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ที# KERM-2021009 
วนัที# 9 เมษายน 2564 

 
เรื#อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2564 ของทรัสต์เพื#อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

อลัไล  

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 ทรัสต์เพื#อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล 
 
สิ#งที#สง่มาด้วย 

1. รายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครั Xงที# 1/2564  
2. รายงานประจําปี 2563  
3. รายละเอียดเกี#ยวกบัทรัพย์สนิที#กองทรัสต์จะลงทนุเพิ#มเตมิ สาํหรับโครงการกาดฝรั#ง วลิเลจ 
4. สรุปรายงานประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ สาํหรับโครงการกาดฝรั#ง วิลเลจ 
5. สารสนเทศเกี#ยวกบัทรัพย์สินที#กองทรัสต์จะลงทนุเพิ#มเติม สําหรับโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ และการ

ทํารายการที#เกี#ยวโยงกนัระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลที#เกี#ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 
6. สรุปรายงานประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ สาํหรับโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ 
7. รายงานความเห็นที#ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี#ยวกับการได้มาซึ#งทรัพย์สินจากการลงทุนในทรัพย์สิน

เพิ#มเติม และการทําธุรกรรมกับบุคคลที#เกี#ยวโยงกับผู้ จัดการกองทรัสต์ สําหรับโครงการเดอะคริสตัล 
ชยัพฤกษ์ 

8. รายชื#อผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที#มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ 
9. รายชื#อผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ณ วนักําหนดรายชื#อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที#มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ ณ วนัที# 26 

มีนาคม 2564 
10. วธีิการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 
11. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
12. ข้อมลูกรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ เพื#อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
13. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชมุ 
14. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชมุผา่นสื#ออิเลก็ทรอนิกส์ 

  
ด้วยที#ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้ จัดการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพื#อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อลัไล (“กองทรัสต์” หรือ “ALLY”) ครั Xงที# 2/2564 เมื#อ
วนัที# 10 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นสมควรให้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ประจําปี 2564 ใน
วนัที# 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยให้จดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผา่นสื#ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลกัเกณฑ์
ที#กําหนดในกฎหมายที#เกี#ยวข้องกบัการประชมุ โดยการถ่ายทอดสดจากห้องสรุศกัดิq โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที# 
33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมการ
ประชมุผา่นสื#ออิเลก็ทรอนิกส์ตามวนัและเวลาดงักลา่ว เพื#อพิจารณาเรื#องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี X 

วาระที6 1  พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ครัIงที6 1/2564 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ผู้ จัดการกองทรัสต์ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครั Xงที# 1/2564 ซึ#ง
ประชมุเมื#อวนัที# 1 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 10.00 น. โดยการถ่ายทอดสดจากห้องคริสตลั แกรนด์บอล
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รูม 3 ซีดีซี คริสตลั ดีไซน์ เซน็เตอร์ อาคาร อี ชั Xน 2 เลขที# 888 ถนนประดษิฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั#น เขต
บางกะปิกรุงเทพมหานคร โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ6งที6ส่งมาด้วย 1 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรให้แจ้งต่อที#ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื#อรับทราบรายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครั Xงที# 1/2564 

การลงมต ิ

วาระนี Xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื#อทราบ จงึไมมี่การลงมตใินวาระนี X 

วาระที6 2  พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563  

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพื#อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ กฎระเบียบ และกฎหมายที#เกี#ยวข้อง ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้อง
ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูเกี#ยวกับผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จดัการ
กองทรัสต์ได้ดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ Xนสุดวันที#  31 ธันวาคม 2563 (รอบ
ประกอบการวนัที# 1 มกราคม 2563 ถงึวนัที# 31 ธนัวาคม 2563) ซึ#งได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบญัชีเป็นที#เรียบร้อยแล้วตามที#ปรากฎในส่วน “งบการเงิน” ในรายงานประจําปี 
2563 ตามสิ6งที6ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปรายละเอียดที#สาํคญัได้ดงัตอ่ไปนี X 

ผลการดาํเนินงาน (หน่วย : บาท) ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 

รวมรายได้จากการลงทนุ 1,132,523,755.00 

รวมคา่ใช้จา่ย 698,097,482.00 

กาํไรจากการลงทนุสุทธิ 434,426,273.00 

รวมรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (385,664,958.00) 

การเพิ6มขึ Iนในสนิทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 48,761,315.00 

 
  ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ที#ประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2563 ตามที#ปรากฏในรายงานประจําปี 2563 ซึ#งจัดทําขึ Xนอย่างถูกต้อง และเป็นไปตาม
ข้อกําหนดในสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ กฎระเบียบ และกฎหมายที#เกี#ยวข้อง 

การลงมต ิ

วาระนี Xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื#อทราบ จงึไมมี่การลงมตใินวาระนี X 
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วาระที6 3  พจิารณารับทราบงบการเงนิสาํหรับรอบปีบญัชีสิ Iนสุดวันที6 31 ธันวาคม 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพื#อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ กฎระเบียบ และกฎหมายที#เกี#ยวข้อง ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัทํา
งบการเงินสําหรับปีสิ Xนสดุวนัที# 31 ธนัวาคม 2563 (รอบประกอบการวนัที# 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที# 31 
ธนัวาคม 2563) ซึ#งได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีเป็นที#เรียบร้อยแล้ว 
ตามที#ปรากฎในส่วน “งบการเงิน” ในรายงานประจําปี 2563 ตามสิ6 งที6 ส่งมาด้วย 2 โดยสรุป
รายละเอียดที#สาํคญัได้ดงัตอ่ไปนี X 

รายการ (หน่วย : บาท) ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ  

รวมสนิทรัพย์ 12,250,874,137.00 

รวมหนี Xสนิ 3,873,224,959.69 

สนิทรัพย์สทุธิ 8,377,649,177.31 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 9.5843 

  

งบกาํไรขาดทนุ  

รวมรายได้ 1,132,523,755.00 

รวมคา่ใช้จา่ย 698,097,482.00 

กําไรจากการลงทนุสทุธิ 434,426,273.00 

  

งบกระแสเงนิสด  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 197,609,131.00 

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (420,609,306.00) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (ลดลง) เพิ#มขึ Xนสทุธิ (223,000,175.00) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิ Xนปี/งวด 515,349,112.00 

 
ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ที#ประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกําไรขาดทุน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2563 ซึ#งได้จัดทําขึ Xนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามหลกัการบญัชีที#รับรองโดยทั#วไป รวมทั Xงผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเป็นที#เรียบร้อยแล้ว  

การลงมต ิ

วาระนี Xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื#อทราบ จงึไมมี่การลงมตใินวาระนี X 
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วาระที6 4 พจิารณารับทราบการจดัสรรผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถอืหน่วย ครัIงที6 1 ประจาํปี 2564 และ
การลดทนุชาํระแล้วของกองทรัสต์ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เนื#องจากกองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 (เก้าสิบ) ของกําไรสทุธิที#ปรับปรุงแล้วของแต่ละรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 2 (สอง) 
ครั Xง ทั Xงนี Xประโยชน์ตอบแทนที#จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั Xนแบง่เป็นประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบ
ปีบญัชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล (Interim Distribution) ซึ#งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที#กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ โดยสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานของกองทรัสต์มี
การเพิ#มขึ Xนจํานวน 48,761,315 บาท 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั Xงที# 1/2564 สําหรับรอบผลประกอบการ
ระหว่างวันที# 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2563 และเงินลดทุน รวมเป็นเงินจํานวนทั Xงสิ Xน 
0.1450 บาทตอ่หนว่ย โดยมีกําหนดการจา่ยเมื#อวนัที# 19 มีนาคม 2564 ที#ผา่นมา 

ตารางสรุปการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาํหรับปีสิ Iนสุดวันที6 31 ธันวาคม 2563 

สําหรับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2563 กําไร
สะสม และเงินลดทุน รวมเป็นจํานวนทั Xงสิ Xนในอัตรา 0.4350 บาทต่อหน่วย โดยสามารถสรุป
รายละเอียดได้ดงันี X  

 

หมายเหตุ  (1) จ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินลดทนุ 
(2) งดจ่ายประโยชน์ตอบแทนเนื5องจากกองทรสัต์มีขาดทนุสะสมซึ5งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ 
(3) สําหรบัรอบผลประกอบการไตรมาส 4/2563 จํานวน 0.0550 บาทต่อหน่วย และเงินลดทนุ
จํานวน 0.0900 บาทต่อหน่วย 

 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ที#ประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบการจัดสรร
ผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วย ครั Xงที# 1 ประจําปี 2564 และการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ 
เนื#องจากการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วมีความถกูต้องและเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการ
จา่ยประโยชน์ตอบแทนที#ปรากฎอยูใ่นหนงัสอืชี Xชวนเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์  

  การลงมต ิ

วาระนี Xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื#อทราบ จงึไมมี่การลงมตใินวาระนี X 

ครัIงที6 รอบผลประกอบการ 
วันจ่ายเงนิประโยชน์ 

ตอบแทน 
บาทต่อหน่วย 

1 1 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563 11 มิถนุายน 2563 0.1600(1) 

2 1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 - -(2) 

3 1 ก.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 9 ธนัวาคม 2563 0.1300(1) 

4 1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 19 มีนาคม 2564 0.1450(3) 

รวม 0.4350 
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วาระที6 5 พจิารณารับทราบการแต่งตั Iงบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชี และ
กาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจาํปี 2564 ในวงเงนิไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ทําการแตง่ตั Xงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี X 

1) คณุสจิุตรา มะเสนา  ผู้สอบบญัชีเลขที# 8645 
2) คณุนารีวรรณ  ชยับรรทดั          ผู้สอบบญัชีเลขที# 9219 
3) คณุมญัชภุา  สงิห์สขุสวสัดิq       ผู้สอบบญัชีเลขที# 6112 

ในนามบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั คนใดคนหนึ#งเป็นผู้สอบบญัชี และแสดงความเหน็ตอ่
งบการเงินของกองทรัสต์ประจําปี 2564 และในกรณีที#ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนใดคนหนึ#งดงักลา่วไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที#ได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
ทา่นอื#นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ทําหน้าที#ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่
งบการเงินของกองทรัสต์แทนผู้ สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 
1,700,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื#น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทางและอื#น ๆ) สําหรับกรณีที#

กองทรัสต์เข้าลงทนุเพิ#มเตมิสาํเร็จครบถ้วน คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจะเพิ#มขึ Xนตามจํานวนประเภท และ
อตัราคา่สอบบญัชีของทรัพย์สนินั Xน ๆ  

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ที#ประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบการแต่งตั Xงบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชี เนื#องจากเป็นผู้สอบบญัชีที#ได้รับความเห็นชอบ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยได้ปฏิบตัิหน้าที#อย่างเหมาะสม มีความรู้และ
ความเชี#ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์และไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ส่งผลให้มีความเป็นอิสระต่อการทําหน้าที# และเห็นว่า
คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาดที#ผู้สอบบญัชีใช้ในการดําเนินการสอบบญัชี
ให้กับบุคคลทั#วไปรายอื#น ๆ โดยกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงิน 
1,700,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื#น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทางและอื#น ๆ) สําหรับกรณีที#

กองทรัสต์เข้าลงทนุเพิ#มเตมิสาํเร็จครบถ้วน คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจะเพิ#มขึ Xนตามจํานวนประเภท และ
อตัราคา่สอบบญัชีของทรัพย์สนินั Xน ๆ 

การลงมต ิ

วาระนี Xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื#อทราบ จงึไมมี่การลงมตใินวาระนี X 

วาระที6 6 พจิารณารับทราบการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที6กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ6มเตมิสําหรับโครงการ
กาดฝรั6 ง วลิเลจ ซึ6งมใิช่การเข้าทาํรายการที6เกี6ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที6เกี6ยวโยง
กันกับผู้จัดการกองทรัสต์ โดยใช้แหล่งเงินทุนจากวงเงินกู้ เดิม เพื6อลงทุนในทรัพย์สินที6จะ
ลงทุนเพิ6ม ชําระค่าใช้จ่ายที6 เกี6ยวข้อง และ/หรือเพื6อการอื6นใดของกองทรัสต์ และการให้
หลักประกันที6เกี6ยวข้องกับการกู้ยืมเงนิดงักล่าว 

 ตามที#ที#ประชมุคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ได้มีมตเิหน็ชอบให้กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิ
ที#จะลงทนุเพิ#มเติม และกองทรัสต์ได้รับมติอนมุตัิเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทของทรัสตีเพื#อให้
ลงทนุในทรัพย์สินที#จะลงทนุเพิ#มเติม กู้ ยืมเงิน และดําเนินการอื#นใดที#เกี#ยวข้องเพื#อลงทนุในโครงการ
กาดฝรั#ง วิลเลจ เมื#อวนัที# 2 เมษายน 2564 โดยมีวตัถุประสงค์เพื#อเพิ#มจํานวนแหล่งที#มาของรายได้ 
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สร้างผลตอบแทน และเพิ#มการเติบโตอย่างต่อเนื#องของกองทรัสต์เพื#อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
ซึ#งการลงทนุเพิ#มเตมิดงักลา่วเป็นรายการได้มาซึ#งทรัพย์สนิของกองทรัสต์ที#มีมลูคา่ไมถ่งึร้อยละ 10 ของ
มลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ และมิใช่การเข้าทําธรุกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลที#เกี#ยวโยงกนั
กบัผู้จดัการกองทรัสต์ กรณีดงักล่าวจึงไม่ได้มีการนําเสนอต่อที#ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื#อพิจารณา
อนุมัติแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี แหล่งเงินทุนที#จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที#จะลงทุนเพิ#มเติมและ
ค่าใช้จ่ายอื#นใดที#เกี#ยวข้องจะมาจากการกู้ ยืมเงินในวงเงินกู้ ยืมระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 1,261 ล้าน
บาท ซึ#งเป็นวงเงินกู้ เดิมตามรายละเอียดที#ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์/หนงัสือชี Xชวน และรายงานประจําปีของกองทรัสต์ และจะมีการให้หลกัประกนัที#เกี#ยวข้อง
กบัการกู้ ยืมเงินดงักลา่ว  

 รายละเอียดทรัพย์สินที6ลงทนุเพิ6มเตมิ 

โครงการกาดฝรั6 ง วลิเลจ 

ประเภทโครงการ ประเภทคอมมนิูตี Xมอลล์ 
ที6ตั Iง หมู่ที# 13 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตําบลบ้านแหวน อําเภอหางดง จงัหวดั

เชียงใหม ่
เจ้าของทรัพย์สนิ บริษัท หมื#นแสนพร็อพเพอร์ตี X จํากดั 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท หมื#นแสนพร็อพเพอร์ตี X จํากดั และ 

บริษัท เคอี พร็อพเพอร์ตี X แมเนจเมนท์ จํากดั 
พื Iนที6ให้เช่า ประมาณ 7,005 ตารางเมตร 
ลักษณะการลงทุน 1. สทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

2. สทิธิการเชา่งานระบบ 
3. กรรมสทิธิqในอปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และสงัหาริมทรัพย์ 

วันเข้าลงทนุ คาดการณ์ภายในเดือนมิถนุายน 2564 
ระยะเวลาการลงทนุ 30 ปี นบัตั Xงแตว่นัที#กองทรัสต์เข้าลงทนุ 
มูลค่าการลงทนุ ไม่เกิน 390,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาท) โดยไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ#ม อากรแสตมป์ 
คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จา่ยอื#น ๆ ที#เกี#ยวข้อง 

ขนาดรายการเมื6อเทยีบ
กับมูลค่าทรัพย์สนิรวม(1) 

ร้อยละ 3.18 

แหล่งเงนิทนุ มาจากการกู้ ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 
390 ล้านบาท จากวงเงินไมเ่กิน 1,261 ล้านบาท (วงเงินกู้ เดิม) โดยมี
หลกัประกนั ดงันี X 
1. การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิการเช่า  

1) โครงการศูนย์การค้า สัมมากรเพลส รามคําแหง และ 
2) โครงการศนูย์การค้า กาดฝรั#ง วิลเลจ 

2. จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้องใน
ลกูหนี Xแหง่สทิธิของโครงการทั Xงหมดข้างต้น 

3. การประกนัภยัความเสี#ยงภยัทกุประเภทในทรัพย์สิน (Property 
All Risks Insurance) และการประกันภัยธุ ร กิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) ในอาคารโครงการทั Xงหมด
ข้างต้น โดยระบผุู้ รับผลประโยชน์ร่วมคือผู้ให้กู้ ยืมและผู้กู้ ยืม 

 (1) มูลค่าทรพัย์สินรวม ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 12,250,874,137.24 บาท 
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โดยรายละเอียดของทรัพย์สินที#จะลงทนุเพิ#มเติมเป็นไปตามที#ปรากฏในสิ6งที6ส่งมาด้วย 3 อย่างไรก็ดี 
ผู้ จดัการกองทรัสต์อาจเลือกที#จะลงทุนในทรัพย์สินที#จะลงทุนเพิ#มเติมโครงการใดโครงการหนึ#ง หรือ
บางสว่นหรือทั Xงหมดของโครงการ โดยจะคํานงึถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็น
สาํคญั 

กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินที#จะลงทุนเพิ#มเติมสําหรับโครงการข้างต้นในราคารวมไม่เกิน 
390,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาท) (ชําระในวนัที#กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที#จะลงทุน
เพิ#มเติม) ซึ#งประกอบด้วยค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ค่าเช่างานระบบส่วนที#เป็นส่วนควบ ราคาซื Xอขาย
กรรมสิทธิqในอปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินอื#นที#เกี#ยวข้อง (ไม่รวมภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม การจดทะเบียน อากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จา่ยอื#น ๆ ที#เกี#ยวข้อง)  

ทั Xงนี X ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัให้มีบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สิน จํานวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เอ็ดมนัด์ 
ไต แอนด์ คอมพานี จํากัด และบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากัด (รวมเรียกว่า “ผู้
ประเมินค่าทรัพย์สิน”) ซึ#งเป็นผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที#ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เพื#อประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที#จะลงทนุเพิ#มเติมแต่ละรายการ โดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินทั Xงสองรายเลือกใช้วิธีคิดลด
จากรายได้ (Income Approach) ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที#จะลงทุนเพิ#มเติม ซึ#งผู้ จัดการ 
กองทรัสต์มีความเห็นสอดคล้องกบัผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินทั Xงสองรายวา่ ราคาประเมินตามวิธีคิดลด
จากรายได้เป็นวิธีที#เหมาะสมในการใช้เปรียบเทียบกับมลูค่าลงทุนของทรัพย์สินที#จะลงทุนเพิ#มเติม 
เนื#องจากโดยสภาพของทรัพย์สนิมีแหลง่ที#มาของรายได้จากคา่เช่า โดยมลูคา่ทรัพย์สนิที#ลงทนุเพิ#มเติม
เป็นไปตามตารางด้านล่าง ทั Xงนี X รายละเอียดเกี#ยวกบัการประเมินมลูค่าทรัพย์สินเป็นไปตามรายงาน
การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิในสิ6งที6ส่งมาด้วย 4 

บริษัทประเมนิค่า
ทรัพย์สนิ 

มูลค่าทรัพย์สนิ  
(บาท) 

มูลค่าทรัพย์สนิ
เฉลี6ย  
(บาท) 

มูลค่าการลงทนุ 
(บาท) 

บริษัท เอด็มนัด์ ไต แอนด์ 
คอมพานี จํากดั 

390,100,000  

390,050,000 390,000,000 บริษัท โจนส์ แลง ลา
ซาลล์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 
390,000,000 

  มลูคา่ทรัพย์สนิที#เข้าลงทนุมีมลูคา่ตํ#ากวา่ราคาประเมินคา่ทรัพย์สนิเฉลี#ย ร้อยละ 0.013 

  การเข้าลงทนุในโครงการกาดฝรั#ง วลิเลจ ของกองทรัสต์ จะอยูภ่ายใต้เงื#อนไขดงัตอ่ไปนี X 

(1) ไม่มีประเด็นคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรือหากมีประเด็นกฎหมายใด ๆ (ซึ#ง
จะต้องไมใ่ชป่ระเดน็อนัจะทําให้ทรัพย์สนิที#กองทรัสต์ประสงค์จะเข้าลงทนุมีลกัษณะไมเ่ป็นไปตาม 
กฎหมาย กฎ และประกาศที#เกี#ยวข้อง) ที#ยงัคงค้างหรือไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ ผู้ จดัการ
กองทรัสต์จะเปิดเผยความเสี#ยงดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
(เฉพาะในกรณีที#กองทรัสต์ดําเนินการเพิ#มทนุโดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ#มเติม) และ
ดําเนินการตามกฎเกณฑ์ที#เกี#ยวข้อง 
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(2) ณ วันที#กองทรัสต์เข้าลงทุน ทรัพย์สินที#จะลงทุนเพิ#มเติมได้รับการปลดจํานอง และได้รับการ
ยกเลกิหลกัประกนัอื#นใดบนทรัพย์สนิที#จะลงทนุเพิ#มเตมิดงักลา่ว (ถ้ามี) 

หากกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ#มเติมเป็นที#เรียบร้อยแล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีจะ
ดําเนินการแก้ไขเพิ#มเติมสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ของกองทรัสต์ โดยแก้ไขเพิ#มเติมและ/หรือปรับปรุงข้อมลู
และรายละเอียดต่าง ๆ ที#เกี#ยวข้องกับทรัพย์สินที#จะลงทุนเพิ#มเติมเป็นรายละเอียดบัญชีทรัพย์สิน
เพิ#มเติมในสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ การแก้ไขเพิ#มเติมสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ดังกล่าวเป็นกรณีการได้มาซึ#ง
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ซึ#งเป็นไปตามนโยบายการลงทุน ประเภททรัพย์สิน หลักเกณฑ์และ
กระบวนการในการได้มาซึ#งทรัพย์สนิหลกัตามที#กําหนดในสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ และเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที#เกี#ยวข้อง การแก้ไขเพิ#มเติมดังกล่าวไม่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ซึ#งจะทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์แตอ่ยา่งใด ดงันั Xนการแก้ไขเปลี#ยนแปลงเพิ#มเติม
รายละเอียดทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ในสญัญาก่อตั Xงทรัสต์จึงไม่ต้องดําเนินการขอมติจากผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ทั Xงนี X การแก้ไข เปลี#ยนแปลง เพิ#มเติมสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ดงักล่าวนี Xจะต้องได้รับความ
เหน็ชอบจากทรัสตี เพื#อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ของกองทรัสต์  

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จดักองทรัสต์มีความเหน็เกี#ยวกบัการเข้าลงทนุเพิ#มเตมิสาํหรับโครงการกาดฝรั#ง วิลเลจ ซึ#งมิใชก่ารเข้า
ทํารายการที#เกี#ยวโยงกนัระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที#เกี#ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยใช้แหล่ง
เงินทนุจากวงเงินกู้ เดิม เพื#อลงทนุในทรัพย์สินที#จะลงทนุเพิ#ม ชําระค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวข้อง และ/หรือเพื#อ
การอื#นใดของกองทรัสต์ และการให้หลกัประกนัที#เกี#ยวข้องกบัการกู้ ยืมเงินดงักลา่ว ซึ#งเป็นรายการการ
ได้มาซึ#งทรัพย์สินว่ามีความเหมาะสมในการเข้าลงทุน เนื#องจากมีศักยภาพในการสร้างรายได้ มี
ลกัษณะทางกายภาพที#ดี มีทําเลที#ตั Xงอยู่ในบริเวณโครงการหมู่บ้านจดัสรร ศนูย์รวมสถาบนัการศกึษา 
และแหล่งชุมชน ซึ#งมีประชากรอาศยัอยู่จํานวนมาก อีกทั Xงอยู่บนเส้นทางการท่องเที#ยวของจังหวดั
เชียงใหม่ สะดวกสบายในการเดินทางเข้ามาใช้บริการ เป็นทั Xงแหล่งช้อปปิ Xง ร้านอาหารชื#อดงั และ
ศนูย์บริการต่าง ๆ ซึ#งตอบโจทย์กบัรูปแบบการดําเนินชีวิตของทั Xงคนในพื Xนที#และนกัท่องเที#ยวได้เป็น
อยา่งดี และถงึแม้ในชว่งที#ผา่นมาจะมีสถานการณ์ไมป่กติเกี#ยวกบัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พนัธุ์ใหม่ 2019 ร้านค้าภายในโครงการก็ยงัสามารถฟืXนตวักลบัมาดําเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและเปิด
ดําเนินการได้ตามปกติ โดยมีบริษัท หมื#นแสนพร็อพเพอร์ตี X จํากัด ซึ#งเป็นเจ้าของทรัพย์สินและเป็น
ผู้ เชี#ยวชาญด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปัจจุบนั และกองทรัสต์จะ
ดําเนินการแตง่ตั Xงให้เข้าทําหน้าที#เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ร่วมกบับริษัท เคอี พร็อพเพอร์ตี X แมเนจ
เมนท์ จํากดั เมื#อกองทรัสต์เข้าลงทนุแล้วเสร็จ 

ความเหน็ของทรัสต ี

การเข้าลงทนุในโครงการกาดฝรั#ง วิลเลจ ตามที#ผู้ จดัการกองทรัสต์นําเสนอเพื#อให้พิจารณารับทราบ
การลงทนุเพิ#มเติมข้างต้น มีลกัษณะการลงทนุที#เป็นไปตามนโยบายการลงทนุและประเภททรัพย์สินที#
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ และได้ผ่านการประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบ โดยผู้ประเมินมลูค่า
ทรัพย์สินที#ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. จํานวน 2 รายแล้ว ทั Xงนี X การได้มาซึ#งทรัพย์สิน
หลกัของกองทรัสต์ มีมูลค่าร้อยละ 3.18 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ข้อมูล ณ วนัที# 31 
ธนัวาคม 2563) โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้ดําเนินการในการพิจารณาอนมุตัิตามที#กําหนดไว้ในสญัญา
ก่อตั Xงทรัสต์และกฎหมายที#เกี#ยวข้อง รวมถึงมีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและทางกฎหมาย ที#
เกี#ยวข้องกบัทรัพย์สนิที#กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ เพื#อใช้ประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุ  
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การลงมต ิ

วาระนี Xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื#อทราบ จงึไมมี่การลงมตใินวาระนี X 

วาระที6 7 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที6กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ6มเติมสําหรับโครงการ
เดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์ และการเข้าทํารายการที6เกี6ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที6
เกี6ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ โดยใช้แหล่งเงนิทุนจากวงเงนิกู้ เดมิ เพื6อลงทุนในทรัพย์สิน
ที6จะลงทุนเพิ6มเตมิ ชาํระค่าใช้จ่ายที6เกี6ยวข้อง และ/หรือเพื6อการอื6นใดของกองทรัสต์ และการ
ให้หลักประกันที6เกี6ยวข้องกับการกู้ยืมเงนิดงักล่าว 

 ที#ประชุมคณะกรรมการผู้จดัการกองทรัสต์มีมติให้เสนอต่อที#ประชุมหน่วยทรัสต์เพื#อพิจารณาอนุมตัิ
การเข้าลงทนุในทรัพย์สินที#กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิ#มเติมสําหรับโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ ซึ#ง
เป็นรายการที#เกี#ยวโยงกนัระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลที#เกี#ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยใช้แหลง่
เงินทนุจากวงเงินกู้ เดมิในวงเงินไมเ่กิน 1,261 ล้านบาท ซึ#งเป็นวงเงินกู้ เดิมตามรายละเอียดที#ได้เปิดเผย
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์/หนังสือชี Xชวน และรายงานประจําปีของ
กองทรัสต์ เพื#อลงทนุในทรัพย์สินที#จะลงทนุเพิ#มเติม ชําระคา่ใช้จ่ายที#เกี#ยวข้อง และ/หรือเพื#อการอื#นใด
ของกองทรัสต์ รวมถึงการให้หลักประกันที#เกี#ยวข้องกับการกู้ ยืมเงินดังกล่าว โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์
สามารถศกึษาข้อมลูเกี#ยวกบัทรัพย์สนิที#จะลงทนุเพิ#มเตมิได้ที#สิ6งที6ส่งมาด้วย 5 

 โครงการเดอะคริสตลั ชัยพฤกษ์ 
ประเภทโครงการ ประเภทคอมมนิูตี Xมอลล์ 
เจ้าของทรัพย์สนิ บริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จํากดั 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เคอี พร็อพเพอร์ตี X แมเนจเมนท์ จํากดั 
ที6ตั Iง เลขที# 99/9 หมู่ที# 5 ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลคลองพระอุดม อําเภอ 

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 
พื Iนที6ให้เช่า ประมาณ 9,020 ตารางเมตร 
ลักษณะการลงทุน 1. สทิธิการเชา่ชว่งที#ดนิ สทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

2. สทิธิการเชา่งานระบบ 
3. กรรมสทิธิqในอปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และสงัหาริมทรัพย์ 

วันเข้าลงทนุ คาดการณ์ภายในเดือนมิถนุายน 2564 
ระยะเวลาการลงทนุ ประมาณ 21 ปี นบัตั Xงแตว่นัที#กองทรัสต์เข้าลงทนุ 
มูลค่าการลงทนุ ไม่เกิน 280,000,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านบาท) โดยไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ#ม อากรแสตมป์ 
คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จา่ยอื#น ๆ ที#เกี#ยวข้อง 

ขนาดรายการเมื6อเทยีบกับ
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ(1) 

ร้อยละ 3.34 

แหล่งเงนิทนุ มาจากการกู้ ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 
280 ล้านบาท จากวงเงินไม่เกิน 1,261 ล้านบาท (วงเงินกู้ เดิม) โดย
มีหลกัประกนัดงันี X 
1. การจดทะเบียนสญัญาหลกัประกันทางธุรกิจในสิทธิการเช่า  

1) โครงการศูนย์การค้า อมอรินี#  รามอินทรา 2) โครงการ
ศนูย์การค้า เพลินนารี#  มอลล์ วชัรพล 3) โครงการศนูย์การค้า 
สมัมากรเพลส ราชพฤกษ์ และ 4) โครงการศนูย์การค้า สมัมา
กรเพลส รังสติ  
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 โครงการเดอะคริสตลั ชัยพฤกษ์ 

2. จดทะเบียนสญัญาหลกัประกันทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้องใน
ลกูหนี Xแหง่สทิธิของโครงการทั Xงหมดข้างต้น 

3. การประกนัภยัความเสี#ยงภยัทกุประเภทในทรัพย์สนิ (Property 
All Risks Insurance) และการประกันภัยธุร กิจหยุดชะงัก 
( Business Interruption Insurance) ใ น อ า ค า ร โ ค ร ง ก า ร
ทั Xงหมดข้างต้น โดยระบผุู้ รับผลประโยชน์ร่วมคือผู้ให้กู้ ยืมและผู้
กู้ ยืม 

 (1) มูลค่าทรพัย์สินสทุธิ ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 8,377,649,177.09 บาท 
 

กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินที#จะลงทุนเพิ#มเติมสําหรับโครงการข้างต้นในราคารวมไม่เกิน 
280,000,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านบาท) (ชําระในวนัที#กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที#จะลงทุน
เพิ#มเติม) ซึ#งประกอบด้วยค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ค่าเช่างานระบบส่วนที#เป็นส่วนควบ ราคาซื Xอขาย
กรรมสิทธิqในอปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินอื#นที#เกี#ยวข้อง (ไม่รวมภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม การจดทะเบียน อากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายอื#น ๆ ที#เกี#ยวข้อง) คิดเป็นขนาดรายการประมาณร้อยละ 3.34 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทรัสต์ ซึ#งเกินกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (โดยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทรัสต์ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2563 มีมลูค่าเท่ากบั 8,377,649,177.09 บาท) และเข้าข่ายเป็นการ
เข้าทํารายการที#เกี#ยวโยงกนัระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที#เกี#ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ#งจะต้อง
ได้รับอนมุตัจิากที#ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ทั Xงนี X ผู้ จดัการกองทรัสต์ได้จดัให้มีบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินจํานวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เคแทค 
แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั และบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากดั (รวมเรียกวา่ “ผู้
ประเมินค่าทรัพย์สิน”) ซึ#งเป็นผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที#ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 
เพื#อประเมินมลูคา่ทรัพย์สินที#จะลงทนุเพิ#มเติมแตล่ะรายการ โดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินทั Xงสอง ราย
เลือกใช้วิธีคดิลดจากรายได้ (Income Approach) ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที#จะลงทนุเพิ#มเตมิ ซึ#ง
ผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นสอดคล้องกบัผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินทั Xงสองรายว่า ราคาประเมินตาม
วิธีคิดลดจากรายได้เป็นวิธีที#เหมาะสมในการใช้เปรียบเทียบกับมลูค่าลงทุนของทรัพย์สินที#จะลงทุน
เพิ#มเตมิ เนื#องจากโดยสภาพของทรัพย์สนิมีแหลง่ที#มาของรายได้จากคา่เชา่ โดยมลูคา่ทรัพย์สนิที#ลงทนุ
เพิ#มเติมเป็นไปตามตารางด้านล่าง ทั Xงนี X รายละเอียดเกี#ยวกบัการประเมินมลูค่าทรัพย์สินเป็นไปตาม
รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิในสิ6งที6ส่งมาด้วย 6 

บริษัทประเมนิค่า
ทรัพย์สนิ 

มูลค่าทรัพย์สนิ 
(บาท) 

มูลค่าทรัพย์สนิ
เฉลี6ย  
(บาท) 

มูลค่าการลงทนุ 
(บาท) 

บริษัท เคแทค แอพเพรซลั 
แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 

292,600,000 

293,300,000 280,000,000 บริษัท โจนส์ แลง ลา
ซาลล์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 
294,000,000 

  มลูคา่ทรัพย์สนิที#เข้าลงทนุมีมลูคา่ตํ#ากวา่ราคาประเมินคา่ทรัพย์สนิเฉลี#ย ร้อยละ 4.53 
 

การเข้าลงทนุในโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ ของกองทรัสต์ จะอยูภ่ายใต้เงื#อนไขดงัตอ่ไปนี X 
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(1) ไม่มีประเด็นคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หรือหากมีประเด็นกฎหมายใด ๆ (ซึ#ง
จะต้องไมใ่ชป่ระเดน็อนัจะทําให้ทรัพย์สนิที#กองทรัสต์ประสงค์จะเข้าลงทนุมีลกัษณะไมเ่ป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ และประกาศที#เกี#ยวข้อง) ที#ยงัคงค้างหรือไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ ผู้ จดัการ
กองทรัสต์จะเปิดเผยความเสี#ยงดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
(เฉพาะในกรณีที#กองทรัสต์ดําเนินการเพิ#มทนุโดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ#มเติม) และ
ดําเนินการตามกฎเกณฑ์ที#เกี#ยวข้อง 

(2) ณ วันที#กองทรัสต์เข้าลงทุน ทรัพย์สินที#จะลงทุนเพิ#มเติมได้รับการปลดจํานอง และได้รับการ
ยกเลกิหลกัประกนัอื#นใดบนทรัพย์สนิที#จะลงทนุเพิ#มเตมิดงักลา่ว (ถ้ามี) 

(3) กองทรัสต์ได้รับอนมุตัิจากที#ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ลงทนุในทรัพย์สินที#จะลงทนุเพิ#มเติม กู้ ยืม
เงินและดําเนินการอื#นใดที#เกี#ยวข้องเพื#อลงทนุในทรัพย์สนิที#จะลงทนุเพิ#มเตมิดงักลา่ว 

ในการนี X เห็นควรให้มีการมอบอํานาจให้ทรัสตีและ/หรือผู้ จัดการกองทรัสต์ เป็นผู้ มีอํานาจในการ
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี X 

(1) กําหนดรายละเอียดทรัพย์สนิที#จะลงทนุเพิ#มเติมและ/หรือดําเนินการใด ๆ อนัจําเป็นหรือเกี#ยวเนื#อง
กบัการลงทนุในทรัพย์สินที#จะลงทนุเพิ#มเติม โดยให้สอดคล้องกบัมติอนมุตัิของที#ประชมุสามญัผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ประจําปี 2564 ตามรายละเอียดที#ได้เสนอต่อที#ประชุม และ/หรือ
เป็นไปตามคําสั#งหรือคําแนะนําของสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วย
ราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื#อการดงักลา่ว เป็นต้น 

