ ให้เช่าได้รับ
ไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที8เหลืออยู่ ทั [งนี [ ไม่ตดั
สิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื8นใดอนัเกิดจากการที8มีเหตุ
ผิดนดัเกิดขึ [นนั [น เว้นแต่เหตผุิดนดัของผู้ ให้เช่าตามข้อ 4 ของเหตแุห่งการเลิกสญัญาดงักล่าว
เกิดจากการที8กองทรัสต์ไมป่ฏิบตัติามหน้าที8หรือปฏิบตัหิน้าที8ผิดพลาดตามสญัญาฉบบันี [ 

4. ในกรณีที8เกิดเหตกุารณ์ตามที8ระบไุว้ในหวัข้อ “เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 
ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี [สิ [นสดุลง โดยที8คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย 
คา่เชา่ทรัพย์สนิที8เชา่หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื8นใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ8งได้ โดยผู้ให้
เช่าไมต้่องชําระคืนคา่เช่าทรัพย์สินที8เช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทั [งนี [ เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลง
กนัเป็นอยา่งอื8น 

5. ในกรณีที8เกิดเหตกุารณ์ตามที8ระบไุว้ในหวัข้อ “เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ข้อ 8 ให้ถือว่าสญัญา
ฉบบันี [สิ [นสดุลง โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนจากผู้ ให้เช่าตามวิธีการที8
ระบไุว้ในหวัข้อ “ทรัพย์สนิที8เชา่ถกูเวนคืน” ข้อ 1 

6. ในกรณีที8เกิดเหตกุารณ์ตามที8ระบไุว้ในหวัข้อ “เหตแุหง่การเลกิสญัญา” ข้อ 10 ให้ถือวา่สญัญา
ฉบบันี [สิ [นสดุลง โดยคูส่ญัญาตกลงแบง่คา่สินไหมทดแทนพื [นฐานตามวิธีการที8ระบไุว้ในหวัข้อ 
“ทรัพย์สนิที8เชา่เสยีหายหรือถกูทําลาย” ข้อ 1(ข) 

7. ในกรณีที8กองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามหวัข้อ “เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ข้อ 1 ข้อ 2 
หรือข้อ 9 แล้ว กองทรัสต์สงวนสทิธิที8จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิที8เชา่จนกวา่กองทรัสต์จะได้รับ
ชําระคา่เสียหาย เงินชําระคืน คา่เชา่ทรัพย์สนิที8เชา่คงเหลือ รวมถงึเงินหรือผลประโยชน์อื8นใดที8
ผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์จนแล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่า
เช่าทรัพย์สินที8เช่าคงเหลือรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื8นใดจากผู้ ให้เช่าสําหรับระหว่าง
ระยะเวลานี [ ตามที8กองทรัสต์จะพิสูจน์ได้ว่ากองทรัสต์ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์
ดังกล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ที8กองทรัสต์ได้รับสําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้ ให้เช่า
ยินยอมรับผิดชอบในความเสยีหายที8เกินดงักลา่ว 

8. ในกรณีที8เกิดเหตกุารณ์ตามที8ระบไุว้ในหวัข้อ “เหตแุหง่การเลกิสญัญา” ข้อ 11 และคูส่ญัญาทั [ง
สองฝ่ายได้ใช้ความพยายามอย่างดีที8สดุในการดําเนินการตามหวัข้อเหตสุดุวิสยัข้อ 2 นี [แล้ว 
ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี [สิ [นสุดลง โดยผู้ ให้เช่าตกลงจะชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที8เช่าคงเหลือ 
(Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื8นใดที8ผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่
กองทรัสต์ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที8เหลืออยู่ โดยที8คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไม่มีสิทธิเรียก
คา่เสยีหาย 

การส่งมอบทรัพย์สนิทีJ
เช่าคืน 

1. ภายใต้บงัคบัของข้อ 7 ในหวัข้อ “ผลของการเลกิสญัญา” เมื8อสญัญาฉบบันี [สิ [นสดุลงไมว่า่กรณี
ใด ๆ กองทรัสต์ตกลงขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของกองทรัสต์ออกไปจากสถานที8เช่าแล้วสง่
มอบสถานที8คืนให้แก่ผู้ ให้เช่าในสภาพเรียบร้อยภายในหนึ8ง (1) เดือนนบัแตว่นัที8สญัญาสิ [นสดุ
ลง หากพ้นกําหนดดงักลา่วแล้ว กองทรัสต์ยงัไม่ดําเนินการตามหน้าที8 ผู้ ให้เช่ามีอํานาจเข้าไป
ดําเนินการตามที8เห็นสมควร รวมทั [งเข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินที8เช่าโดยมีอํานาจทําลาย
เครื8องกีดขวางใด ๆ ได้ โดยกองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที8เกิดขึ [น  



2. กองทรัสต์จะทําการสง่มอบทรัพย์สินที8เช่าคืนให้แก่ผู้ ให้เช่าตามสภาพการใช้งานในขณะนั [นแต่
ต้องอยูใ่นสภาพที8พร้อมใช้งาน พร้อมกบัสว่นควบและอปุกรณ์ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตรากบั
ทรัพย์สินที8เช่า ซึ8งกองทรัสต์ได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าวดุจ 
วิญ�ชูนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้นแตใ่นกรณีที8ไม่สามารถสง่มอบสว่นควบและอปุกรณ์ที8ติด
ตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากบัทรัพย์สินที8เช่าได้เนื8องจากเหตสุดุวิสยั หรือการเสื8อมสภาพของ
ทรัพย์สนินั [น ๆ เนื8องจากการใช้งานตามปกตหิรืออายกุารใช้งานของทรัพย์สนินั [น 

3. เมื8อผู้ ให้เช่าได้รับมอบทรัพย์สินที8เช่าคืนจากกองทรัสต์ ผู้ ให้เช่าจะเข้าดําเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สินที8เช่าให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วนันบัแต่วนัที8กองทรัสต์แจ้งความประสงค์ที8จะส่ง
มอบ และกองทรัสต์ตกลงที8จะปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพย์สินที8เช่าให้กลบัคืนสู่สภาพตามที8
ระบุไว้ในข้อ 2. ข้างต้น โดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดและวิธีการที8
คูส่ญัญาทั [งสองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกนั 

4. กองทรัสต์จะสง่มอบเงินหรือทรัพย์สนิอื8นใดที8กองทรัสต์ได้รับไว้แทนผู้ให้เช่า (หากมี) ให้แก่ผู้ ให้
เช่า รวมถึงคืนเงินประกนัการเช่าที8กองทรัสต์ได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินที8เช่าให้แก่ผู้
เชา่รายยอ่ยหรือผู้ให้เชา่ (แล้วแตก่รณี) 