(2) เจรจา จดัทํา ลงนาม สง่มอบ และ/หรือแก้ไขเพิ#มเติมสญัญา ข้อผกูพนั ข้อตกลง เอกสารประกอบ 
และ/หรือเอกสารตา่ง ๆ ที#เกี#ยวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินที#จะลงทนุเพิ#มเติม รวมทั Xงดําเนินการ
ติดต่อกับสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการหรือองค์กรของรัฐ 
หรือบคุคลใด ๆ เพื#อการดงักลา่ว เป็นต้น 

(3) ดําเนินการอื#นใดอนัจําเป็นหรือเกี#ยวเนื#องกบัการดงักลา่วข้างต้นทกุประการเพื#อให้การดําเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตั Xงและ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการ
ดําเนินการดงักลา่วตาม (1) และ (2) ข้างต้น เพื#อให้การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ 

(4) ใช้ดลุพินิจในการที#จะเข้าลงทนุหรือไม่เข้าลงทนุในทรัพย์สินไม่ว่าทั Xงหมดหรือบางส่วน และ/หรือ
พิจารณากําหนด แก้ไข หรือเปลี#ยนแปลงรูปแบบการเข้าลงทนุ วิธีการ หรือเงื#อนไขต่าง ๆ ในการ
เข้าลงทุนหรือสัญญาเข้าลงทุนที#เกี#ยวข้อง เนื#องจากเงื#อนไขหรือผลจากการเจรจาต่อรองกับ
เจ้าของทรัพย์สินและ/หรือผู้ มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที#กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ หรือเนื#องด้วยผลจาก
การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายแสดงให้เห็นว่าการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ในทรัพย์สิน
ดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรืออาจก่อภาระ
ผูกพันให้แก่กองทรัสต์เกินสมควร ทั Xงนี X เพื#อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็น
สาํคญั 

หากกองทรัสต์ได้รับมติอนมุตัิจากที#ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้เข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ#มเติม ผู้จดัการ
กองทรัสต์และทรัสตีจะดําเนินการแก้ไขเพิ#มเติมสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ของกองทรัสต์ โดยแก้ไขเพิ#มเติม 
และ/หรือ ปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียด ต่าง ๆ ที#เกี#ยวข้องกับทรัพย์สินที#จะลงทุนเพิ#มเติมเป็น
รายละเอียดบญัชีทรัพย์สนิเพิ#มเติมในสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ การแก้ไขเพิ#มเติมสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ดงักลา่ว
นี Xเป็นกรณีการได้มาซึ#งทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ ซึ#งเป็นไปตาม นโยบายการลงทนุ ประเภททรัพย์สนิ 
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หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการได้มาซึ#งทรัพย์สินหลกัตามที#กําหนดในสญัญา ก่อตั Xงทรัสต์ และ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที#เกี#ยวข้อง การแก้ไขเพิ#มเติมดังกล่าวไม่เป็นการ
กระทบสทิธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ#งจะทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์แตอ่ยา่งใด ดงันั Xน การแก้ไข
เปลี#ยนแปลง เพิ#มเติม รายละเอียดทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ในสัญญาก่อตั Xงทรัสต์จึงไม่ต้อง
ดําเนินการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทั Xงนี X การแก้ไข เปลี#ยนแปลง เพิ#มเติมสัญญาก่อตั Xงทรัสต์
ดงักลา่วนี Xจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากทรัสตี เพื#อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ของกองทรัสต์  

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดกองทรัสต์มีความเห็นเกี#ยวกับการเข้าลงทุนเพิ#มเติมในครั Xงนี Xว่าเป็นไปเพื#อเป็นประโยชน์ต่อ
กองทรัสต์และเป็นการขยายการลงทนุ สร้างความเติบโต เพิ#มเติมแหล่งที#มารายได้แก่กองทรัสต์ โดย
การลงทนุในโครงการโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ ซึ#งเป็นโครงการคอมมนิูตี Xมอลล์ที#มีทําเลที#ตั Xงที#ดี 
และมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ อนัเป็นผลดีที#จะทําให้รายได้ของกองทรัสต์ในระยะยาวเติบโตได้ยิ#งขึ Xน 
เป็นการกระจายความเสี#ยงในการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงมี
ความเห็นว่าการลงทนุและมลูค่าทรัพย์สินที#จะลงทนุเพิ#มเติมในครั Xงมีความเหมาะสม และที#ประชมุผู้
ถือหน่วยทรัสต์ควรมีมติพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที#กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ#มเติม
สําหรับโครงการเดอะคริสตลั ชัยพฤกษ์ และการเข้าทํารายการที#เกี#ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับ
บคุคลที#เกี#ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยใช้แหลง่เงินทนุจากวงเงินกู้ เดิม เพื#อลงทนุในทรัพย์สินที#
จะลงทุนเพิ#มเติม ชําระค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวข้อง และ/หรือเพื#อการอื#นใดของกองทรัสต์ และการให้
หลกัประกนัที#เกี#ยวข้องกบัการกู้ ยืมเงิน ตามที#ได้มีการนําเสนอ 

อย่างไรก็ดี การเข้าลงทุนในครั Xงนี Xเข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการที#เกี#ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับ
บคุคลที#เกี#ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ#งผู้จดัการกองทรัสต์จะคํานงึถงึผลประโยชน์ของกองทรัสต์
และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้ดําเนินการแตง่ตั Xงที#ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ได้แก่ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี# (ประเทศไทย) จํากัด เข้าทําหน้าที#เป็นที#ปรึกษาเพื#อดําเนินการศึกษาใน
ประเด็นต่าง ๆ และให้ความเห็นเกี#ยวกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว เพื#อประกอบการพิจารณา
การลงมติที#เกี#ยวข้องของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทั Xงนี X รายละเอียดเกี#ยวกับรายงานและความเห็นของที#
ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามสิ6งที6ส่งมาด้วย 7  

ความเหน็ของทรัสต ี

การเข้าลงทนุโครงการเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ ตามที#ผู้จดัการกองทรัสต์นําเสนอให้พิจารณาอนมุตัิเข้า
ลงทนุเพิ#มเติมข้างต้น มีลกัษณะที#เป็นไปตามนโยบายการลงทนุและประเภททรัพย์สินที#กําหนดไว้ใน
สญัญาก่อตั Xงทรัสต์ และได้ผ่านการประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบ โดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที#
ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย มีการตรวจสอบข้อมลูทางการเงินและทาง
กฎหมาย ที#เกี#ยวข้องกบัทรัพย์สินที#กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ เพื#อประกอบการตดัสินใจในการลงทนุ ทั Xงนี X 
การเข้าลงทนุดงักลา่วเป็นธุรกรรมการเข้าทํารายการกบับคุคลที#เกี#ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดย
มีมลูคา่ของขนาดรายการเกินกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทรัสต์ และมีการแตง่ตั Xง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ#งการดําเนินการดงักลา่วตามที#กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั Xงทรัสต์จะต้องได้รับ
อนมุตัิจากที#ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั Xงหมดของ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที#มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนั Xน ในการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ในครั Xงนี X ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีรายงานความเห็นที#ปรึกษาอิสระเกี#ยวกับรายการได้มาซึ#ง
ทรัพย์สินของทรัสต์และการทําธุรกรรมการเข้าทํารายการกบับคุคลที#เกี#ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 
โดยที#ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงความเหน็ประกอบไว้แล้ว ตามที#ปรากฏอยูใ่นสิ6งที6ส่งมาด้วย 7 
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การลงมต ิ

(1) เนื#องจากการเข้าทําธุรกรรมในครั Xงนี Xเป็นการเข้าทํารายการกับบุคคลที#เกี#ยวโยงกันกับผู้ จดัการ
กองทรัสต์ โดยมีมูลค่าของขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
กองทรัสต์ การดําเนินการดงักลา่วตามที#กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั Xงทรัสต์จงึจะต้องได้รับอนมุตจิาก
ที#ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั Xงหมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที#มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการนบัคะแนนเสียงของผู้ ที#มีสิทธิออก
เสียงทั Xงหมดจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที#มีสว่นได้สว่นเสียเป็นพิเศษในเรื#องที#
มีการขอมติ ทั Xงนี X การประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2564 เพื#อขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้
ถือหน่วยทรัสต์มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ#งหนึ#งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ทั Xงหมด และต้องมีหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที#จําหน่ายได้
แล้วทั Xงหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

(2) รายชื#อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที#มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ ณ วนักําหนดรายชื#อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที#มีสิทธิเข้า
ประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจําปี 2564 (Record Date) วนัที# 26 มีนาคม 2564 ปรากฏตาม
สิ6งที6ส่งมาด้วย 8 

วาระที6 8 พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิ6มเติมสัญญาก่อตั Iงทรัสต์เพื6อให้สอดคล้องกับการลงทุนใน
ทรัพย์สนิที6จะลงทนุเพิ6มเตมิของกองทรัสต์ตามวาระที6 6 และวาระที6 7 

วาระที6 8.1  พจิารณารับทราบการแก้ไขเพิ6มเตมิสัญญาก่อตั Iงทรัสต์เพื6อให้สอดคล้องกับ
การลงทนุในทรัพย์สนิที6จะลงทนุเพิ6มเตมิของกองทรัสต์ตามวาระที6 6 

สืบเนื#องจากวาระที# 6 ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้ที#ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิ#มเติมสญัญาก่อตั Xงทรัสต์เพื#อให้สอดคล้องกับการ
ลงทุนในทรัพย์สินที#จะลงทุนเพิ#มเติมของกองทรัสต์ โดยแก้ไขเพิ#มเติมและ/หรือ
ปรับปรุงข้อมลูและรายละเอียดต่าง ๆ ที#เกี#ยวข้องกับทรัพย์สินที#จะลงทุนเพิ#มเติม
เป็นรายละเอียดทรัพย์สนิที#กองจะลงทนุเพิ#มเตมิครั Xงที# 2 ในสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ การ
แก้ไขเพิ#มเติมสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ดงักลา่วนี Xเป็นกรณีการได้มาซึ#งทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ ซึ#งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนประเภททรัพย์สิน หลักเกณฑ์และ
กระบวนการในการได้มาซึ#งทรัพย์สินหลกัตามที#กําหนดในสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ และ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที#เกี#ยวข้อง การแก้ไขเพิ#มเติม
ดงักล่าวไม่ได้กระทบสิทธิทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์คู่สญัญา ดงันั Xนการ
แก้ไขเปลี#ยนแปลง เพิ#มเติม รายละเอียดทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ในสญัญา
ก่อตั Xงทรัสต์จึงไม่ต้องดําเนินการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทั Xงนี X การแก้ไข 
เปลี#ยนแปลง เพิ#มเติมสัญญาก่อตั Xงทรัสต์ดังกล่าวนี Xจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากทรัสตี เพื#อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ของกองทรัสต์  

โครงการกาดฝรั6 ง วลิเลจ รายละเอียด 

ชื6อศูนย์การค้า ศนูย์การค้ากาดฝรั#ง วิลเลจ 
สถานที6ตั Iง หมู่ที# 13 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตําบลบ้านแหวน อําเภอหางดง 

จงัหวดัเชียงใหม ่ 
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โครงการกาดฝรั6 ง วลิเลจ รายละเอียด 

เจ้าของกรรมสทิธิkใน
ทรัพย์สนิที6ลงทนุเพิ6มเตมิครัIง
ที6 2 

บริษัท หมื#นแสนพร็อพเพอร์ตี X จํากดั 
 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ 
ที6ดนิ สิทธิการเช่าที#ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที#กองทรัสต์เข้า

ลงทนุ โดยมีเนื Xอที#ตามเอกสารสิทธิqจํานวน 11 ไร่ 16.50 ตาราง
วา  

อาคาร สิทธิการเช่าอาคารจํานวน 18 อาคาร เป็นระยะเวลา 30 ปี นบั
จากวนัที#กองทรัสต์เข้าลงทนุ โดยมีพื Xนที#ให้เชา่สทุธิ (NLA) 7,005 
ตารางเมตร พร้อมทั Xงสว่นควบของอาคารหรือสิ#งปลกูสร้าง  

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และสิ6ง
ปลูกสร้าง 

กรรมสิทธิqในเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ
ต่าง ๆ ซึ#งใช้ในการดําเนินโครงการกาดฝรั#ง วิลเลจ และที#ไม่ใช่
สว่นควบของอาคารภายในโครงการ จากบริษัท หมื#นแสนพร็อพ
เพอร์ตี X จํากดั 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นควรให้แก้ไขเพิ#มเติมสัญญาก่อตั Xงทรัสต์เพื#อให้สอดคล้องกับการลงทุนใน
ทรัพย์สินที#จะลงทนุเพิ#มเติมของกองทรัสต์ เพื#อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ โดยการแก้ไขเพิ#มเติม
ดงักลา่วไมไ่ด้กระทบสทิธิทําให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เสยีสทิธิประโยชน์แตอ่ยา่งใด 

ความเหน็ของทรัสต ี

การแก้ไขเพิ#มเติมสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ของกองทรัสต์ ดงักล่าวเป็นการแก้ไขเพื#อให้สอดคล้องกับการ
ดําเนินงานจริง โดยการแก้ไขเพิ#มเติมสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ไม่ได้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตั Xงทรัสต์และ
กฎหมายที#เกี#ยวข้อง อีกทั Xงเพิ#มความชัดเจนในส่วนของรายละเอียดทรัพย์สินที#กองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ#มเตมิ 

การลงมต ิ

วาระนี Xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื#อทราบ จงึไมมี่การลงมตใินวาระนี X 

วาระที6 8.2 พจิารณารับทราบการแก้ไขเพิ6มเตมิสัญญาก่อตั Iงทรัสต์เพื6อให้สอดคล้องกับ
การลงทนุในทรัพย์สนิที6จะลงทนุเพิ6มเตมิของกองทรัสต์ตามวาระที6 7 

สืบเนื#องจากวาระที#  7 ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรให้เสนอที#ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิ#มเติมสัญญาก่อตั Xงทรัสต์เพื#อให้
สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที#จะลงทุนเพิ#มเติมของกองทรัสต์ โดยแก้ไข
เพิ#มเตมิและ/หรือปรับปรุงข้อมลูและรายละเอียดตา่ง ๆ ที#เกี#ยวข้องกบัทรัพย์สนิที#จะ
ลงทุนเพิ#มเติมเป็นรายละเอียดทรัพย์สินที#กองทรัสต์จะลงทุนเพิ#มเติม ครั Xงที# 2 ใน
สญัญาก่อตั Xงทรัสต์ การแก้ไขเพิ#มเติมสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ดงักล่าวนี Xเป็นกรณีเข้า
ลงทุนในทรัพย์สินที#กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ#มเติมสําหรับโครงการเดอะคริสตลั 
ชยัพฤกษ์ และการเข้าทํารายการที#เกี#ยวโยงกนัระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที#เกี#ยว
โยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ#งเป็นไปตามนโยบายการลงทุน ประเภททรัพย์สิน 
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หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการได้มาซึ#งทรัพย์สินหลกัตามที#กําหนดในสญัญา
ก่อตั Xงทรัสต์ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบัที#เกี#ยวข้อง ทั Xงนี X 
การแก้ไขเพิ#มเติมดงักล่าวไม่ได้กระทบสิทธิทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์
คู่สัญญา ดังนั Xนการแก้ไขเปลี#ยนแปลง เพิ#มเติม รายละเอียดทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ในสญัญาก่อตั Xงทรัสต์จึงไม่ต้องดําเนินการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
ทั Xงนี X การแก้ไข เปลี#ยนแปลง เพิ#มเติมสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ดงักล่าวนี Xจะต้องได้รับ
ความเหน็ชอบจากทรัสตี เพื#อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ของกองทรัสต์  

โครงการเดอะคริสตลั ชัยพฤกษ์ รายละเอียด 

ชื6อศูนย์การค้า ศนูย์การค้าเดอะคริสตลั ชยัพฤกษ์ 
สถานที6ตั Iง เลขที# 99/9 หมู่ 5 ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลคลองพระอุดม 

อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 
ผู้ทรงสทิธิในทรัพย์สนิที6ลงทนุ
เพิ6มเตมิครัIงที6 2 

บริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จํากัด ในฐานะผู้ทรงสิทธิการ
เชา่บนทรัพย์สนิที#ลงทนุเพิ#มเตมิครั Xงที# 2 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ 
ที6ดนิ สิทธิการเช่าช่วงที#ดินเป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี 

(สัญญาสิ Xนสุดวันที#  30 มิถุนายน 2585) นับจากวันที#
กองทรัสต์เข้าลงทนุจาก บริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จํากดั 
ในฐานะผู้ทรงสิทธิการเช่าบนทรัพย์สินที#ลงทุนเพิ#มเติม
ครั Xงที# 2 จํานวน 10 ไร่ 2 งาน 20.90 ตารางวา 

อาคาร สทิธิการเชา่อาคารเป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี (สญัญา
สิ Xนสดุวนัที# 30 มิถนุายน 2585) นบัจากวนัที#กองทรัสต์เข้า
ลงทนุจาก บริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จํากดั โดยมีพื Xนที#ที#
จะลงทุน (Gross Floor Area) ทั Xงสิ Xนประมาณ 11,788 
ตารางเมตร และมีพื Xนที#ให้เช่าสทุธิ (NLA) 9,020 ตาราง
เมตร  

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และสิ6งปลูก
สร้าง 

กรรมสิทธิqในเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงาน
ระบบต่าง ๆ ซึ#งใช้ในการดําเนินโครงการเดอะคริสตัล 
ชยัพฤกษ์ จากบริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จํากดั 

 
ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นควรที#ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ#มเติมสญัญาก่อตั Xง 
ทรัสต์เพื#อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินที#จะลงทนุเพิ#มเติมของกองทรัสต์ เพื#อให้เป็นไปตาม
สญัญาก่อตั Xงทรัสต์ โดยการแก้ไขเพิ#มเติมดงักล่าวไม่ได้กระทบสิทธิทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสียสิทธิ
ประโยชน์แตอ่ยา่งใด 

ความเหน็ของทรัสต ี

การแก้ไขเพิ#มเติมสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ของกองทรัสต์ ดงักล่าวเป็นการแก้ไขเพื#อให้สอดคล้องกับการ
ดําเนินงานจริง โดยการแก้ไขเพิ#มเติมสญัญาก่อตั Xงทรัสต์ไม่ได้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตั Xงทรัสต์และ
กฎหมายที#เกี#ยวข้อง อีกทั Xงเพิ#มความชัดเจนในส่วนของรายละเอียดทรัพย์สินที#กองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ#มเตมิ 
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การลงมต ิ

วาระนี Xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื#อทราบ โดยกองทรัสต์จะสามารถดําเนินการตามวาระที# 8.2 ได้ต่อเมื#อที#
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนมุตัิการเข้าทําธุรกรรมในวาระที# 7 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 
ของจํานวนเสียงทั Xงหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที#มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการนบั
คะแนนเสียงของผู้ ที#มีสิทธิออกเสียงทั Xงหมดจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที#มีส่วนได้
สว่นเสียเป็นพิเศษในเรื#องที#มีการขอมต ิทั Xงนี X การประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2564 เพื#อขอ
มติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ#งหนึ#งของจํานวนผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทั Xงหมด และต้องมีหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที#
จําหนา่ยได้แล้วทั Xงหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

รายชื#อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที#มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ณ วันกําหนดรายชื#อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที#มีสิทธิเข้า
ประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจําปี 2564 (Record Date) วนัที# 26 มีนาคม 2564 ปรากฏตามสิ6งที6
ส่งมาด้วย 8 

วาระที6 9  เรื6องอื6น ๆ (ถ้ามี) 

ในการนี X จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และวิธีการตามที#ระบุ
ใน หนงัสอืเชิญประชมุนี Xโดยพร้อมเพรียงกนั 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2564 จะต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ#งหนึ#งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั Xงหมด และต้องมี
หนว่ยทรัสต์รวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ที#จําหนา่ยได้แล้วทั Xงหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองผ่านสื#ออิเล็กทรอนิกส์ได้และมีความประสงค์
จะแตง่ตั Xงบคุคลอื#นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนในการประชมุครั Xงนี Xกรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื#อในหนงัสือ
มอบฉันทะที#แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั Xงนี X และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท ให้ถูกต้องเรียบร้อย โดยผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชมุครั Xงนี Xก็ได้ โดยจดัสง่รายละเอียดและหนงัสือมอบฉนัทะมาที#ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื#อการลงทนุในสิทธิ
การเชา่อสงัหาริมทรัพย์อลัไล ณ ซีดีซี คริสตลั ดีไซน์ เซน็เตอร์ อาคาร อี ชั Xน 3 เลขที# 888 ถนนประดษิฐ์มนธูรรม แขวงคลอง
จั#น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

สําหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ รับมอบฉันทะที#จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื#ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องนําส่งเอกสาร
หลกัฐาน เพื#อแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุตามรายละเอียดและวิธีการตามสิ6งที6ส่งมาด้วย 10 (วิธีการลงทะเบียน การ
เข้าประชมุ และ การมอบฉนัทะ) สิ6งที6ส่งมาด้วย 13 และ 14 (ใบตอบรับเข้าร่วมประชมุผา่นสื#ออิเลก็ทรอนิกส์) ที#ได้จดัสง่
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั Xงนี Xแล้ว และส่งมอบให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที#ได้รับ
มอบหมายจากผู้จดัการกองทรัสต์ ก่อนเข้าร่วมประชมุ 

หากท่านมีข้อสงสยัหรือคําถามเกี#ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที#นักลงทุนสมัพนัธ์โทร. 0-2101-
5745 ในวนัและเวลาทําการ 
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จงึเรียนมาเพื#อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
ทรัสต์เพื#อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล 
 
 
 

(นายกวินทร์ เอี#ยมสกลุรัตน์) 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 



 
 

 
 

สิ#งที#สง่มาด้วย 1 
 

วนัที# 9 เมษายน 2564 
 
เรื#อง รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครั Iงที# 1/2564 

ทรัสต์เพื#อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล (ALLY)  
 
เรียน ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

ตามที#บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื#อการ
ลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล (“กองทรัสต์”) ได้ดําเนินการเผยแพร่มติที#ประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครั Iง
ที# 1/2564 เป็นที#เรียบร้อยแล้ว ทั Iงนี I ผู้จดัการกองทรัสต์ ขอแจ้งให้ทราบวา่รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครั Iง
ที# 1/2564 ได้ดําเนินการเผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของกองทรัสต์ (www.allyreit.com) โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถดาวน์โหลด
ข้อมลูเพิ#มเติมได้ที#https://www.allyreit.com/storage/content/investor-relations/unitholders-meeting/agm2021/ally-
agm2021-enc01-th.pdf 
 

จงึเรียนมาเพื#อทราบ 

 

 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
ทรัสต์เพื#อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล 
 
 
 

(นายกวินทร์ เอี#ยมสกลุรัตน์) 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 



 
 

 
 

 
สิ$งที$สง่มาด้วย 2 

วนัที$ 9 เมษายน 2564 
 
เรื$อง รายงานประจําปี 2563 

ทรัสต์เพื$อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล (ALLY)  
 
เรียน ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื$อการลงทนุ
ในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล (“กองทรัสต์”) ขอแจ้งให้ทราบวา่รายงานประจําปี 2563 ได้ดําเนินการเผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์ของกองทรัสต์ (www.allyreit.com) เป็นที$เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถดาวน์โหลดข้อมลูเพิ$มเติมได้
ที$ http://ally.listedcompany.com/attachment.html?id=144153 

 

จงึเรียนมาเพื$อทราบ 

 

 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
ทรัสต์เพื$อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล 
 
 
 

(นายกวินทร์ เอี$ยมสกลุรัตน์) 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สิ$งที$ส่งมาด้วย 3 

 
รายละเอียดเกี$ยวกับทรัพย์สินที$กองทรัสต์จะลงทุนเพิ$มเตมิ 

สาํหรับโครงการกาดฝรั$ ง วลิเลจ 



สิ#งที#สง่มาด้วย 3 
 

รายละเอียดทรัพย์สนิที1กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ 
โครงการกาดฝรั1 ง วลิเลจ 

 
1.1 สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิ 

โครงการ KF รายละเอียด 

ชื#อศนูย์การค้า โครงการกาดฝรั#ง วิลเลจ 

สถานที#ตั Hง หมูที่# 13 ถนนสายเชียงใหม-่หางดง ตําบลบ้านแหวน อําเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

เจ้าของกรรมสทิธิRใน
ทรัพย์สนิที#จะลงทนุ
เพิ#มเตมิ 

บริษัท หมื#นแสนพร็อพเพอร์ตี H จํากดั 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ 

ที#ดนิ สิทธิการเช่าที#ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที#กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยมีเนื Hอที#ตาม
เอกสารสทิธิจํานวน 11 ไร่ 16.50 ตารางวา  

อาคาร สิทธิการเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัที#กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยมีพื Hนที#ให้เช่า
สทุธิ (NLA) ประมาณ 7,005.00 ตร.ม.  

เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิRในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ จาก บริษัท หมื#นแสนพร๊อพเพอร์ตี H 
จํากดั 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ ราคาประเมินทรัพย์สนิของโครงการกาดฝรั#ง วิลเลจ สามารถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี H 
บริษัท เอด็มัน ไต แอนด์ คอมพานี 

(ประเทศไทย) จาํกัด1/ 
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ 

(ประเทศไทย) จาํกัด2/ 

390.1 ล้านบาท 390.0 ล้านบาท 
หมายเหต:ุ 1/ ราคาประเมิน ณ วนัที5 1 กนัยายน 2563 
 2/ ราคาประเมิน ณ วนัที5 23 พฤศจิกายน 2563 

 
1.1.1 ที#ดนิ 

ที#ดินซึ#งเป็นที#ตั Hงของโครงการกาดฝรั#ง วิลเลจ ตั Hงอยู่ตําบลบ้านแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบด้วยที#ดินตามโฉนดที#ดินจํานวน 11 แปลง ได้แก่ โฉนดที#ดินเลขที# 15722, 17280, 30804, 58410, 
58411, 60713, 77184, 77187, 78371, 78370 และ 76541 และที#ดิน น.ส. 3 ก. จํานวน 1 แปลง ได้แก่  
น.ส. 3 ก. เลขที#  2578 รวมทั Hงหมด 12 แปลง เนื Hอที#ดินตามเอกสารสิทธิรวม 11 ไร่ 16.50 ตารางวา 
รายละเอียด ดงันี H 

โฉนดเลขที1 เลขที1ดนิ หน้าสาํรวจ พื Pนที1ดนิทั Pงหมด 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

15722 774 1346 1-2-28.00 

17280 773 424 2-0-42.50 

30804 1595 3548 2-0-00.00 

58410 3723 8157 0-0-40.00 

58411 3722 8156 2-1-32.00 

60713 3807 8945 0-0-38.00 

76541 4542 11155 0-0-10.00 

77184 4529 11030 1-1-30.00 

77187 4520 10789 0-2-24.00 



โฉนดเลขที1 เลขที1ดนิ หน้าสาํรวจ พื Pนที1ดนิทั Pงหมด 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

78370 4588 11469 0-0-49.00 

78371 4589 11470 0-2-62.00 
พื Pนที1รวม 10-3-55.50 

 

น.ส.3 ก.เลขที1 เลขที1ดนิ เล่ม/หน้า พื Pนที1ดนิทั Pงหมด 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

2578 1034 26ข/28 0-0-61.00 

รวมเนื Hอที#ดนิ 0-0-61.00 
รวมเนื Pอที1ดนิทั Pงหมด 11-0-16.50 

1.1.2 อาคาร 
อาคารจํานวน 18 อาคาร ซึ#งตั Hงอยู่ภายในโครงการกาดฝรั#ง วิลเลจ ตามรายละเอียดที#ปรากฏด้านลา่ง โดยมี
พื Hนที#ที#จะลงทนุ (Gross Floor Area) ทั Hงสิ Hนประมาณ 9,062 ตารางเมตร พร้อมกบัส่วนควบของอาคารหรือ
สิ#งปลูกสร้างดงักล่าวทั Hงในปัจจุบนัและอนาคต โดยแบ่งเป็นพื Hนที#ใช้สอยอาคารตามใบอนุญาตประมาณ 
7,626 ตารางเมตร และสว่นควบอาคารหรือสิ#งปลกูสร้างอื#น ๆ ประมาณ 1,436 ตารางเมตร  

เลขที1 อาคาร 
พื Pนที1ใช้สอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

1 อาคาร McDonald's 715 

2 อาคาร KFC 200 

3 อาคาร Starbucks 200 

4 อาคารมายเวียดนาม 93 

5 อาคาร Nikko Salad 69 

6 อาคาร (จํานวน � หลงั) Pizza Hut 197 

7 อาคารร้านครัวเพชรล้านนา 92 

8 อาคารธนาคารกสกิรไทย (จํานวน � หลงั) 149 

9 อาคาร D.I.Y 771 

10 อาคาร Rimping Supermarket 3,856 

11 อาคาร Wine Connection 345 

12 อาคาร Morning Monster 96 

13 อาคาร Newyork Newyork 132 

14 อาคาร Ginger Eatery 187 

15 อาคารธนาคารอิสลาม 95 

16 อาคารส้มตําอดุร (จํานวน � หลงั) 160 

17 อาคาร D.3 (Arizona) 210 

18 อาคาร Dairy Queen และ Auntie Anne's 23,36 

 



1.1.3 งานระบบและสาธารณปูโภค 
ระบบสาธารณูปโภคหลกัของโครงการกาดฝรั#ง วิลเลจ ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าและสื#อสาร ระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบป้องกันอคัคีภยั ระบบลิฟท์และบนัไดเลื#อน ระบบนบัรถ 
และระบบทีวี (Digital Signage) 
 

1.2 ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 
ภายหลงัการเข้าลงทนุ กองทรัสต์โดยผู้จดัการกองทรัสต์หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัผู้ เชา่ราย
ย่อยแทนบริษัท หมื#นแสนพร๊อพเพอร์ตี H จํากดั ในสญัญาเช่าพื Hนที# และสญัญาบริการ ทั Hงนี H ภายหลงัที#กองทรัสต์เข้า
ลงทนุ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ จะดําเนินการแต่งตั Hงบริษัทหมื#นแสนพร๊อพ
เพอร์ตี H จํากดั เข้าทําหน้าที#บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการกาดฝรั#ง วิลเลจ 
 

1.3 ผลการดําเนินงานที#ผา่นมา 
หนว่ย: ล้านบาท 

ผลการดาํเนินงานของ โครงการกาดฝรั1 ง วลิเลจ1/  
สาํหรับปีสิ Pนสุดวันที1 31 ธันวาคม  

2561 2562 2563 

รายได้รวม 47.99 49.94 47.07 

คา่ใช้จา่ยรวม (12.85) (13.39) (14.13) 

กําไรจากการดําเนินงาน 35.14 36.55 32.94 
ที5มา: งบการเงินตรวจสอบสําหรับปีสิ Eนสดุวนัที5 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 และงบการเงินที5ยงัไม่ได้ตรวจสอบสําหรับปี

สิ Eนสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2563 ของ บริษัท หมื5นแสนพร็อพเพอร์ตี E จํากดั 
หมายเหต:ุ 1/ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ ณ ปัจจบุนั ซึ5งอาจ

รวมถึงรายได้อื5นและค่าใช้จ่ายอื5นที5ไม่เกี5ยวกับการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ ทั Eงนี E โครงสร้างรายได้และ
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ซึ5งอาจแตกต่างจากลกัษณะและโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่าย
ภายหลงัที5กองทรัสต์เข้าลงทนุ ดงันั Eน ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมลู
เพื5อประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตได้ 

1.4 ผลการดําเนินงานและข้อมลูผู้ เชา่ของโครงการในสว่นที#กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิ#มเตมิ 
1.4.1 อตัราการเชา่พื Hนที#และอตัราคา่เชา่เฉลี#ย 

อตัราการเชา่พื Hนที#และอตัราคา่เชา่และคา่บริการพื Hนที#เฉลี#ยของโครงการกาดฝรั#ง วิลเลจ สาํหรับปี 2561 ถงึ 
ปี 2563 สามารถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี H 

โครงการกาดฝรั1 ง วลิเลจ 2561 2562 2563 

พื Hนที#ให้เชา่สทุธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

6,974 6,974 7,005 

อตัราการเชา่พื Hนที#เฉลี#ย (ร้อยละ) 91.1% 92.9% 78.8% 

อตัราคา่เชา่และคา่บริการพื Hนที#เฉลี#ย (บาท/ตร.ม./เดือน) 343 341 326 

ที5มา:  บริษัท หมื5นแสนพร็อพเพอร์ตี E จํากดั ข้อมลู ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 

 

1.4.2 รายได้อื#น 
โครงการกาดฝรั#ง วิลเลจ มีรายได้อื#นนอกเหนือจากรายได้หลกั เช่น รายได้การให้บริการพื Hนที#ชั#วคราว ซึ#ง
ประกอบไปด้วยผู้ เช่าเหมางานอีเว้นต์ นอกจากนี Hยงัมีรายได้คา่สาธารณปูโภค และรายได้จากการให้เช่าพื Hนที#
ตดิตั Hงปา้ยโฆษณา เป็นต้น 
 



1.4.3 ประเภทธรุกิจของผู้ เชา่พื Hนที# 
ประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพื Hนที#และสดัสว่นการเช่าพื Hนที#ของผู้ประกอบธุรกิจแตล่ะประเภทของโครงการกาดฝรั#ง 
วลิเลจ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2563 สามารถแสดงได้ตอ่ไปนี H 

ประเภทธุรกจิของผู้เช่าพื Pนที1 
พื Pนที1ให้เช่า 

(ตร.ม.) 
สัดส่วนต่อพื Pนที1ให้
เช่าสุทธิ (ร้อยละ) 

อาหารและเครื#องดื#ม 2,768 39.5 

ซเูปอร์มาร์เก็ต 1,000 14.3 

ไลฟสไตล์ 759 10.8 

ศนูย์สขุภาพและความงาม 506 7.2 

ศนูย์การศกึษา 336 4.8 

ธนาคารและศนูย์ให้บริการทางการเงิน 94 1.3 

แฟชั#น เสื Hอผ้า และเครื#องประดบั 60 0.9 

พื Hนที#วา่ง 1,482 21.2 
รวม 7,005 100.0 

ที5มา:  บริษัท หมื#นแสนพร๊อพเพอร์ตี H จํากดั ข้อมลู ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 

1.4.4 ผู้ เชา่รายใหญ่ 
ข้อมลูเกี#ยวกับผู้ เช่าพื Hนที# 5 อนัดบัแรก ของโครงการกาดฝรั#ง วิลเลจ  ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2563 สามารถ
แสดงได้ตอ่ไปนี H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที5มา: บริษัท หมื#นแสนพร๊อพเพอร์ตี H จํากดั ข้อมลู ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 

1.4.5 ปีที#ครบกําหนดสญัญาเชา่ 
ปีที#ครบกําหนดสญัญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อยของโครงการกาดฝรั#ง วิลเลจ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2563 สามารถ
แสดงได้ตอ่ไปนี H 

ปีที1ครบกาํหนดสัญญาเช่า 
(พ.ศ.) 

พื Pนที1เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพื Pนที1ให้เช่าสุทธิ
(ร้อยละ) 

2564 697 9.9% 

2565 552 7.9% 

2566 1,379 19.7% 

2567 1,176 16.8% 

2569 เป็นต้นไป 1,719 24.5% 

ลาํดบั ผู้เช่าพื Pนที1 ประเภทธุรกจิ พื Pนที1เช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อ 
พื Pนที1ให้เช่าสุทธิ 

(ร้อยละ) 

1. บริษัท ตนัตราภณัฑ์ ซปุเปอร์มาร์เก็ต
(1994) 

ซปุเปอร์มาร์เก็ต 1,000 14.3 

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

ไลฟ์สไตล์ 567 8.1 

3. บริษัท แมคไทย จํากดั อาหารและเครื#องดื#ม 550 7.8 

4. บริษัท ไวน์ คอนเน็คชั#น อาหารและเครื#องดื#ม 377 5.4 

5. บริษัท คอฟฟี#  คอนเซป็ต์ รีเทล อาหารและเครื#องดื#ม 318 4.5 
รวม 2,812 40.1 



ปีที1ครบกาํหนดสัญญาเช่า 
(พ.ศ.) 

พื Pนที1เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพื Pนที1ให้เช่าสุทธิ
(ร้อยละ) 

พื Hนที#วา่ง 1,482 21.2% 
รวม 7,005 100.0% 

  ที#มา: บริษัท หมื#นแสนพร๊อพเพอร์ตี H จํากดั ข้อมลู ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2563 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สิ$งที$ส่งมาด้วย 4 

 
สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  

สาํหรับโครงการกาดฝรั$ ง วลิเลจ 
 



 

 

 

 

 
 

  

Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited 
19/F Sathorn City Tower 175 South Sathorn Road 
Sathorn District Bangkok 10120 Thailand 
tel +66 2 624 6400  fax +66 2 679 6519 
www.jll.co.th 

บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
175 ชั้น 19 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรฯ 02 624 6400 แฟ็กซ์ 02 679 6519 

ศส/จท 

เลขทีอ่า้งองิ V2753 

 23 พฤศจกิายน 2563 

เรื่อง ขอน าส่งรายงานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ  

เรียน  ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง เค.อ.ี รีเทล 

 

 ตามที่ท่านไดม้อบหมายใหท้าง บริษทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั ท าการประเมินมูลค่า

ทรพัย์สิน ไดแ้ก่ สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร และกรรมสิทธิ์ ในสงัหาริมทรพัย์ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโครงการ

ศูนยก์ารคา้ชมุชน ภายใตช้ื่อ “กาดฝรัง่ วิลเลจ” ที่คาดว่าจะจดสญัญาเช่า ซึ่งมรีะยะเวลาการเช่า 30 ปี ณ วนัที่ประเมิน

มูลค่า พื้นที่อาคารที่ประเมินมูลค่ารวมประมาณ 7,811 ตารางเมตร อาคารเลขที่ 225 หมู่ 13 ติดถนนสายเชียงใหม่ – 

ฮอด (ทล.108) ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ นัน้ บดันี้  ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการแลว้เสร็จ มี

ความเหน็เกี่ยวกบัมลูค่าตลาดสทิธิการเช่าของทรพัยส์นิ เท่ากบั 390,000,000 บาท (สามรอ้ยเกา้สบิลา้นบาท)  

 

 อนึ่งความเห็นมูลค่าตลาดสิทธิการเช่าของทรพัยส์ินที่ประเมินขา้งตน้ ด าเนินการภายใตข้อ้มูลพื้นฐาน

เกี่ยวกบัทรพัยส์นิ ขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้จ ากดัทางกฎหมาย ขอ้มูลส าหรบัการวเิคราะหแ์ละประเมิน สมมติฐานและขอ้จ ากดั

ของการประเมนิมลูค่าทีร่ะบไุวใ้นรายงานแนบทา้ยหนงัสอืฉบบันี้ 

 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้ไดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถ และความพยายามอย่างเต็มที่เยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพพึงกระท าในการประเมินมูลค่าทรพัยส์ินตามรายงานนี้  ตลอดจนไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอนัอาจมีผลกระทบต่อราคา

ประเมนิของทรพัยส์นิดงักลา่วไวอ้ย่างครบถว้นแลว้  

 

 บริษทั โจนส ์แลง ลาซาลล  ์(ประเทศไทย) จ ากัด และผูม้ีอ านาจลงนามขา้งล่างนี้  ขอรบัรองว่าไม่มี

ผลประโยชนเ์กี่ยวขอ้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มกบัทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

 

  ขอแสดงความนบัถอื 

  กระท าการแทนในนาม 

  บริษทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 

 

 นายศิริชยั สมเจริญวฒันา 

 ผูอ้  านวยการ  ฝ่ายประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

 ผูป้ระเมนิหลกัเพือ่วตัถปุระสงคส์าธารณะ 

 ผูป้ระเมนิหลกัช ัน้วุฒ ิเลขที ่วฒ.156  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สิ$งที$ส่งมาด้วย 6 

 
สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

สาํหรับโครงการเดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์ 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สิ$งที$ส่งมาด้วย 7 

 
รายงานความเหน็ที$ปรึกษาทางการเงนิอสิระเกี$ยวกับการได้มาซึ$งทรัพย์สินจากการลงทุนใน

ทรัพย์สินเพิ$มเตมิ และการทาํธุรกรรมกับบุคคลที$เกี$ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์  
สาํหรับโครงการเดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์ 



 

ชัน้ 21/1 อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร ์175 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์02 679 5400  โทรสาร 02 679 5401 

รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 
เกี่ยวกับการได้มาซึง่สินทรัพยข์องกองทรัสตแ์ละการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ของกองทรัสตก์ับบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง (บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับ 
ผู้จัดการกองทรัสต)์ 

 
 
 
 
 
 

เสนอต่อ 

 
ผู้ถือหน่วยของทรัสตเ์พือ่การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์อัลไล 

 
 
 
 

จัดท าโดย  
 

 
 
 

บริษัท เบเคอร ์ทลิลี่ คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย)  จ ากัด 
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ค ำนิยำม 

“AMR” โครงการอมอรนิี่ รามอินทรา 
“BBL” ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
“CDC” โครงการครสิตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์
“DCF” วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
“EBITDA” ก าไรก่อนจะหักค่าใช้จ่ายดอกเบี ้ย , ภาษี, ค่าเส่ือมราคาและค่าตัด

จ าหน่าย 
“IMP” โครงการแอมพารค์ จฬุา 
“JLL” บรษิัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
“KE Property” บรษิัท เคอี พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมนท ์จ ากดั 
“KEL” บรษิัท เค. อี. แลนด ์จ ากดั 
“KERM” หรือ "ผูจ้ดัการกองทรสัต"์ บรษิัท เค. อี. รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 
“KTAC” บรษิัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั 
“KTB” ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
“MLR” อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ขั้นต ่าส าหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum 

Lending Rate) 
“NAV” มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ (Net Asset Value) 
“NPV” มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิของทรพัยสิ์น 
“PLN” โครงการเพลินนารี่ มอลล ์วชัรพล 
“PTTRM” บรษิัท ปตท.บรหิารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั 
“SRM” โครงการสมัมากร เพลส รามค าแหง (เวสต)์ 
“SRP” โครงการสมัมากร เพลส ราชพฤกษ์ 
“SRS” โครงการสมัมากร เพลส รงัสิต 
“TCR” บรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั 
“TCSB” โครงการเดอะ ครสิตลั เอสบี ราชพฤกษ์ 
“The Crystal” โครงการเดอะ ครสิตลั เอกมยั-รามอินทรา 
“TS” โครงการเดอะ ซีน ทาวน ์อิน ทาวน ์
“WACC” ตน้ทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Cost of 

Capital) 
“โครงการ TCP” โครงการเดอะ ครสิตลั ชยัพฤกษ์ 
“กองทรสัต ์ALLY” ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อลัไล 
“กองทนุรวม CRYSTAL” กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยค์รสิตลั รีเทล โกรท 
“ตร.ม.” ตารางเมตร 
“ตลท.” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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“ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิม่เตมิ” กองทรสัต ์ALLY จะลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยการเช่า
ช่วงที่ดินทัง้หมดจากบริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จ ากัด ที่มีสญัญาเช่ากบั
บริษัทเจา้ของทรพัยสิ์น และเช่าพืน้ที่ในอาคารทัง้หมดจากบริษัท เดอะ
คริสตลั รีเทล จ ากัด รวมถึง การซือ้อุปกรณ ์เฟอรน์ิเจอร ์และงานระบบ 
จากบรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั 

“ทรสัตี” หรือ “SCBAM” บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
“ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ” หรือ “BTCAS” บริษัท เบเคอร ์ทิลล่ี คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
“ส านกงาน ก.ล.ต.” ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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24 มีนำคม 2564 

เร่ือง ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกับกำรไดม้ำซึ่งสินทรัพยข์องกองทรัสตแ์ละกำรท ำรำยกำรที่ 
เก่ียวโยงกนัของกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวขอ้ง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดักำรกองทรสัต)์ 

เรียน ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์อลัไล 

เอกสารแนบ:  

1) ขอ้มลูทั่วไปของเศรษฐกิจและอตุสำหกรรม 

2) ขอ้มลูโดยสรุปของทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์อลัไล 

3) ขอ้มลูโดยสรุปของบรษิัท เดอะ ครสิตลั รีเทล จ ำกดั 

4) สรุปสมมติฐำนกำรประเมินทรพัยสิ์นโดยผูป้ระเมินรำคำทรพัยสิ์นอิสระ 

5) ประมำณกำรทำงกำรเงินของโครงกำร TCP 

อ้างถึง:  

1) มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับกำรลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม และก ำหนดวนัประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหน่วยทรสัตข์องทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรพัย ์อัลไล (“กองทรัสต ์ALLY”) 
ประจ ำปี 2564 ลงวนัท่ี 10 มีนำคม 2564 

2) สำรสนเทศกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัตแ์ละกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัของกองทรสัตก์ับบุคคล
ที่เก่ียวขอ้ง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดักำรกองทรสัต)์ วนัท่ี 10 มีนำคม 2564 

3) รายงานประเมินมูลค่าโครงการเดอะ คริสตัล ชัยพฤกษ์  จัดท าโดย บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์  
(ประเทศไทย) จ ากดั ประเมิน ณ 20 มกราคม 2564 และบรษิัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั 
ประเมิน ณ 15 มกราคม 2564 

4) งบการเงินตรวจสอบของทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์อลัไล ณ 31 ธันวาคม 2562 
และ ณ 31 ธันวาคม 2563  

5) งบการเงินตรวจสอบของบริษัท เดอะคริสตัล รีเทล จ ำกัด ณ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ 31 ธันวาคม 
2562 และงบการเงินภายใน ณ 31 ธันวาคม 2563 

6) สรุปสาระส าคัญของสัญญาการกู้ยืมเงิน ร่างสัญญำเช่ำช่วงที่ดิน ร่ำงสัญญำเช่ำพื ้นที่อำคำร  
รำ่งสญัญำซือ้ขำยเฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณ ์และงำนระบบ รำ่งสญัญำตกลงกระท ำกำร และรำ่งสญัญำแกไ้ข
เพิ่มเติมสญัญำอนญุำตใหใ้ชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ของโครงการเดอะ ครสิตลั ชยัพฤกษ์ 

7) ร่างรายงานการสอบทานทางกฎหมาย จดัท าโดยบริษัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากัด ณ 9 มีนาคม 
2564 

8) หนงัสือรบัรองบริษัท หนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้มลูและเอกสารอื่นๆ ตลอดจนการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารของ 
บรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ำกดั บรษิัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั และเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง 
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เพื่อใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกองทรสัต ์ALLY ในการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์โดยการซือ้ และ/หรือเช่า 
และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรบัโอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรพัยสิ์นหลัก โดยจะน าทรพัยสิ์นหลักไปจดัหา
ประโยชนใ์นรูปของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ หรือรายไดอ้ื่นใดในท านองเดียวกัน ตลอดจนท าการปรบัปรุง เปล่ียนแปลง 
พัฒนาศักยภาพพัฒนา และ/หรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นต่าง ๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรัสตเ์พื่อ
ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างต่อเนื่องในระยะยาว บรษิัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท ์(“KERM” หรือ “ผูจ้ดัการกองทรสัต”์) 
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องกองทรสัต ์ALLY ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่  10 มีนาคม 
2564 ไดม้ีมติเห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ALLY เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเขา้ลงทุนใน
ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรสัต ์ALLY รวมถึงการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุ
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายไดแ้ละสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม ไดแ้ก่ 
โครงการเดอะ คริสตัล ชัยพฤกษ์ (“โครงการ TCP”) ซึ่งปัจจุบนัอยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัท เดอะคริสตลั รีเทล จ ากัด 
(“TCR”) 

ส าหรบัการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักล่าว กองทรสัต ์ALLY จะลงทนุโดยการเช่าช่วงที่ดินจาก TCR 
ที่มีสญัญาเช่ากับบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากัด (เจา้ของที่ดิน) และเช่าพืน้ที่ในอาคารทัง้หมดจาก TCR รวมถึง 
การซื ้ออุปกรณ์ เฟอร์นิ เ จอร์ และงานระบบ จาก  TCR ทั้ งนี ้  TCR มีความสัมพันธ์กับผู้จัดการกองทรัสต์   
โดยมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือคุณกวินทร ์เอี่ยมสกุล และเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกัน   
ซึ่งไดแ้ก่ บรษิัท เบญจกิจพฒันา จ ากดั และบริษัท เกียรติสหมิตร จ ากดั 

มลูค่าการลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะไม่เกิน 280 ลา้นบาท หรือคิดเป็นมลูค่ารอ้ยละ 3.34 ของมลูค่า
สินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์ALLY ซึ่งมีมลูค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ
ของกองทรสัต ์ALLY ณ 31 ธันวาคม 2563 (ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั 8,377.65 ลา้นบาท) ดงันัน้ การเขา้ท ารายการจึงเขา้ข่ายเป็น
การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่ เ ก่ียวข้องกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม  
ผู้ถือหน่วยทรัสต ์โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่  สร. 26/2555 เรื่อง ข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์(รวมถึงที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ทั้งนี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดดงักล่าว จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ 

แหล่งเงินทุนของกองทรสัต ์ALLY ที่จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าว จะมาจากเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากธนาคารตามวงเงินคงเหลือที่เคยท าสญัญาเงินกูไ้ว ้ทัง้นี ้โครงสรา้งเงินทนุท่ีจะใชใ้นการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะ
ลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์นั้น  จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี ้สินและเงินทุนของกองทรัสต์  
สภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจบุนั 

ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรของ KERM ได้แต่งตั้งให้บริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่  เซอร์วิสเซส  
(ประเทศไทย) จ ำกัด (“ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ” หรือ “BTCAS”) ซึ่งเป็นที่ปรกึษำทำงกำรเงินที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. และเป็นอิสระจำกกองทรัสต ์ALLY SCBAM KERM และ บริษัทเจ้ำของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
(TCR) ในกำรใหค้วำมเห็นต่อผูถื้อหน่วยของกองทรสัต ์ALLY ในกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัตแ์ละกำรท ำรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนัของกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวขอ้ง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดักำรกองทรสัต)์ 
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ในกำรจัดท ำรำยงำนฉบับนี ้ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำโดยอำศัยข้อมูลและเอกสำรที่เผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนทั่วไป ข้อมูลจำกกำรวิเครำะหแ์ละคำดกำรณ์อุตสำหกรรม ข้อมูลและเอกสำรที่ไดร้ับจำกทำง KERM และ 
บรษิัทเจำ้ของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม รวมถึงกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำรของ KERM และ บรษิัทเจำ้ของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน
เพิ่มเติม ข้อมูลเอกสำรทำงกำรเงินของกองทรัสต์ ALLY รำยงำนกำรประเมินรำคำทรัพย์สินของผู้ประเมินอิสระ  
ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไม่สำมำรถรบัรองควำมถกูตอ้งหรือควำมสมบูรณค์รบถว้นของขอ้มลูที่ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อิสระไดร้บั 

อย่ำงไรก็ตำม สืบเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (หรือ “COVID-19”) ที่มี 
กำรแพร่ระบำดอยู่ในช่วงระยะเวลำทีจั่ดเตรียมรำยงำนฉบับนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่สำมำรถประเมิน
สถำนกำรณท์ี่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ได้อย่ำงแน่นอน ทั้งในแง่ระยะเวลำของวิกฤติดังกล่ำว รวมถึงผลกระทบ
ต่อโครงกำร TCP อย่ำงไรก็ตำม โครงกำร TCP มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบทั้งในด้ำนอุปสงคแ์ละอุปทำน 
หำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจมีกำรด ำเนินมำตรกำรใดๆ เพื่อควบคุม และ/หรือป้องกันกำรแพร่ระบำดของ  
COVID-19 ทั้งนี้  ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้ค ำนึงถึงผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ  
COVID-19 ต่อผลประกอบกำรของโครงกำร TCP ณ วันที่ท ำรำยงำนเท่ำน้ัน แต่ไม่ได้น ำผลกระทบที่เกิดจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ต่อผลประกอบกำรในอนำคตมำสะท้อนในกำรประเมินมูลค่ำกำร
เข้ำท ำรำยกำรในคร้ังนี ้เน่ืองจำกไม่สำมำรถประเมินผลกระทบได้อย่ำงแน่นอน นอกจำกนี้ มูลค่ำประเมินและ
มูลค่ำที่เกิดขึ้นจริง อำจมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ ซ่ึงที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไม่สำมำรถรับรอง
ควำมถูกต้องของผลลัพธท์ีค่ำดกำรณไ์ว้ได้ 

ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่สภาพเศรษฐกิจและข้อมูล 
ที่เกิดขึน้ขณะจัดท ารายงานเท่าน้ัน ซ่ึงหากปัจจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบ
ต่อความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระได้ โดยในการท ารายงานเพื่อให้ความเหน็ฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผลตามมาตรฐานเย่ียงผู้ประกอบการวิชาชีพที่
พึงกระท า และได้ให้เหตุผลบนพืน้ฐานของข้อมูลและการวิเคราะหอ์ย่างเที่ยงธรรม โดยค านึงถึงประโยชนข์อง 
ผู้ถือหน่วยของกองทรัสต ์ALLY เป็นส าคัญ 
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บทสรุปผู้บริหำร 

บริษัท เค.อี .  รีท แมเนจเมนท์ (“KERM” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”)  ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของ 
กองทรสัต ์ALLY ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 มีนาคม 2564 ไดม้ีมติเห็นควรใหเ้สนอ
ต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ALLY เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ของกองทรสัต ์ALLY รวมถึงการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแหล่งที่มา
ของรายไดแ้ละสรา้งผลตอบแทนให้กับผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม ไดแ้ก่ โครงการเดอะ คริสตัล 
ชยัพฤกษ์ (“โครงการ TCP”) ซึ่งปัจจบุนัอยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั (“TCR”) โดยมีรายละเอยีด
ดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดทรพัยสิ์นในโครงการ TCP ที่กองทรสัต ์ALLY จะเขา้ลงทนุ 

(1) ที่ดิน 

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินเป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี 2 เดือน (สัญญาสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2585)  
นับจากวันที่กองทรสัต  ์ALLY เขา้ลงทุนจาก TCR ซึ่งเป็นผูท้รงสิทธิการใชท้ี่ดินจ านวน 3 แปลงโดยมี 
เนือ้ท่ีตามเอกสารสิทธ์ิตามตารางดา้นล่าง ซึ่งปัจจุบันเจา้ของกรรมสิทธ์ิคือบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจ 
คา้ปลีก จ ากดั 

โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้ำส ำรวจ 
พืน้ทีด่นิทัง้หมด 
(ไร่-งำน-ตำรำงวำ) 

1575 (บางส่วน) 7 134 2-1-18.40 
1583 8 142 6-2-97.50 

5864 (บางส่วน) 6 371 1-2-5.00 
พืน้ทีร่วม 10-2-20.90 

(2) อาคาร 

สิทธิการเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน (สัญญาสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2585) นับจากวนัที่
กองทรสัต ์ALLY เขา้ลงทนุจาก TCR โดยมีรายละเอียดดงันี ้

อำคำร 
พืน้ทีใ่ห้เช่ำสุทธิในอำคำร
โดยประมำณ (ตร.ม.) 

พืน้ทีใ่ช้สอยในอำคำร
โดยประมำณ (ตร.ม.) 

A 2,108 
8,190 B 1,594 

D 2,238 
C 3,080 3,598 

รวมทัง้หมด 9,020 11,788 
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(3) เฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบ 

กรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อุปกรณ ์และงานระบบต่างๆ จาก TCR ไดแ้ก่ ระบบสาธารณูปโภคหลกัของ
โครงการ TCP ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  
ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบแก็ส ระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน ระบบนับรถ และ  
ระบบทีวี (Digital Signage) 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากที่ดินโฉนดเลขที่ 1575 1583 และ 5864 ที่กองทรัสต์ ALLY จะเข้าลงทุนแล้ว  
ยงัมีที่ดินโฉนดเลขที่ 1581 และ 22938 ซึ่งถกูใชเ้ป็นพืน้ท่ีจอดรถและทางเขา้ออกหลกัของโครงการ TCP เนื่องจากอยู่ติดกบั
ถนนชยัพฤกษ์ โดยปัจจุบนั TCR เขา้ท าสญัญาเช่าที่ดินระยะสัน้กับนายวิษณ ุมณีงามเลิศ (เจา้ของที่ดิน 2 โฉนดดงักล่าว) 
และมีการต่ออายุสัญญาเช่าทุก 3 ปี ดังนั้น หลังกองทรัสต์ ALLY เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมแล้ว  
สัญญาดังกล่าวจะถูกเปล่ียนผู้เช่าเป็นกองทรสัต ์ALLY และกองทรสัต ์ALLY จะตอ้งเป็นผู้ช  าระค่าเช่าที่ดินดังกล่าวให ้
นายวิษณ ุมณีงามเลิศ 

ทัง้นี ้ก่อนการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม KERM ไดจ้ดัใหม้ีบริษัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นจ านวน 2 ราย 
ไดแ้ก่ บริษัท โจนส ์แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“JLL”) และบริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด ์เซอรว์ิส จ ากัด 
(“KTAC”) (รวมเรียกว่า “ผู้ประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น”) ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑข์อง
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”)  เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม  โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้งสองรายเลือกใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ ( Income Approach)  
โดยรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี  ้

ผู้ประเมินมูลค่ำ
ทรัพยส์ิน 

มูลค่ำประเมิน
ตำมวิธีรำยได ้
(ล้ำนบำท) 

วันทีท่ ำกำร
ประเมิน 

มูลค่ำลงทุนของ
ทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุน
เพิ่มเติม (ล้ำนบำท) 

ต ่ำกว่ำรำคำ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

JLL 294.00 20 มกราคม 2564 
ไม่เกิน 280.00 

4.76 
KTAC 292.60 15 มกราคม 2564 4.31 

มลูค่าการลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะไม่เกิน 280 ลา้นบาท หรือคิดเป็นมลูค่ารอ้ยละ 3.34 ของมลูค่า
สินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์ALLY ซึ่งมีมลูค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ
ของกองทรสัต ์ALLY ณ 31 ธันวาคม 2563 (ซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ 8,377.65 ลา้นบาท) ทัง้นี ้TCR มีความสมัพนัธก์ับผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์โดยมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือคุณกวินทร ์เอี่ยมสกุล และเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่
รว่มกนั ซึ่งไดแ้ก่ บรษิัท เบญจกิจพฒันา จ ากดั และบรษิัท เกียรติสหมิตร จ ากดั 

ดังนั้น การเขา้ท ารายการจึงเขา้ข่ายเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์ับบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันกับผูจ้ัดการ
กองทรัสต์ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง 
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการ
และข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึง ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี ้  
การนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สีย
เป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ 
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คณะกรรมกำรของ KERM ไดแ้ต่งตัง้ใหบ้ริษัท เบเคอร ์ทิลล่ี คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (“ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ” หรือ “BTCAS”) ซึ่งเป็นที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
ก.ล.ต. และเป็นอิสระจำกกองทรสัต ์ALLY SCBAM KERM และ บริษัทเจำ้ของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม (TCR) ในกำร
ใหค้วำมเห็นต่อผูถื้อหน่วยของกองทรสัต ์ALLY ในกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัตแ์ละกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของ
กองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวขอ้ง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดักำรกองทรสัต)์ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้นมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
โครงการ TCP ตัง้อยู่ในท าเลที่มีศักยภาพ มีการเติบโตในดา้นอัตราการเช่าพืน้ที่อย่างต่อเนื่อง มีผูเ้ช่าพืน้ที่รายย่อยที่มี
ศกัยภาพและมีความหลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการสรา้งรายไดแ้ละกระแสเงินสดใหแ้ก่กองทรสัต ์ALLY ภายใน
ระยะเวลาอนัสัน้ โดยกองทรสัต ์ALLY จะมี EBITDA เพิ่มขึน้ประมาณ 19.24 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.9 ในปีแรกที่เขา้ลงทนุ 
(อา้งอิงงบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2563) 

นอกจากนี ้การเขา้ท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความสมเหตสุมผล เนื่องจากบคุคลที่
เก่ียวโยงกนัมีประสบการณใ์นดา้นการบริหารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์การบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยใ์นกองทรสัต ์ALLY 
จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อีกทัง้ บรษิัทในกลุ่มของผูข้ายทรพัยสิ์นจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซึ่ง
สินทรพัยป์ระมาณ 5.27 ลา้นบาท และเป็นการลดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นตวัทรพัยสิ์นปัจจบุนัของกองทรสัต ์ALLY 
ซึ่งมีที่ตัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คียงกบัโครงการ TCP 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการพิจารณาความเหมาะสมของมลูค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์ALLY 
จะลงทุนเพิ่มเติม ดว้ยวิธีประเมินมลูค่าตามบญัชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสดอิสระโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ซึ่งสรุป
มลูค่าไดด้งันี ้

วิธีการประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ิน
ทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม (ล้านบาท) 

ความเหมาะสมของ
วิธีการประเมิน 

มลูค่ำตำมบญัชี 217.76 ไม่เหมำะสม 
ประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 309.49/1 เหมำะสม 
หมำยเหต:ุ /1 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดจำกกำรลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม (Present Value) หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยในกำรไดม้ำ

ซึ่งสินทรพัยท์ี่จะลงทนุเพ่ิมเติม (Set Up Cost) 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของวิธีการประเมิน ดงันี  ้

วิธีมูลค่าตามบัญชี เป็นวิธีที่สะทอ้นถึงมลูค่ำของทรพัยสิ์น ณ เวลำใดเวลำหน่ึง โดยไม่ไดค้  ำนึงถึงควำมสำมำรถ
ในกำรสรำ้งกระแสเงินสดในอนำคตของทรพัยสิ์นดงักล่ำว ดังน้ัน จึงเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของ
ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์ALLY จะลงทุนเพิ่มเติม 

วิธีประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำร
สรำ้งกระแสเงินสดของทรพัยสิ์น โดยวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนในอดีต ขอ้มลูอตุสำหกรรม ขอ้มลูที่ไดร้บัจำกเจำ้ของทรพัย์
ของโครงกำร และขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ALLY ดังน้ัน จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของ
ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์ALLY จะลงทุนเพิ่มเติม 
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สรุปมูลค่ายุติธรรมของทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในทรัพยส์ินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมดังนี ้

 รำยละเอียด มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
(1) มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจำกกำรลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะ

ลงทนุเพิ่มเติม (Present Value) 
311.45 

(2) ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ (Set Up Cost)/1 (1.96) 
(3) = (1) – (2) มูลค่ำยุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม 309.49 

(4) มลูค่าเงินลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม (280.00) 
(5) = (3) – (4) มูลค่ำยุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติมสูงกว่ำมูลค่ำ

เงนิลงทนุในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม (NPV) 
29.49 

หมายเหต:ุ /1  ประมาณการค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ประกอบไปดว้ย ค่าที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงิน
กูย้ืม และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 

ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำรำคำในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีเ้ป็นราคาทีเ่หมาะสม 

ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาว่าปัจจยัหลกัที่ส่งผลกระทบต่อมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด
อิสระจากการลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม (NPV) ขา้งตน้ ไดแ้ก่ อตัราการเช่าพืน้ที่ และอตัราค่าเช่าพืน้ที่ของทรพัยสิ์น ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

• ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดก้ าหนดสมมติฐานใหอ้ตัราการเช่าพืน้ท่ีคงที่ที่รอ้ยละ 85.00 ซึ่งใกลเ้คียงกบัอตัรา
การเช่าพืน้ที่ในปัจจบุนั (ขอ้มลู ณ 31 ธันวาคม 2563) ตามหลกัความระมดัระวงั ซึ่งหากอตัราการเช่าพืน้ท่ีมี
การเติบโตเพิ่มขึ ้นสูงกว่าอัตราการเช่าพื ้นที่  ณ ปัจจุบัน จะส่งผลให้ NPV และอัตราผลตอบแทน 
ต่อผูถื้อหน่วยสงูขึน้ 

• ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดก้ าหนดสมมติฐานใหอ้ัตราค่าเช่าพืน้ที่ของทรพัย์สินเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.00 และ 
1.74 ส าหรบัพืน้ที่ค่าเช่าคงที่และค่าเช่าผันแปร ตามล าดับ ซึ่งเทียบเคียงไดก้ับอัตราการเพิ่มขึน้ของค่าเช่า
พืน้ท่ีในปัจจบุนั (ขอ้มลู ณ 31 ธันวาคม 2563) ตามหลกัความระมดัระวงั ซึ่งหากอตัราค่าเช่าพืน้ท่ีมีการเติบโต
สงูขึน้กว่าสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้จะส่งผลให ้NPV และอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยสงูขึน้ 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหน่วยทรัสตค์วรอนุมัติกำรลงทุนในสินทรัพยข์อง
กองทรัสตแ์ละกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกันของกองทรัสตก์ับบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง (บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำร
กองทรัสต)์ อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิการท ารายการดงักล่าวอยู่ในดุลยพินิจของผูถื้อหน่วยทรสัต์
เป็นส าคัญ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอแนะน าใหผู้้ถือหน่วยทรัสตศ์ึกษาขอ้มูลในเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นครัง้นีด้ว้ย เพื่อใชว้ิจารณญาณและดลุพินิจประกอบกำรพิจำรณำในการตดัสินใจเพื่อ
ลงคะแนนเสียงไดอ้ย่างเหมาะสม 
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อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากสถานการณไ์วรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 2019 (หรือ “COVID-19”) ที่มีการแพร่ระบาด
อยู่ในช่วงระยะเวลาที่จดัเตรียมรายงานฉบบันี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถประเมินสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบั 
COVID-19 ได้อย่างแน่นอน ทั้งในแง่ระยะเวลาของวิกฤติดังกล่าว รวมถึงผลกระทบต่อโครงการ TCP อย่างไรก็ตาม 
โครงการ TCP มีแนวโนม้ที่จะไดร้บัผลกระทบทัง้ในดา้นอปุสงคแ์ละอปุทาน หากหน่วยงานท่ีมีอ  านาจมีการด าเนินมาตรการ
ใดๆ เพื่อควบคมุ และ/หรือป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไดค้  านึงถึงผลกระทบจาก
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อผลประกอบการของโครงการ TCP ณ วันที่ท  ารายงานเท่านัน้ แต่ไม่ไดน้ า
ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อผลประกอบการในอนาคตมาสะทอ้นในการประเมิน
มลูค่าการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้เนื่องจากไม่สามารถประเมินผลกระทบไดอ้ย่างแน่นอน นอกจากนี ้มลูค่าประเมินและมลู
ค่าที่เกิดขึน้จริง อาจมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรบัรองความถกูตอ้งของ
ผลลพัธท์ี่คาดการณไ์วไ้ด ้

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ขอรบัรองว่าไดพ้ิจารณาและวิเคราะหข์อ้มลูต่างๆ และใหค้วามเห็นอย่างรอบคอบและ
เที่ยงธรรมตามมาตรฐานเยี่ยงผูป้ระกอบการวิชาชีพที่พึงกระท า โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั
ทั้งนี ้ในการให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระข้างตน้ ไดพ้ิจารณาโดยอาศัยข้อมูลและเอกสารที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนทั่วไป ข้อมูลจากการวิเคราะหแ์ละคาดการณอ์ุตสาหกรรม ขอ้มูลและเอกสารต่างๆ ท่ีไดร้บัจากทางบริษัทฯ 
รวมถึงการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรบัรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์
ครบถ้วนของข้อมูลที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจาก  KERM และการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ  KERM นอกจากนี ้ 
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่น าเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี ้เป็นการแสดงความเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตุสมผลของการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัต์และการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 
(บุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์)  โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานที่  
สภาพเศรษฐกิจและขอ้มูลที่เกิดขึน้ขณะจดัท ารายงานเท่านั้น ซึ่งหากปัจจยัดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 
อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระได ้  
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รำยกำรควำมเหน็ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิอิสระเก่ียวกับกำรได้มำซ่ึงสินทรัพยข์อง
กองทรัสตแ์ละกำรท ำรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกันของกองทรัสตกั์บบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง  

(บุคคลทีเ่ก่ียวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต)์ 

บริษัท เค.อี .  รีท แมเนจเมนท์ (“KERM” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”)  ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของ 
กองทรสัต ์ALLY ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 มีนาคม 2564 ไดม้ีมติเห็นควรใหเ้สนอ
ต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ALLY เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ของกองทรสัต ์ALLY รวมถึงการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแหล่งที่มา
ของรายไดแ้ละสรา้งผลตอบแทนให้กับผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม  ไดแ้ก่ โครงการเดอะ คริสตัล 
ชยัพฤกษ์ (“โครงการ TCP”) ซึ่งปัจจบุนัอยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั (“TCR”) 

มลูค่าการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมจะไม่เกิน 280 ลา้นบาท หรือคิดเป็นมลูค่ารอ้ยละ 3.34 ของมลูค่า
สินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์ALLY ซึ่งมีมลูค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ
ของกองทรสัต ์ALLY ณ 31 ธันวาคม 2563 (ซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ 8,377.65 ลา้นบาท) ทัง้นี ้TCR มีความสมัพนัธก์ับผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์โดยมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือคุณกวินทร ์เอี่ยมสกุล และเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่
รว่มกนั ซึ่งไดแ้ก่ บรษิัท เบญจกิจพฒันา จ ากดั และบรษิัท เกียรติสหมิตร จ ากดั 

ดังนั้น การเขา้ท ารายการจึงเขา้ข่ายเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์ับบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันกับผูจ้ัดการ
กองทรสัต ์ที่ตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและ
ขอ้ความในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(รวมถึงที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้การนบัคะแนน
เสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่มีการขอมติ 

1. ลักษณะและรำยละเอียดของรำยกำร 

1.1. ลักษณะทั่วไปของรำยกำร 

ส ำหรับกำรลงทุนในทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงกำร TCP นี ้กองทรัสต ์ALLY จะเช่ำช่วงที่ดินจำกบริษัท  
เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั (“TCR”) ที่มีสญัญาเช่ากบับรษิัทเจา้ของทรพัยสิ์น (บรษิัท ปตท. บรหิารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั) และ
เช่าพืน้ท่ีทัง้หมดในอาคารจาก TCR รวมถึง การซือ้อปุกรณ ์เฟอรน์ิเจอร ์และงานระบบจาก TCR โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ที่ดิน 

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินเป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี 2 เดือน (สัญญาสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2585)  
นับจากวันที่กองทรสัต ์ALLY เขา้ลงทุนจาก TCR ซึ่งเป็นผูท้รงสิทธิการใชท้ี่ดินจ านวน 3 แปลงโดยมี 
เนือ้ท่ีตามเอกสารสิทธ์ิตามตารางดา้นล่าง ซึ่งปัจจุบันเจา้ของกรรมสิทธ์ิคือบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจ 
คา้ปลีก จ ากดั 
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โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้ำส ำรวจ 
พืน้ทีด่นิทัง้หมด 
(ไร่-งำน-ตำรำงวำ) 

1575 (บางส่วน) 7 134 2-1-18.40 
1583 8 142 6-2-97.50 

5864 (บางส่วน) 6 371 1-2-5.00 
พืน้ทีร่วม 10-2-20.90 

(2) อาคาร 

สิทธิการเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน (สัญญาสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2585) นับจากวนัที่
กองทรสัต ์ALLY เขา้ลงทนุจาก TCR โดยมีรายละเอียดดงันี ้

อาคาร 
พืน้ทีใ่ห้เช่าสุทธิในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