5. ภายในหกสบิ (60) วนันบัจากวนัสิ [นสดุสญัญาหรือระยะเวลาอื8นใดที8ผู้ ให้เช่าจะพิจารณาขยาย
ให้ตามความเหมาะสม กองทรัสต์จะโอนมิเตอร์ไฟฟา้ นํ [าประปา และ/หรือสาธารณปูโภคอื8น ๆ 
ที8เกี8ยวข้องกบัการดําเนินโครงการตามที8กองทรัสต์ได้รับโอนจากผู้ ให้เช่าคืนให้แก่ผู้ ให้เช่า โดย
กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการโอนมิเตอร์ดงักลา่ว ในกรณีที8การโอน
มิเตอร์ดงักล่าวไม่อาจสําเร็จลงได้ภายในระยะเวลาที8กําหนดเนื8องจากความผิดของคู่สญัญา
ฝ่ายใด กรณีย่อมไม่เป็นการตดัสิทธิคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ8งในการเรียกร้องค่าเสียหาย ดอกเบี [ย 
หรือคา่ใช้จา่ยที8เกิดขึ [นจากคูส่ญัญาฝ่ายที8เกี8ยวข้อง 

เหตุสุดวสัิย 1. เว้นแตจ่ะได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี [เป็นประการอื8น คูส่ญัญาทั [งสองฝ่ายไมต้่องรับผิดในกรณีที8
ไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี [ได้เนื8องจากเหตสุดุวิสยั เพื8อวตัถปุระสงค์ของสญัญาฉบบั
นี [ “เหตสุดุวิสยั” หมายถงึ เหตใุด ๆ ที8เกิดขึ [นหรือก่อให้เกิดผลพิบตัซิึ8งไมอ่าจปอ้งกนัได้ ถงึแม้วา่
บุคคลที8ประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนั [นจะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบุคคล
ทั8วไปจะทําได้ในฐานะและภาวะเช่นนั [น และหมายความรวมถึงการบญัญัติกฎหมายหรือการ
ดําเนินการอื8นใดของรัฐซึ8งมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี [ ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั 
นํ [าท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติที8เกิดโดยธรรมชาติ อุบัติเหตุที8ไม่สามารถหลีกเลี8ยงได้ 
สงคราม ข้อจํากดัทางกฎหมาย จลาจล การนดัหยดุงาน การปิดสถานที8ทํางาน การก่อการร้าย 
โรคระบาด หรือเหตุการณ์อื8นใดที8มีผลทํานองเดียวกันซึ8งคู่สญัญาที8ได้รับผลกระทบไม่อาจ
ควบคมุได้ 

ทั [งนี [ ในกรณีที8เกี8ยวข้องกับการชําระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี [อัน
จะต้องดําเนินการกบัธนาคารพาณิชย์ เหตสุดุวิสยัตามวรรคข้างต้นยอ่มหมายความรวมถงึการ
ที8ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยดุทําการด้วย 

2. หากเหตสุดุวิสยัตามที8ระบใุนข้อ 1 เป็นเหตใุห้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ8งไม่สามารถปฏิบตัิตาม
สญัญาฉบบันี [ได้ หรือเป็นเหตใุห้คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ8งไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญาฉบบันี [ 
คู่สญัญาทั [งสองฝ่ายตกลงที8จะทบทวนข้อกําหนดของสญัญาฉบบันี [โดยสจุริตเพื8อให้คู่สญัญา
ทั [งสองฝ่ายสามารถดําเนินการใด ๆ เพื8อประโยชน์ของคูส่ญัญา และ/หรือกลบัคืนสูส่ถานะเดมิ 

กฎหมายทีJใช้บงัคับและ
การระงบัข้อพพิาท 

สญัญาฉบบันี [ให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 



3. สัญญาซื dอขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ 

ผู้ขาย บริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จํากดั 

ผู้ซื dอ ทรัสต์เพื8อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตี (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สนิทีJซื dอขาย เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ ซึ8งใช้ในการดําเนินโครงการ The Crystal Chaiyapruek 
โดยรายละเอียดเป็นไปตามรายการแนบสญัญา 

การโอนกรรมสทิธิo การโอนกรรมสิทธิ�ในทรัพย์สินที8ซื [อขายภายใต้สัญญาฉบับนี [จะมีผลสมบูรณ์ในวันที8มีการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วงที8ดินและสัญญาเช่าอาคารโครงการ The Crystal 
Chaiyapruek (“วันโอนกรรมสทิธิo”) 

ราคาซื dอขาย คู่สญัญาตกลงซื [อขายทรัพย์สินที8ซื [อขายในราคาสทุธิทั [งสิ [น [*] บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ8ม) (“ราคา
ซื dอขาย”) ทั [งนี [ กองทรัสต์จะชําระราคาซื [อขายเมื8อมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าภายใต้ (1) สญัญา
เชา่ชว่งที8ดนิ และ (2) สญัญาเชา่พื [นที8อาคารโครงการ The Crystal Chaiyapruek 

ค่าธรรมเนียมและภาษี
อากร 

ผู้ขายตกลงรับผิดชอบสําหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื8นใดอนัเกี8ยวกบัการโอนขายทรัพย์สินที8
ซื [อขาย และผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีมลูค่าเพิ8มที8เกิดขึ [นจากการโอนขายทรัพย์สินที8ซื [อขาย
หากคู่สญัญาฝ่ายใดได้ทดรองจ่ายเงินดงักล่าวแทนคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ8งไปก่อน คู่สญัญาอีกฝ่าย
นั [นตกลงชําระเงินคืนให้แก่คูส่ญัญาที8ได้ทดรองจา่ยเงินไปภายในเจ็ด (7) วนั นบัแตไ่ด้รู้หรือควรรู้ถงึ
การจา่ยเงินนั [น หรือนบัจากได้รับแจ้งจากคูส่ญัญาที8ได้ทดรองจา่ยเงินไปเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

หน้าทีJของกองทรัสต์ กองทรัสต์ตกลงชําระราคาซื [อขายตามเงื8อนไขที8กําหนดในสญัญาฉบบันี [ 

หน้าทีJของผู้ขาย 1. ในวนัโอนกรรมสทิธิ� ผู้ขายจะสง่มอบ 

(ก) ทรัพย์สินที8ซื [อขายในสภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซึ8งทําให้กองทรัสต์สามารถดําเนิน
ธุรกิจให้เช่าพื [นที8อาคารโครงการ The Crystal Chaiyapruek แก่บคุคลภายนอก และเพื8อ
ใช้ในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอื8นใดที8เกี8ยวข้องเพื8อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(ข) กุญแจ รหัสแม่กุญแจ การใช้สิทธิรับประกัน (warranty) ในตัวผลิตภัณฑ์ และต้นฉบบั
เอกสารทั [งหมดที8เกี8ยวข้องกับทรัพย์สินที8ซื [อขายให้แก่กองทรัสต์ (เช่น หนังสือรับรอง  
ใบทะเบียนกรรมสิทธิ� ใบอนญุาต สญัญา และแบบแปลน) รวมถึงลงนามและดําเนินการ
ใด ๆ ที8จําเป็นเพื8อให้กรรมสิทธิ�ในทรัพย์สินที8ซื [อขายมีผลเป็นการโอนโดยสมบูรณ์มาที8
กองทรัสต์ 

2. ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาระหนี [สินค่าใช้จ่าย ค่าบํารุงรักษา และภาระผกูพนัใด ๆ ที8เกี8ยวกบั
การบํารุงรักษาทรัพย์สินที8ซื [อขายที8ตนเป็นผู้ ขายที8เกิดขึ [นและยงัคงค้างชําระอยู่ก่อนวนัโอน
กรรมสทิธิ� 