พืน้ทีใ่ช้สอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

A 2,108 
8,190 B 1,594 

D 2,238 
C 3,080 3,598 

รวมทัง้หมด 9,020 11,788 

(3) เฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบ 

กรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อุปกรณ ์และงานระบบต่างๆ จาก TCR ไดแ้ก่ ระบบสาธารณูปโภคหลกัของ
โครงการ TCP ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  
ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบแก็ส ระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน ระบบนับรถ และ  
ระบบทีวี (Digital Signage) 

แหล่งเงินทุนของกองทรสัต ์ALLY ที่จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าว จะมาจากเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากธนาคารตามวงเงินคงเหลือที่เคยท าสญัญาเงินกูไ้ว ้ทัง้นี ้โครงสรา้งเงินทนุท่ีจะใชใ้นการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะ
ลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์นั้น  จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี ้สินและเงิ นทุนของกองทรัสต์  
สภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจบุนั 

นอกจากนี ้เนื่องจาก TCR มีความสัมพันธ์กับผูจ้ัดการกองทรสัต ์โดยมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือคุณกวินทร ์
เอี่ยมสกุล และเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ซึ่งไดแ้ก่ บริษัท เบญจกิจพัฒนา จ ากัด และ 
บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากัด ดงันัน้ การเขา้ท ารายการจึงเขา้ข่ายเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บับุคคลที่เก่ียวขอ้ง
กันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิของ
กองทรัสต์ ALLY ณ 31 ธันวาคม 2563 (ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 8,377.65 ล้านบาท) จึงต้องไดร้ับการอนุมัติจากที่ประชุม 
ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและ
ขอ้ความในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถึงที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) 
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1.2. วันทีเ่กิดรำยกำร 

ภำยหลงัจำกที่ไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์และคู่สญัญำไดป้ฏิบตัิตำม เงื่อนไขบงัคบั
ก่อนที่ก ำหนดไวใ้นสัญญำที่เก่ียวขอ้งกับกำรไดม้ำซึ่งทรัพยสิ์นของกองทรสัต์ ALLY เรียบรอ้ยแลว้ โดยใหถื้อว่ำมติของ 
ที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นเรื่องนีจ้ะมีอำย ุ1 ปี นบัจำกวนัท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติ 

1.3. คู่สัญญำทีเ่กี่ยวข้องและลกัษณะควำมสัมพนัธร์ะหว่ำงกนั 

คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้อง 

ผูซ้ือ้: บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตี กระท าในนามทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุใน
สิทธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์อลัไล (“กองทรสัต ์ALLY”)  

ผูข้าย:  บรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ำกดั (“TCR”)  

ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างกัน: 

1. TCR เป็นบรษิัทท่ีจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายประเทศไทย และเป็นผูถื้อสิทธิการเช่าท่ีดิน และกรรมสิทธ์ิใน
อาคาร เฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบของโครงการ TCP ในปัจจบุนั 

2. TCR มีควำมสัมพันธ์ กับ KERM (ผู้จัดกำรกองทรัสต )์ โดยมีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน คือคุณกวินทร์ 
เอี่ยมสกุล และเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน ซึ่ ง ได้แก่  บริษัท  
เบญจกิจพฒันำ จ ำกดั และบรษิัท เกียรติสหมิตร จ ำกดั 

ดังนั้น บริษัท เดอะคริสตัล รีเทล จ ำกัด (“TCR”) จึงเป็นผูท้ี่มีความเก่ียวโยงกันกับบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์
จ ากดั (“KERM”) ซึ่งเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมนี ้
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1.4. ขนำดของรำยกำร 

ขนำดรำยกำรตำมเกณฑร์ำยกำรเกี่ยวโยงจำกกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสตก์ับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั
กับผู้จัดกำรกองทรัสต ์

TCR มีความสมัพนัธก์บั KERM (ผูจ้ดัการกองทรสัต)์ โดยมีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน คือคณุกวินทร ์เอี่ยมสกลุ และ
เป็นบริษัทในเครือเดียวกนั โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั ซึ่งไดแ้ก่ บริษัท เบญจกิจพฒันา จ ากัด และบริษัท เกียรติสหมิตร 
จ ากดั ดงันัน้ จึงเป็นผูท้ี่มีความเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะมีขนาดของรายการอยู่ที่ไม่เกิน 280 ลา้นบาท หากเมื่อน ามาค านวณ
ขนาดของรายการตามประกาศที่เก่ียวขอ้ง พบว่ามีขนาดของรายการไม่เกินรอ้ยละ 3.34 ของมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิของ
กองทรสัต ์ALLY ตามงบการเงินตรวจสอบสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณขนาดของรายการ
ดงันี ้

ขนาดของรายการ = มลูค่าของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิม่เติม x 100 
  สินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์ALLY 

= ไม่เกิน 280  ลา้นบาท x 100 
 8,377.65 ลา้นบาท 

= ไม่เกินร้อยละ 3.34 

ทั้งนี ้ การเข้าท ารายการเก่ียวโยงที่มีขนาดของรายการตั้งแต่ 20,000,000 หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่า
สินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์(แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า) กองทรสัต ์ALLY จึงมีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการ
ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและจะตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของ  
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ 

ในการจดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์งักล่าว กองทรสัต ์ALLY จะตอ้งจดัส่งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้ม
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับความเหมาะสมของการเขา้ท ารายการ และความเหมาะสมของราคา
ยุติธรรมของรายการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เ ป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม 
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์
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1.5. รำยละเอียดของทรัพยส์นิทีก่องทรัสต ์ALLY จะเข้ำลงทุน 

ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมคือโครงการเดอะ คริสตัล ชัยพฤกษ์ (“โครงการ TCP”) โดยมีรายละเอียดทรพัยสิ์น
ดงัต่อไปนี ้

1.5.1. ข้อมูลทั่วไปของทรัพยส์นิ 

โครงการ TCP ตัง้อยู่เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 5 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวดั
นนทบรุ ีโดยทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์ALLY จะลงทนุเพิ่มเติมประกอบดว้ย 

- สิทธิการเช่าช่วงที่ดินเป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี 2 เดือน (สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2585) 
นับจากวันที่กองทรสัต์ ALLY เข้าลงทุน จาก TCR ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิการใชท้ี่ดินจ านวน 3 แปลง 
โดยมีเนือ้ท่ีตามเอกสารสิทธ์ิจ านวน 10 ไร ่2 งาน 20.90 ตารางวา 

- สิทธิการเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน (สัญญาสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2585) นับจาก
วนัท่ีกองทรสัต ์ALLY เขา้ลงทนุจาก TCR โดยมีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 9,020 ตร.ม. 

- กรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบต่างๆ จาก TCR 

1.5.2. รำยละเอียดทีด่ินทีก่องทรัสต ์ALLY จะเข้ำลงทนุเพิ่มเติม 

กองทรัสต์ ALLY จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินบางส่วนจาก TCR เป็นระยะเวลาประมาณ  
21 ปี 2 เดือน (สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2585) นบัจากวนัท่ีกองทรสัต ์ALLY เขา้ลงทนุ ของโฉนดที่ดินเลขที่ 
1575 1583 และ 5864 จ านวน 3 โฉนด คิดเป็นเนือ้ที่รวม 10 ไร่ 2 งาน 20.90 ตารางวา โดยปัจจุบันโฉนดที่ดิน
ดงักล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากัด (“PTTRM”) อย่างไรก็ตาม สิทธิการเช่าที่ดิน
และกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรา้งบนโฉนดดงักล่าวติดภาระจ านองกบั BBL ซึ่ง TCR ตอ้งด าเนินการปลดภาระจ านอง
ก่อนที่กองทรสัต ์ALLY จะเขา้ลงทนุ  ทัง้นี ้ท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโครงการ TCP มีรายละเอียดดงันี ้

โฉนดเลขที ่
พืน้ทีด่นิทัง้หมด 
(ไร่-งำน-ตำรำงวำ) 

กรรมสิทธิ ์ ผู้เช่ำ ภำระผูกพัน 

1575  
(บางส่วน) 

2-1-18.40 PTTRM TCR TCR มอบสิทธิการเช่าที่ดิน 
และกรรมสิทธ์ิส่ิงปลกูสรา้ง 
เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ BBL 

1583* 6-2-97.50 PTTRM TCR TCR มอบสิทธิการเช่าที่ดิน
และกรรมสิทธ์ิส่ิงปลกูสรา้ง 
เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ BBL 

5864  
(บางส่วน) 

1-2-5.00 PTTRM TCR TCR มอบสิทธิการเช่าที่ดิน 
และกรรมสิทธ์ิส่ิงปลกูสรา้ง 
เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ BBL 

พืน้ทีร่วม 10-2-20.90    



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

18 

หมายเหต:ุ * อา้งอิงจากรา่งรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย จดัท าโดย Baker Mckenzie โฉนดที่ดินเลขที่ 1583 เดิม
เป็นกรรมสิทธิ์ของบคุคลหนึ่ง ซึ่ง PTTRM ไดท้ าการเช่าที่ดินจากบคุคลดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี ต่อมา PTTRM ไดน้ าที่ดินนี ้
ออกให ้TCR เช่าช่วง ตามสญัญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสรา้งอาคาร โดยมีระยะเวลาการเช่าตัง้แต่ 16 มกราคม 2556 – 30 มิถุนายน 
2585 ทัง้นี ้เม่ือวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เจา้ของที่ดินกบั PTTRM ไดจ้ดทะเบียนเลิกสญัญาเช่าระหว่างกนั  เนื่องจาก PTTRM 
ไดท้ าการซือ้ที่ดินดงักล่าวจากเจา้ของที่ดิน ส่งผลใหก้ารเช่าช่วงระหว่าง PTTRM และ TCR ย่อมระงบัตามไปดว้ย อย่างไรก็ตาม 
TCR จะตอ้งท าสญัญาเช่าที่ดินโดยตรงจาก PTTRM  

1.5.3. รำยละเอียดอำคำรทีก่องทรัสต ์ALLY จะเข้ำลงทุนเพิม่เติม 

อำคำร 
พืน้ทีใ่ห้เช่ำสุทธิในอำคำร
โดยประมำณ (ตร.ม.) 

พืน้ทีใ่ช้สอยในอำคำร
โดยประมำณ (ตร.ม.) 

A 2,108  
8,190 B 1,594 

D 2,238 
C 3,080 3,598 

รวมทัง้หมด 9,020 11,788 

 

แผนผังโครงกำร 

 
ชัน้ 1 

 
ชัน้ 2 

ที่มา: KERM  
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ภำพถ่ำยโครงกำร 

  
ที่มา: KERM 

1.5.4. ลกัษณะกำรจัดหำผลประโยชน ์

ภายหลงัการเขา้ลงทุน กองทรสัต ์ALLY โดยผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะเขา้เป็น
คู่สัญญากับผู้เช่ารายย่อยแทน TCR ในสัญญาเช่าพืน้ที่ และสัญญาบริการ ทั้งนี ้ภายหลังที่กองทรัสต์ ALLY  
เข้าลงทุน KERM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ จะมอบหมายให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพยเ์ข้าท าหน้าที่บริหาร
อสงัหารมิทรพัยข์องโครงการ TCP 

1.5.5. ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

• อัตรำกำรเช่ำพืน้ทีแ่ละอตัรำคำ่เช่ำและบริกำรเฉลี่ย 

 2560 2561 2562 2563 
พืน้ท่ีใหเ้ชา่ (ตารางเมตร/เดือน) 9,020 9,020 9,020 9,020 
อตัราการเชา่เฉล่ีย (รอ้ยละ) 69.3 76.7 80.8 84.2 
อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย  
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

390 399 397 357 

ที่มา: KERM  
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

• ผลกำรด ำเนินงำน/1 

ผลการด าเนินงานของโครงการ TCP ตามงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีส าหรบัปีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2560 2561 2562 และงบการเงินที่ยังไม่ไดต้รวจสอบส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ 
บจ. เดอะครสิตลั รีเทล เป็นดงันี ้
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หน่วย : ล้ำนบำท 2560 2561 2562 2563/1 
รายไดร้วม 60.21 61.93 61.27 51.12 
ค่าใชจ้า่ยรวม (60.61) (67.44) (67.51) (59.15) 
ก าไรจากการด าเนินงาน (0.40) (5.82) (6.75) (8.03) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

19.75 18.29 16.34 11.18 

หมายเหตุ:  ผลการด าเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของ TCR เป็นไปตามลกัษณะการจัดหาผลประโยชน ์ณ ปัจจุบัน ซึ่ งอาจ
รวมถึงรายไดอ่ื้นและค่าใชจ้่ายอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับการด าเนินงานของอสงัหาริมทรพัย ์ทัง้นี ้โครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกต่างจากลักษณะและโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายภายหลังที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน ดังนั้น ผลการด าเนินงานตามงบการเงิ นตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อ 
ประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคตได ้ 

 /1 ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 อา้งอิงจากงบการเงินที่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2563 ของ TCR 

• รำยได้อื่น 

โครงการ TCP มีรายไดอ้ื่นนอกเหนือจากรายไดห้ลัก เช่น รายไดก้ารให้บริการพืน้ที่ชั่วคราวบริเวณ 
ลานชั้นล่างของอาคาร ซึ่งประกอบไปดว้ยผูเ้ช่าเหมางานอีเวน้ต์ และผูเ้ช่ารายย่อยต่างๆ นอกจากนีย้งัมีรายได  ้
ค่าสาธารณปูโภค และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ท่ีติดตัง้ป้ายโฆษณา เป็นตน้ 

• ข้อมูลผู้เช่ำรำยย่อย 

สดัส่วนของพืน้ท่ีใหเ้ชา่ (NLA) ตามประเภทธุรกจิของผูเ้ช่ารายย่อยเป็นดงันี ้

สัดส่วนของพืน้ทีใ่ห้เช่ำ (NLA) ตำมประเภทธุรกิจของผู้เช่ำรำยย่อย  
ทรพัยสิ์นปัจจบุนัของกองทรสัต ์ALLY  

ก่อนเขา้ท ารายการ 
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้

 

 

 

อาหารและ
เครื่องด่ืม, 
17.8%

เฟอรน์ิเจอร์
และของแต่ง
บา้น, 16.2%

ซุปเปอรม์าร์
เก็ต, 9.6%

การศกึษาและเด็ก, 8.2%
โรงหนงั, 
7.4%

ฟิตเนสและ
กีฬา, 6.3%

สขุภาพ
และความ
งาม, 
5.2%

ส านกังาน, 
4.7%

อื่นๆ, 17.6%

พืน้ท่ีว่าง, 
6.9%

อาหารและ
เครื่องด่ืม, 
18.5%

ซุปเปอรม์าร์
เก็ต, 17.8%

การศกึษาและ
เด็ก, 15.0%

ฟิตเนสและ
กีฬา, 10.7%

แฟชั่นและ
เครื่องประดบั
, 5.1%

สขุภาพและ
ความงาม, 
3.8%

ธนาคารและ
การเงิน, 
3.7%

รา้นคา้ปลกี, 
2.4%

อื่นๆ, 7.4%

พืน้ท่ีว่าง, 
15.8%
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ทรัพยส์ินทัง้หมดของกองทรัสต ์ALLY หลังเข้ำท ำรำยกำร 

 

สดัสว่นรายไดข้องพืน้ท่ีใหเ้ช่า (NLA) ตามประเภทธุรกจิของผูเ้ชา่รายย่อยเป็นดงันี ้

สัดส่วนรำยไดข้องพืน้ทีใ่หเ้ช่ำ (NLA) ตำมประเภทธุรกจิของผู้เช่ำรำยย่อย  
ทรพัยสิ์นปัจจบุนัของกองทรสัต ์ALLY  

ก่อนเขา้ท ารายการ 
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้

  
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทรสัต ์ALLY หลงัเขา้ท ารายการ 

 

ที่มา: KERM  
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

อาหารและ
เครื่องด่ืม, 17.9%

เฟอรน์ิเจอรแ์ละ
ของแต่งบา้น, 

15.3%

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต, 
10.1%การศกึษาและเด็ก, 

8.6%โรงหนงั, 7.0%

ฟิตเนสและกีฬา, 
6.6%

สขุภาพและความงาม, 
5.1%

ส านกังาน, 4.4%

อื่นๆ, 17.6%

พืน้ท่ีว่าง, 7.5%

อาหารและ
เครื่องด่ืม, 
24.7%

เฟอรน์ิเจอร์
และของแต่ง
บา้น, 19.4%

ธนาคารและการเงิน, 9.1%
สขุภาพและความงาม, 

8.8%

แฟชั่นและเครื่องประดบั, 
7.7%

ซุปเปอร์
มารเ์ก็ต, 
6.9%

การศกึษา
และเด็ก, 
7.0%

ฟิตเนสและ
กีฬา, 5.7%

ส านกังาน,
4.2%

อื่นๆ, 6.4%

อาหารและ
เครื่องด่ืม, 
29.0%

การศกึษา
และเด็ก, 
13.9%ฟิตเนสและ

กีฬา, 12.8%ซุปเปอรม์าร์
เก็ต, 10.5%

ธนาคารและ
การเงิน, 
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แฟชั่นและ
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เครื่องด่ืม, 23.6%

เฟอรน์ิเจอรแ์ละ
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• ผู้เช่ำรำยใหญ่จ ำแนกตำมพืน้ทีเ่ช่ำถำวรและรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 

ผูเ้ช่ารายย่อย 5 อันดับแรกที่มีพืน้ที่เช่าถาวร (NLA) มากที่สุดของทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์ALLY จะเขา้
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้

ล ำดับ ชื่อผู้เช่ำ 
ประเภทธุรกิจ 
ผู้เช่ำรำยย่อย 

พืน้ทีใ่ห้เช่ำ 
(ตำรำงเมตร) 

สัดส่วนพืน้ทีใ่ห้เช่ำ 
(ร้อยละ) 

1 บรษิัท เซ็นทรลั ฟู้ด รีเทล จ ากดั ซุปเปอรม์ารเ์กต็  1,604.43  17.79% 
2 บรษิัท พีเอ็ม เฮลทแ์คร ์เซ็นตเ์ตอร ์จ ากดั สขุภาพและความงาม  704.10  7.81% 
3 บรษิัท มิสเตอร.์ ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จ ากดั การตกแต่งบา้น  516.05  5.72% 
4 บรษิัท เบทเทอร ์สยาม มิวสิค อินเตอร ์จ ากดั การศกึษาและเดก็ 409.00 4.53% 
5 บรษิัท ไก่ชยัพฤกษ์  จ ากดั อาหารและเครื่องดืม่ 256.90 2.85% 

รวม 3,490.48  38.70% 
ที่มา: KERM  
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

ผู้เช่ารายย่อย 5 อันดับแรกที่มีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากพืน้ที่เช่าถาวร (NLA) มากที่สุดของ
ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์ALLY จะเขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้

ล ำดับ ชื่อผู้เช่ำ 
ประเภทธุรกิจ 
ผู้เช่ำรำยย่อย 

รำยได้ค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำร 

(บำท/เดือน) 

สัดส่วนรำยได้
และค่ำบริกำร 

(ร้อยละ) 
1 บรษิัท เซ็นทรลั ฟู้ด รีเทล จ ากดั ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 332,864.53  10.43% 
2 บรษิัท พีเอ็ม เฮลทแ์คร ์เซ็นตเ์ตอร ์จ ากดั สขุภาพและความงาม 267,558.00  8.38% 
3 บรษิัท คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต ์รีเทล จ ากดั อาหารและเครื่องดืม่ 157,641.59  4.94% 
4 นายณฐพล  มั่นคง อาหารและเครื่องดืม่ 138,774.72  4.35% 
5 บริษัท เบทเทอร์ สยาม มิวสิค อินเตอร์ 

จ ากดั 
การศกึษาและเดก็ 

130,880.00  4.10% 

รวม 1,027,718.84 32.19% 
ที่มา: KERM  
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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• ปีทีค่รบอำยุสัญญำของผู้เช่ำรำยย่อย 

ปีที่ครบก าหนดอายสุญัญาส าหรบัพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) ของผูเ้ช่ารายย่อยในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์ALLY 
จะเขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้

ปี พ.ศ. 
พืน้ทีใ่ห้เช่ำ (NLA) รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร 

ตำรำงเมตร ร้อยละ บำท/เดอืน ร้อยละ 
2564  2,712.77  30.08%  1,253,027.06  39.25% 
2565  2,186.88  24.25%  622,638.23  19.51% 
2566  2,698.36  29.92%  1,316,513.47  41.24% 

พืน้ท่ีว่าง  1,421.89  15.76%  -    0.00% 
รวม  9,019.90  100.00%  3,192,178.75  100.00% 

ที่มา: KERM  
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

1.6. อำยุของสัญญำเช่ำชว่งทีด่นิและสัญญำเช่ำพืน้ทีอ่ำคำร 

KERM ในฐานะผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะเขา้ท ารายการเช่าช่วงที่ดินทั้งหมดจากบริษัท เดอะคริสตัล รีเทล จ ากัด  
ที่มีสญัญาเช่ากบับรษิัทเจา้ของทรพัยสิ์น (PTTRM) ในปัจจบุนั และเช่าพืน้ท่ีทัง้หมดในอาคารจากบรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล 
จ ากดั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงกำร อำยุสัญญำเช่ำ วันทีส่ิน้สุดสัญญำเช่ำ 
TCP 21 ปี 2 เดือน 30 มิถนุายน 2585 

อายุของสัญญาเช่าจะเริ่มนับจากวนัที่กองทรสัต์ ALLY เขา้ลงทุน  โดยคาดว่ากองทรสัต ์ALLY จะเขา้ลงทุนใน
ทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 
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1.7. สรุปสำระส ำคัญของสัญญำและร่ำงสัญญำทีเ่กี่ยวข้องกับกำรเข้ำท ำรำยกำร 

1.7.1. สรุปสัญญำกำรกู้ยืมเงนิ 

กำรเขำ้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิในครัง้นี ้กองทรสัต ์ALLY จะใชแ้หล่งเงินทนุจำกเงินกูย้ืม
ระยะยำวจำกธนำคำรตำมวงเงินคงเหลือที่เคยท ำสญัญำเงินกูไ้ว ้โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ผู้ให้เงนิกู ้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้กู้ ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยอ์ลัไล (เปล่ียนชื่อเป็นทรสัตเ์พื่อการ

ลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์อลัไล เมื่อวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2564) 
วงเงนิกู ้ วงเงินกูแ้ละสินเชื่อทัง้หมดจ านวนรวมไม่เกิน 4,405,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น 

วงเงินท่ี 1 : วงเงินกูร้ะยะยาวเพื่อใชใ้นการซือ้ทรพัยสิ์น ดงันี ้
1) จ านวนไมเ่กิน 2,764,000,000 บาท ใชส้ าหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทนุครัง้แรก 
2) จ านวนไมเ่กิน 1,261,000,000 บาท ใชส้ าหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะ

ลงทนุเพิ่มเติมในอนาคต ภายในวนัท่ี 31มกราคม 2565 
วงเงินท่ี 2 : วงเงินตั๋วสญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) จ านวน 280,000,000 บาท 

เพื่อช าระภาษีมลูค่าเพิ่มในการแปลงสภาพจากกองทนุรวมสิทธิการเชา่
อสงัหารมิทรพัยค์รสิตลั รีเทล โกรท 

วงเงินท่ี 3 : วงเงินหนงัสือค า้ประกนั จ านวน 100,000,000 บาท เพื่อค า้ประกนั
สาธารณปูโภค (ไฟฟ้าและประปา) 

อัตรำดอกเบีย้ส ำหรับ
วงเงนิทรัพยส์นิทีจ่ะลงทนุ
เพิ่มเติม 

ไม่เกิน MLR ลบรอ้ยละ 1.75 ต่อปี  

กำรช ำระคืนเงนิกู ้ ผูกู้ต้กลงช าระคืนเงินตน้ใหแ้กธ่นาคารเป็นงวด รวม 24 งวด โดยจะช าระงวดแรกในวนั
สดุทา้ยของเดือนที่ 51 นบัจากเดอืนท่ีเบิกเงินกูว้งเงินท่ี 1 ครัง้แรก  

หลักประกันกำรกู้ยืม
ส ำหรับทรัพยส์นิทีจ่ะ
ลงทนุเพิ่มเติม 

ผูกู้ต้กลงน ำทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุดงักล่ำวมำเป็นหลกัประกนัตำมสญัญำนีใ้หแ้ก่ธนำคำร
ใหเ้รียบรอ้ยก่อนกำรเบิกเงินกูใ้นแต่ละครัง้ 
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1.7.2. สรุปร่ำงสัญญำเช่ำช่วงทีด่ิน 

ผู้ให้เช่าชว่ง บรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ำกดั 
ผู้เช่า ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์อลัไล ("กองทรสัต"์) 
ทรัพยส์ินทีเ่ชำ่ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1583, 1575, 5864 ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบรุี 
วัตถุประสงคใ์นกำรเช่ำ เพื่อน าพืน้ท่ีภายในอาคารโครงการศนูยก์ารคา้ The Crystal Chaiyapruek ซึ่งตัง้อยู่บน

ทรพัยสิ์นท่ีเช่าออกใหเ้ช่าช่วงต่อแก่ผูเ้ชา่รายย่อย 
เงือ่นไขกอ่นกำรจด
ทะเบียนกำรเช่ำ 

1. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งไดร้บัความยินยอมในการใหเ้ชา่ช่วงทรพัยสิ์นท่ีเช่าจากเจา้ของทรพัยสิ์นท่ี
เช่าเรียบรอ้ยแลว้ 

2. มีการเขา้ท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารโดยคู่สญัญาที่เก่ียวขอ้ง 
3. โอนทรพัยสิ์นตามสญัญาขาย FF&E 
4. ท าสญัญาตกลงกระท าการ 
5. ท าสญัญาอนญุาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายการคา้ 
6. ทรพัยสิ์นท่ีเช่าไดม้ีการปลอดหรือไถ่ถอนจากจ านอง รวมถึงภาระตดิพนัอื่นใดใน

ทรพัยสิ์นท่ีเช่าทัง้หมด 
7. ไดย้ื่นแบบช าระบรรดาคา่ภาษีอากรต่างๆ แลว้ 

กำรจดทะเบียนสทิธกิำร
เช่ำ 

จดทะเบยีนสิทธิการเช่าทรพัยสิ์นท่ีเช่าใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัและเวลาที่กองทรสัตไ์ดแ้จง้
หรือจะแจง้ต่อผูใ้หเ้ช่าช่วงล่วงหนา้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนั แลว้แต่วนัใดจะ
เกิดขึน้ในภายหลงั 

ระยะเวลาเช่า นบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำภำยใตส้ญัญำฉบบันี ้ไปจนถึงวนัท่ี 30 มถินุำยน 
2585 ซึง่เป็นวนัครบก ำหนดอำยสุญัญำเชำ่ภำยใตส้ญัญำเช่ำที่ดนิ (PTT) 

ค่ำเช่ำและกำรช ำระค่ำ
เช่ำ 

1. กองทรสัตต์กลงช าระค่าเช่าทรพัยสิ์นท่ีเช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าชว่ง ณ วันท่ีมีการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าทรพัยสิ์นท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ในจ านวน [*] บาท 

2. กองทรัสตต์กลงช าระค่าเช่าทรัพยสิ์นที่เช่าเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ให้เช่าช่วง ตลอด
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ในจ านวนเดือนละ [*] บาท 

3. กองทรสัตจ์ะช าระค่าเช่าใหก้บัผูใ้หเ้ช่าช่วงในจ านวนที่ไดด้  าเนินการหกัภาษี ณ ที่จ่าย 
และ/หรือภาษีอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามอตัราที่กฎหมายก าหนดแลว้ (หากมี) 

หน้ำทีข่องกองทรัสต ์ กองทรสัตต์กลงช าระค่าเช่าและปฏิบตัิตามเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี ้
หน้ำทีข่องผู้ให้เช่ำชว่ง 1. ส่งมอบทรพัยสิ์นท่ีเชา่ 

2. ตลอดระยะเวลาการเช่าผูใ้หเ้ชา่ชว่งจะด าเนินการดงันี ้
(ก) ใหใ้ชป้ระโยชนท์รพัยสิ์นท่ีเชา่ไดโ้ดย ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผูใ้ห้

เช่าช่วง 
(ข) ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหนา้

เป็นหนงัสือจากกองทรสัต ์
(ค) ด าเนินการใหท้รพัยสิ์นท่ีเชา่มีถนนและทางเขา้ออกสู่ถนนสาธารณะ 
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3. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งจะชว่ยเหลือและอ านวยความสะดวกในดา้นเอกสาร รวมถงึการน าส่งภาษี 
4. กรณีมีเหตกุารณท์ี่อาจเป็นเหตใุหเ้กิดการผิดสญัญาจะแจง้ใหก้องทรสัตท์ราบ 
5. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งตกลงใหสิ้ทธิดงัตอ่ไปนีแ้ก่กองทรสัต ์

- สิทธิในการใชท้างเขา้-ออกทัง้หมดของโครงการ 
- สิทธิในการใชพ้ืน้ท่ีส่วนกลางอื่น ๆ 
- ผูใ้หเ้ชา่ชว่งตกลงที่จะไมแ่กไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ก่อภาระผกูพนั โอน ฯลฯ 

กองทรสัตต์กลงที่จะบ ารุงรกัษาซอ่มแซมทรพัยสิ์นตา่ง ๆ ดว้ยค่าใชจ้่ายของกองทรสัต ์ 
ผูใ้หเ้ชา่ชว่งตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยส าหรบัการดแูล ทรพัยสิ์นส่วนท่ีกองทรสัต์
ไม่ไดล้งทนุซึ่งเป็นรายจ่ายที่มีลกัษณะเป็นการลงทนุ (Capital Expenditure) ตามจ านวน
ที่เรียกเก็บโดยกองทรสัต ์

ค ำรับรองของผู้ให้เช่ำ
ช่วง 

ณ วนัลงนามสญัญาฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่าชว่งรบัรองต่อกองทรสัตว์า่ 
1. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งเป็นบรษิัทจ ากดั 
2. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งมีอ  านาจในการเขา้ท าสญัญา  
3. การท าสญัญาฉบบันีไ้ม่เป็นการขดัแยง้หรือฝ่าฝืนขอ้ก าหนด เงื่อนไข หรือค ารบัรองใด 

ๆ ท่ีผูใ้หเ้ช่าช่วงไดท้ าหรือจะท าความตกลงกบับคุคลอื่น ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ
เจา้หนีข้องผูใ้หเ้ชา่ชว่งซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อทรพัยสิ์นท่ีเช่า 

4. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งเป็นผูท้รงสิทธิการเชา่บนทรพัยสิ์นท่ีเชา่ และเป็นผูม้ีสทิธิโดยสมบรูณใ์น
การน าทรพัยสิ์นท่ีเช่าออกใหเ้ชา่ช่วงแก่กองทรสัต ์ 

5. เอกสารสิทธิส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีเชา่ออกมาโดยถกูตอ้งตามขัน้ตอนและชอบดว้ย
กฎหมาย 

6. สญัญาเชา่ที่ดิน (PTT) และสญัญาเชา่ที่ดินทางเขา้ออกไม่มีการผิดนดัหรือผิดสญัญา
ใด ๆ 

7. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งไม่มขีอ้พิพาท  
8. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งไม่ไดอ้ยู่ภายใตข้อ้ตกลงที่จะตอ้งขายทรพัยสิ์นท่ีเชา่ใหแ้ก่บคุคลใด  
9. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งไม่ไดอ้ยู่ภายใตข้อ้ตกลงใหบ้คุคลใดมีสิทธิใชท้รพัยสิ์นที่เช่าหรือที่ดินอนั

เป็นท่ีตัง้ของทรพัยสิ์นท่ีเชา่เพื่อออกสู่ถนนสาธารณะ 
10. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งไม่ไดร้บัค าบอกกลา่วหรือค าสั่งจากทางราชการเก่ียวกบัการเวนคืน

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า  
11. ทรพัยสิ์นท่ีเช่าปราศจากภาระผกูพนัใด ๆ  
12. ทรพัยสิ์นท่ีเช่ามีทางเขา้ออกที่ดีและเหมาะสม 
13. ทรพัยสิ์นท่ีเช่าปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใด ๆ  
14. ทรพัยสิ์นท่ีเช่าไม่อยู่ภายใตข้อ้พพิาทกบับคุคลใด ๆ  
15. ขอ้มลูที่อยู่ในเอกสาร มีความถกูตอ้ง มิไดจ้งใจปกปิดขอ้เท็จจรงิใด ๆ ที่เป็น

สาระส าคญั 
กำรโอนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่าช่วงตกลงจะไม่โอนสิทธิและหนา้ที่ใด ๆ ภายใตส้ญัญาฉบบันีใ้หก้บับคุคลอื่น 
กำรต่อระยะเวลำกำรเช่ำ ตกลงกนัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าหก (6) เดือนก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 
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ทรัพยส์ินทีเ่ชำ่ถูกเวนคืน 1. ในกรณีที่ทรพัยสิ์นท่ีเชา่ถกูเวนคนืจนไม่สามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้กองทรสัตม์ีสิทธิไดร้บั
เงินคา่ทดแทนการเวนคืนตามสตูรวิธีการค านวณ เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดหลงัการ
จ่ายเงินใหก้องทรสัตใ์หต้กเป็นของผูใ้หเ้ช่าช่วง 

2. ในกรณีที่ทรพัยสิ์นท่ีเชา่ถกูเวนคนืบางส่วน ผูใ้หเ้ชา่ช่วงตกลงช าระเงินคา่ทดแทนการ
เวนคืนตามวิธีการค านวณใหแ้กก่องทรสัต ์

3. ผูใ้หเ้ชา่ชว่งจะช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนใหแ้ก่กองทรสัตท์นัที 
4. การค านวณมลูค่าสิทธิการเช่าและมลูค่าตลาดของทรพัยสิ์นใหใ้ชผู้ป้ระเมินที่ไดร้บั

ความเห็นชอบ ก.ล.ต. เป็นผูป้ระเมินตามวิธีรายได ้(Income Approach) และใน
กรณีที่มีผูป้ระเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นมากกวา่ 1 ราย ใหใ้ชค้่าเฉล่ียของมลูค่า 

5. ในกรณีที่เงินท่ีไดร้บัจากการเวนคืนทรพัยสิ์นท่ีเช่าต ่ากวา่ราคาตลาด ผูใ้หเ้ช่าช่วงจะ
อทุธรณค์่าทดแทนการเวนคืน 

ภำษีอำกรและ
ค่ำธรรมเนียม 

1. ผูใ้หเ้ช่าช่วงตกลงรบัผิดชอบส าหรบัค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และการจดทะเบียน
สิทธิการเช่า 

2. กองทรสัตจ์ะเรียกเก็บคา่ภาษีที่ดนิและส่ิงปลกูสรา้งใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงเพื่อน าไปช าระ 
เหตุแห่งกำรเลิกสัญญำ 1. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าช่วงจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือไม่แก้ไขให้

ถูกตอ้งภายใน 60 วนักองทรสัตก์ าหนดในสญัญาฉบบันี ้ใหถื้อว่าเป็นเหตผิุดนดัตาม
สญัญาฉบบันีท้นัที 

2. ในกรณีที่  (1) สญัญาเช่าที่ดิน (PTT) หรือสญัญาเช่าที่ดินทางเขา้ออกสิน้สดุลงโดย
ความผิดของผู้ให้เช่าช่วง หรือ (2) ผู้ให้เช่าช่วงปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาใดๆ
น าไปสู่สภาวะลม้ละลายหรือฟ้ืนฟกูิจการ หรือ (3) ผูใ้หเ้ช่าช่วงถกูศาลสั่งพิทกัษท์รพัย์
หรือถกูศาลสั่งใหล้ม้ละลาย และไม่ท าการแกไ้ขเหต ุ(1) หรือ (2) หรือ (3) ดงักล่าวให้
เสรจ็สิน้ภายใน 120  วนั  

3. ในกรณีที่กองทรสัตจ์งใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตาม  
4. ในกรณีที่สญัญาเช่าที่ดิน (PTT) หรือสญัญาเช่าที่ดินทางเขา้ออกสิน้สดุลงโดยเหตอุื่น

ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ให้เช่าจนเป็นเหตุให้กองทรัสตไ์ม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
ทรพัยสิ์นท่ีเช่าได ้

5. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรพัยสิ์นที่เช่าเวน้แต่จะมีการต่อระยะเวลาการเช่า
ออกไป 

6. คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา 
7. ในกรณีที่มีการเลิกกองทรสัต ์ 
8. ในกรณีที่ทรพัยสิ์นที่เช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจนไม่สามารถใช้

ประโยชนไ์ด ้ 
9. กรณีการปฏิบตัิผิดสญัญาโดยผูใ้หเ้ช่าช่วงภายใตส้ญัญาลงทนุ  
10. กรณีเหตุสุดวิสัยที่ไม่ใช่ความผิดของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจนเป็นเหตุแห่งการเลิก

สญัญา 
11. ในกรณีที่มีการเลิกสญัญาเช่าพืน้ที่อาคาร 
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ผลของกำรเลกิสัญญำ 1. มิไดเ้ป็นผลจากการที่กองทรสัตผิ์ดสญัญา กองทรสัตจ์ะเรียกค่าเสียหายจากผูใ้หเ้ช่า
ช่วงจากเหตุดงักล่าว และไม่มีผลท าใหส้ญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง เวน้แต่ความเสียหาย
ดงักล่าวเกิดจากผูใ้หเ้ช่าช่วง กองทรสัตม์ีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ดท้นัที และผูใ้ห้
เช่าช่วงจะตอ้งช าระคืนค่าเช่าทรพัยสิ์นที่เช่าคงเหลือและเงินชดเชยใหแ้ก่กองทรสัต ์
ตามราคาประเมิน 

2. ในกรณีที่เกิดเหตุใน ”เหตุแห่งการเลิกสัญญา” ขอ้ 3 ผูใ้หเ้ช่าช่วงจะเรียกค่าเสียหาย
จากกองทรัสตจ์ากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบับนีสิ้น้สุดลง เว้นแต่ 
ความเสียหายดงักล่าวเกิดจากกองทรสัต ์ผูใ้หเ้ช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้
ทนัที โดยผูใ้หเ้ช่าช่วงไม่ตอ้งช าระคืนค่าเช่าคงเหลือใหแ้ก่กองทรสัต ์

3. ในกรณีที่เกิดเหตใุน ”เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ขอ้ 4 กองทรสัตม์ีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบบันีไ้ดท้นัที  

4. ในกรณีที่เกิดเหตใุน ”เหตุแห่งการเลิกสญัญา” ขอ้ 5 ขอ้ 6 หรือขอ้ 7 ใหถื้อว่าสญัญา
ฉบบันีสิ้น้สดุลง โดยที่คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย และผูใ้หเ้ช่าช่วง
ไม่ตอ้งช าระคืนค่าเช่าทรพัยสิ์น 

5. ในกรณีที่เกิดเหตใุน ”เหตุแห่งการเลิกสญัญา” ขอ้ 8 ใหถื้อว่าสญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง 
โดยกองทรสัตม์ีสิทธิไดร้บัเงินค่าทดแทนการเวนคืนจากผูใ้หเ้ช่าช่วงตามวิธีการท่ีระบุ
ไวใ้น ”ทรพัยสิ์นท่ีเช่าถกูเวนคืน” ขอ้ 1  

6. ในกรณีที่เกิดเหตใุน ”เหตุแห่งการเลิกสญัญา” ขอ้ 1 ขอ้ 2 หรือ ขอ้ 9 แลว้ กองทรสัต์
มีสิทธิใชท้รพัยสิ์นท่ีเช่าจนกว่ากองทรสัตจ์ะไดร้บัช าระค่าเสียหาย 

7. ในกรณีที่เกิดเหตุใน ”เหตุแห่งการเลิกสญัญา” ขอ้ 10 โดยผูใ้หเ้ช่าช่วงตกลงจะช าระ
คืนค่าเช่าทรพัยสิ์นท่ีเช่าคงเหลือ โดยที่คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 

8. ในกรณีที่เกิดเหตใุน”เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ขอ้ 11 ใหถื้อว่าสญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง
โดยใหผ้ลเป็นไปตามที่ระบุไวใ้นสัญญาเช่าพืน้ที่อาคารทุกประการ และใหส้ัญญา
ขาย FF&E และสัญญาตกลงกระท าการสิน้สุดลงดว้ย ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาใน
การเรียกรอ้งค่าเสียหาย 

กำรส่งมอบทรัพยส์ินที่
เช่ำคนื 

1. กองทรสัตต์กลงขนยา้ยทรพัยสิ์นและบรวิารของกองทรสัตอ์อกไปจากสถานที่เช่าแลว้
ส่งมอบสถานท่ีคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงในสภาพเรียบรอ้ยภายในหนึ่ง (1) เดือน  

2. กองทรสัตจ์ะท าการส่งมอบทรพัยสิ์นท่ีเช่าคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตามสภาพการใชง้าน
ในขณะนัน้ 

3. ภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันสิน้สุดสัญญาหรือระยะเวลาอื่นใดที่ผู้ให้เช่าช่วงจะ
พิจารณาขยายใหต้ามความเหมาะสม กองทรสัตจ์ะโอนมิเตอรไ์ฟฟ้า น า้ประปา และ/
หรือสาธารณปูโภคอื่น ๆ 

เหตสุุดวิสัย 1. คู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีไ้ดเ้นื่องจากเหตุ
สดุวิสยั 

2. หากเหตสุดุวิสยัท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาหรือไม่ไดร้บัประโยชนต์ามฉบับนี ้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทบทวนข้อก าหนดเพื่อให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถ
ด าเนินการใดๆ 

กฎหมำยทีใ่ช้บงัคับ สญัญาฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 
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1.7.3. สรุปร่ำงสัญญำเช่ำพืน้ทีอ่ำคำร 

ผู้ให้เช่ำ บรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั 
ผู้เช่า ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์อลัไล (“กองทรสัต”์) 
ทรัพยส์ินทีเ่ชำ่ พืน้ท่ีภายในอาคารโครงการศนูยก์ารคา้ The Crystal Chaiyapruek (แต่ไม่รวมทรพัยสิ์นท่ี

ใชใ้นการด าเนินงาน) รวมถึงส่วนควบของบรเิวณดงักล่าว ตัง้อยู่บนท่ีดินโฉนดเลขที่ 
1583, 1575, 5864 ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 

วัตถุประสงคใ์นกำรเช่ำ จดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นท่ีเช่า โดยการน าพืน้ท่ีภายในทรพัยสิ์นท่ีเช่าออกใหเ้ชา่
ช่วงต่อแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย 

เงือ่นไขกอ่นกำรจด
ทะเบียนกำรเช่ำ 

การจดทะเบียนการเช่าทรพัยสิ์นจะเกิดขึน้ต่อเมื่อเงื่อนไขเหล่านีไ้ดส้  าเรจ็แลว้ 
1. ผูเ้ช่ารายย่อยใหค้วามยินยอมการโอนสิทธิและหนา้ที่ตามสัญญาเช่าพืน้ที่ภายใน

บริเวณทรพัยสิ์นที่เช่าทัง้หมด โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงที่จะใชค้วามพยายามอย่างดีที่สุด 
(Best effort) เพื่อด าเนินการใหผู้เ้ช่ารายย่อยใหค้วามยินยอมดงักล่าวใหม้ากที่สุด
เท่าที่สามารถกระท าได ้

2. ผูใ้หเ้ช่าไดร้บัความยินยอมในการใหเ้ช่าทรพัยสิ์นจากเจา้ของที่ดิน 
3. ท าและโอนทรพัยสิ์นตามสญัญาขาย FF&E 
4. เขา้ท าสญัญาตกลงกระท าการ 
5. เขา้ท าสญัญาอนญุาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายการคา้ 
6. ทรพัยสิ์นท่ีเช่าไดม้ีการปลอดหรือไถ่ถอนจากจ านอง รวมถึงภาระติดพนัทัง้หมด 
7. ไม่มีขอ้คดัคา้นหรือขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัการจดทะเบียนการเช่าจากบคุคลภายนอก 
8. การท าประกนัภยั โดยใหก้องทรสัตเ์ขา้เป็นผูเ้อาประกนัภยั ดงัต่อไปนี  ้

(ก) ประกนัภยัส าหรบัความเส่ียงภยัทรพัยสิ์นในส่วนของทรพัยสิ์นท่ีเช่า  
(ข) ประกันภัยความเส่ียงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อ

ทรพัยสิ์นของบคุคลภายนอก  
(ค) ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นท่ีเช่า 

9. ผูใ้หเ้ช่าไดย้ื่นแบบแสดงรายการและช าระบรรดาค่าภาษีที่เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นแลว้ 

กำรจดทะเบียนสทิธกิำร
เช่ำ 

จดทะเบยีนสิทธิการเช่าภายในระยะเวลา 45 วนั นบัจากวนัท่ีท าสญัญา 

ระยะเวลำกำรเช่ำ นบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนสิทธิการเช่าภายใตส้ญัญาฉบบันี ้ไปจนถึงวนัท่ี 30 มถินุายน 
2585 ซึง่เป็นวนัครบก าหนดอายสุญัญาเชา่ภายใตส้ญัญาเช่าที่ดิน (PTT) 

ค่ำเช่ำและกำรช ำระค่ำ
เช่ำ 

1. กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าทั้งจ านวนให้แก่ผู้ให้เช่าเมื่อมีการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าทรพัยสิ์นท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ในจ านวน [*] บาท 

2. กองทรสัตจ์ะช าระค่าเชา่ใหก้บัผูใ้หเ้ช่าในจ านวนที่ไดด้  าเนินการหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 
และ/หรือภาษีอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามอตัราที่กฎหมายก าหนดแลว้ (หากม)ี 

หน้ำทีข่องกองทรัสต ์ กองทรสัตช์ าระค่าเช่าและปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ก าหนด 
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หน้ำทีข่องผู้ให้เช่ำ 1. ส่งมอบทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
2. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าจะด าเนินการดงันี ้

(ก) ใหใ้ชป้ระโยชนท์รพัยสิ์นที่ เช่าไดโ้ดย ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจาก
ผูใ้หเ้ช่าช่วง 

(ข) ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ  โดยไม่ไดร้บัความยินยอมล่วงหนา้
เป็นหนงัสือจากกองทรสัต ์

(ค) ด าเนินการใหท้รพัยสิ์นท่ีเช่ามีถนนและทางเขา้ออกสู่ถนนสาธารณะ 
3. ผูใ้หเ้ช่าจะช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในดา้นเอกสาร รวมถึงการน าส่งภาษี 
4. กรณีมีเหตกุารณท์ี่อาจเป็นเหตใุหเ้กิดการผิดสญัญาจะแจง้ใหก้องทรสัตท์ราบ 
5. ในกรณีที่หน่วยงานราชการมีค าสั่งใหผู้ใ้หเ้ช่าแกไ้ขหรือรือ้ถอนอาคารหรือส่ิงปลูก

สรา้งภายในโครงการ ที่ไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เช่า ผู้ให้เช่าตกลงเป็น
ผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการดงักล่าวทัง้หมดดว้ยค่าใชจ้่ายของตนเอง 

6. ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหสิ้ทธิดงัต่อไปนีแ้ก่กองทรสัต ์
- สิทธิในการใชท้างเขา้-ออกทัง้หมด รวมถึงทางเชื่อม 
- สิทธิในการใชพ้ืน้ท่ีส่วนกลางอื่นๆ ของโครงการ 
- ผูใ้หเ้ช่าตกลงที่จะไม่แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ก่อภาระผกูพนั โอน ฯลฯ 

7. ผูใ้หเ้ช่าตกลงที่จะไม่ ออกใหเ้ช่าหรือจดัหาประโยชนไ์ม่ว่าในรูปแบบใดๆ อนัเป็นการ
แข่งขนักบัการด าเนินธุรกิจของกองทรสัต ์เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมจากกองทรสัต ์

8. ผู้ให้เช่าตกลงโอนมิเตอร์ไฟฟ้า น ้าประปา และ/หรือสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้แก่
กองทรสัตภ์ายใน 60 วนั นบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 

9. ผูใ้หเ้ช่ายินยอมใหน้ าสิทธิและหนา้ที่ตามสญัญาฉบบันี ้สญัญาเช่าช่วงที่ดิน สญัญา
ขาย FF&E สัญญาอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายการคา้ และสัญญาตกลงกระท าการ  
ไปก่อหลักประกันหรือโอนสิทธิดังกล่าวไปยังผู้ให้สินเชื่อของกองทรัสต์ได้ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน โดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูใ้หเ้ช่า 

ค ำรับรองของผู้ให้เช่ำ 1. ผูใ้หเ้ช่าเป็นบรษิัทจ ากดั 
2. ผูใ้หเ้ช่ามีอ  านาจในการเขา้ท าสญัญา  
3. การเขา้ท าสญัญาฉบบันีข้องผูใ้หเ้ช่าไม่เป็นการขดัแยง้หรือฝ่าฝืนขอ้ก าหนด เงื่อนไข 

หรือค ารับรองใด ๆ ที่ผู้ให้เช่าได้ท าหรือจะท าความตกลงกับบุคคลอื่น ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อทรพัยสิ์นท่ีเช่า 

4. ผูใ้หเ้ช่าเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นท่ีเช่า และเป็นผูม้ีสิทธิโดยสมบูรณใ์นการ
น าทรพัยสิ์นท่ีเช่าออกใหเ้ช่าแก่กองทรสัต ์ 

5. เอกสารสิทธิส าหรับที่ดินอันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินที่เช่าออกมาโดยถูกต้องตาม
ขัน้ตอนและชอบดว้ยกฎหมาย 

6. สญัญาเช่าที่ดิน (PTT) และสญัญาเช่าที่ดินทางเขา้ออกสามารถใชบ้งัคบัไดร้ะหว่าง
คู่สญัญา  
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7. ผูใ้หเ้ช่าไม่มีขอ้พิพาทที่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูใ้หเ้ช่าตามสญัญาฉบบั
นีอ้ย่างมีนยัส าคญั 

8. ผูใ้หเ้ช่าไม่ไดอ้ยู่ภายใตข้อ้ตกลงที่จะตอ้งขายทรพัยสิ์นที่เช่าใหแ้ก่บคุคลใด  
9. ผูใ้หเ้ช่าไม่ไดอ้ยู่ภายใตข้อ้ตกลงใหบุ้คคลใดมีสิทธิใชท้รพัยสิ์นที่เช่าหรือที่ดินอนัเป็น

ที่ตัง้ของทรพัยสิ์นท่ีเช่าเพื่อออกสู่ถนนสาธารณะ 
10. ผูใ้หเ้ช่าไม่ไดร้บัค าบอกกล่าวหรือค าสั่งจากทางราชการเก่ียวกับการเวนคืนทรพัยสิ์น

ที่เช่า  
11. ทรพัยสิ์นท่ีเช่าปราศจากภาระผกูพนัหรือการน าไปเป็นหลกัประกนัโดยประการอื่นใด 
12. อาคารที่เป็นส่วนหนึ่งของทรพัยสิ์นที่เช่าไดด้  าเนินการก่อสรา้ง ดัดแปลง และเปิด

ด าเนินการอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 
13. ทรพัยสิ์นท่ีเช่ามีทางเขา้ออกที่ดีและเหมาะสมส าหรบัการใชป้ระโยชนข์องกองทรสัต ์
14. ทรพัยสิ์นที่เช่าปราศจากภาระภาษีและคา่ธรรมเนียมใด ๆ  ซึ่งคงคา้งจา่ยแก่หน่วยงาน

ราชการ 
15. ทรพัยสิ์นที่เช่าไม่อยู่ภายใตข้อ้พิพาทที่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูใ้หเ้ช่า

ตามสญัญาฉบบันีอ้ย่างมีนยัส าคญั  
16. ขอ้มลูใดๆ ที่ผูใ้หเ้ช่าไดจ้ดัส่งใหก้องทรสัตห์รือเปิดเผยตามกฎหมายลว้นเป็นขอ้มลูที่

มีความถกูตอ้ง ครบถว้น มิไดจ้งใจปกปิดขอ้เท็จจรงิที่เป็นสาระส าคัญ 
กำรโอนผู้เช่ำรำยย่อย 1. ด าเนินการใหผู้เ้ช่ารายย่อยท า Novation ทั้งหมดภายในระยะเวลา 45 วันหลังจาก

การจดทะเบียนสิทธิการเช่า 
2. ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะส่งมอบเงินประกันใดๆ ที่ไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อยก่อนหรือในวนัจด

ทะเบียนสิทธิการเช่าทัง้หมดใหแ้ก่กองทรสัต ์ณ วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า หากไดร้บั
เงินประกนัภายหลงัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผูใ้หเ้ช่าจะส่งมอบภายใน 14 วนั 
นบัไดร้บัเงินดงักล่าว 

3. ผู้ให้เช่าตกลงจะส่งมอบผลประโยชน์ใดๆ เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ หรือรายไดอ้ื่นใด  
ที่ไดร้บัจากผูเ้ช่ารายก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าทัง้หมดใหแ้ก่กองทรสัต ์
ภายใน 14 วนั นบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า หากไดร้บัเงินประกนัภายหลงัจาก
วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผูใ้หเ้ช่าจะส่งมอบภายใน 14 วนั นบัไดร้บัเงินดงักล่าว  

4. หากผูเ้ชา่รายย่อยไม่ท า Novation หรือการท าสญัญาใหม่จะเป็นการเขา้ท าสญัญา
โดยกองทรสัต ์

กำรโอนสิทธิกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่าจะไม่โอนสิทธิและหนา้ที่ภายใตส้ัญญาฉบับนีใ้หก้ับบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือ
เพียงบางส่วน หรือก่อใหเ้กิดภาระผูกพนัท่ีท าใหบุ้คคลอื่นมีสิทธิเขา้มาใชป้ระโยชน ์ไม่ว่า
จะไดร้บัค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

กำรต่อระยะเวลำกำรเช่ำ คู่สญัญาจะตกลงกนัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 
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กำรซ่อมแซมและกำร
ปรับปรุงทรัพยส์ินทีเ่ช่ำ 

1. การซ่อมแซมทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
- กองทรสัตจ์ะดแูลและซ่อมแซมทรพัยสิ์นที่เช่า ตลอดจนส่วนควบใหอ้ยู่ในสภาพดี

พรอ้มใชง้าน 
- กรณีกระทบถึงโครงสรา้งหรือฐานรากของทรัพย์สินที่เช่าหรืออาคารภายใน

โครงการ ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูด้  าเนินการ และกองทรสัตจ์ะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทน
พืน้ฐานใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 

- คู่สญัญาฝ่ายใดไม่ปฏิบตัิตามหนา้ที่ อีกฝ่ายสามารถด าเนินการและเรียกใหช้ดใช้
บรรดาค่าใชจ้่ายได ้

2. การปรบัปรุงทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
- กองทรสัตม์ีสิทธิในการตกแต่ง ต่อเติม หรือปรบัปรุงทรพัยสิ์นท่ีเช่า รวมถึงก่อสรา้ง

ส่ิงปลูกสร้างหรือสาธารณูปโภคใดๆ โดยผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ผูใ้หเ้ช่าจะเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิส่ิงปลกูสรา้งและใหสิ้ทธิแก่กองทรสัตใ์นการใช้
ประโยชนโ์ดยไม่มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 

- การก่อสรา้งส่ิงปลกูสรา้งเพิ่มเติมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
กำรประกันภัย กองทรสัตจ์ะจดัใหม้ีการท าประกนั ดงันี ้ 

1. ประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภัยส าหรับทรัพย์สินที่เช่าและทรัพย์สินภายใน
ทรพัยสิ์นท่ีเช่า  

2. ประกนัภยัความเส่ียงภยัจากการบาดเจ็บรา่งกายและความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของ
บคุคลภายนอก 

3. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
กบัทรพัยสิ์นท่ีเช่า  

ทรัพยส์ินทีเ่ชำ่เสียหำย
หรือถูกท ำลำย 

1. ทรพัยสิ์นที่เช่าไดร้บัความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนยัส าคญั คู่สญัญาจะหารือกัน
ภายใน 45 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดความเสียหายตามขอ้นี ้
(ก) ไม่อาจหาข้อยุติได้ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น หรือคู่สัญญาตกลงให้

ก่อสรา้งทรพัยสิ์นที่เช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรพัยสิ์นที่เช่า กองทรสัตจ์ะส่งมอบ
เงินที่ได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานหลังจากหักภาระหรือค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวขอ้งมามอบใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเพื่อใหผู้ใ้หเ้ช่าใชใ้นการด าเนินการก่อสรา้งหรือ
ซ่อมแซมดงักล่าว โดยผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 24 เดือนนบั
แต่เกิดความเสียหายดงักล่าว 

(ข) ไม่สรา้งทรพัยสิ์นท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือซ่อมแซมทรพัยสิ์นท่ีเช่า กองทรสัตม์ีสิทธิไดร้บั
ค่าสินไหมทดแทนพื ้นฐาน โดยกองทรัสต์จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับค่าเช่า
ทรพัยสิ์นท่ีเช่าหลงัจากการช าระหนีห้รือปลดภาระผกูผนักบัเจา้หนีแ้ลว้ คงเหลือ
ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ 
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2. ทรพัยสิ์นที่เช่าไดร้บัความเสียหายแต่เพียงบางส่วนสิทธิและหนา้ที่ตามสญัญาฉบบันี้
ยงัคงมีผลต่อไป ผูใ้หเ้ช่ามีหนา้ที่ตอ้งซ่อมแซมทรพัยสิ์นที่เช่า โดยกองทรสัตจ์ะส่งมอบ
เงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีกองทรสัตไ์ดร้บัใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 

ทรัพยส์ินทีเ่ชำ่ถูกเวนคืน 1. ในกรณีทรัพยสิ์นที่เช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจนไม่สามารถใช้
ประโยชนไ์ด ้ใหส้ญัญาฉบบันีเ้ป็นอนัยตุิและยกเลิกต่อกนัโดยทนัที 

2. ในกรณีที่ทรพัยสิ์นที่เช่าถูกเวนคืนบางส่วนและยังสามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้ผูใ้หเ้ช่า  
ตกลงช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนใหแ้ก่กองทรสัต ์

3. ผูใ้หเ้ช่าจะช าระเงินค่าทดแทนการเวนคืนใหแ้ก่กองทรสัตท์ันทีที่ไดร้บัเงินค่าเวนคืน
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การค านวณมลูค่าสิทธิการเช่าและมลูค่าตลาดของทรพัยสิ์นที่เวนคืน ใหใ้ชผู้ป้ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็น 
ผูป้ระเมินตามวิธีรายได ้

5. ในกรณีที่เงินที่ไดร้บัจากการเวนคืนต ่ากว่าราคาตลาด ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหค้วามรว่มมือ
กบักองทรสัตใ์นการอทุธรณค์่าทดแทนการเวนคืนกบัหน่วยงานท่ีมีอ  านาจ 

ภำษีอำกรและ
ค่ำธรรมเนียม 

1. ผูใ้หเ้ชำ่ตกลงรบัผิดชอบส ำหรบัคำ่ธรรมเนียม ค่ำภำษีอำกร และกำรจดทะเบียนสิทธิ
กำรเช่ำ 

2. กองทรสัตจ์ะเรียกเก็บภำษีที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นท่ีเชำ่ และน ำส่งใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำเพื่อ
ช ำระแก่หน่วยงำนรำชกำร 

เหตุแห่งกำรเลิกสัญญำ 1. ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี ้และไม่ด าเนินการแกไ้ขและปฏิบัติใหถู้กตอ้ง
ตามสญัญาภายใน 60 วนั เวน้แต่กรณีที่ผูใ้หเ้ช่าไม่ท าการจดทะเบียนสิทธิการเช่าใน
วนัท่ีก าหนดใหถื้อว่าเป็นเหตผิุดนดัตามสญัญาฉบบันีท้นัที 

2. ในกรณีที่สัญญาเช่าที่ดิน (PTT) หรือสัญญาเช่าที่ดินทางเข้าออกสิน้สุดลงโดย
ความผิดของผูใ้หเ้ช่า จนเป็นเหตุใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์นที่
เช่าได ้หรือผูใ้หเ้ช่ามีสภาวะลม้ละลายหรือฟ้ืนฟูกิจการ หรือถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรพัย์
หรือถกูศาลสั่งใหล้ม้ละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบรษิัท การช าระบญัชี หรือศาล
มีค าสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจการของผูใ้หเ้ช่า ซึ่งกองทรสัตเ์ห็นว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตาม
สญัญาฉบบันี ้และผูใ้หเ้ช่าไม่สามารถแกไ้ขใหเ้สร็จสิน้ภายใน 120 วนั นบัจากวนัที่
ทราบหรือมีเหตอุนัควรทราบถึงเหตกุารณด์งักล่าว 

3. กองทรสัตไ์ม่ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้และไม่ด าเนินการแกไ้ขและปฏิบตัิใหถู้กตอ้ง
ตามสญัญาภายใน 120 วนั  

4. สญัญาเช่าที่ดิน (PTT) หรือสญัญาเช่าที่ดินทางเขา้ออกสิน้สดุลงโดยไม่ใช่ความผิด
ของผูใ้หเ้ช่า จนเป็นเหตใุหก้องทรสัตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์นท่ีเช่าได  ้

5. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรพัยสิ์น 
6. คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา 
7. ในกรณีที่มีการเลิกกองทรสัต ์ 
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8. ในกรณีที่ทรพัยสิ์นที่เช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจนไม่สามารถใช้
ประโยชนไ์ด ้ 

9. กรณีการปฏิบัติผิดสัญญาโดยผู้ให้เช่าหรือบริษัทในเครือหรือในกลุ่มของผู้ใหเ้ช่า
ภายใตส้ญัญาลงทนุ  

10. กรณีทรพัยสิ์นท่ีเช่าไดร้บัความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนยัส าคญั 
11. กรณีเหตสุดุวิสยัที่ไม่ใช่ความผิดของคู่สญัญาทัง้สอง 

ผลของกำรเลกิสัญญำ 1. มิไดเ้ป็นผลจากการที่กองทรสัตผิ์ดสญัญา กองทรัสตจ์ะเรียกค่าเสียหายจากผูใ้หเ้ช่า
ช่วงจากเหตดุงักล่าว และไม่มีผลท าใหส้ญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง เวน้แต่ความเสียหาย
ดงักล่าวเกิดจากผูใ้หเ้ช่าช่วง กองทรสัตม์ีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ดท้นัที และผูใ้ห้
เช่าช่วงจะตอ้งช าระคืนค่าเช่าทรพัยสิ์นที่เช่าคงเหลือและเงินชดเชยให้แก่กองทรสัต ์
ตามราคาประเมิน 

2. ในกรณีที่เกิดเหตุใน ”เหตุแห่งการเลิกสญัญา” ขอ้ 3 ผูใ้หเ้ช่าช่วงจะเรียกค่าเสียหาย
จากกองทรัสตจ์ากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบับนีสิ้น้สุดลง เว้นแต่ 
ความเสียหายดงักล่าวเกิดจากกองทรสัต ์ผูใ้หเ้ช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้
ทนัที โดยผูใ้หเ้ช่าช่วงไม่ตอ้งช าระคืนค่าเช่าคงเหลือใหแ้ก่กองทรสัต ์

3. ในกรณีที่เกิดเหตใุน ”เหตแุห่งการเลิกสญัญา” ขอ้ 4 กองทรสัตม์ีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ฉบบันีไ้ดท้นัที 

4. ในกรณีที่เกิดเหตุใน “เหตุเลิกสัญญา” ขอ้ 5 ขอ้ 6 หรือขอ้ 7 ใหถื้อว่าสัญญาฉบบันี ้
สิน้สุดลง โดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเช่า
ทรพัยสิ์นท่ีเช่า เงิน หรือประโยชนต์อบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

5. ในกรณีที่เกิดเหตุใน “เหตุเลิกสัญญา” ข้อ 8 ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีสิ้น้สุดลง โดย
กองทรสัตม์ีสิทธิไดร้บัเงินค่าทดแทนการเวนคืนจากผูใ้หเ้ช่าตามวิธีการที่ระบุไวใ้น 
“ทรพัยสิ์นท่ีเช่าถกูเวนคืน” ขอ้ 1  

6. ในกรณีทรัพยสิ์นที่เช่าไดร้ับความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยส าคัญ ให้ถือว่า
สญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง โดยคู่สญัญาตกลงแบ่งค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน 

7. ในกรณีที่กองทรสัตไ์ดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญาตาม “เหตุเลิกสญัญา” ขอ้ 1 ขอ้ 2 หรือ 
ขอ้ 9 แลว้ กองทรสัตส์งวนสิทธิที่จะใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์นท่ีเช่าจนกว่ากองทรสัตจ์ะ
ไดร้บัช าระค่าเสียหายและเงินใดๆ โดยผูใ้หเ้ช่ายินยอมรบัผิดชอบในความเสียหายที่
เกินดงักล่าว 

8. ในกรณีที่เกิดเหตกุารณต์ามที่ระบไุวใ้น “เหตเุลิกสญัญา” ขอ้ 11 และคู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่ายไดใ้ชค้วามพยายามอย่างดีที่สดุในการด าเนินการตาม ”เหตุสดุวิสยั” ขอ้ 2 แลว้ 
ใหถื้อว่าสัญญาฉบับนีสิ้น้สุดลง โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงจะช าระคืนค่าเช่าทรพัยสิ์นที่เช่า
คงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่ผูใ้หเ้ช่าไดร้บัไว ้โดยที่
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 

กำรส่งมอบทรัพยส์ินที่
เช่ำคนื 

1. เมื่อสญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง กองทรสัตจ์ะขนยา้ยทรพัยสิ์นออกไปและส่งมอบสถานท่ี
คืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าในสภาพเรียบรอ้ยภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีสญัญาสิน้สดุลง  
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2. กองทรสัตจ์ะท าการส่งมอบทรพัยสิ์นที่เช่าคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าตามสภาพการใชง้านใน
ขณะนัน้ พรอ้มกับส่วนควบและอุปกรณต์ิดตรงึตราและไม่ติดตรงึตรากับทรพัยสิ์นท่ี
เช่า 

3. ผูใ้หเ้ช่าจะตรวจสอบทรพัยสิ์นท่ีเช่าใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีกองทรสัตแ์จง้
ความประสงคท์ี่จะส่งมอบ และกองทรสัตจ์ะปรบัปรุงทรพัยสิ์นท่ีเช่าใหเ้ป็นตามที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ 2 ดว้ยค่าใชจ้่ายของกองทรสัต ์

4. กองทรสัตจ์ะส่งมอบเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใด รวมถึงคืนเงินประกันที่ไดร้บัจากผูเ้ช่า
รายย่อยใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 

5. ภายใน 60 วนันบัจากวนัสิน้สดุสญัญาหรือตามที่ผูใ้หเ้ช่าจะขยายให ้กองทรสัตจ์ะโอน
มิเตอรไ์ฟฟ้า น า้ประปา และ/หรือสาธารณูปโภคอื่นๆ ตามที่ไดร้บัโอนคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 
โดยค่าใชจ้่ายของกองทรสัต ์

เหตสุุดวิสัย 1. คู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีไ้ดเ้นื่องจากเหตุ
สดุวิสยั 

2. หากเหตสุดุวิสยัท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาหรือไม่ไดร้บัประโยชนต์ามฉบบันี ้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทบทวนข้อก าหนดเพื่อให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถ
ด าเนินการใดๆ 

กฎหมำยทีใ่ช้บงัคับ สญัญาฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 
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1.7.4. สรุปร่ำงสัญญำซือ้ขำยเฟอรนิ์เจอร ์อุปกรณ ์และงำนระบบ 

ผู้ขำย บรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั 
ผู้ซือ้ ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อลัไล ("กองทรสัต"์) 
ทรัพยส์ินทีซื่อ้ขำย เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซึ่งใช้ในการด าเนินโครงการศูนย์การค้า  

The Crystal Chaiyapruek 
กำรโอนกรรมสิทธิ ์ เมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่า 
รำคำซือ้ขำย คู่สญัญาตกลงซือ้ขายทรพัยสิ์นที่ซือ้ขายในราคาสทุธิทัง้สิน้ [*] บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 

(“ราคาซือ้ขาย”) โดย กองทรสัตจ์ะช าระราคาซือ้ขายเมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่า 
หน้ำทีข่องกองทรัสต ์ กองทรสัตต์กลงช าระราคาซือ้ขาย 
หน้ำทีข่องผู้ขำย 1. ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ผูข้ายจะส่งมอบ 

(ก) ทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายในสภาพเหมาะแก่การใชป้ระโยชนซ์ึ่งท าใหก้องทรสัตส์ามารถ
ด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ท่ีภายในโครงการ 

(ข) กุญแจ รหัสแม่กุญแจ การใชสิ้ทธิรบัประกัน (warranty) ในตัวผลิตภัณฑ ์และ
ตน้ฉบับเอกสารทั้งหมดที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นที่ซือ้ขายใหแ้ก่กองทรสัต ์(เช่น 
หนงัสือรบัรอง ใบทะเบียนกรรมสิทธ์ิ ใบอนญุาต สญัญา และแบบแปลน) 

2. ผูข้ายตกลงรบัผิดชอบภาระผูกพนัใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการบ ารุงรกัษาทรพัยสิ์นที่ซือ้
ขาย ท่ีเกิดขึน้และยงัคงคา้งช าระอยู่ก่อนวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 

3. ก่อนวันโอนกรรมสิทธ์ิ ผู้ขายจะอนุญาตให้กองทรัสต ์หรือที่ปรึกษาของกองทรสัต ์ 
ท าการส ารวจทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขาย และด าเนินการอื่น ๆ ที่จ  าเป็นไดท้กุประการ 

4. ก่อนวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ผูข้ายจะไม่กระท าการดงัต่อไปนี ้
(ก) จ าน า ให้เช่า หรือให้เช่าซือ้ทรัพยสิ์นที่ซือ้ขาย หรือน าทรัพยสิ์นที่ซื ้อขายไป 

ก่อภาระผกูพนั 
(ข) กระท าการใด ๆ ที่ท  าใหท้รพัยสิ์นท่ีซือ้ขายตอ้งเส่ือมค่าลง เวน้แต่เป็นการใชง้าน

ในการด าเนินงานตามธุรกิจปกติ 
(ค) จ าหน่าย จ่าย โอนทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายใหแ้ก่บคุคลภายนอก  
(ง) กระท าการใด ๆ อนัมีผลเป็นการโอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือท าใหสิ้ทธิในการ

ไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายของกองทรสัตด์อ้ยลง หรือดอ้ยกว่าบคุคลอื่น 
ค ำรับรองของผู้ขำย ณ วนัลงนามสญัญาฉบบันี ้ผูข้ายรบัรองต่อกองทรสัตว์่า 

1. ผูข้ายเป็นบรษิัทจ ากดั 
2. ผูข้ายมีอ านาจในการเขา้ท าสญัญา 
3. การที่ผูข้ายเขา้ท าสญัญาฉบบันี ้ตอ้งไม่เป็นการขดัแยง้หรือฝ่าฝืนขอ้ก าหนดใด ๆ ที่

ผูข้ายจะท าความตกลงกบับคุคลอื่น 
4. ผูข้ายเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายและเป็นผูม้ีสิทธิในการขายและโอน

กรรมสิทธ์ิ 
5. ผูข้ายไม่มีคดีความกบับคุคลใดๆ หรือมิไดผิ้ดนดั หรือผิดสญัญาใด ๆ 
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6. ทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายปราศจากภาระผกูพนัใด ๆ  
7. ทรัพย์สินที่ซือ้ขายปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใด ๆ ซึ่งคงคา้งจ่ายแก่

หน่วยงานราชการ  
8. ทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายไม่อยู่ภายใตข้อ้พิพาทกบับคุคลใด ๆ  
9. ขอ้มูลที่อยู่ในเอกสารเป็นขอ้มลูที่มีความถูกตอ้ง มิไดจ้งใจปกปิดขอ้เท็จจริงใด ๆ ที่

เป็นสาระส าคญั 
เหตเุลิกสัญญำ เหตุการณอ์ย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดงักล่าวต่อไปนีถื้อเป็นเหตผิุดสญัญาและ