3. ก่อนวนัโอนกรรมสิทธิ� ผู้ ขายจะอนญุาตให้กองทรัสต์ ผู้แทน ผู้สํารวจทรัพย์สิน หรือที8ปรึกษา
ของกองทรัสต์ทําการสํารวจทรัพย์สินที8ซื [อขายและดําเนินการอื8น ๆ ที8จําเป็นเกี8ยวกับการ
ตรวจสอบทรัพย์สนิที8ซื [อขายได้ทกุประการ 

4. ก่อนวนัโอนกรรมสทิธิ� ผู้ขายจะไมก่ระทําการดงัตอ่ไปนี [ 

(ก) จํานํา ให้เช่า หรือให้เช่าซื [อทรัพย์สินที8ซื [อขาย หรือนําทรัพย์สินที8ซื [อขายไปก่อภาระผกูพนั
หรือเป็นหลกัประกันโดยประการอื8นใด รวมถึงการก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที8จะมี
ผลเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิที8ซื [อขาย 



(ข) กระทําการใด ๆ ที8ทําให้ทรัพย์สินที8ซื [อขายต้องเสื8อมค่าลง เว้นแต่เป็นการใช้งานในการ
ดําเนินงานตามธรุกิจปกตขิองโครงการ The Crystal Chaiyapruek 

(ค) จําหนา่ย จา่ย โอนทรัพย์สนิที8ซื [อขายให้แก่บคุคลภายนอก 

(ง) กระทําการใด ๆ อนัมีผลเป็นการรอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือทําให้สิทธิในการได้มาซึ8ง
ทรัพย์สนิที8ซื [อขายของกองทรัสต์ด้อยลง หรือด้อยกวา่บคุคลอื8น 

คาํรับรองของกองทรัสต์ ณ วนัลงนามสญัญาฉบบันี [ กองทรัสต์รับรองต่อผู้ ขายว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ที8จดัตั [งขึ [นโดย
ชอบตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และมีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจดัทํา
เอกสาร และการดําเนินการอื8นใดตามที8ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี [ ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ที8
เกี8ยวเนื8องกบัสญัญาฉบบันี [ 

คาํรับรองของผู้ขาย ณ วนัลงนามสญัญาฉบบันี [ ผู้ขายรับรองตอ่กองทรัสต์วา่ 

1. ผู้ขายเป็นบริษัทจํากดัที8จดทะเบียนจดัตั [งและดํารงอยู่อย่างถกูต้องและสมบรูณ์ตามกฎหมาย
ไทย 

2. ผู้ ขายมีอํานาจในการเข้าทําสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การจัดทําเอกสาร และการ
ดําเนินการอื8นใดตามที8ระบุไว้ในสญัญาฉบับนี [ ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ที8เกี8ยวเนื8องกับ
สญัญาฉบบันี [ และการกระทําดงักลา่วไมข่ดัตอ่วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของผู้ขาย 

3. การที8ผู้ขายเข้าทําสญัญาฉบบันี [หรือปฏิบตัิตามความผกูพนัใด ๆ ในสญัญาฉบบันี [ ไม่เป็นการ
ขดัแย้งหรือฝ่าฝืนข้อกําหนด เงื8อนไข หรือคํารับรองใด ๆ ที8ผู้ขายได้ทําหรือจะทําความตกลงกบั
บคุคลอื8น ซึ8งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะเจ้าหนี [ของผู้ขาย ซึ8งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่
ทรัพย์สนิที8ซื [อขาย 

4. ผู้ขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ�ในทรัพย์สินที8ซื [อขายและเป็นผู้ มีสิทธิโดยสมบรูณ์ในการขายและ
โอนกรรมสทิธิ�ทรัพย์สนิที8ซื [อขายแก่กองทรัสต์ 

5. ผู้ขายไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับคําบอกกล่าว หรือมีคดีความกบับคุคลใด ๆ หรืออยู่ในระหว่าง
การดําเนินกระบวนการอนญุาโตตลุาการหรือมิได้ผิดนดั หรือผิดสญัญาใด ๆ ที8มีผลกระทบตอ่
การปฏิบตัหิน้าที8ของผู้ขายตามสญัญาฉบบันี [อยา่งมีนยัสาํคญั 

6. ทรัพย์สินที8ซื [อขายปราศจากภาระผกูพนัใดๆหรือการนําไปเป็นหลกัประกนัโดยประการอื8นใด 
ซึ8งรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เพียง การจํานํา การจํานอง สิทธิยึดหน่วง และภาระติดพันใน
อสงัหาริมทรัพย์อื8นใด 

7. ทรัพย์สินที8ซื [อขายปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใด ๆ ซึ8งคงค้างจ่ายแก่หน่วยงาน
ราชการ 

8. ทรัพย์สนิที8ซื [อขายไมอ่ยูภ่ายใต้ข้อพิพาทกบับคุคลใด ๆ 

9. ข้อมลูที8อยูใ่นเอกสาร และ/หรือรายงานใด ๆ ที8ผู้ขายได้จดัสง่ให้กองทรัสต์หรือบคุคลใด ๆ ตาม
หน้าที8ที8กําหนดไว้ตามสญัญาฉบบันี [หรือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามคําสั8งของเจ้าหน้าที8ของ
ทางราชการใด ๆ เป็นข้อมลูที8มีความถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัและผู้ขายมิได้จงใจปกปิด
ข้อเทจ็จริงใด ๆ ที8เป็นสาระสาํคญั 

เหตุเลกิสัญญา เหตกุารณ์อย่างใดอย่างหนึ8งตามที8ระบใุนกรณีดงักลา่วต่อไปนี [ถือเป็นเหตแุห่งการเลิกสญัญาฉบบั
นี [ 



1. ในกรณีที8ผู้ ขายไม่โอนกรรมสิทธิ�ในทรัพย์สินที8ซื [อขายในวันที8มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่า
ภายใต้สัญญาเช่าช่วง ที8ดินและ/ห รือสัญญาเช่า พื [น ที8 อาคารโครงการ The Crystal 
Chaiyapruek 

2. ในกรณีที8ผู้ขายจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที8ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี [ หรือผิดคํา
รับรองที8ให้ไว้ในสญัญาฉบบันี [ (เว้นแต่ที8เป็นกรณีตามข้อ 1 ข้างต้น) และผู้ ขายไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายในหกสิบ (60) วนันบัจากวนัที8ได้รับแจ้ง
หรือทราบถงึเหตแุหง่การผิดสญัญานั [นหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที8คูส่ญัญาได้ตกลงกนั 

3. ก่อนการโอนทรัพย์สินที8ซื [อขาย ผู้ขายถกูศาลสั8งพิทกัษ์ทรัพย์หรือถกูศาลสั8งให้ล้มละลาย หรือ
อยู่ในขั [นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสั8งให้ฟื[นฟูกิจการของผู้ ขาย ซึ8ง
กองทรัสต์เหน็วา่มีผลกระทบตอ่ความสามารถของผู้ขายในการชําระหนี [หรือปฏิบตัิตามสญัญา
ฉบบันี [ 

4. ในกรณีที8กองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที8ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี [ หรือ
ผิดคํารับรองที8ให้ไว้ในสญัญาฉบบันี [ และกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถกูต้องตามสญัญาภายในหนึ8งร้อยยี8สิบ (120) วนันบัจากวนัที8ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่ง
การผิดสญัญานั [นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที8คูส่ญัญาได้ตกลงกนั เว้นแตก่รณีที8การไมป่ฏิบตัิ
ตามข้อตกลงหรือเงื8อนไขที8ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี [เป็นผลเนื8องมาจากผู้ขาย จงใจหรือประมาท
เลนิเลอ่ในการปฏิบตัหิน้าที8ตามที8กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี [ 

5. คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญาฉบบันี [ 

6. ในกรณีที8มีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้คู่สญัญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 

7. ในกรณีที8มีการเลิกสญัญาเช่าช่วงที8ดินและ/หรือสญัญาเช่าพื [นที8อาคารโครงการ The Crystal 
Chaiyapruek อนัเนื8องมาจาก 

(ก) เหตุผิดสญัญาจากทางด้านผู้ ให้เช่า หรือผู้ ให้สญัญาภายใต้สญัญาตกลงกระทําการ
ฉบบัลงวนัที8เดียวกบัสญัญาฉบบันี [  

(ข) เหตผุิดสญัญาจากทางด้านกองทรัสต์ หรือ 

(ค) ครบกําหนดระยะเวลาการเชา่ หรือ 

(ง) คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา หรือในกรณีที8มีการเลิกสญัญากองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้
แจ้งให้ผู้ ให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าช่วงที8ดินและ/หรือสญัญาเช่าพื [นที8อาคารโครงการ The 
Crystal Chaiyapruek ทราบถงึการเลกิกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว หรือในกรณี
ที8ทรัพย์สินที8เช่าภายใต้สญัญาเช่าช่วงที8ดินและ/หรือสญัญาเช่าพื [นที8อาคารโครงการ 
The Crystal Chaiyapruek ถูกเวนคืนไม่ว่าทั [งหมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ตามวตัถปุระสงค์ของการเช่าตามสญัญาเช่าช่วงที8ดินและ/หรือสญัญาเช่า
อาคารโครงการ The Crystal Chaiyapruek 

ผลของการเลกิสัญญา 1. ในกรณีที8เกิดเหตกุารณ์ตามที8ระบไุว้ในหวัข้อ “เหตเุลิกสญัญา” ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 7(ก) 
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการที8กองทรัสต์ไม่ปฏิบัติหน้าที8หรือปฏิบัติหน้าที8
ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าที8ตามสญัญาฉบบันี [ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบบันี [ได้ทนัที โดยในกรณีที8ได้มีการโอนทรัพย์สินที8ซื [อขายมาให้กองทรัสต์แล้ว ผู้ขายตกลงซื [อ
คืนจากกองทรัสต์ซึ8งทรัพย์สินดังกล่าวตามสภาพที8มีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนั [นในราคา
ตามที8กองทรัสต์ซื [อครั [งแรกซึ8งปรับตามสดัส่วนของจํานวนวันที8กองทรัสต์ยังคงมีสิทธิตาม



ระยะเวลาการเช่านับจากวันที8มีผลเป็นการเลิกสัญญาและกองทรัสต์มิได้ใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที8เช่าต่อไปภายใต้สญัญาเช่าโครงการศนูย์การค้า The Crystal Chaiyapruek หรือ
ตามราคาอื8นใดตามที8คู่สัญญาได้ตกลงกัน ทั [งนี [ ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง
คา่เสยีหายและ/หรือคา่ใช้จา่ยอื8นใดอนัเกิดจากการที8มีเหตผุิดนดัเกิดขึ [นนั [น 

2. ในกรณีที8เกิดเหตุการณ์ตามที8ระบุไว้ในหัวข้อ “เหตุเลิกสัญญา” ข้อ 4 หรือข้อ 7(ข) และ
เหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจากการที8ผู้ขายไม่ปฏิบตัิหน้าที8หรือปฏิบตัิหน้าที8ผิดพลาด หรือ
ปฏิบตัิบกพร่องตอ่หน้าที8ตามสญัญาฉบบันี [ ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี [ได้ทนัที โดยใน
กรณีที8ได้มีการโอนทรัพย์สินที8ซื [อขายมาให้กองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์ตกลงคืนทรัพย์สินที8ซื [อ
ขายตามที8ได้รับโอนนั [นคืนแก่ผู้ขายตามสภาพที8มีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนั [นโดยให้ถือเป็น
คา่ปรับจากการผิดสญัญาของกองทรัสต์ 

3. ในกรณีที8เกิดเหตกุารณ์ตามที8ระบไุว้ในหวัข้อ “เหตเุลิกสญัญา” ข้อ 7(ค) ให้ถือว่าสญัญาฉบบั
นี [สิ [นสดุลง โดยกองทรัสต์ตกลงคืนทรัพย์สินที8ซื [อขายตามที8ได้รับโอนให้แก่ผู้ขายตามสภาพที8มี
การใช้งานจริงอยู่ในขณะนั [นและต้องอยู่ในสภาพที8พร้อมใช้งาน ทั [งนี [ คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าซื [อขายทรัพย์สิน เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื8นใดจาก
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ8งได้ 

4. ในกรณีที8เกิดเหตกุารณ์ตามที8ระบไุว้ในหวัข้อ “เหตเุลิกสญัญา” ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7(ง) ให้ถือ
ว่าสญัญาฉบบันี [สิ [นสดุลง โดยที8คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกคา่เสียหาย คา่ใช้จ่าย คา่ซื [อ
ขายทรัพย์สิน เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื8นใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ8งได้ โดยในกรณีที8ได้มี
การโอนทรัพย์สินที8ซื [อขายมาให้กองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์ตกลงขายทรัพย์สินที8ซื [อขายตามที8
ได้รับโอนคืนให้แก่ผู้ ขายตามสภาพที8มีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนั [นในราคาตามบัญชีของ
ทรัพย์สินดงักลา่วหกัด้วยค่าเสื8อมราคาที8คิดตามระยะเวลาห้า (5) ปีสําหรับทรัพย์สินประเภท
เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ และระยะเวลายี8สิบ (20) ปี สําหรับทรัพย์สินประเภทงานระบบ หรือ
ตามราคาอื8นใดที8คูส่ญัญาได้ตกลงกนั 

เหตุสุดวสัิย 1. เว้นแตจ่ะได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี [เป็นประการอื8น คูส่ญัญาทั [งสองฝ่ายไมต้่องรับผิดในกรณีที8
ไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี [ได้เนื8องจากเหตสุดุวิสยั เพื8อวตัถปุระสงค์ของสญัญาฉบบั
นี [ “เหตสุดุวิสยั” หมายถงึ เหตใุด ๆ ที8เกิดขึ [นหรือก่อให้เกิดผลพิบตัซิึ8งไมอ่าจปอ้งกนัได้ ถงึแม้วา่
บุคคลที8ประสบหรือใกล้จะประสบเหตนุั [นจะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบุคคล
ทั8วไปจะทําได้ในฐานะและภาวะเช่นนั [น และหมายความรวมถึงการบญัญตัิกฎหมายหรือการ
ดําเนินการอื8นใดของรัฐซึ8งมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี [ ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั 
นํ [าท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติที8เกิดโดยธรรมชาติ อุบัติเหตุที8ไม่สามารถหลีกเลี8ยงได้ 
สงคราม ข้อจํากดัทางกฎหมาย จลาจล การนดัหยดุงาน การปิดสถานที8ทํางาน การก่อการร้าย 
โรคระบาด หรือเหตุการณ์อื8นใดที8มีผลทํานองเดียวกันซึ8งคู่สญัญาที8ได้รับผลกระทบไม่อาจ
ควบคมุได้ 