เหตแุห่งการเลิกสญัญาตามสญัญาฉบบันี ้
1. ผูข้ายไม่ส่งมอบทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายในวนัท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่า  
2. ในกรณีที่ผูข้ายจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามขอ้ตกลง หรือไม่แกไ้ขใหถู้กตอ้ง

ภายใน 60 วนักองทรสัตก์ าหนดในสญัญาฉบบันี ้ใหถื้อว่าเป็นเหตผิุดนดัตามสัญญา
ฉบบันีท้นัที 

3. ก่อนการโอนทรพัยสิ์นที่ซือ้ขาย ผูข้ายถูกศาลสั่งใหล้ม้ละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการ
เลิกบรษิัท 

4. ในกรณีที่กองทรสัตจ์งใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 
5. คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญาฉบบันี ้
6. ในกรณีที่มีการเลิกกองทรสัต ์
7. ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาเช่าโครงการศูนย์การค้า The Crystal Chaiyapruek 

เนื่องจาก 
(ก) เหตผิุดสญัญาจากทางดา้นผูใ้หเ้ช่า หรือผูใ้หส้ญัญาภายใตส้ญัญาตกลงกระท า

การฉบบัลงวนัท่ีเดียวกนักบัสญัญาฉบบันี ้ระหว่างผูข้ายและกองทรสัต ์หรือ 
(ข) เหตผิุดสญัญาจากทางดา้นกองทรสัต ์หรือ 
(ค) ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรือ 
(ง) คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา หรือในกรณีที่มีการเลิกกองทรสัต ์ 

ผลของกำรเลกิสัญญำ 1. ในกรณีที่เกิดเหตุใน ”เหตุเลิกสัญญา” ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 7 (ก) โดยไม่ใช่
ความผิดของกองทรสัต ์กองทรสัตม์ีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ดท้นัที โดยในกรณีที่
ไดม้ีการโอนทรัพยสิ์นที่ซือ้ขายมาให้กองทรัสตแ์ลว้ ผู้ขายตกลงซือ้ทรัพยสิ์นจาก
กองทรสัตค์ืนตามสภาพที่มีการใชง้านจรงิในขณะนัน้ในราคาตามที่กองทรสัตซ์ือ้ครัง้
แรกโดยปรบัตามสดัส่วนของจ านวนวนัที่กองทรสัตย์งัมีสิทธิตามระยะเวลาการเช่า
นบัจากวนัท่ีมีผลเป็นการเลิกสญัญา หรือตามราคาอื่นใดที่คู่สญัญาไดต้กลงกนั ทัง้นี ้
ไม่ตดัสิทธิของกองทรสัตจ์ากเหตผิุดนดั 

2. ในกรณีที่เกิดเหตใุน”เหตเุลิกสญัญา” ขอ้ 4 หรือขอ้ 7(ข) โดยไม่ใช่ความผิดของผูข้าย 
ผูข้ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ดท้นัที โดยในกรณีที่ไดม้ีการโอนทรพัยสิ์นที่ซือ้
ขายมาใหก้องทรสัตแ์ลว้ กองทรสัตต์กลงคืนทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายตามที่ไดร้บัโอน คืนแก่
ผูข้ายตามสภาพที่มีการใชง้านจริงในขณะนัน้ โดยถือเป็นค่าปรบัจากการผิดสญัญา
ของกองทรสัต ์
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3. ในกรณีที่เกิดเหตุใน”เหตุเลิกสญัญา” ขอ้ 7(ค) ใหถื้อว่าสญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง โดย
กองทรสัตต์กลงคืนทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายตามที่ไดร้บัโอนใหแ้ก่ผูข้ายตามสภาพท่ีมีการใช้
งานจริงในขณะนัน้และตอ้งอยู่ในสภาพที่พรอ้มใชง้าน ทัง้นี ้คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย หรือประโยชนต์อบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได ้

4. ในกรณีที่เกิดเหตใุน”เหตเุลิกสญัญา” ขอ้ 5 ขอ้ 6 หรือขอ้ 7(ง) ใหถื้อว่าสญัญาฉบบันี ้
สิน้สุดลง โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย กองทรัสตต์กลงขาย
ทรัพยสิ์นที่ซือ้ขายตามที่ไดร้ับโอนคืนให้แก่ผู้ขายตามสภาพที่มีการใช้งานจริงใน
ขณะนั้น ในราคาตามบัญชีของทรัพยสิ์นดังกล่าวหักด้วยค่าเส่ือมราคาที่คิดตาม
ระยะเวลาหา้ (5) ปีส าหรบัทรพัยสิ์นประเภทเฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณ ์และระยะเวลา
ยี่สิบ (20) ปี ส าหรบัทรพัยสิ์นประเภทงานระบบ หรือตามราคาอื่นใดที่คู่สญัญาไดต้ก
ลงกนั 

กฎหมำยทีใ่ช้บงัคับ สญัญาฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

1.7.5. สรุปร่ำงสัญญำตกลงกระท ำกำร 

ผู้ให้สัญญำ บรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั  
ผู้รับสัญญำ ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อลัไล ("กองทรสัต"์) 
ระยะเวลำของสัญญำ ตัง้แต่วนัท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าภายใตส้ญัญาเช่าโครงการจนสญัญาสิน้สดุ 
กำรถือครองหน่วยทรัสต ์ 1. ผูใ้หส้ัญญาตกลงรกัษาสดัส่วนการถือครองหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของ

มลูค่าเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทุนภายใตส้ญัญาขาย FF&E และสญัญา
เช่าโครงการรวมกนั หรืออย่างนอ้ย [*] หน่วย เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 

2. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาจองซือ้หน่วยทรัสต์มากกว่าที่ระบุในข้อ 1 ผู้ให้สัญญาจะ 
ถือครอง เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

3. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรสัตต์ามขอ้ 1 หรือ 2 ผูใ้หส้ญัญาจะไม่ขาย หรือ
โอนหน่วยทรสัต ์หรือน าหน่วยทรสัตไ์ปจ าน าหรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ จนท าใหต้  ่ากวา่
สดัส่วนที่ก าหนดไวข้า้งตน้ เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ข้อตกลงเร่ืองทีจ่อดรถ 
ทำงเขำ้ออก และพืน้ที่
ส่วนกลำง 

1. ตลอดระยะเวลำของสญัญำฉบบันี ้ผู้ใหส้ญัญำตกลงใหสิ้ทธิในกำรใชท้ำงเขำ้-ออก
ทัง้หมดของโครงกำร และสิทธิในกำรใชพ้ืน้ที่ส่วนกลำงอื่น ๆ แก่กองทรสัต ์โดยไม่มี
ค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมและใหถื้อว่ำค่ำตอบแทนกำรใชสิ้ทธิในขอ้นีร้วมอยู่ในค่ำเช่ำตำม
สญัญำเช่ำโครงกำรแลว้ 

2. ผูใ้หส้ญัญำตกลงที่จะไม่แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ก่อภำระผกูพนั โอน 
3. กองทรสัตต์กลงที่จะบ ำรุงรกัษำซ่อมแซมทรพัยสิ์นต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัสิทธิตำมขอ้ 1 

ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของกองทรสัต ์แต่ผูใ้หส้ญัญำตกลงเป็นผู้รบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยส ำหรบั
กำรปรบัปรุงและซ่อมแซมพืน้ท่ีและทรพัยสิ์นส่วนท่ีกองทรสัตไ์ม่ไดล้งทนุ 

4. ในกรณีที่หน่วยงำนรำชกำรไดด้  ำเนินกำรตรวจสอบหรือมีค ำสั่งใหผู้ใ้หส้ญัญำแกไ้ข
หรือรือ้ถอนอำคำรหรือส่ิงปลูกสรำ้งใดๆ ที่ไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของทรพัยสิ์นที่เช่ำ ให้



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

39 

คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยร่วมกนัพิจำรณำเพื่อหำแนวทำงกำรแกไ้ขโดยเร็ว ดว้ยค่ำใชจ้่ำย
ของผูใ้หส้ญัญำเอง 

กำรไม่ประกอบธุรกิจ
แข่งขนั 

1. ภายในระยะเวลาสาม (3) ปี นบัตัง้แต่วนัที่ท  าสญัญาฉบบันี ้ผูใ้หส้ญัญาหรือบริษัท
ในเครือตกลงที่จะไม่พฒันาโครงการในลกัษณะศนูยก์ารคา้และศูนยก์ารคา้ประเภท
คอมมิวนิตีม้อลลข์ึน้ในภายหนา้ หรือมีหรือจะมีผลประโยชนอ์ยู่ในโครงการใด ๆ ที่มี
ลกัษณะดงักล่าวตัง้แต่รอ้ยละหา้สิบ (50%) ของผลประโยชนท์ัง้หมดในโครงการ ใน
รศัมี [*] ([*]) กิโลเมตร เวน้แต่เป็นโครงการที่มีอยู่แลว้ในปัจจุบัน หรือไดร้บัความ
ยินยอมจากกองทรสัต ์

2. ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะไม่แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือน าพื ้นที่ภายในโครงการ
ศูนย์การค้า The Crystal Chaiyapruek ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาเช่า
โครงการ ออกใหเ้ช่าหรือจดัหาประโยชนไ์ม่ว่าในรูปแบบใด ๆ อนัเป็นการแข่งขนักับ
การด าเนินธุรกิจของกองทรัสต ์เว้นแต่ที่ด  าเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือไดร้ับความ
ยินยอมจากกองทรสัตโ์ดยท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

สิทธทิีจ่ะปฏิเสธก่อน 
(Right of First Refusal) 

1. ผูใ้หส้ญัญาตกลงใหสิ้ทธิที่จะปฏิเสธก่อนแก่กองทรสัต ์
- ในกรณีผูใ้หส้ญัญาประสงคท่ี์จะโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่าในทรพัยสิ์นท่ีให้

เช่า ตอ้งแจง้ค าเสนอไปยงักองทรสัต ์เพื่อใหก้องทรสัตพ์ิจารณารบัขอ้เสนอก่อน 
ภายในระยะเวลาเกา้สิบ (90) วนันบัจากวนัท่ีกองทรสัตไ์ดร้บัขอ้เสนอดงักล่าว 

- ในกรณีท่ีกองทรสัตไ์ม่ตอบรบัขอ้เสนอ ผูใ้หส้ญัญาจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิ
หรือใหสิ้ทธิการเช่าแก่บคุคลภายนอก แต่ทัง้นี ้(ก) จะตอ้งเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิ
หรือใหสิ้ทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกภายใน 180 วนันบั และ (ข) ผูใ้หส้ญัญา
ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิหรือใหสิ้ทธิการเช่าดงักล่าวบนเงื่อนไขที่ดีกว่า 

2. ในกรณีที่กองทรสัตร์บัขอ้เสนอภายใตสิ้ทธิที่จะปฏิเสธก่อนตามที่ระบุขา้งตน้ การ
ด าเนินการดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์ 

3. ในกรณีที่กองทรสัตไ์ม่ตอบรบัขอ้เสนอภายในก าหนดระยะเวลาตอบรบัขอ้เสนอ และ
ผูใ้หส้ัญญาไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิหรือใหสิ้ทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกภายใน
ก าหนดระยะเวลาที่ระบุไวใ้นเงื่อนไขการโอนขอ้ (ก) ผูใ้หส้ัญญาหรือบริษัทในเครือ
ของผูใ้หส้ญัญาจะตอ้งปฏิบตัิตามขัน้ตอนและเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นขอ้นีอ้ีกครัง้หน่ึง 

กำรใช้ชื่อและ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

ผูใ้หส้ญัญาตกลงด าเนินการให ้บริษัทเจา้ของเครื่องหมายการคา้ ใหสิ้ทธิแก่กองทรสัตใ์น
การใชเ้ครื่องหมาย 

ค ำรับรองของผู้ให้
สัญญำ 

สญัญาฉบบันี ้ผูใ้หส้ญัญารบัรองต่อกองทรสัตว์่า 
1. ผูใ้หส้ญัญาเป็นบรษิัทจ ากดั 
2. ผูใ้หส้ญัญามีอ านาจในการเขา้ท าสญัญา  
3. การท าสญัญาฉบบันีไ้ม่เป็นการขดัแยง้หรือฝ่าฝืนขอ้ก าหนด เงื่อนไข หรือค ารบัรอง

ใด ๆ ที่ผูใ้หเ้ช่าช่วงไดท้ าหรือจะท าความตกลงกับบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะเจา้หนีข้องผูใ้หเ้ช่าช่วงซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อทรพัยสิ์นท่ีเช่า  
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4. ผูใ้หเ้ช่าช่วงไม่มีขอ้พิพาท 
5. ขอ้มูลที่อยู่ในเอกสารเป็นขอ้มลูที่มีความถูกตอ้ง มิไดจ้งใจปกปิดขอ้เท็จจริงใด ๆ ที่

เป็นสาระส าคญั 
6. เอกสารสิทธิส าหรับที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการศูนย์การค้า  The Crystal 

Chaiyapruek ออกมาโดยถกูตอ้งตามขัน้ตอนและชอบดว้ยกฎหมาย 
เหตุผิดสัญญำ 1. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าช่วงจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือไม่แก้ไขให้

ถกูตอ้งภายในหกสิบ (60) วนักองทรสัตก์ าหนดในสญัญาฉบบันี ้ใหถื้อว่าเป็นเหตผิุด
นดัตามสญัญาฉบบันีท้นัที 

2. ในกรณีที่ผูใ้หส้ัญญาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรพัยห์รือถูกศาลสั่งใหล้ม้ละลาย หรืออยู่ใน
ขัน้ตอนการเลิกบรษิัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจการของผูใ้หส้ญัญา 

3. ในกรณีที่กองทรสัตจ์งใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง  
4. กรณีการปฏิบตัิผิดสญัญาของผูใ้หส้ญัญาภายใตส้ญัญาเช่าโครงการ 

กำรเลิกสัญญำ 1. ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ใน “เหตุผิดสัญญา” ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 4 
กองทรสัตม์ีสิทธิ 
(ก) เรียกรอ้งค่าเสียหายและ/หรือค่าใชจ้่าย หรือ 
(ข) บอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ดท้ันที ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิของกองทรสัตใ์นการเรียกรอ้ง
ค่าเสียหาย 

2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณต์ามที่ระบุไวใ้น “เหตุผิดสัญญา” ขอ้ 3 ผูใ้หส้ัญญาจะเรียก
ค่าเสียหายจากกองทรสัต ์และไม่มีผลใหผู้ใ้หส้ญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญา 

3. ในกรณีที่มีการเลิกกองทรสัต ์คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 
เหตสุุดวิสัย 1. คู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีไ้ดเ้นื่องจากเหตุ

สดุวิสยั 
2. หากเหตสุดุวิสยัท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาหรือไม่ไดร้บัประโยชนต์ามฉบบันี ้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทบทวนข้อก าหนดเพื่อให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถ
ด าเนินการใดๆ 

กำรโอนสิทธ ิ 1. ผูใ้หส้ญัญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหนา้ที่ใด ๆ ของตนภายใตส้ญัญานีฉ้บบันีไ้ม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วนใหแ้ก่บุคคลใด ๆ เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อกัษรจากกองทรสัต ์

2. ผู้ให้สัญญายินยอมให้กองทรัสต์สามารถน าสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี ้ 
สัญญาขาย FF&E สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายทางการคา้ และสัญญาเช่า
โครงการ ไปก่อหลกัประกนั โดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูใ้หส้ญัญา 

กฎหมำยทีใ่ช้บงัคับ สญัญาฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 
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1.7.6. สรุปร่ำงสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำอนุญำตให้ใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

ผู้ให้สิทธ ิ บรษิัท เกียรติสหมิตร จ ากดั 
ผู้รับสิทธ ิ ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อลัไล ("กองทรสัต"์) 
ระยะเวลำกำรอนุญำต ตัง้แต่วนัท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าภายใตส้ญัญาเช่าโครงการ TCP 
วัตถุประสงค ์ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมีความประสงคท์ี่จะแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาใหสิ้ทธิฯ โดยใหค้รอบคลมุ

ไปถึงการด าเนินโครงการศนูยก์ารคา้ The Crystal Chaiyapruek  
รำยละเอียด ตลอดระยะเวลาการอนญุาตของสญัญาฉบบันี ้ผูใ้หสิ้ทธิยินยอมและอนญุาตใหก้องทรสัต์

สามารถใชเ้ครื่องหมายการคา้เพื่อวตัถปุระสงคใ์ด ๆ ซึ่งเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่อการ
ประกอบกิจการและการด าเนินโครงการศูนย์การค้า The Crystal Chaiyapruek ของ
กองทรสัตใ์นประเทศไทยไดท้กุประการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการใหเ้ช่าพืน้ท่ีภายใน
โครงการแก่ผูเ้ช่ารายย่อย การใหบ้รกิารสาธารณปูโภค การประกอบธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์
อื่น ๆ ของกองทรสัต ์และการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง) โดยไม่มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 
และใหถื้อว่าค่าตอบแทนการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตามสญัญาฉบบันีร้วมอยู่ในค่าตอบแทน
ภายใตส้ัญญาเช่าโครงการ TCP เรียบรอ้ยแลว้ และให้ถือว่าโครงการศูนยก์ารคา้ The 
Crystal Chaiyapruek เป็นหนึ่งในโครงการที่ไดร้บัอนุญาตภายใตส้ัญญาใหสิ้ทธิฯ ดว้ย
ทกุประการ 

กฎหมำยทีใ่ช้บงัคับ สญัญาฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 
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1.8. แหล่งทีม่ำของเงนิทนุ 

แหล่งเงินทุนที่จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม จะมาจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารตาม
วงเงินคงเหลือที่กองทรสัต ์ALLY เคยท าสญัญาเงินกูไ้ว้ ทั้งนี ้โครงสรา้งเงินทุนที่จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุน
เพิ่มเติมของกองทรสัต ์ALLY นั้น จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอัตราส่วนหนีสิ้น และเงินทุนของกองทรสัต์ ALLY 
สภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจบุนั 

1.9. ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรของผู้จัดกำรกองทรัสตเ์กี่ยวกับกำรตกลงเข้ำท ำรำยกำร 

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการท ารายการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมเป็นไปเพื่อประ
โยชน์ที่ดีที่สุดของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไลเนื่องจากเป็นการ ขยายการลงทุนให ้
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อลัไลมีการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว โดยการลงทุนใน
ทรพัยสิ์นประเภทศูนยก์ารคา้และพาณิชยกรรมอื่นๆ ที่มีท าเลที่ตัง้ที่ดีและมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย ์อนัจะท าให้ รายไดจ้าก
การด าเนินงานทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อลัไลในระยะยาวมีความมั่นคงเพิ่มขึน้ ผ่านการกระจาย
ความเส่ียงของการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์และช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ (Asset Diversification)  
โดยมูลค่าทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์อัลไล ก าหนดโดยการ
พิจารณา ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) ราคาประเมินของทรพัยสิ์น ที่จดัท าโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
จ านวน 2 ราย  

(2) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่คาดว่าจะลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม  

(3) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่นกัลงทนุจะไดร้บั  

(4) ศกัยภาพในเชิงพาณิชยข์องทรพัยสิ์น  

(5) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก  

(6) อัตราผลตอบแทนที่จะไดจ้ากการลงทุนในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารทุน  ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุน
ทางเลือกอื่น ๆ และ  

(7) มลูค่ำที่ผูเ้ช่ำและผูใ้หเ้ช่ำตกลงรว่มกนั  

นอกจากนี ้คณะกรรมการอิสระไดพ้ิจารณาจากขอ้มลูที่ไดร้บัจากฝ่ายจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระ แลว้ไม่มีความเห็นที่ขัดแยง้และเห็นว่าการเขา้ท ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนต์่อ
กองทรสัต ์
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2. ควำมสมเหตสุมผลของกำรไดม้ำซ่ึงทรัพยส์นิ 

2.1. วัตถุประสงคแ์ละควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำรำยกำร 

วัตถุประสงคข์องกองทรัสต ์ALLY คือ กำรระดมเงินที่ไดจ้ำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ไปซือ้ และ/หรือ เช่ำ  
และ/หรือ เช่ำช่วง และ/หรือ รบัโอนสิทธิกำรเช่ำ และ/หรือ สิทธิกำรเช่ำช่วงทรพัยสิ์นหลกั โดยจะน ำทรพัยสิ์นหลกัไปจดัหำ
ประโยชนใ์นรูปของรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำร หรือรำยไดอ้ื่นใดในท ำนองเดียวกนั  ตลอดจนท ำกำรปรบัปรุง เปล่ียนแปลง 
พฒันำศกัยภำพ และ/หรือจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นต่ำง ๆ ที่กองทรสัตไ์ดล้งทุนหรือมีไว ้ หรือด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อประโยชนข์อง
ทรัพยสิ์น เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรำยไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรัสต์  เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสตอ์ย่ำงต่อเนื่องใน 
ระยะยำว อีกทั้ง กองทรัสตม์ีจุดมุ่งหมำยที่จะลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมเพื่อกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของฐำนรำยไดข้อง
กองทรสัต ์ 

กำรลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้เป็นกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธ์ของ
กองทรสัต ์ALLY เพื่อสรำ้งกำรเจริญเติบโตและกำรพฒันำในระยะยำวและมุ่งก่อใหเ้กิดรำยไดแ้ละผลตอบแทนในระดบัที่
เหมำะสมแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ ซึ่งคณะกรรมกำรของผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์ห็นว่ำกำรท ำรำยกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุ
เพิ่มเติมในครัง้นี ้เป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สุดของกองทรสัต ์ALLY เนื่องจำกเป็นกำรขยำยกำรลงทุนใหก้องทรสัต ์ALLY  
มีกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยำว โดยกำรลงทนุในทรพัยสิ์นประเภทศนูยก์ำรคำ้และพำณิชยกรรมอื่นๆ ที่มี
ท ำเลที่ตั้งที่ดีและมีศักยภำพในเชิงพำณิชย์ อันจะท ำให้รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของกองทรัสต  ์ALLY ในระยะยำว  
มีควำมมั่นคงเพิ่มขึน้ ผ่ำนกำรกระจำยควำมเส่ียงของกำรจัดหำประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพยแ์ละช่วยลดกำรพึ่งพำ  
แหล่งรำยได ้(Asset Diversification) โดยมลูค่ำทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรสัต ์ALLY ก ำหนดโดยกำรพิจำรณำ
ปัจจัยต่ำงๆ ที่มีควำมเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ราคาประเมินของทรัพย์สิน ที่จัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ ได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วง ที่คาดว่าจะลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะ
ลงทุนเพิ่มเติม (3) อัตราผลตอบแทน ในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะไดร้บั (4) ศักยภาพในเชิงพาณิชย ์ของทรพัยสิ์น  
(5) อัตราดอกเบีย้ทั้งในประเทศและในตลาดโลก (6) อัตราผลตอบแทนที่จะไดจ้ากการลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภท 
ตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (7) มลูค่าที่ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าตกลงร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมกำร
เห็นว่ำมีควำมสมเหตสุมผล 
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2.2. ข้อดี ข้อด้อย และควำมเสี่ยงของกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย ์

2.2.1. ข้อดขีองกำรเข้ำท ำรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย ์

(1) ทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม มีคุณภาพ 

- โครงการ TCP ตั้งอยู่ในท าเลทีมี่ศักยภาพ 

ทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์ALLY จะเขำ้ลงทนุเพิ่มเติม (โครงกำร TCP) ตัง้อยู่บรเิวณย่ำนที่อยู่อำศยัที่มีอตัรำ
กำรเจรญิเติบโตอย่ำงรวดเรว็และมีประชำกรอำศยัอยู่อย่ำงหนำแน่นซึ่งอยู่ในย่ำนท่ีอยู่อำศยับรเิวณถนนชยัพฤกษ์ 
ดังนั้น หำกกองทรสัต ์ALLY เข้ำลงทุนในทรัพยสิ์นดังกล่ำว จะเป็นกำรลงทุนในทรัพยสิ์นซึ่งตัง้อยู่ในท ำเลที่มี
ศักยภำพ นอกจำกนี ้ยังเป็นกำรขยำยฐำนทรัพยสิ์นและฐำนลูกคำ้ไปยังย่ำนที่อยู่อำศัยในปริมณฑลเพิ่มเติม 
เนื่องจำกทรพัยสิ์นปัจจบุนัของกองทรสัต ์ALLY ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

- โครงการ TCP มีการเติบโตในด้านอัตราการเช่าพืน้ที ่

ณ 31 ธันวำคม 2563 ทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์ALLY จะเขำ้ลงทุนเพิ่มเติม (โครงกำร TCP) มีอตัรำกำรเช่ำ
พืน้ที่ประมำณรอ้ยละ 84.24 ทัง้นี ้หำกพิจำรณำอตัรำกำรเช่ำพืน้ที่ยอ้นหลงัปี 2560 -2563 ของโครงกำร TCP จะ
พบว่ำมีกำรเติบโตขึน้ทกุปีอย่ำงต่อเนื่องแมว้่ำจะมีสถำนกำรณแ์พร่ระบำดของ COVID-19   (รำยละเอียดตำมขอ้ 
“1.5 รำยละเอียดของทรพัยสิ์นท่ีไดม้ำ”) 

(2) ทรัพยส์ินมีผู้เช่าพืน้ทีร่ายย่อยทีมี่ศักยภาพและมีความหลากหลาย 

ผูเ้ช่ำรำยย่อยพืน้ท่ีหลกัของโครงกำร TCP มีควำมหลำกหลำยทัง้ทำงดำ้นตวัผูเ้ช่ำที่เป็นเจำ้ของแบรนดท์ี่
มีชื่อเสียง ประเภทธุรกิจที่ประกอบกำรมีควำมคลำ้ยคลึงกับทรพัยสิ์นปัจจุบนัของกองทรสัต ์ALLY และมีกำรต่อ
สญัญำเช่ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีอตัรำกำรต่อสญัญำเช่ำของผูเ้ช่ำรำยย่อยประมำณรอ้ยละ 90 ดงันัน้ 
กองทรสัต ์ALLY จึงมีโอกำสไดร้บัผลตอบแทนที่ต่อเนื่อง เนื่องจำกรำยไดข้องกองทรสัต์ ALLY มีกำรกระจำยตวั
มำกขึน้และลดกำรพ่ึงพิงรำยไดจ้ำกธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงหรือผูเ้ช่ำรำยใดรำยหนึ่ง   

(3) เพิ่มความสามารถในกำรสร้ำงรำยได้และกระแสเงนิสดให้แก่กองทรัสต ์ALLY ภำยใน
ระยะเวลำอันสัน้ 

การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมนี ้จะท าให้กองทรัสต ์ALLY สามารถสรา้งรายไดเ้พิ่มมากขึน้ภายใน
ระยะเวลาอนัสัน้จากการใหผู้เ้ช่ารายย่อยเช่าพืน้ท่ีในโครงการ TCP และช่วยเพิ่มความต่อเนื่องของกระแสเงินสด
ให้กับกองทรัสต์ ALLY เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีผู้เช่าพื ้นที่อยู่แล้ว โดย  
ณ 31 ธันวำคม 2563 มีอัตรำกำรเช่ำพืน้ที่ประมำณรอ้ยละ 84.24 ทั้งนี ้หลังการเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม 
ครัง้นี ้กองทรัสต ์ALLY จะมี EBITDA เพิ่มขึน้ประมาณ 19.24 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.9 ในปีแรกที่เข้าลงทุน 
(อา้งอิงงบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2563) 

  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

45 

2.2.2. ข้อดอ้ยของกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซ่ึงสนิทรัพย ์

(1) อัตราส่วนหนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้ต่อมูลค่าสนิทรัพยร์วม และภาระดอกเบีย้จ่ายทีเ่พิ่มขึน้ 

กำรลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม กองทรสัต ์ALLY จะท ำกำรใชว้งเงินกูร้ะยะยำวที่เหลือจำกกำรลงทุนใน
ทรพัยสิ์นครัง้แรกจ ำนวนไม่เกิน 280 ลำ้นบำท ส่งผลใหอ้ตัรำส่วนหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ต่อสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้
จำก รอ้ยละ 22.56 เป็นรอ้ยละ 24.29 (อำ้งอิงจำกงบกำรเงินตรวจสอบ ณ 31 ธันวำคม 2563) ท ำใหม้ีควำมเส่ียง
จำกกำรกูย้ืมเงนิเพิ่มขึน้ นอกจำกนี ้กำรกูย้ืมเงินดงักล่ำวจะท ำใหก้องทรสัต์ ALLY มีภำระตอ้งจ่ำยดอกเบีย้เพิม่ขึน้
ประมำณ 0.99 ลำ้นบำทต่อปี (อำ้งอิงจำกสมมติฐำนของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ)  อย่ำงไรก็ตำม ภำระหนีสิ้น
และดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ ไม่ไดเ้พิ่มอย่ำงมำก จึงไม่ส่งผลกระทบกับฐำนะกำรเงินของกองทรัสต ์ALLY อย่ำงมี
นยัส ำคญั 

นอกจำกนี ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่องกำรออกและเสนอขำย
หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย ์ก ำหนดใหม้ลูค่ำกำรกูย้ืมเงินของกองทรสัตไ์ม่เกินรอ้ยละ 
35 ของมูลค่ำสินทรพัยร์วมของกองทรสัต ์หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 ของมูลค่ำสินทรพัยร์วมของกองทรสัต์ (กรณี
กองทรัสต์อยู่ในอันดับ investment grade) ดังนั้น อัตรำส่วนเงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ ALLY 
ดงักล่ำวยงัเป็นไปตำมที่ประกำศก ำหนด 
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2.2.3. ควำมเสี่ยงของกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซ่ึงสนิทรัพย ์

(1) ความเสี่ยงทีเ่กิดจากการสัญญา   

- ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาโดยเจ้าของทรัพยส์นิ 

กำรลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม กองทรสัต ์ALLY จะตอ้งเขำ้ท ำสญัญำกบัเจำ้ของทรพัยสิ์นหรอื
ผูท้รงสิทธิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งของทรพัยสิ์นนัน้ๆ  ซึ่งสญัญำหลกั ประกอบดว้ย  

o สญัญำเช่ำช่วงที่ดิน โครงการเดอะ ครสิตลั ชยัพฤกษ์ 
o สญัญำเช่ำพืน้ท่ีอำคำร โครงการเดอะ ครสิตลั ชยัพฤกษ์ 
o สญัญำซือ้ขำยเฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณ ์และงำนระบบ โครงการเดอะ ครสิตลั ชยัพฤกษ์ 
o สญัญำตกลงกระท ำกำร โครงการเดอะ ครสิตลั ชยัพฤกษ์ 
o สญัญำแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญำอนญุำตใหใ้ชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ 
o สญัญำต่ำงๆ ที่เก่ียวเนื่องกบักำรลงทนุและบรหิำรจดักำรทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ALLY  เป็นตน้ 

ดังนั้น จึงมีควำมเส่ียงที่คู่สัญญำของกองทรัสต์ ALLY จะผิดสัญญำได ้ แม้ว่ำในสัญญำนั้นๆ จะมี
ขอ้ก ำหนดใหก้องทรสัต  ์ALLY มีสิทธิบอกเลิกสัญญำ และเรียกค่ำเสียหำยรวม ตลอดจนเรียกค่ำขำดประโยชน์
และค่ำเช่ำที่ช  ำระไปแลว้ก็ตำม  แต่อำจมีควำมเป็นไปไดว้่ำคู่สญัญำอำจไม่ชดเชยค่ำเสียหำยดงักล่ำว  โดยหำก
กองทรสัต ์ALLY ด ำเนินกำรเพื่อเรียกคำ่ชดเชยและคำ่เสียหำยผ่ำนกระบวนกำรศำล  กองทรสัต ์ALLY อำจตอ้งใช้
เวลำนำนและมีค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรฟ้องรอ้ง เช่น ค่ำที่ปรกึษำกฎหมำย เป็นตน้ ในบำงกรณี กำรผิดสญัญำ
อำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต ์ALLY ท ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมที่วำงแผนไว ้

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน ท าให้การเข้าลงทุนเป็นไป
อย่างล่าช้ากว่าแผนการทีค่าดไว้ 

ในร่ำงสัญญำเช่ำช่วงที่ดินและเช่ำพืน้ที่อำคำรมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกับเงื่อนไขบังคับก่อนกำรจดทะเบียน
สิทธิกำรเช่ำ  หำกไม่สำมำรถปฏิบัติไดค้รบทุกขอ้ตำมที่ก ำหนดจะท ำใหไ้ม่สำมำรถจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำได ้ 
ส่งผลใหร้ะยะเวลำในกำรเขำ้ลงทุนของกองทรสัต ์ALLY ไม่เป็นตำมที่คำดกำรณไ์ว ้ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
รำยไดข้องกองทรัสต์ ALLY และผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์  ทั้งนี ้ควำมเส่ียงหลักที่ท  ำให้ไม่สำมำรถ 
จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำได ้เป็นดงันี ้

• ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีผูเ้ช่ำรำยย่อยไม่ใหค้วำมยินยอมในกำรเปล่ียนตวัผูใ้หเ้ชำ่จำกเจำ้ของทรพัยสิ์น
เดิมเป็นกองทรสัต ์ALLY  

ในร่ำงสญัญำเช่ำพืน้ท่ีอำคำรระบวุ่ำผูเ้ช่ำรำยย่อยตอ้งใหค้วำมยินยอมกำรโอนสิทธิและหนำ้ที่ตำม
สัญญำเช่ำพืน้ที่ในบริเวณทรพัยสิ์นที่เช่ำทั้งหมด โดยผูใ้หเ้ช่ำตกลงที่จะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดี
ที่สุด (Best effort) เพื่อด ำเนินกำรให้ผู้เช่ำรำยย่อยให้ควำมยินยอมดังกล่ำวให้มำกที่สุดเท่ำที่
สำมำรถกระท ำไดก้่อนวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ  ทั้งนี ้หำกผู้เช่ำรำยย่อยปฏิเสธที่จะใหค้วำม
ยินยอม กองทรสัต ์ALLY จะไม่สำมำรถจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำได ้ ส่งผลใหก้ำรเขำ้ลงทุนเป็นไป
อย่ำงล่ำชำ้และส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยไดข้องกองทรสัตแ์ละผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 
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อย่ำงไรก็ดี ผู้จัดกำรกองทรัสตอ์ำจยกเวน้เงื่อนไขก่อนกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำทั้งหมด หรือ
บำงส่วน ดงันัน้ หำกผู้จดักำรกองทรสัตย์ินยอมที่จะยกเวน้เงื่อนไขก่อนกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ
ขอ้นี ้ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรจดทะเบียนกำรเช่ำจึงอยู่ในระดบัต ่ำ นอกจำกนี ้ตำมเงื่อนไขในสญัญำ
ตกลงกระท ำกำร หำกผูใ้หเ้ช่ำไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเงื่อนไขได ้กองทรสัต ์ALLY สำมำรถเรียกรอ้ง
ค่ำเสียหำยจำกผูใ้หเ้ช่ำได ้

• ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีเจำ้ของที่ดินที่กองทรสัต ์ALLY จะเช่ำช่วงไม่ใหค้วำมยินยอมในกำรใหเ้ช่ำช่วง 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์ALLY จะลงทนุเพิ่มเติมคือโครงกำร TCP ซึ่งเป็นกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำช่วง
ที่ดินจำก TCR (ปัจจุบัน TCR เป็นผูเ้ช่ำที่ดินจำก PTTRM) ทั้งนี ้ตำมเงื่อนไขก่อนกำรจดทะเบียน
สิทธิกำรเช่ำในร่ำงสญัญำเช่ำช่วงที่ดินระบุใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงตอ้งไดร้บัควำมยินยอมในกำรใหเ้ช่ำช่วง
ที่ดินจำกเจ้ำของที่ดินก่อน  กองทรัสต์ ALLY จึงจะสำมำรถจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำได้  ทั้งนี  ้ 
หำก PTTRM ปฏิเสธที่จะให้ควำมยินยอม  กองทรัสต์ ALLY อำจมีควำมเส่ียงที่จะไม่สำมำรถ 
จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำได ้ ท ำใหไ้ม่สำมำรถลงทนุไดต้ำมแผนกำรที่คำดกำรณไ์ว ้  

อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบัน TCR อยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำกับ PTTRM ในกำรให้ควำมยินยอมในกำรให้
กองทรสัต ์ALLY เช่ำช่วง   

• ควำมเส่ียงจำกกำรที่ TCR ไม่สำมำรถปลดภำระจ ำนองสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกู
สรำ้งได ้

ปัจจุบนั ทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์ALLY จะลงทุนเพ่ิมเติมมีสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกู
สรำ้งของ TCR (ในฐำนะผูใ้หเ้ช่ำช่วง) ติดภำระจ ำนองกับสถำบนักำรเงิน  ทัง้นี ้ตำมเงื่อนไขในรำ่ง
สญัญำเช่ำช่วงที่ดินและเช่ำพืน้ที่อำคำรระบุใหผู้ใ้หเ้ช่ำช่วงตอ้งปลดภำระจ ำนองของสิทธิกำรเช่ำ
ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรำ้งก่อน  กองทรสัต ์ALLY จึงจะสำมำรถจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำได ้ 
ทั้งนี ้ หำกผู้ให้เช่ำช่วงไม่สำมำรถด ำเนินกำรดังกล่ำวได้หรือท ำได้ล่ำช้ำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้   
กองทรสัต ์ALLY อำจมีควำมเส่ียงที่จะไม่สำมำรถจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำได ้  ท ำใหไ้ม่สำมำรถ
ลงทนุไดต้ำมแผนกำรที่คำดกำรณไ์ว ้  

อย่ำงไรก็ตำม สถำบันกำรเงินที่จะใหเ้งินกูเ้ป็นรำยเดียวกับที่ TCR กูเ้งินในปัจจุบัน ซึ่งท ำใหก้ำร
ช ำระคืนหนี ้ปัจจุบันเพื่อปลดภำระจ ำนองของสิทธิกำรเช่ำที่ดินและกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสรำ้ง
สำมำรถสอดคลอ้งกบัระยะเวลำที่คำดกำรณไ์ว ้  
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- ความเสี่ยงจากการทีผู้่เช่ารายย่อยไม่ช าระค่าเช่าพืน้ที ่

กองทรสัต  ์ALLY อำจมีควำมเส่ียงในกำรรบัช ำระค่ำเช่ำจำกผูเ้ช่ำรำยย่อยซึ่งเช่ำพืน้ที่ภำยในโครงกำร 
TCP หำกผู้เช่ำรำยย่อยมีปัญหำทำงกำรเงินซึ่งจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำเช่ำ หรือยอม
ยกเลิกสัญญำเช่ำก่อนก ำหนด  และหำกกองทรัสต์ ALLY ไม่สำมำรถหำผู้เช่ำรำยใหม่มำทดแทนไดท้ันเวลำ 
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยไดข้องกองทรสัต ์ALLY และผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์

อย่ำงไรก็ดี ผูเ้ช่ำพืน้ที่ทกุรำยจะตอ้งวำงเงินประกนักำรเช่ำพืน้ที่ตลอดอำยสุญัญำโดยเฉล่ียประมำณค่ำ
เช่ำและค่ำบริกำรพืน้ที่จ  ำนวน 3 เดือน  โดยกองทรสัต ์ALLY สำมำรถยึดเงินประกันดังกล่ำวหำกผูเ้ช่ำพืน้ที่ไม่
ช ำระค่ำเช่ำหรือยกเลิกสญัญำเช่ำก่อนก ำหนด  ซึ่งกำรวำงเงินประกนัจะช่วยลดควำมเส่ียงและ/หรือลดผลกระทบ
ต่อรำยไดข้องกองทรสัต ์ALLY 

- ความเสี่ยงจากการทีก่องทรัสต ์ALLY ไม่สามารถช าระหนีเ้งนิกู้ยืม 

การลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมนี ้กองทรสัต ์ALLY จะใชว้งเงินกูร้ะยะยาวที่เหลือจากการลงทนุ
ในครัง้ก่อนเพื่อมาลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม  จ านวนไม่เกิน 280 ลา้นบาทหรือประมาณรอ้ยละ 2.29 
ของสินทรพัยร์วม  หำกผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณไ์ว้ อาจส่งผลใหก้องทรสัต ์ALLY ไม่สามารถ
ช าระหนีเ้งินกูไ้ดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้ความเส่ียงจากการกูย้ืมเงินนัน้ อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทรัสต์ ALLY ซึ่ งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์  ALLY ในการจ่ายผลตอบแทนให ้
ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ด ้

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจำรณำจากหลักประกันการกู้ยืมและความสามารถในการช าระหนี ้ของ 
กองทรสัต ์ALLY ประกอบกับอสงัหำริมทรพัยท์ี่กองทรสัต ์ALLY จะเขา้ไปลงทุนนัน้อยู่ในท าเลที่ตัง้ที่มีศกัยภาพ 
และมีฐานลูกค้าในหลากหลายประเภทธุรกิจ จึงมีความสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับกองทรัสต์ ALLY  
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้เงินกูย้ืมและดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้นั้นจะไม่กระทบกับฐำนะกำรเงินของกองทรสัต ์ALLY 
อย่ำงมีนยัส ำคญัดงันัน้ ความเส่ียงจากการท่ีกองทรสัต ์ALLY จะไม่สามารถช าระดอกเบีย้ และ/หรือเงินตน้ตามที่
ก าหนดในสญัญากูย้ืมเงินจึงอยู่ในระดบัต ่า 

- ความเสี่ยงของการผิดสัญญาเช่าหลกัทีอ่าจส่งผลกระทบตอ่สัญญาเช่าชว่ง 

ทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์ALLY จะลงทุนเพิ่มเติมคือโครงกำร TCP เป็นกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดิน
จำก TCR  ซึ่งกำรลงทุนดงักล่ำว กองทรสัต ์ALLY ไม่ไดเ้ป็นคู่สญัญำเช่ำที่ดินโดยตรงกับเจำ้ของที่ดิน (PTTRM) 
ท ำให้ไม่มีอ  ำนำจในกำรควบคุมกำรปฏิบัติตำมสัญญำเช่ำซึ่งเป็นสัญญำหลักของคู่สัญญำ ดังนั้น จึงมีควำม
เป็นไปไดท้ี่คู่สญัญำจะผิดเงื่อนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำหลกัจนเป็นเหตใุหม้ีกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ เช่น TCR ไม่น ำ
ค่ำเช่ำช่วงจำกกองทรัสต ์ALLY ไปช ำระต่อให้แก่ PTTRM เป็นรำยเดือนตำมสัญญำหลัก เป็นต้น  หำกเกิด
เหตุกำรณด์ังกล่ำว จะส่งผลกระทบในทำงลบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต์ ALLY 
อย่ำงมีนยัส ำคญั  ตลอดจนควำมสำมำรถของกองทรสัต ์ALLY ในกำรจ่ำยผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์
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(2) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ทีอ่าจสง่ผลต่อการด าเนินงานของทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์
ALLY จะลงทุนเพิ่มเติม ประกอบดว้ย 

- ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ ALLY จะเข้ำลงทุนมีควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของระบบเศรษฐกิจและ 
กำรชะลอตวัของระบบเศรษฐกิจทัง้ระดบัประเทศและระดบัโลก  นอกจำกนี ้ทรพัยสิ์นดงักล่ำวอำจไดร้บัผลกระทบ
จำกกำรเปล่ียนแปลงของปัจจยัมหภำคอื่นๆ เช่น กำรเมือง กำรวำงผงัเมือง โครงสรำ้งประชำกร หรือกำรโยกยำ้ย
ของชมุชน  อำจส่งผลกระทบต่อสถำนะหรือนโยบำยของผูเ้ช่ำพืน้ท่ีโครงกำร  และอำจท ำใหอ้ตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีและ
อตัรำค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์ALLY จะเขำ้ลงทนุลดลง 

จำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำร ในช่วงปี 2563 โดยเฉพำะช่วงปลำยเดือนมีนำคม – กลำงเดือนพฤษภำคม 
ที่รฐับำลมีมำตรกำรปิดเมือง (lockdown) เพื่อยับยัง้กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส่งผลใหผู้เ้ช่ำรำยย่อยบำง
รำยไดร้บัผลกระทบโดยตอ้งปิดรำ้นคำ้และบริกำรบำงประเภทเป็นกำรชั่วครำว จึงส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำร
ช ำระค่ำเช่ำ ทำง TCR จึงช่วยเหลือผูเ้ช่ำรำยย่อยโดยใหส่้วนลดค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเป็นระยะเวลำ 2 เดือนโดย
พิจำรณำเป็นรำยผู้เช่ำตำมควำมเหมำะสม ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อรำยไดข้อง  TCR ในช่วงเวลำดังกล่ำว 
อย่ำงไรก็ตำม โครงกำร TCP นัน้เป็นโครงกำรแบบเปิดซึ่งอยู่ใกลแ้หล่งชมุชน และมีรำ้นคำ้ที่จ  ำหน่ำยสินคำ้อปุโภค 
บรโิภค ลกูคำ้จึงไม่ไดม้ีจ ำนวนลดลงมำกนกั ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกที่รฐับำลคลำยมำตรกำร lockdown และอนุญำต
ใหร้ำ้นคำ้กลบัมำเปิดบรกิำรตำมปกติได ้ยอดขำยและควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำเช่ำของผูเ้ช่ำรำยย่อยจึงค่อยๆ 
กลบัมำดีขึน้ ส ำหรบักำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ระลอกใหม่ตัง้แต่ปลำยปี 2563 จนถึงตน้ปี 2564 ไม่ไดส่้งผล
กระทบต่อโครงกำร TCP มำกนัก เนื่องจำกไม่ไดม้ีกำร lockdown อีกทั้งผูบ้ริโภคไม่ไดม้ีควำมกังวลเหมือนครัง้
ก่อน 

- ความเสี่ยงจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ 

ผลประกอบกำรของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมอำจ ได้รับผลกระทบจำกสภำวะตลำดของ
อสงัหำรมิทรพัย ์ และกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนผูป้ระกอบกำรในตลำดที่ส่งผลใหม้ีอปุทำนและกำรแข่งขนัท่ีสงูขึน้ 

ในปัจจุบัน โครงกำรที่มีลักษณะเป็นคอมมิวนิตี ้มอลลค์ลำ้ยคลึงกับโครงกำร TCP และตั้งอยู่ในรศัมี
ประมำณ 5 กิโลเมตรจำกโครงกำร TCP นัน้ ประกอบดว้ย 1. โฮมโปร ชยัพฤกษ์ 2. อินเด็กซ ์ลิฟวิ่งมอลล ์ชยัพฤกษ์ 
3. ไทวัสดุ ชัยพฤกษ์ 4. ชิค รีพับบลิค สำขำรำชพฤกษ์ และ 5. สัมมำกร เพลส รำชพฤกษ์ อย่ำงไรก็ตำม แต่ละ
โครงกำรมีลกัษณะเฉพำะตวัต่ำงกัน จึงท ำใหม้ีควำมแตกต่ำงของกลุ่มลกูคำ้ที่เขำ้มำใชบ้ริกำร แต่หำกอนำคตมี
โครงกำรใหม่ที่มีลกัษณะและกลุ่มลกูคำ้เดียวกนักบัโครงกำร TCP ก็อำจเป็นกำรเพิ่มควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขนัท่ี
สงูขึน้ได ้นอกจำกนี ้สมัมำกร เพลส รำชพฤกษ์เป็นทรพัยสิ์นซึ่งอยู่ในกองทรสัต ์ALLY ในปัจจุบนั ดงันัน้ หลงักำร
เขำ้ลงทนุก็จะไม่มีควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขนัในโครงกำรดงักล่ำว 
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- ความเสี่ยงจากการถูกเวนคนืทีด่นิ 

กองทรสัต ์ALLY มีควำมเส่ียงหำกมีกำรเวนคืนที่ดินที่โครงกำร TCP ตัง้อยู่จำกหน่วยงำนภำครฐั  ท ำให้
กองทรัสต  ์ALLY ไม่สำมำรถใช้ทรัพยสิ์นที่กองทรัสต์ ALLY ลงทุนเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจต่อไปได้  
นอกจำกนี ้กองทรสัต ์ALLY อำจไม่ไดร้บัค่ำชดเชยหรือไดร้บัค่ำชดเชยนอ้ยกว่ำมลูค่ำที่กองทรสัต ์ALLY ลงทุนใน
ทรพัยสิ์น  ส่งผลใหผ้ลตอบแทนที่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัไม่เป็นไม่ตำมที่ประมำณกำรไวท้ัง้ในส่วนของเงินปันผล
และเงินคืนทุน  อีกทัง้ จ ำนวนเงินค่ำชดเชยที่กองทรสัต ์ALLY จะไดร้บัขึน้อยู่กับเงื่อนไขตำมที่ก ำหนดในสญัญำ
กับเจำ้ของทรพัยสิ์นที่เก่ียวขอ้ง  ระยะเวลำกำรใชป้ระโยชนท์ี่เหลืออยู่ภำยหลังจำกกำรถูกเวนคืน หรือจ ำนวน
ค่ำชดเชยที่เจำ้ของทรพัยสิ์นไดร้บัจำกกำรเวนคืน 

ทัง้นี ้ตำมที่ระบุในร่ำงสญัญำเช่ำช่วงที่ดิน ในกรณีที่ทรพัยสิ์นที่เช่ำถูกเวนคืนไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน
จนไม่สำมำรถใชป้ระโยชนไ์ด ้ตำมวตัถปุระสงคข์องกำรเช่ำ ใหส้ญัญำเช่ำช่วงที่ดนิเป็นอนัยตุิและยกเลิกต่อกนัโดย
ทันที โดยกองทรัสต์ ALLY มีสิทธิไดร้ับเงินค่ำทดแทนกำรเวนคืนตำมวิธีกำรค ำนวณค่ำทดแทนตำมสูตรกำร
ค ำนวณที่ก ำหนดไว ้โดยเงินที่ไดร้บัจำกกำรเวนคืนทรพัยสิ์นที่เช่ำ หมำยถึง เงินที่ผูใ้หเ้ช่ำไดร้บัมำจำกกำรเวนคืน 
(หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยและภำษีที่เก่ียวขอ้ง) ทัง้นี ้เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดหลงักำรจ่ำยเงินใหก้องทรสัต์ ALLY ขำ้งตน้ให้
เป็นของผูใ้หเ้ช่ำ 

ค่ำทดแทนกำรเวนคืน = เงินท่ีไดร้บัจำกกำรเวนคืนทรพัยสิ์นท่ีเช่ำ คณูดว้ย (มลูค่ำสิทธิกำรเช่ำที่เหลืออยู่
ของทรพัยสิ์นท่ีเช่ำ ณ วนัท่ีถกูเวนคืน หำรดว้ย มลูค่ำตลำดของทรพัยสิ์นท่ีเช่ำ ณ วนัท่ีถกูเวนคืน) ทัง้นี ้ค่ำทดแทน
กำรเวนคืนจะไม่เกินมลูค่ำสิทธิกำรเช่ำที่เหลืออยู่ของทรพัยสิ์นท่ีเช่ำ 

โดยกำรค ำนวณมลูค่ำสิทธิกำรเช่ำและมลูค่ำตลำดของทรพัยสิ์นที่เช่ำที่ถกูเวนคืนใหใ้ชผู้ป้ระเมินมลูค่ำ
ทรัพย์สินเป็นผู้ประเมินตำมวิธีรำยได ้( Income Approach) โดยในกรณีมีผู้ประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นมำกกว่ำ  
1 รำย ใหใ้ชค้่ำเฉล่ียของมลูค่ำจำกผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นทกุรำย 

- ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อบุัติภัย และการก่อวนิาศกรรม 

หำกมีกำรเกิดภยัธรรมชำติ อุบตัิภยั และกำรก่อวินำศกรรมเกิดขึน้บริเวณที่ตัง้ของทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์
ALLY จะเข้ำลงทุนเพิ่มเติม นอกจำกจะสรำ้งควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์ ALLY แล้ว ยังอำจ
ก่อใหเ้กิดควำมสญูเสียแก่ชีวิตและทรพัยสิ์นของผูเ้ช่ำพืน้ท่ีและผูใ้ชบ้รกิำรอย่ำงประเมินค่ำไม่ได้   

อย่ำงไรก็ตำม กองทรสัต ์ALLY ไดม้ีกำรจัดท ำประกันควำมเส่ียงภัยในทรพัยสิ์น (Property All Risks 
Insurance) และประกันภยัควำมเส่ียงภยับุคคลที่สำม (Public Liability Insurance) รวมถึงประกันภยักรณีธุรกิจ
หยดุชะงกั (Business Interruption Insurance: BI) ตลอดระยะเวลำที่กองทรสัต ์ALLY เขำ้ลงทนุตำมที่ส ำนกังำน 
ก.ล.ต. ก ำหนด 
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2.3. ข้อดี ข้อด้อย และควำมเสี่ยงของกำรเข้ำท ำรำยกำรกับบคุคลทีเ่กี่ยวโยง 

2.3.1. ข้อดขีองกำรเข้ำท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยง 

(1) บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันมีประสบการณใ์นด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย ์

นอกจำกกำรลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมจะเป็นกำรเช่ำช่วงที่ดินและเช่ำพืน้ท่ีอำคำรจำกบุคคล
ที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดักำรกองทรสัตซ์ึ่งเป็นกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่มีคุณภำพดงัที่กล่ำวมำในหัวขอ้ “2.2.1 ขอ้ดี
ของกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินแล้ว”  ภำยหลังจำกกำรลงทุน ทรัพย์สินจะถูกบริหำรจัดกำรโดย  
KE Property ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเค.อี. แลนด์ ซึ่ งเป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ทั้งประเภท 
ที่อยู่อำศยัและพำณิชย ์โดยมุ่งเนน้กำรพฒันำโครงกำรท่ีมีคณุภำพสงูและประยกุตใ์ชรู้ปแบบใหม่ รวมถึงมีควำมรู ้
ควำมเขำ้ใจในกำรบริหำรจดักำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรพำณิชย ์ ดังนั้น จึงท ำใหก้ำรบริหำร
จดักำรอสงัหำรมิทรพัยเ์ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(2) การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยใ์นกองทรัสต ์ALLY เป็นไปในทศิทางเดียวกัน 

ทรัพยสิ์นที่กองทรัสต์ ALLY จะลงทุนเพิ่มเติมเป็นกำรไดม้ำซึ่งสินทรัพยจ์ำกบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ
ผู้จัดกำรกองทรัสต ์ทั้งนี ้กองทรัสต์ ALLY มีนโยบำยกำรบริหำรงำนแบบรวมศูนยภ์ำยใตก้ำรบริหำรงำนของ 
KERM  ซึ่งนโยบำยในกำรบริหำรดงักล่ำวจะท ำใหก้ำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์
จำกกำรประหยดัต่อขนำด  อีกทัง้ยงัเป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัที่สงูขึ ้น  ส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์
ของกองทรสัต ์ALLY มีโอกำสไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนเพิ่มขึน้จำกกำรลงทนุในอนำคต 

(3) บริษัทในกลุ่มของผู้ขายทรัพย์สินเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซ่ึง
สินทรัพย ์

กำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัต ์ALLY ในครัง้นี ้บรษิัทในกลุ่มของผูข้ำยทรพัยสิ์นจะเป็นผูร้บัผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยที่ เ ก่ียวข้อง ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ค่ำประเมินทรัพย์สิน ค่ำที่ปรึกษำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรโอน และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งมีจ ำนวนรวมประมำณ 5.27 ลำ้นบำท 

(4) ลดความขัดแย้งทางผลประโยชนใ์นตัวทรัพยส์ิน 

โครงกำร TCP มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกับทรัพย์สินปัจจุบันของกองทรัสต ์ALLY (ศูนยก์ำรคำ้ 
สมัมำกร เพลส รำชพฤกษ์) ดงันัน้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงจะช่วยลดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
ได ้เนื่องจำกภำยหลังกำรเขำ้ท ำรำยกำร ทรัพยสิ์นจะอยู่ภำยใตก้ำรจัดกำรของกองทรสัต ์ALLY เช่นเดียวกัน  
ท ำใหก้ำรบรหิำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 
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2.3.2. ข้อดอ้ยของกำรเข้ำท ำรำยกำรกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยง 

(1) อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนข์องราคาซือ้ขาย ข้อก าหนด และเงือ่นไขต่างๆ 

กำรเขำ้ท ำรำยกำรลงทุนในทรพัยท์ี่จะลงทุนเพิ่มเติมกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดักำรกองทรสัตแ์ละ
กำรแต่งตั้งให้ KERM ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสตเ์ป็นผู้บริหำร  อำจท ำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องของรำคำซือ้ขำย 
ขอ้ก ำหนด และเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรเขำ้ท ำรำยกำร  หรือท ำใหไ้ม่สำมำรถเจรจำต่อรองหรือก ำหนดเงื่อนไขต่ำงๆ 
ไดอ้ย่ำงเต็มที่เหมือนกับกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชนท์ี่กองทรสัต ์ALLY 
ควรจะไดร้บั 

อย่ำงไรก็ตำม กำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวจะตอ้งผ่ำนกำรศึกษำขอ้มูลและสอบทำนโดยบริษัท และ
คณะกรรมกำรลงทนุของกองทรสัต ์ALLY เป็นอย่ำงดี ก่อนที่จะมีมติใหเ้ขำ้ท ำรำยกำร  และ KERM มีหนำ้ที่ในกำร
บริหำรจัดกำรกองทรสัต์ ALLY ดว้ยควำมซื่อสัตยส์ุจริต  ระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชำชีพ  ด้วยควำมช ำนำญ  และ
เป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต  ์  นอกจำกนี ้เงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรจะเป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับ
บคุคลภำยนอก รวมถึงกำรมีทรสัตี (SCBAM) ก ำกบัดแูลเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์

2.3.3. ควำมเสี่ยงของกำรเข้ำท ำรำยกำรกับบคุคลทีเ่กี่ยวโยง 

ไม่มี 
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3. ควำมเหมำะสมของรำคำและเงือ่นไขของรำยกำร 

3.1. ควำมเหมำะสมของรำคำ 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของรำคำในกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยท์ั้งสิน้ 2 วิธี 

ไดแ้ก่ 1) วิธีมลูค่ำตำมบญัชี (Book Value Approach) และ 2) วิธีกำรประเมินรำคำโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอสิระ 

ซึ่งมีรำยละเอียดดงันี ้

(1) วิธีวดัมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมดว้ยวิธีมูลค่ำตำมบัญชีนั้น ท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระอำ้งอิงมลูค่ำตำมบญัชีของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมตำมที่บนัทึกอยู่ในงบกำรเงินของ  TCR 
ไดแ้ก่ รำยกำรส่วนปรบัปรุงที่ดิน อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร ระบบสำธำรณปูโภค ระบบลิฟท ์และบนัไดเล่ือน 
เป็นมลูค่ำตำมบญัชีของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน เมื่อรวมกับมลูค่ำตำมบญัชีของอุปกรณ ์จะเท่ำกับมลูค่ำ
ตำมบัญชีของโครงกำร เดอะ คริสตัล ชัยพฤกษ์  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ไดร้ับจำก KERM โดยสรุปตำม
ตำรำงดำ้นล่ำง 

รำยกำร รำคำทุน (บำท) 
หักค่ำเสื่อมสะสม 

(บำท) 
มูลค่ำตำมบัญชี
สุทธิ (บำท) 

ส่วนปรบัปรุงที่ดิน  8,564,176.55   (8,516,492.16)   47,684.39  

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร  247,764,236.56  (60,342,476.02)   187,421,760.54  

ระบบสาธารณปูโภค  76,922,556.20    (50,802,399.91)   26,120,156.29  

ระบบลิฟท ์และบนัไดเล่ือน  4,336,583.26    (2,893,030.76)   1,443,552.50  

อปุกรณ ์  10,027,481.85    (7,299,047.74)   2,728,434.11  
รวม  347,615,034.42   (129,853,446.59)   217,761,587.83  
ที่มา: งบการเงินยงัไม่ไดต้รวจสอบของ TCR ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

มลูค่ำของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม (โครงกำร TCP) โดยกำรประเมินดว้ยวิธีมลูค่ำตำมบญัชี เท่ำกบั 

217.76 ลำ้นบำท 

(2) วิธีคดิลดกระแสเงนิสดโดยทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดป้ระมำณกำรกระแสเงินสดสทุธิที่กองทรสัต ์ALLY จะไดร้บัจำกกำรลงทนุ
เพิ่มเติม (โครงกำร TCP) เป็นระยะเวลำ 21 ปี 2 เดือน ตัง้แต่ 1 พฤษภำคม 2564 ถึง 30 มิถุนำยน 2585 หรือ 
ตำมอำยุสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม แลว้คิดลดดว้ยตน้ทุนทำงกำรเงินเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (Weighted 
Average Cost of Capital: WACC) เพื่อค ำนวณมลูค่ำยุติธรรมของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม สมมติฐำนหลกั  
ที่ใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงินสดอิสระของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมมีดงันี ้
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รายได้ 

รำยไดห้ลกัของโครงกำรประกอบดว้ยรำยไดค้่ำเช่ำพืน้ที่ รำยไดค้่ำบริกำร รำยไดค้่ำเช่ำพืน้ที่ส่วนกลำง 
รำยไดค้่ำบรกิำรป้ำยโฆษณำ และรำยไดค้่ำสำธำรณปูโภค สมมติฐำนต่ำงๆ เป็นดงัต่อไปนี ้

สมมติฐำน 
โครงกำร เดอะ คริสตัล 

ชัยพฤกษ ์
อตัราการเชา่พืน้ท่ีส าหรบัพืน้ท่ีภายในอาคาร (รอ้ยละ) 85.00 
อตัราการขึน้ค่าเชา่พืน้ท่ีแบบคงที่และขัน้บนัได (รอ้ยละ) 4.00 
อตัราการขึน้ค่าเชา่พืน้ท่ีแปรผนัตามยอดขาย (รอ้ยละ) 1.74 
พืน้ท่ีใหเ้ชา่สทุธิส าหรบัพืน้ท่ีภายในอาคาร (ตร.ม.) 9,019.90 
ค่าเช่าและค่าบรกิารแบบคงที่และขัน้บนัไดเฉล่ีย (บาท/ตร.ม.) 424.00 
รายไดค้า่บรกิารพืน้ท่ีจดักจิกรรม (รอ้ยละของรายไดค้า่เช่าพืน้ท่ีและบรกิาร) 6.16 
ค่าบรกิารป้ายโฆษณา (บาท) 101,206 
อตัราการขึน้ค่าบรกิารป้ายโฆษณา (รอ้ยละ) เป็นไปตามอตัราเงินเฟ้อ 
รายไดค้า่สาธารณปูโภค (รอ้ยละของรายไดค้่าเชา่พืน้ท่ีและบรกิาร) 49.79 

(1) รำยได้ค่ำเช่ำพืน้ที ่และรำยไดค้่ำบริกำร 

รำยไดค้่ำเช่ำพืน้ที่ ประกอบดว้ย ค่ำเช่ำพืน้ที่รำ้นคำ้และค่ำบริกำรแบบคงที่และขั้นบันได ค่ำเช่ำพืน้ที่
รำ้นคำ้และค่ำบริกำรแบบผันแปรตำมยอดขำย และค่ำเช่ำพืน้ที่รำ้นคำ้และค่ ำบริกำรประเภทพืน้ที่ชั่วครำว 
(Kiosk) ซึ่งที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี และอตัรำกำรขึน้ค่ำเช่ำพืน้ท่ีดงันี ้

อตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรอตัรำกำรเช่ำพืน้ที่ส  ำหรบัพืน้ที่เช่ำภำยใน
อำคำร (NLA) อำ้งอิงตำมสญัญำเช่ำปัจจุบนั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งอยู่ที่
รอ้ยละ 84.24 ภำยหลงัเมื่อหมดอำยุสญัญำเช่ำก ำหนดใหอ้ตัรำกำรเช่ำพืน้ที่รอ้ย
ละ 85.00 ตลอดกำรประมำณกำร 

อัตรำกำรขึน้ค่ำเช่ำพืน้ที่
และค่ำบรกิำร 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรอตัรำกำรขึน้ค่ำเช่ำพืน้ที่และบริกำรตลอด
ช่วงกำรประมำณกำรแบ่งเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 
1. ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรคงที่และขั้นบันได ประมำณกำรที่รอ้ยละ 4.00 ต่อปี 

อ้ำงอิงจำกกำรขึน้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรของสัญญำแบบคงที่และขั้นบันได
เฉล่ียต่อปี ตัง้แต่ปี 2561 ถึง 2563 

2. ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรแปรผนัตำมยอดขำย ประมำณกำรที่รอ้ยละ 1.74 ต่อปี 
อำ้งอิงจำกกำรขึน้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรของสญัญำแบบแปรผนัตำมยอดขำย
เฉล่ียต่อปี ตัง้แต่ปี 2561 ถึง 2563 
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(2) รำยได้ค่ำบริกำรพืน้ทีจั่ดกิจกรรม 

รำยไดค้่ำบริกำรพืน้ที่เพื่อจัดงำนอีเวนท ์ เป็นรำยไดท้ี่จัดเก็บจำกผูเ้ช่ำรำยย่อยที่มีกำรใชบ้ริกำรพืน้ที่
ส่วนกลำงของโครงกำรเพื่อจดักิจกรรมหรือขำยสินคำ้ ซึ่งที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรค่ำบริกำรพืน้ท่ี
เพื่อจดังำนอีเวนทข์องโครงกำรเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.16 ของรำยไดค้่ำเช่ำพืน้ที่และค่ำบริกำร โดยอำ้งอิงสดัส่วน
รำยไดค้่ำบรกิำรพืน้ท่ีเพื่อจดังำนอีเวนทแ์ละค่ำเช่ำพืน้ท่ีและค่ำบรกิำรในอดีตของโครงกำร ปี 2561 ถึง 2563 

(3) รำยได้ค่ำบริกำรป้ำยโฆษณำ 

รำยไดค้่ำบริกำรป้ำยโฆษณำ เป็นรำยไดท้ี่จดัเก็บจำกกำรใหบ้ริกำรพืน้ท่ีติดตัง้ป้ำยโฆษณำในพืน้ท่ีของ
โครงกำร อำทิ บรเิวณทำงเขำ้ศนูยก์ำรคำ้ บรเิวณหนำ้โถงลิฟต ์บรเิวณบนัไดเล่ือน เป็นตน้ ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงนิ
อิสระประมำณกำรค่ำบริกำรป้ำยโฆษณำของโครงกำรในปี 2564 เท่ำกับ 101,206 บำท โดยอำ้งอิงจำกผลกำร
ด ำเนินงำนเฉล่ียในอดีตของโครงกำร ปี 2561 ถึง 2563 และปรับเพิ่มขึน้ตำมอัตรำเงินเฟ้อ โดยอ้ำงอิงจำก
ประมำณกำรเงินเฟ้อโดยกองทนุกำรเงินระหว่ำงประเทศปี 2564 

(4) รำยได้ค่ำสำธำรณูปโภค 

รำยไดค้่ำสำธำรณูปโภค เป็นรำยไดท้ี่จดัเก็บจำกผูเ้ช่ำรำยย่อยที่มีกำรใชส้ำธำรณปูโภคของโครงกำรใน
อัตรำที่ระบุไวใ้นสัญญำบริกำร ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรรำยไดค้่ำสำธำรณูปโภคเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 49.79 ของรำยไดค้่ำเช่ำพืน้ท่ีและค่ำบรกิำร โดยอำ้งอิงจำกผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของโครงกำร ปี 2561 
ถึง 2563 

ต้นทนุค่ำเชำ่และค่ำบริกำร 

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าเช่าคงที่ และตน้ทุนค่าเช่าแปรผนั ซึ่งที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระประมาณการตน้ทนุค่าเช่าต่างๆ ดงันี ้

ประเภทค่ำใช้จ่ำย สมมติฐำน รำยละเอียด 
ตน้ทนุค่าสาธารณปูโภค รอ้ยละ 75.38 ของรายได ้

ค่าสาธารณปูโภค 
อ้างอิงตามสัดส่วนเฉล่ียต่อปีของตน้ทุนค่า
สาธารณูปโภคและรายไดค้่าสาธารณูปโภค
ตั้ ง แต่ เ ดื อนกรกฎาคม  2563 ถึ ง เ ดื อน
ธันวาคม 2563 (เนื่องจากโครงการ TCP ได้
เริ่มแผนการลดต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
ตั้งแต่ ปี  2563 เ ป็นต้นมา แต่ เนื่ องจากมี
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-
19 ในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงอา้งอิง
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคและรายได้ค่า
สาธารณปูโภคภายหลงัช่วงเวลาดงักล่าว) 
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ประเภทค่ำใช้จ่ำย สมมติฐำน รำยละเอียด 
ค่ารกัษาความปลอดภยั 1.64 ลา้นบาทต่อปี อ้า ง อิ ง ต าม ใบแจ้ง หนี ้ค่ า รักษาความ

ปลอดภัยปี  2563 และปรับเพิ่มขึ ้นตาม
ประมาณการเงินเฟ้อปี 2564/1 

ค่าบรกิารท าความสะอาด 1.49 ลา้นบาทต่อปี อ้างอิงตามใบแจ้งหนี ้ค่าบริการท าความ
สะอาด ปี  2563 แ ล ะป รับ เ พิ่ ม ขึ ้นต าม
ประมาณการเงินเฟ้อปี 2564/1 

ค่าใชจ้า่ยภมูิสถาปัตย ์ 0.67 ลา้นบาทต่อปี อา้งอิงตามใบแจง้หนีค้่าตกแต่งสวนภายใน
โครงการปี  2563 และปรับเพิ่มขึ ้นตาม
ประมาณการเงินเฟ้อปี 2564/1 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
ระบบสาธารณปูโภค 

รอ้ยละ 2.11 ของรายไดร้วม อา้งอิงตามสดัส่วนเฉล่ียต่อปีของค่าซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และ
รายไดร้วมตัง้แต่ปี 2561 ถึง 2563 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
พืน้ท่ีใหเ้ชา่ 

รอ้ยละ 0.35 ของรายไดร้วม อา้งอิงตามสดัส่วนเฉล่ียต่อปีของค่าซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาพืน้ที่ใหเ้ช่า และรายไดร้วม
ตัง้แต่ปี 2561 ถึง 2563 

ค่าวสัดสิุน้เปลือง รอ้ยละ 0.74 ของรายไดร้วม อ้างอิงตามสัดส่วนเฉล่ียต่อปีของค่าวัสดุ
สิน้เปลือง และรายไดร้วมตั้งแต่ปี 2561 ถึง 
2563 

หมายเหต ุ/1ประมาณการณเ์งินเฟ้อปี 2564 โดยกองทนุการเงินระหว่างประเทศ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
ประเภทค่ำใช้จ่ำย สมมติฐำน รำยละเอียด 

ค่าเช่าที่ดิน 11.64 ลา้นบาทต่อปี อา้งอิงตามร่างสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับ TCR 
โดยช าระค่าเช่าช่วงที่ดินเป็นรายเดือน เดือน
ละ 0.75 ลา้นบาทตลอดอายุสัญญาเช่าช่วง
ที่ ดิน  และสัญญาเช่าที่ ดินกับนายวิษณุ  
งามมณีเลิศ โดยช าระค่าเช่าที่ดินเป็นราย
เดือน เดือนละ 0.22 ล้านบาท ปรับเพิ่ม 
รอ้ยละ 10 ทกุ 3 ปี 

ค่าบรกิารป้องกนัและก าจดั
แมลง 

0.02 ลา้นบาทต่อปี อา้งอิงตามใบแจง้หนีค้่าบริการป้องกันและ
ก าจัดแมลงส าหรบัปี 2563 และปรบัเพิ่มขึน้
ตามประมาณการเงินเฟ้อปี 2564/1 

ค่าเบีย้ประกนัภยั 0.11 ลา้นบาทต่อปี อ้างอิงตามกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับปี 
2563 และปรบัเพิ่มขึน้ตามประมาณการเงิน
เฟ้อปี 2564/1 
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ประเภทค่ำใช้จ่ำย สมมติฐำน รำยละเอียด 
ค่าโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ ์