ทั [งนี [ ในกรณีที8เกี8ยวข้องกับการชําระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี [อนั
จะต้องดําเนินการกบัธนาคารพาณิชย์ เหตสุดุวิสยัตามวรรคข้างต้นยอ่มหมายความรวมถงึการ
ที8ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยดุทําการด้วย 

2. หากเหตสุดุวิสยัตามที8ระบใุนข้อ 1 เป็นเหตใุห้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ8งไม่สามารถปฏิบตัิตาม
สญัญาฉบบันี [ได้ หรือเป็นเหตใุห้คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ8งไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญาฉบบันี [ 
คู่สญัญาทั [งสองฝ่ายตกลงที8จะทบทวนข้อกําหนดของสญัญาฉบบันี [โดยสจุริตเพื8อให้คู่สญัญา
ทั [งสองฝ่ายสามารถดําเนินการใด ๆ เพื8อประโยชน์ของคูส่ญัญา และ/หรือกลบัคืนสูส่ถานะเดมิ 



กฎหมายทีJใช้บงัคับและ
การระงบัข้อพพิาท 

สญัญาฉบบันี [ให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

 
 

  



4. สัญญาตกลงกระทาํการ 

ผู้ให้สัญญา บริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จํากดั (“ผู้ให้สัญญา”) 

ผู้รับสัญญา ทรัสต์เพื8อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตี (“กองทรัสต์”) 

ระยะเวลาของสัญญา สัญญานี [มีผลใช้บังคับตั [งแต่วันที8มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วงที8ดินและ
สญัญาเช่าพื [นที8อาคารโครงการ The Crystal Chaiyapruek และสญัญานี [จะสิ [นสดุลงเมื8อสญัญา
ดงักลา่วครบกําหนดหรือสิ [นสดุลงโดยไมมี่การตอ่ระยะเวลาการเชา่ออกไป 

การถอืครอง
หน่วยทรัสต์ 

1. ผู้ ให้สัญญาตกลงรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในความ
ครอบครองของผู้ ให้สญัญาและ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทลกู หรือบคุคลที8เกี8ยวโยงกนักบัผู้ ให้
สญัญา โดยมีสดัส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าเข้า
ลงทนุในทรัพย์สินที8กองทรัสต์ลงทนุภายใต้สญัญาขาย FF&E และสญัญาเช่าโครงการรวมกนั 
หรืออย่างน้อย [*] หน่วย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนบัจากวนัที8หน่วยทรัสต์เริ8มซื [อขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวนัแรก อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาถือครอง
หน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ประสงค์จะเพิ8มเงินทนุจดทะเบียนเพื8อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ8มเติม ผู้ ให้สญัญาและ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทลกู หรือบคุคล
ที8เกี8ยวโยงกนักบัผู้ ให้สญัญาอาจไม่จองซื [อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซึ8งออกและเสนอขายใน
ครั [งใหมนี่ [ได้ 

2. ในกรณีที8ผู้ ให้สญัญาและ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทลกู หรือบคุคลที8เกี8ยวโยงกนักบัผู้ ให้สญัญา 
จองซื [อหน่วยทรัสต์มากกว่าหน่วยทรัสต์ที8ระบุในข้อ 1. ผู้ ให้สญัญาและ/หรือบริษัทในเครือ 
บริษัทลกู หรือบคุคลที8เกี8ยวโยงกนักบัผู้ ให้สญัญา ตกลงรักษาสดัสว่นการถือครองหน่วยทรัสต์
สว่นที8เกินกวา่ที8ระบใุนข้อ 1. เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปีนบัจากวนัที8หนว่ยทรัสต์เริ8มซื [อขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นวนัแรก 

3. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ผู้ ให้สญัญาตกลงจะ 
(และจะดําเนินการใด ๆ เพื8อให้เป็นที8แน่ใจวา่บริษัทในเครือ บริษัทลกู หรือบคุคลที8เกี8ยวโยงกนั
กับผู้ ให้สัญญาจะ) ไม่ขาย หรือโอนหน่วยทรัสต์ หรือนําหน่วยทรัสต์ไปจํานําหรือก่อภาระ
ผกูพนัใด ๆ จนทําให้ผู้ ให้สญัญาและ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทลกู หรือบคุคลที8เกี8ยวโยงกนักบั
ผู้ ให้สญัญา ถือครองหน่วยทรัสต์รวมกนัตํ8ากว่าสดัส่วนที8กําหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ หรือเป็นการทําธุรกรรมระหว่างผู้ ให้
สญัญาและ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทลกู หรือบคุคลที8เกี8ยวโยงกนักบัผู้ให้สญัญา 

ข้อตกลงเรืJองทีJจอดรถ 
ทางเข้าออก และพื dนทีJ
ส่วนกลาง 

1. ตลอดระยะเวลาของสญัญาฉบบันี [ ผู้ ให้สญัญาตกลงให้สิทธิดงัต่อไปนี [แก่กองทรัสต์ โดยถือ
เป็นหน้าที8ของผู้ ให้สญัญาตามที8กําหนดไว้ภายใต้สญัญาเช่าช่วงที8ดินและสญัญาเช่าพื [นที8
อาคารโครงการและสญัญาฉบบันี [ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ8มเติมและให้ถือว่าค่าตอบแทนการใช้
สิทธิในข้อนี [รวมอยู่ในค่าเช่าตามสญัญาเช่าช่วงที8ดินและสญัญาเช่าพื [นที8อาคารโครงการแล้ว 
การใช้สิทธิของกองทรัสต์ตามข้อนี [จะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่ผู้ ให้สญัญาและ
บริวารของผู้ให้สญัญา 

(ก) สิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกทั [งหมดของโครงการ รวมถึงทางเชื8อมที8สามารถเชื8อมตอ่ไปยงั
ทางสาธารณะอื8น ๆ ทั [งส่วนที8กองทรัสต์ลงทุนและไม่ได้ลงทุน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
ทางเข้าออกโครงการที8ผู้ ให้เชา่ชว่งใช้ร่วมกบัเจ้าของทรัพย์สนิที8เชา่ภายใต้สญัญาเชา่ที8ดิน 
(PTT) และที8ดนิซึ8งเป็นทางเข้าออกโครงการภายใต้สญัญาเชา่ที8ดนิทางเข้าออก  



(ข) สิทธิในการใช้พื [นที8ส่วนกลางอื8น ๆ ของโครงการศนูย์การค้า The Crystal Chaiyapruek 
ซึ8งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงพื [นที8ลานจอดรถโดยรอบโครงการ (รวมถึงส่วนที8กองทรัสต์
ไม่ได้ลงทนุ (หากมี)) ในจํานวนไม่น้อยกว่าที8โครงการได้ให้บริการลกูค้าในปัจจุบนัและ
เพียงพอต่อการดําเนินโครงการและเพียงพอตามกฎหมาย ทางเชื8อมระหว่างอาคาร 
ห้องนํ [า ที8เก็บขยะ และพื [นที8สําหรับจัดวางสาธารณูปโภคและงานระบบต่าง ๆ ของ
โครงการ ฯลฯ 

2. ผู้ ให้สัญญาตกลงที8จะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ก่อภาระผูกพัน โอน หรือเปลี8ยนแปลง
วตัถปุระสงค์ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที8เกี8ยวข้องกบัสิทธิตามข้อ 1. หรือดําเนินการใด ๆ ที8
มีผลหรืออาจมีผลทําให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพื [นที8รายย่อย ผู้ รับบริการ ผู้ ให้บริการ และบริวารของ
บคุคลดงักลา่ว ไม่สามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ข้างต้นได้ไม่ว่าทั [งหมดหรือเพียงบางสว่น เว้นแตเ่ป็น
เหตสุดุวิสยัหรือเป็นกรณีที8กฎหมายกําหนด หรือได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากกองทรัสต์
โดยทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. กองทรัสต์ตกลงที8จะบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ที8เกี8ยวข้องกับสิทธิตามข้อ 1. ด้วย
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ แต่ผู้ ให้สญัญาตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับปรุง
และซอ่มแซมพื [นที8และทรัพย์สนิสว่นที8กองทรัสต์ไมไ่ด้ลงทนุซึ8งเป็นรายจา่ยที8มีลกัษณะเป็นการ
ลงทนุ (Capital Expenditure) ตามจํานวนที8เรียกเก็บโดยกองทรัสต์ 

4. ในกรณีที8หน่วยงานราชการได้ดําเนินการตรวจสอบหรือมีคําสั8งให้ผู้ ให้สญัญาแก้ไขหรือรื [อถอน
อาคารหรือสิ8งปลกูสร้างใด ๆ ภายในโครงการศนูย์การค้า The Crystal Chaiyapruek ที8ไม่ได้
เป็นส่วนหนึ8งของทรัพย์สินที8เช่า ให้คู่สญัญาทั [งสองฝ่ายร่วมกนัพิจารณาเพื8อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือการปฏิบตัิตามคําสั8งของหน่วยงานราชการดงักล่าวโดยเร็ว และคู่สญัญา
จะต้องดําเนินการหรือใช้มาตรการที8สง่ผลกระทบตอ่การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอื8น ๆ ภายใน
โครงการ (รวมถึงทรัพย์สินที8เช่า) ให้น้อยที8สุดและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของ
กองทรัสต์มากที8สดุเทา่ที8สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดของกฎหมายและภายในกรอบคําสั8ง
ของหน่วยงานราชการที8เกี8ยวข้อง ทั [งนี [ คู่สญัญาจะใช้ความพยายามอย่างดีที8สดุเพื8อให้เป็นที8
แน่ใจว่าการรื [อถอนอาคารหรือสิ8งปลูกสร้างจะเป็นมาตรการสุดท้ายสําหรับการดําเนินการ
ดงักลา่ว  

ผู้ ให้สญัญาตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการดงักล่าวทั [งหมดด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
และผู้ให้สญัญาจะต้องดําเนินการตามที8คูส่ญัญาตกลงกนัให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไมเ่กิน
หกสิบ (60) วนันบัจากวนัที8ได้ข้อสรุป หรือภายในกําหนดระยะเวลาอื8นใดตามที8คูส่ญัญาจะได้
ตกลงกัน การดําเนินการของผู้ ให้สญัญาตามข้อนี [จะต้องไม่ส่งผลกระทบในเชิงกายภาพต่อ
พื [นที8ส่วนอื8น ๆ ของอาคารภายในโครงการศูนย์การค้า The Crystal Chaiyapruek รวมถึง
ทรัพย์สนิที8เชา่ 

การไม่ประกอบธุรกจิ
แข่งขัน 

1. ภายในระยะเวลาสาม (3) ปี นบัตั [งแตว่นัที8ทําสญัญาฉบบันี [ ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือตก
ลงที8จะไม่พฒันาโครงการในลกัษณะศนูย์การค้าและศนูย์การค้าประเภทคอมมิวนิตี [มอลล์ขึ [น
ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการใด ๆ ที8มีลกัษณะดงักลา่วตั [งแตร้่อยละ
ห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทั [งหมดในโครงการ ในรัศมี [*] ([*]) กิโลเมตร นบัจากโครงการ
ศูนย์การค้า The Crystal Chaiyapruek เว้นแต่เป็นโครงการในลักษณะศูนย์การค้าและ
ศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตี [มอลล์ที8มีอยู่แล้วในปัจจุบนั หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาและ
ได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์โดยทําเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นโครงการที8ได้รับ
อนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์แล้วตามที8ระบใุนสญัญาฉบบันี [หรือในภายหลงั 



2. ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าที8มีการตอ่ออกไปภายใต้สญัญาเช่าโครงการ 
ผู้ ให้สญัญาตกลงที8จะไม่แก้ไข ดดัแปลง ต่อเติม หรือนําพื [นที8ภายในโครงการศนูย์การค้า The 
Crystal  Chaiyapruek ที8ไม่ใช่ทรัพย์สินที8เช่าภายใต้สญัญาเช่าโครงการ ออกให้เช่าหรือจดัหา
ประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ อนัเป็นการแข่งขนักบัการดําเนินธุรกิจของกองทรัสต์ เว้นแต่ที8
ดําเนินการอยูใ่นปัจจบุนัหรือได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์โดยทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

สทิธิทีJจะปฏเิสธก่อน 
(Right of First 
Refusal) 

1. ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าโครงการ (รวมถึงระยะเวลาการเช่าที8มีการต่อ
ออกไป (หากมี)) ไม่ว่าจะได้มีการยกเลิกสญัญาเช่าโครงการก่อนครบกําหนดระยะเวลาการ
เช่าหรือไม่ ผู้ ให้สญัญาตกลงให้สิทธิที8จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์
ดงัตอ่ไปนี [ เว้นแตจ่ะมีประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎระเบียบอื8นใดที8มีผลใช้บงัคบัทําให้กองทรัสต์ไม่สามารถลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพิ8มเตมิจากทรัพย์สนิที8มีอยูไ่ด้ 

(ก) หากผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญาประสงค์ที8จะโอนกรรมสิทธิ�หรือสิทธิ
การเช่าในที8ดินอันเป็นที8ตั [งของอาคาร หรือพื [นที8ภายในอาคาร หรืออาคารที8ระบุใน
สญัญาเช่าโครงการให้แก่บุคคลใด ๆ ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญา
จะต้องทําหนังสือแจ้งเป็นคําเสนอไปยังกองทรัสต์ โดยระบุข้อกําหนดและเงื8อนไข
เกี8ยวกับการดําเนินการดังกล่าวเพื8อให้กองทรัสต์พิจารณารับข้อเสนอก่อน ภายใน
ระยะเวลาเก้าสบิ (90) วนันบัจากวนัที8กองทรัสต์ได้รับข้อเสนอดงักลา่ว 

ในกรณีที8กองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดงักล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผู้ ให้สญัญาหรือ
บริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะ
สามารถโอนกรรมสิทธิ�หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทั [งนี [ (ก) จะต้องเป็น
การโอนกรรมสิทธิ�หรือให้สิทธิการเช่าแก่บคุคลภายนอกภายในระยะเวลาหนึ8งร้อยแปด
สิบ (180) วันนับจากวันครบกําหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอ หรือวันที8กองทรัสต์
ปฏิเสธไมรั่บข้อเสนอดงักลา่ว และ (ข) ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สญัญาไม่
สามารถโอนกรรมสิทธิ�หรือให้สิทธิการเช่าดงักล่าวบนเงื8อนไขที8ดีกว่า (ในมมุมองของ
ผู้ รับสิทธิ) ที8ได้มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์ (รวมเรียก (ก) และ (ข) ว่า “เงืJอนไขการ
โอน”) 

(ข) หากผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญามีโครงการในลกัษณะศูนย์การค้า
และศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตี [มอลล์อยู่แล้วในปัจจุบัน หรือจะทําการพัฒนา
โครงการดงักล่าวขึ [นในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลกัษณะ
ดงักล่าวใดตั [งแต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทั [งหมดในโครงการนั [นในรัศมี 
[*] ([*]) กิโลเมตร นับจากโครงการศูนย์การค้า The Crystal Chaiyapruek และผู้ ให้
สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญาประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ�หรือให้สิทธิการเช่า
ในที8ดิน หรือพื [นที8ภายในอาคาร หรืออาคารเกี8ยวกบัโครงการดงักลา่ว ผู้ ให้สญัญาหรือ
บริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญาจะต้องทําหนังสือแจ้งเป็นคําเสนอไปยงักองทรัสต์โดย
ระบขุ้อกําหนดและเงื8อนไขเกี8ยวกบัการดําเนินการดงักลา่วเพื8อให้กองทรัสต์พิจารณารับ
ข้อเสนอก่อน ภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วนันับจากวนัที8กองทรัสต์ได้รับข้อเสนอ
ดงักลา่ว 

ในกรณีที8กองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้นหรือกองทรัสต์
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดงักล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผู้ ให้สญัญาหรือ
บริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญา ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงจะ



สามารถโอนกรรมสิทธิ�หรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่ทั [งนี [ ภายใต้เงื8อนไข
การโอน 

2. ในกรณีที8กองทรัสต์รับข้อเสนอภายใต้สิทธิที8จะปฏิเสธก่อนตามที8ระบขุ้างต้น การดําเนินการ
ดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบงัคบัเกี8ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  

3. ในกรณีที8กองทรัสต์ไม่ตอบรับข้อเสนอภายในกําหนดระยะเวลาตอบรับข้อเสนอหรือปฏิเสธไม่
รับข้อเสนอ ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญาจะต้องไม่โอนกรรมสิทธิ�หรือให้สิทธิ
การเช่าแก่บคุคลภายนอกบนเงื8อนไขที8ดีกว่า (ในมมุมองของผู้ รับสิทธิ) ที8ได้มีการเสนอให้แก่
กองทรัสต์ และจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามเงื8อนไขการโอนทกุประการ ทั [งนี [ ในกรณีที8ผู้ ให้
สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ�หรือให้สิทธิการเช่าแก่
บุคคลภายนอกภายในกําหนดระยะเวลาที8ระบุไว้ในเงื8อนไขการโอนข้อ (ก) ผู้ ให้สญัญาหรือ
บริษัทในเครือของผู้ให้สญัญาจะต้องปฏิบตัติามขั [นตอนและเงื8อนไขที8ระบไุว้ในข้อนี [อีกครั [งหนึ8ง 

การใช้ชืJอและ
เครืJองหมายการค้า 

ผู้ ให้สัญญาตกลงดําเนินการให้บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด ให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้
เครื8องหมายการค้าประเภทเครื8องหมายบริการคําวา่ “CDC” และ “CRYSTAL DESIGN CENTER” 
เพื8อการดําเนินกิจการของกองทรัสต์ในประเทศไทย โดยให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื8อนไขของ
สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื8องหมายการค้าที8กองทรัสต์จะเข้าทํากับบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด  
ทกุประการ 

คาํรับรองของผู้ให้
สัญญา 

1. ผู้ ให้สญัญาเป็นบริษัทจํากัดที8จดทะเบียนจัดตั [งและดํารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายไทย 

2. ผู้ ให้สญัญามีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจดัทําเอกสาร และการ
ดําเนินการอื8นใดตามที8ระบุไว้ในสญัญาฉบับนี [ ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ที8เกี8ยวเนื8องกับ
สญัญาฉบบันี [ และการกระทําดงักลา่วไมข่ดัตอ่วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของผู้ให้สญัญา 

3. การที8ผู้ ให้สญัญาเข้าทําสญัญาฉบบันี [หรือปฏิบตัิตามความผูกพนัใด ๆ ในสญัญาฉบบันี [ ไม่
เป็นการขดัแย้งหรือฝ่าฝืนข้อกําหนด เงื8อนไข หรือคํารับรองใด ๆ ที8ผู้ ให้สญัญาได้ทําหรือจะทํา
ความตกลงกบับคุคลอื8น ซึ8งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะเจ้าหนี [ของผู้ให้สญัญา 

4. ผู้ ให้สญัญาไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับคําบอกกล่าว หรือมีคดีความกับบุคคลใด ๆ หรืออยู่ใน
ระหว่างการดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด หรือผิดสัญญาใด ๆ ที8มี
ผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าที8ของผู้ให้สญัญาตามสญัญาฉบบันี [อยา่งมีนยัสาํคญั 

5. ข้อมลูที8อยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใด ๆ ที8ผู้ ให้สญัญาได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือบุคคล 
ใด ๆ ตามหน้าที8ที8กําหนดไว้ตามสญัญาฉบบันี [หรือตามกฎหมายหรือเป็นไปตามคําสั8งของ
เจ้าหน้าที8ของทางราชการใด ๆ เป็นข้อมลูที8มีความถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญัและผู้ ให้
สญัญามิได้จงใจปกปิดข้อเทจ็จริงใด ๆที8เป็นสาระสาํคญั 

6. เอกสารสิทธิสําหรับที8ดินอนัเป็นที8ตั [งของโครงการออกมาโดยถกูต้องตามขั [นตอนและชอบด้วย
กฎหมาย 

เหตุผิดสัญญา เหตกุารณ์อย่างใดอย่างหนึ8งตามที8ระบใุนกรณีดงักลา่วต่อไปนี [ถือเป็นเหตแุห่งการเลิกสญัญาฉบบั
นี [ 

1. ในกรณีที8ผู้ ให้สญัญาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที8ระบไุว้ในสญัญานี [ หรือผิด
คํารับรองที8ให้ไว้ในสญัญานี [ และผู้ ให้สญัญาไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้อง



ตามสญัญาภายในหกสิบ (60) วนันบัจากวนัที8ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่งการผิดสญัญา
นั [นหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที8คูส่ญัญาได้ตกลงกนั  

2. ในกรณีที8ผู้ ให้สญัญาถกูศาลสั8งพิทกัษ์ทรัพย์หรือถกูศาลสั8งให้ล้มละลาย หรืออยูใ่นขั [นตอนการ
เลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั8งให้ฟื[นฟกิูจการของผู้ ให้สญัญา ซึ8งกองทรัสต์เห็นว่า
มีผลกระทบตอ่ความสามารถของผู้ให้สญัญาในการชําระหนี [ หรือปฏิบตัติามสญัญานี [ 

3. ในกรณีที8กองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที8ระบไุว้ในสญัญานี [ หรือผิดคํา
รับรองที8ให้ไว้ในสญัญานี [ และกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตาม
สัญญาภายในหนึ8งร้อยยี8สิบ (120) วันนับจากวันที8ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สญัญานั [นหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที8คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่กรณีที8การไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงหรือเงื8อนไขที8ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี [เป็นผลเนื8องมาจากผู้ ให้สัญญาจงใจหรือ
ประมาทเลนิเลอ่ในการปฏิบตัหิน้าที8ตามที8กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี [ หรือสญัญาเชา่โครงการ  

4. กรณีการปฏิบตัผิิดสญัญาของผู้ให้สญัญาภายใต้สญัญาเชา่ชว่งที8ดินและ/หรือสญัญาเชา่พื [นที8
อาคารโครงการ The Crystal Chaiyapruek 

การเลกิสัญญา 1. ในกรณีที8เกิดเหตกุารณ์ตามที8ระบไุว้ในหวัข้อ “เหตผิุดสญัญา” ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 4 กองทรัสต์
มีสทิธิ 

(ก) เรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื8นใดอนัเกิดจากการที8มีเหตผุิดนดัเกิดขึ [นนั [น 
หรือ 

(ข) บอกเลกิสญัญาฉบบันี [ได้ทนัที ทั [งนี [ ไมต่ดัสทิธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องคา่เสียหาย
และ/หรือคา่ใช้จา่ยอื8นใดอนัเกิดจากการที8มีเหตผุิดนดัเกิดขึ [นนั [น 

2. ในกรณีที8เกิดเหตุการณ์ตามที8ระบุไว้ในหัวข้อ “เหตุผิดสัญญา” ข้อ 3 ผู้ ให้สัญญาจะเรียก
ค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตดุงักล่าว และไม่มีผลให้ผู้ ให้สญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบบันี [ได้หรือทําให้สญัญาฉบบันี [สิ [นสุดลง ทั [งนี [ ไม่ตดัสิทธิของผู้ ให้สญัญาในการเรียกร้อง
คา่เสยีหายและ/หรือคา่ใช้จา่ยอื8นใดอนัเกิดจากการที8มีเหตผุิดนดัเกิดขึ [น 

3. ในกรณีที8มีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ ให้สญัญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์
เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี [สิ [นสดุลง โดยที8คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิ
เรียกคา่เสยีหาย คา่ใช้จา่ย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื8นใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ8งได้ 

เหตุสุดวสัิย 1. เว้นแตจ่ะได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี [เป็นประการอื8น คูส่ญัญาทั [งสองฝ่ายไมต้่องรับผิดในกรณีที8
ไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี [ได้เนื8องจากเหตสุดุวิสยั เพื8อวตัถปุระสงค์ของสญัญาฉบบั
นี [ “เหตสุดุวิสยั” หมายถงึ เหตใุด ๆ ที8เกิดขึ [นหรือก่อให้เกิดผลพิบตัซิึ8งไมอ่าจปอ้งกนัได้ ถงึแม้วา่
บุคคลที8ประสบหรือใกล้จะประสบเหตนุั [นจะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบุคคล
ทั8วไปจะทําได้ในฐานะและภาวะเช่นนั [น และหมายความรวมถึงการบญัญตัิกฎหมายหรือการ
ดําเนินการอื8นใดของรัฐซึ8งมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี [ ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั 
นํ [าท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติที8เกิดโดยธรรมชาติ อุบัติเหตุที8ไม่สามารถหลีกเลี8ยงได้ 
สงคราม ข้อจํากดัทางกฎหมาย จลาจล การนดัหยดุงาน การปิดสถานที8ทํางาน การก่อการร้าย 
โรคระบาด หรือเหตุการณ์อื8นใดที8มีผลทํานองเดียวกันซึ8งคู่สญัญาที8ได้รับผลกระทบไม่อาจ
ควบคมุได้ 

ทั [งนี [ ในกรณีที8เกี8ยวข้องกับการชําระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี [อนั
จะต้องดําเนินการกบัธนาคารพาณิชย์ เหตสุดุวิสยัตามวรรคข้างต้นยอ่มหมายความรวมถงึการ
ที8ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยดุทําการด้วย 



2. หากเหตสุดุวิสยัตามที8ระบใุนข้อ 1 เป็นเหตใุห้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ8งไม่สามารถปฏิบตัิตาม
สญัญาฉบบันี [ได้ หรือเป็นเหตใุห้คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ8งไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญาฉบบันี [ 
คู่สญัญาทั [งสองฝ่ายตกลงที8จะทบทวนข้อกําหนดของสญัญาฉบบันี [โดยสจุริตเพื8อให้คู่สญัญา
ทั [งสองฝ่ายสามารถดําเนินการใด ๆ เพื8อประโยชน์ของคูส่ญัญา และ/หรือกลบัคืนสูส่ถานะเดมิ 

การโอนสทิธิ 1. ผู้ ให้สญัญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหน้าที8ใด ๆ ของตนภายใต้สญัญานี [ฉบบันี [ไม่ว่าทั [งหมด
หรือบางส่วนให้แก่บุคคลใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทรัสต์ 

2. ผู้ ให้สญัญายินยอมให้กองทรัสต์สามารถนําสิทธิและหน้าที8ตามสญัญาฉบบันี [ สญัญาขาย 
FF&E สญัญาอนุญาตให้ใช้เครื8องหมายทางการค้า และสญัญาเช่าช่วงที8ดินและสญัญาเช่า
พื [นที8อาคารโครงการ ไปก่อหลกัประกนั (รวมถงึหลกัประกนัทางธรุกิจ) หรือโอนสทิธิและหน้าที8
ดงักลา่วไปยงัผู้ ให้สินเชื8อทางการเงินของกองทรัสต์ หรือบคุคลที8ผู้ ให้สินเชื8อทางการเงินแตง่ตั [ง
เพื8อเป็นหลกัประกนัการให้สินเชื8อดงักลา่วได้ไม่ว่าทั [งหมดหรือเพียงบางสว่น โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ให้สัญญา ในกรณีดังกล่าว ผู้ ให้สัญญาตกลงที8จะให้ความร่วมมือแก่
กองทรัสต์และบคุคลที8เกี8ยวข้องในการเจรจาแบบหนงัสือก่อหลกัประกนั หรือหนงัสือให้ความ
ยินยอม หรือหนังสือโอนสิทธิและหน้าที8อย่างเต็มที8 และผู้ ให้สญัญาตกลงที8จะลงนามเพื8อ
รับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมในการก่อหลกัประกนัหรือการโอนสิทธิ และสง่มอบหนงัสือ
ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลที8เกี8ยวข้องโดยเร็วหลังจากที8ได้รับคําบอกกล่าวจาก
กองทรัสต์ 

กฎหมายทีJใช้บงัคับ สญัญาฉบบันี [ให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

 


	Enclosure 5 cover
	Enclosure 5.1 New Asset Info_TCP_Final clean clean
	Enclosure 5.2 IM Acquisition and RPT_Final
	Enclosure 5.3 TCP - Summary of Agreements