รอ้ยละ 0.88 ของรายไดร้วม อา้งอิงตามสดัส่วนเฉล่ียต่อปีของค่าโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ และรายไดร้วมตัง้แต่ปี 
2561 ถึง 2563 

ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม 
– Event 

รอ้ยละ 84.40 ของรายได้
ค่าบรกิารพืน้ท่ีจดักจิกรรม 

อ้างอิงตามสัดส่วนเฉล่ียต่อปีของค่าใชจ้่าย
ในการจดักิจกรรม และรายไดค้่าบริการพืน้ท่ี
จดักิจกรรมตัง้แต่ปี 2561 ถึง 2563 

ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 0.18 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าไปรษณีย์ อากร
แสตมป์ ค่ารับรอง ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
และค่าภาษีป้าย อา้งอิงตามค่าใชจ้่ายเฉล่ีย
ต่อปีตัง้แต่ ปี 2561 ถึง 2563 

หมายเหต ุ/1ประมาณการเงินเฟ้อปี 2564 โดยกองทนุการเงินระหว่างประเทศ 

ค่ำธรรมเนียมผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย ์
ประเภทค่ำใช้จ่ำย สมมติฐำน 

ค่าธรรมเนียมในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ต่อปี ของรายไดร้วมทัง้หมดจากโครงการ 
ค่าธรรมเนียมพเิศษ ไม่เกินรอ้ยละ 10.00 ต่อปีของก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกั

ส ารองเพื่อปรบัปรุงทรพัยสิ์น 
ค่านายหนา้ ไม่เกิน 3 เดือนของรายไดค้่าเช่าพืน้ที่ และ/หรือค่าบริการพืน้ท่ี 

ส าหรบัการเขา้ท าสญัญาใหม่ หรือการต่ออายุสญัญาเดิมเพื่อ
การเช่า หรือการให้บริการพืน้ที่ รวมถึงการน าทรัพยสิ์นของ
กองทรสัตจ์ดัหาประโยชน ์ส าหรบัก าหนดระยะเวลาตาม 3 ปี 
และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 

อัตรำกำรคดิลดกระแสเงนิสด (Discount Rate) 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระใชต้น้ทนุทำงกำรเงินเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: 
WACC) เป็นอัตรำคิดลดในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดอิสระ โดยค ำนวณตำมโครงสรำ้งทำง
กำรเงินของกองทรสัต ์ALLY รำยละเอียดกำรค ำนวณเป็นดงันี ้

WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E) 
 

Ke  = ตน้ทนุของส่วนของผูถื้อหน่วยทรสัต ์
Kd  = ตน้ทนุของหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
T  = อตัราภาษีเงินไดน้ติิบคุคล 
E  = มลูค่าส่วนของผูถื้อหน่วย 
D  = มลูค่าหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
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ตน้ทนุของส่วนของผูถื้อหน่วยทรสัต ์(Ke) ค านวณไดจ้ากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดงันี ้

Ke = Rf + β (Rm – Rf) 

โดยที่ 

Risk Free Rate (Rf) อ้างอิงจากผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปี มีค่าเท่ากับรอ้ยละ 2.37 (ข้อมูล  
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564) ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัระยะเวลาประมาณการ 21 ปี 2 เดือน 

Beta (β) ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
(SET Index) และการเปล่ียนของราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทนุใน
อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่ลงทุนในอสังหาริมทรพัยป์ระเภทศูนยก์ารคา้และ/หรือ  
คอมมิวนิตีม้อลลส์ าหรบัระยะเวลา 3 ปีดงันี ้(ขอ้มลูจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564) 

ชื่อกองทนุรวมหรือกองทรัสต ์ Beta 
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รีเทล โกรท 0.737 
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเชา่เทสโก ้โลตสั รีเทล โกรท 0.558 
กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 0.641 
กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซี.พี.ทาวเวอร ์โกรท 0.532 
กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาฯ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไลฟ์สไตส ์ 0.726 
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม 
คอมเมอรเ์ชยีล โกรท 

0.951 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเชา่ตรีนิตี ้ 0.563 
Beta ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 0.419 

 ที่มา: Bloomberg ณ วนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2564 

Market Return (Rm) อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เฉล่ียยอ้นหลงั 20 ปี ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ระยะเวลาประมาณการ 21 ปี 2 เดือน เท่ากบัรอ้ยละ 13.79 ต่อปี 

รายละเอียดของสมมตฐิานในการค านวณ WACC สามารถสรุปไดด้งันี ้
ปัจจัยทีใ่ช้ในกำรค ำนวณอตัรำกำรคิดลดของกองทรัสต ์ALLY สมมติฐำนทีใ่ช ้

Risk Free Rate (Rf) รอ้ยละ 2.37 
Market Return (Rm) รอ้ยละ 13.79 
Unlevered Beta 0.419 
Levered Beta 0.572 
ตน้ทนุของส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) รอ้ยละ 8.90 
ตน้ทนุของหนีสิ้น (Kd) รอ้ยละ 3.26 
สดัส่วนของผูถื้อหุน้ต่อเงินทนุรวม (We) 1 รอ้ยละ 73.35 
สดัส่วนของหนีสิ้นต่อเงินทนุรวม (Wd)1 รอ้ยละ 26.65 
WACC ร้อยละ 7.40 
หมายเหต:ุ 1อา้งอิงโครงสรา้งทางการเงินของกองทรสัต ์ALLY หลงัเขา้ลงทนุเพิ่มเติม 
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จำกสมมติฐำนขำ้งตน้ จะไดผ้ลกำรค ำนวณอัตรำคิดลดส ำหรบักองทรสัต ์ALLY เท่ำกับรอ้ยละ 7.40  
ซึ่งจะน ำไปใชเ้ป็นอตัรำคิดลดในกำรค ำนวณกระแสเงินสดสทุธิที่โครงกำร เดอะ ครสิตลั ชยัพฤกษ์ คำดว่ำจะไดร้บั
จำกกำรลงทนุ 

จำกขอ้มูลและสมมติฐำนที่ก ำหนดขำ้งตน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสดที่คำดว่ำกองทรสัต ์ALLY จะไดร้บัจำกกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม (Present Value) 
หกัลบดว้ยประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรไดม้ำซึ่งทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติม (Set Up Cost) จะไดม้ลูค่ำยตุิธรรม
สทุธิของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมเปรียบเทียบกบัมลูค่ำเงินลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงันี ้

 รำยละเอียด มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
(1) มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดจำกกำรลงทุนในทรัพยสิ์นทีจ่ะ

ลงทุนเพิ่มเติม (Present Value) 
311.45 

(2) ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (Set Up Cost)/1 1.96 
(3) = (1) – (2) มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม 309.49 

(4) มลูค่าเงินลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม 280.00 
(5) = (3) – (4) มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมสูงกว่ำมูลค่ำ

เงินลงทุนในทรัพยสิ์นทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม (NPV) 
29.49 

หมายเหต:ุ /1 ประมาณการค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพ่ิมเติม ประกอบไปดว้ย ค่าที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกูย้ืม และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 

ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำรำคำในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีเ้ป็นราคาทีเ่หมาะสม 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของสมมติฐานส าหรับทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดท้ ำกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวของมลูค่ำยุติธรรมของทรพัยสิ์นที่จะลงทนุ
เพิ่มเติมต่อกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำน (Sensitivity Analysis) ทัง้หมด 3 ตวัแปรดงันี ้

1) สมมติฐานที ่1: การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเช่า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
อัตรำกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำกำรเช่ำ -5.00% กรณีฐำน 5.00% 

อตัราการเช่า 80.00% 85.00% 90.00% 
มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดจำกกำรลงทุนในทรัพยสิ์นที่
จะลงทุนเพิ่มเติม (Present Value) 

285.96 311.45 336.57 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (Set Up Cost) (1.96) (1.96) (1.96) 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม 284.00 309.49 334.61 
มลูค่าเงินลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (280.00) (280.00) (280.00) 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมสูงกว่ำ
มูลค่ำเงินลงทุนในทรัพยสิ์นทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม (NPV) 

4.00 29.49 54.61 

ผลกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวโดยกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำกำรเช่ำ จะไดมู้ลค่ำยุติธรรมสุทธิของ
ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมระหว่ำง 284.00 – 334.61 ลำ้นบำท และมลูค่ำยุติธรรมสทุธิของทรพัยสิ์นที่จะลงทนุ
เพิ่มเติมสงูกว่ำมลูค่ำเงินลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม (NPV) ระหว่ำง 4.00 – 54.61 ลำ้นบำท 
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2) สมมติฐานที ่2: การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตของค่าเช่า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
อัตรำกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำกำรเติบโตของค่ำเช่ำ -0.50% กรณีฐำน 0.50% 

อตัราการเติบโตของค่าเช่าแบบคงทีแ่ละขัน้บนัได 3.50% 4.00% 4.50% 
อตัราการเติบโตของค่าเช่าแบบแปรผนัตามยอดขาย 1.24% 1.74% 2.24% 
มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดจำกกำรลงทุนในทรัพยสิ์นที่
จะลงทุนเพิ่มเติม (Present Value) 

292.24 311.45 330.90 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (Set Up Cost) (1.96) (1.96) (1.96) 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม 290.28 309.49 328.94 
มลูค่าเงินลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (280.00) (280.00) (280.00) 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมสูงกว่ำ
มูลค่ำเงินลงทุนในทรัพยสิ์นทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม (NPV) 

10.28 29.49 48.94 

ผลกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวโดยกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำกำรเติบโตของค่ำเช่ำ จะไดม้ลูค่ำยตุิธรรม
สุทธิของทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมระหว่ำง 290.28 – 328.94 ลำ้นบำท และมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรพัยสิ์น 
ที่จะลงทนุเพิ่มเติมสงูกว่ำมลูค่ำเงินลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม (NPV) ระหว่ำง 10.28 – 48.94 ลำ้นบำท 

3) สมมติฐานที ่3: การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด (WACC) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
อัตรำกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำคิดลด (WACC) -1.00% กรณีฐำน 1.00% 

อตัราคิดลด (WACC) 6.40% 7.40% 8.40% 
มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดจำกกำรลงทุนในทรัพยสิ์นที่
จะลงทุนเพิ่มเติม (Present Value) 

343.21 311.45 283.76 

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (Set Up Cost) (1.96) (1.96) (1.96) 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม 341.25 309.49 281.80 
มลูค่าเงินลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (280.00) (280.00) (280.00) 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมสูงกว่ำ
มูลค่ำเงินลงทุนในทรัพยสิ์นทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม (NPV) 

61.25 29.49 1.80 

ผลกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวโดยกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำคิดลด (WACC) จะไดม้ลูค่ำยตุิธรรมสทุธิ
ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมระหว่ำง 281.80 – 341.25 ล้ำนบำท และมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของทรัพย์สิน 
ที่จะลงทนุเพิ่มเติมสงูกว่ำมลูค่ำเงินลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม (NPV) ระหว่ำง 1.80 – 61.25 ลำ้นบำท 

กำรจัดท ำประมำณกำรกระแสเงินสดอิสระดงักล่ำว ตัง้อยู่บนสมมติฐำนว่ำทรพัยสิ์นภำยใตก้รรมสิทธ์ิ
ของกองทรัสต ์ALLY สำมำรถสรำ้งรำยไดไ้ดอ้ย่ำงต่อเนื่อง (On-Going Basis) ตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำ
ระยะยำว ทั้งนี ้สมมติฐำนในกำรจัดท ำประมำณกำรนีอ้้ำงอิงจำกสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรฉบับปัจจุบัน 
ขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณผ์ูบ้ริหำร และนโยบำยกำรด ำเนินงำนของกองทรัสต ์ALLY ซึ่งสมมติฐำนดังกล่ำวอยู่
ภำยใตส้ถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ อุตสำหกรรมและข้อมูลที่รับรูไ้ดใ้นปัจจุบัน ณ ขณะที่ท ำ กำรศึกษำเท่ำนั้น  
หำกปัจจยัดงักล่ำวขำ้งตน้มีกำรเปล่ียนแปลงจำกปัจจบุนัอย่ำงมีนยัส ำคญัและมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
กองทรสัต ์ALLY ขอ้มลูทำงกำรเงินท่ีคำดกำรณใ์นเอกสำรฉบบันีอ้ำจแตกต่ำงจำกผลที่เกิดขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั 
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สรุปการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้ท ำกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินที่

กองทรัสต ์ALLY จะลงทุนเพิ่มเติม ดว้ยวิธีประเมินมูลค่ำตำมบัญชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงินอิสระ ซึ่งสรุปมลูค่ำไดด้งันี ้

วิธีมูลค่าตามบัญชี เป็นวิธีที่สะทอ้นถึงมูลค่ำของทรัพยสิ์น ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง โดยไม่ไดค้  ำนึงถึง

ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสเงินสดในอนำคตของทรพัยสิ์นดงักล่ำว ดังน้ัน จึงเป็นวิธีทีไ่ม่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลค่าของทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์ALLY จะลงทุนเพิ่มเติม 

วิธีประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำถึง

ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสเงินสดของทรพัยสิ์น โดยวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนในอดีต ขอ้มลูอุตสำหกรรม 

ขอ้มลูที่ไดร้บัจำกเจำ้ของทรพัยข์องโครงกำร และขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ALLY ดังน้ัน จึงเป็นวิธีที่

เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์ALLY จะลงทุนเพิ่มเติม 

วิธีการประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ิน
ทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม (ล้านบาท) 

ความเหมาะสมของ
วิธีการประเมิน 

มลูค่ำตำมบญัชี 217.76 ไม่เหมำะสม 
ประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 309.49/1 เหมำะสม 
หมำยเหต:ุ /1 มลูค่ำปัจจบุนัของกระแสเงินสดจำกกำรลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (Present Value) หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยใน

กำรไดม้ำซึ่งทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม (Set Up Cost) 

สรุปมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนใน
ทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมดังนี ้

 
รำยละเอียด 

มูลค่ำ  
(ล้ำนบำท) 

(1) มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจำกกำรลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะ
ลงทนุเพิ่มเติม (Present Value) 

311.45 

(2) ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ (Set Up Cost)/1 1.96 
(3) = (1) – (2) มูลค่ำยุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม 309.49 

(4) มลูค่าเงินลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 280.00 
(5) = (3) – (4) มูลค่ำยุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติมสูงกว่ำ

มูลค่ำเงนิลงทุนในทรัพยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม (NPV) 
29.49 

หมายเหต:ุ /1 ประมาณการค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม ประกอบไปดว้ย ค่าท่ีปรึกษา ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงิน
กูย้ืม และค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 

ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำรำคำในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีเ้ป็นราคาทีเ่หมาะสม 
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3.2. ควำมเหมำะสมของเงือ่นไขของรำยกำร 

ที่ประชมุของคณะกรรมกำรบรษิัท เมื่อวนัท่ี 10 มีนำคม 2564 ไดก้ ำหนดเงื่อนไขหลกัของกำรท ำรำยกำรว่ำบรษิทัฯ 

จะเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีไ้ดก้็ต่อเมื่อที่ประชุมสำมัญผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรสัต ์ALLY  ประจ ำปี 2564 มีมติอนุมัติ

ดงัต่อไปนี ้

• การลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมถือเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกับผูจ้ัดการกองทรสัต ์
เนื่องจาก TCR (ผูข้ายทรพัยสิ์น) มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ คุณกวินทร ์
เอี่ยมสกุล และเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกัน ซึ่งไดแ้ก่ บริษัท เบญจกิจพฒันา 
จ ากัด และบริษัทเกียรติสหมิตร จ ากัด ซึ่งจ าเป็นที่จะตอ้งไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัตด์ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ขอ้ก าหนดเก่ียวกับรายการและขอ้ความใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถึงที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) 

ทั้งนี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว KERM จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมต ิโดยรายละเอียดผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่
มีการขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงเป็นการรกัษาผลประโยชนใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ALLY 
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สรุปควำมเหน็ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิอิสระ 
สรุปความเหน็ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ALLY และ

การท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกันของกองทรัสตก์ับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต ์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวข้างตน้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
โครงการ TCP ตัง้อยู่ในท าเลที่มีศักยภาพ มีการเติบโตในดา้นอัตราการเช่าพืน้ที่อย่างต่อเนื่อง มีผูเ้ช่าพืน้ที่รายย่อยที่มี
ศักยภาพและมีความหลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการสรา้งรายไดแ้ละกระแสเงินสดให้แก่กองทรัสต ์ALLY  
ภายในระยะเวลาอนัสัน้ โดยกองทรสัต ์ALLY จะมี EBITDA เพิ่มขึน้ประมาณ 19.24 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.9 ในปีแรกที่
เขา้ลงทนุ (อา้งอิงงบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2563) 

นอกจากนี ้การเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก 
บุคคลที่เก่ียวโยงกันมีประสบการณ์ในดา้นการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยใ์น
กองทรัสต ์ALLY จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง บริษัทในกลุ่มของผู้ขายทรัพยสิ์นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวขอ้งกับการไดม้าซึ่งสินทรพัย์ประมาณ 5.27 ลา้นบาท และเป็นการลดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นตัวทรพัยสิ์น
ปัจจบุนัของกองทรสัต ์ALLY ซึ่งมีที่ตัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คียงกบัโครงการ TCP 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการพิจารณาความเหมาะสมของมลูค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์ALLY 
จะลงทุนเพิ่มเติมด้วยวิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสดอิสระโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
ซึ่งสรุปมลูค่าไดด้งันี ้

วิธีการประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ิน
ทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม (ล้านบาท) 

ความเหมาะสมของ
วิธีการประเมิน 

มลูค่ำตำมบญัชี 217.76 ไม่เหมำะสม 
ประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 309.49/1 เหมำะสม 
หมำยเหต:ุ /1 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดจำกกำรลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม (Present Value) หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยในกำรไดม้ำ

ซึ่งสินทรพัยท์ี่จะลงทนุเพ่ิมเติม (Set Up Cost) 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของวิธีการประเมิน ดงันี  ้

วิธีมูลค่าตามบัญชี เป็นวิธีที่สะทอ้นถึงมลูค่ำของทรพัยสิ์น ณ เวลำใดเวลำหน่ึง โดยไม่ไดค้  ำนึงถึงควำมสำมำรถ
ในกำรสรำ้งกระแสเงินสดในอนำคตของทรพัยสิ์นดงักล่ำว ดังน้ัน จึงเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของ
ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์ALLY จะลงทุนเพิ่มเติม 

วิธีประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำร
สรำ้งกระแสเงินสดของทรพัยสิ์น โดยวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนในอดีต ขอ้มลูอตุสำหกรรม ขอ้มลูที่ไดร้บัจำกเจำ้ของทรพัย์
ของโครงกำร และขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ALLY ดังน้ัน จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของ
ทรัพยส์ินทีก่องทรัสต ์ALLY จะลงทุนเพิ่มเติม 
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สรุปมูลค่ายุติธรรมของทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในทรัพยส์ินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมดังนี ้

 รำยละเอียด มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
(1) มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจำกกำรลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะ

ลงทนุเพิ่มเติม (Present Value) 
311.45 

(2) ค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ (Set Up Cost)/1 1.96 
(3) = (1) – (2) มูลค่ำยุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม 309.49 

(4) มลูค่าเงินลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 280.00 
(5) = (3) – (4) มูลค่ำยุติธรรมสุทธขิองทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติมสูงกว่ำมูลค่ำ

เงนิลงทนุในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม (NPV) 
29.49 

หมายเหต:ุ /1 ประมาณการค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม ประกอบไปดว้ย ค่าท่ีปรึกษา ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกูย้ืม และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 

ดงันัน้ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำรำคำในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีเ้ป็นราคาทีเ่หมาะสม 

ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาว่าปัจจยัหลกัที่ส่งผลกระทบต่อมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด
อิสระจากการลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่มเติม (NPV) ข้างตน้ ไดแ้ก่ อัตราการเช่าพืน้ที่ และอัตราค่าเช่าพืน้ที่ของทรัพย์สิน  
ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

• ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดก้ าหนดสมมติฐานใหอ้ตัราการเช่าพืน้ท่ีคงที่ที่รอ้ยละ 85.00 ซึ่งใกลเ้คียงกบัอตัรา
การเช่าพืน้ที่ในปัจจบุนั (ขอ้มลู ณ 31 ธันวาคม 2563) ตามหลกัความระมดัระวงั ซึ่งหากอตัราการเช่าพืน้ท่ีมี
การเติบโตเพิ่มขึน้สงูกว่าอตัราการเช่าพืน้ท่ี ณ ปัจจุบนั จะส่งผลให้ NPV และอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วย
สงูขึน้ 

• ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดก้ าหนดสมมติฐานใหอ้ัตราค่าเช่าพืน้ที่ของทรพัยสิ์นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.00 และ 
1.74 ส าหรบัพืน้ที่ค่าเช่าคงที่และผันแปรตามล าดบั ซึ่งเทียบเคียงไดก้ับอัตราการเพิ่มขึน้ของค่าเช่าพืน้ที่ใน
ปัจจุบนั (ขอ้มลู ณ 31 ธันวาคม 2563) ตามหลกัความระมดัระวงั ซึ่งหากอตัราค่าเช่าพืน้ที่มีการเติบโตสงูขึน้
กว่าสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้จะส่งผลให ้NPV และอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยสงูขึน้ 

ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยทรัสตค์วรอนุมัตกิารเขา้ท ารายการไดม้ำซึง่ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรสัต ์ALLY 
และกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสตใ์นครัง้นี ้อย่ำงไรก็ตำม  
กำรตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิกำรท ำรำยกำรในครัง้นีอ้ยู่ในดลุยพินิจของผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส ำคญั ที่ปรกึษำทำงกำร
เงินอิสระขอแนะน ำให้ผู้ถือหน่วยศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสำรต่ำงๆ ที่แนบมำพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสตใ์นครัง้นีด้ว้ย เพื่อใช้วิจำรณญำณและดุลยพินิจประกอบกำรพิจำรณำในกำรตัดสินใจเพื่อลงมติได้อย่ำง
เหมำะสม 

 บรษิัท เบเคอร ์ทิลล่ี คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั ในฐำนะท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
ขอรับรองว่ำไดพ้ิจำรณำและวิเครำะหข์้อมูลต่ำงๆ และให้ควำมเห็นอย่ำงรอบคอบและเที่ยงธรรมตำมมำตรฐำนเยี่ยง
ผูป้ระกอบกำรวิชำชีพที่พึงกระท ำ โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส ำคญั 
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ทัง้นี ้ในกำรใหค้วำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระขำ้งตน้ ไดพ้ิจำรณำโดยอำศยัขอ้มลูและเอกสำรที่เผยแพร่
ต่อสำธำรณชนทั่วไป ขอ้มลูจำกกำรวิเครำะหแ์ละคำดกำรณอ์ุตสำหกรรม รวมถึงขอ้มลูและเอกสำรต่ำงๆ ท่ีไดร้บัจำกทำง 
บรษิัท รำยงำนประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินอิสระ รวมถึงกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรของบรษิัท ซึ่งที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อิสระไม่สำมำรถรบัรองควำมถูกตอ้งหรือควำมสมบูรณค์รบถว้นของขอ้มูลที่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดร้บั นอกจำกนี ้
ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระที่น ำเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี ้เป็นกำรแสดงควำมเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตุสมผลของการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องกองทรสัตแ์ละการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 
(บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต)์ เท่ำนัน้ โดยควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดต้ัง้อยู่บนสมมติฐำนที่
สภำพเศรษฐกิจและขอ้มูลที่เกิดขึน้ขณะจดัท ำรำยงำนเท่ำนั้น ซึ่งหำกปัจจยัดังกล่ำวมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 
อำจส่งผลกระทบต่อควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระได ้
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เอกสำรแนบ 1: ข้อมลูท่ัวไปของเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม 

1. ผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศไทย 

 

เศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโนม้หดตัวรอ้ยละ 6.6 นอ้ยกว่าที่เคยประเมินไว ้เนื่องจากเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3  
ฟ้ืนตวัไดเ้ร็วกว่าคาดในเกือบทุกองคป์ระกอบ โดยเฉพาะการส่งออกสินคา้ที่ทยอยปรบัดีขึน้ตามเศรษฐกิจคู่คา้ รวมถึงการ
บรโิภคภาคเอกชนท่ีปรบัดีขึน้หลงัการผ่อนปรนมาตรการควบคมุการระบาดในประเทศและการออกมาตรการภาครฐัซึ่งช่วย
พยุงก าลงัซือ้ครวัเรือน อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชนยงัคงหดตวัสงู ส าหรบัเศรษฐกิจไทยปี 2564 
มีแนวโน้มขยายตัวรอ้ยละ 3.2 โดยการส่งออกสินคา้มีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีขึน้ สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
ประเทศคู่คา้ ขณะที่การส่งออกบริการมีแนวโนม้หดตวัสงูและฟ้ืนตวัชา้กว่าที่ประเมินไว ้เนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 
ในต่างประเทศมีแนวโนม้ยืดเยือ้และรุนแรง ท าใหไ้ทยเปิดรบันกัท่องเที่ยวต่างชาติไดจ้ ากดั  

ส าหรบัอุปสงคใ์นประเทศ การระบาดระลอกใหม่ยังเป็นปัจจัยที่กดดันการบริโภคภาคเอกชน ดา้นการใชจ้่าย
ภาครัฐยังเป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญ แต่แรงส่งจะชะลอลงบ้างเนื่องจากมีการปรับลดกรอบงบประมาณปี 2564 และ 
งบเหล่ือมปี หลังจากเร่งเบิกจ่ายไปแลว้ในปี 2563 ประกอบกับการเล่ือนแผนการลงทุนและปรับลดกรอบงบลงทุนของ
รฐัวิสาหกิจ ส าหรบัเศรษฐกิจไทยปี 2565 มีแนวโนม้ขยายตวัเรง่ขึน้ท่ีรอ้ยละ 4.8 ตามขอ้สมมติจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่ฟ้ืนตวัหลงัมีการกระจายวคัซีนป้องกนั COVID-19 อย่างทั่วถึงทัง้ในไทยและต่างประเทศ โดยเศรษฐกิจไทยจะฟ้ืนตวักลบั
สู่ระดบัก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 ไดใ้นช่วงครึง่หลงัของปี 2565 

(ที่มา: รายงานนโยบายการเงิน ฉบบัเดือนธันวาคม 2563 ฉบบัที่ 3/2564 แถลงผลการประชมุ ในวนัที่ 6 มกราคม 2564)  
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2. อัตราเงนิเฟ้อทั่วไปในประเทศไทย 

 

ธนำคำรแห่งประเทศไทยประมำณกำรอตัรำเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 ติดลบท่ีรอ้ยละ 0.9 ใกลเ้คียงกบัท่ีประเมินไว้
เดิม ส ำหรบัในปี 2564 มีแนวโนม้ใกลเ้คียงเดิมที่รอ้ยละ 1.0 โดยขอ้สมมติรำคำน ำ้มนัที่ปรบัสงูขึน้ ถูกชดเชยโดยค่ำไฟฟ้ำ 
ผนัแปร (ค่ำ Ft) ที่ลดลงและผลของฐำนรำคำอำหำรสดที่สงูในปี 2563 ส ำหรบัประมำณกำรอตัรำเงินเฟ้อพืน้ฐำนอยู่ในระดบั
ต ่ำที่รอ้ยละ 0.3 ทัง้ในปี 2563 และ 2564 โดยจะเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 0.4 ในปี 2565 สอดคลอ้งกบัอปุสงคท์ี่มีแนวโนม้ทยอย
ฟ้ืนตวั ทัง้นี ้ประเมินว่ำอตัรำเงินเฟ้อทั่วไปจะกลบัเขำ้สู่กรอบเป้ำหมำยในช่วงกลำงปี 2564 และจะอยู่ใกลเ้คียงกบัขอบล่ำง
ของกรอบเป้ำหมำยตลอดช่วงประมำณกำร 

(ที่มำ: รำยงำนนโยบำยกำรเงิน ฉบบัเดือนธันวำคม 2563 ฉบบัที่ 3/2564 แถลงผลกำรประชมุ ในวนัที่ 6 มกรำคม 2564) 
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3. อัตราดอกเบีย้นโยบายในประเทศไทย 

. 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (“คณะกรรมการฯ”) มีมติเป็นเอกฉันทใ์หค้งอัตราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี่รอ้ยละ 
0.50 ต่อปีเพื่อสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจที่ยงัมีความไม่แน่นอนสงู คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยฟ้ืนตวั
ต่อเนื่อง แต่ยงัมีความเส่ียงดา้นต ่าและความไม่แน่นอนสงูในระยะขา้งหนา้ จึงยงัตอ้งการแรงสนบัสนุนจากอตัราดอกเบีย้
นโยบายที่อยู่ในระดบัต ่าอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรใหค้งอตัราดอกเบีย้นโยบายไวใ้นการประชมุครัง้นี ้และ
รกัษาขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายการเงินท่ีมีจ่ากดัเพื่อใชใ้นจงัหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการฯ เห็นว่าความต่อเนื่องของมาตรการภาครฐัและการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงาน
มีความส าคญัต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในระยะถดัไป โดยนโยบายการเงินตอ้งผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการทางการเงิน
และสินเชื่อควรเรง่กระจายสภาพคล่องไปสู่ผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบใหต้รงจดุและทนัการณ ์อาทิ มาตรการค า้ประกนัสินเชื่อเพื่อ
ลดความเส่ียงดา้นเครดิต รวมทัง้ผลกัดนัใหส้ถาบนัการเงินเร่งปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใ้หเ้กิดผลในวงกวา้ง ขณะที่มาตรการ
ทางการคลงัตอ้งพยุงเศรษฐกิจโดยไม่ขาดช่วง โดยเฉพาะการเร่งเบิกจ่ายภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ควบคู่กับด าเนินการ
นโยบายดา้นอปุทานเพื่อปรบัรูปแบบธุรกิจและยกระดบัทกัษะแรงงาน ซึ่งจะช่วยใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัอย่างยั่งยืน 

(ที่มา: ผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครัง้ที่ 8/2563 แถลงผลการประชมุ ในวนัที่ 23 ธันวาคม 2563) 
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4. ภาพรวมของอุตสาหกรรมค้าปลีก 

 
ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ 25 กมุภำพนัธ ์2564 

ภำวะธุรกิจภำคกลำงในไตรมำส 4 ปี 2563 ยงัหดตวัจำกระยะเดียวกนัปีก่อนจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
อย่ำงไรก็ดี ทุกภำคธุรกิจเริ่มฟ้ืนตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องจำกไตรมำสก่อน ยกเวน้ในภำคกำรผลิตที่ส่วนใหญ่เห็น 
กำรฟ้ืนตัวค่อนข้ำงชัดเจนโดยภำคอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำงยังฟ้ืนตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป  ตำมก ำลังซื ้อและ
ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงสินเชื่อของครวัเรือน ส ำหรบัภำคกำรคำ้และกำรท่องเที่ยวไดร้บัผลบวกมำกขึน้จำกมำตรกำร
ภำครัฐ ที่ช่วยกระตุน้กำรบริโภคและกำรท่องเที่ยว แต่ระดับรำยไดข้องธุรกิจในสองกลุ่มนีย้ังอยู่ต  ่ำ กว่ำระดับก่อนเกิด 
COVID-19 พอสมควร ทัง้นี ้ควำมเชื่อมั่นโดยรวมที่อยู่ในระดบัต ่ำและก ำลงัซือ้ที่อ่อนแอ ยงัคงเป็นปัจจยั กดดนักำรลงทุน
และกำรจำ้งงำน 

แนวโนม้ภำวะธุรกิจในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 ยงัคงหดตวัเมื่อเทียบกับระยะเดียวกนัปีก่อน อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำร
ระบำดระลอกใหม่ในช่วงปลำยเดือนธันวำคม ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่ประเมินว่ำในไตรมำส 1 ปี 2564 ธุรกิจจะสำมำรถ 
ฟ้ืนตัวต่อเนื่องไดจ้ำกไตรมำส 4 ปี 2563 จำกกำรที่ทั้งกลุ่มผูป้ระกอบกำรและกลุ่มผูบ้ริโภคเริ่ม  ปรบัตัวและมีควำมมั่นใจ
มำกขึน้ อย่ำงไรก็ตำม กำรระบำดระลอกใหม่น่ำจะส่งผลใหก้ำรฟ้ืนตวัของภำคธุรกิจมีแนวโนม้ล่ำชำ้ออกไปกว่ำที่เคยคำดไว ้
โดยผูป้ระกอบกำรส่วนหนึ่งมีควำมกงัวลว่ำกำรแพรร่ะบำดระลอกใหม่จะส่งผลกระทบรุนแรงกว่ำกำรระบำดในรอบแรกจำก
ปัจจยัดำ้นสภำพคล่องและควำมเชื่อมั่นของผูบ้รโิภค โดยเฉพำะผูป้ระกอบกำรในภำคกำรท่องเที่ยว กำรคำ้และกำรบรกิำร 

(ที่มำ: ภำวะธุรกิจในไตรมำส 4 ปี 2563 และแนวโนม้ธุรกิจไตรมำส 1 ปี 2564 ธนำคำรแห่งประเทศไทย) 
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5. แนวโน้มอตุสาหกรรมพืน้ทีค่้าปลีกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สถำนกำรณข์องโครงกำรพืน้ที่คำ้ปลีกต่ำงๆ อยู่ในทิศทำงที่เป็นบวกมำตลอดในช่วงไตรมำสที่ 3 ต่อเนื่องมำถึง 
ช่วงกลำงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2563 แมว้่ำจะยังไม่กลับสู่ภำวะปกติแบบก่อนหนำ้ที่มีมำตรกำรเฝ้ำระวังกำรระบำดของ 
COVID-19 แต่ร ้ำนค้ำต่ำงๆ ก็เริ่มมีรำยได้มำกขึน้เมื่อ เทียบกับช่วงไตรมำสที่  2 แม้ว่ำจะมีหลำยร้ำนที่จ  ำเป็นต้อง 
ปิดให้บริกำรไป เพรำะผลกระทบที่ได้รับในช่วงไตรมำสที่ 2 และพฤติกรรมกำรซือ้สินค้ำของคนส่วนหนึ่งเปล่ียนไป  
กำรซือ้ขำยสินคำ้ออนไลนก์ลำยเป็นเรื่องปกติที่ส  ำหรบัคนทกุเพศทกุวยัแลว้ในปัจจบุนั ดงันัน้ หลำยรำ้นเลือกที่จะลดจ ำนวน
สำขำลงแลว้เนน้ท่ีกำรขำยสินคำ้ออนไลนม์ำกขึน้ 

อุปทาน 

ภาพรวมตลาดพืน้ทีค่้าปลกีในกรุงเทพมหานครและพืน้ทีโ่ดยรอบ ณ ไตรมาส 4 ปี 2563 

 

ที่มำ: ฟีนิกซ ์พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลล็อปเมน้ท ์แอนด ์คอนซลัแทนซี่ 

ตลำดพืน้ที่คำ้ปลีกในกรุงเทพมหำนครและพืน้ที่โดยรอบช่วงไตรมำสที่ 4/2563 มีพืน้ที่คำ้ปลีกเปิดใหบ้ริกำรใหม่ 
12,000 ตำรำงเมตร ดังนั้น ตลอดทั้งปี 2563 มีพืน้ที่คำ้ปลีกเปิดใหบ้ริกำรใหม่เพียง 78,000 ตำรำงเมตรเท่ำนั้น นอ้ยที่สดุ
เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในรอบ 10 กว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีผลต่อเนื่องมำจำกภำวะเศรษฐกิจชะลอตวั ประกอบกับกำร
แพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ผู้ประกอบกำรและเจ้ำของโครงกำรส่วนหนึ่งจึงเลือกที่จะชะลอกำรก่อสรำ้งออกไปก่อน  
ในปี 2563 แต่ก็มีหลำยโครงกำรที่เปิดตวัหรือประกำศว่ำจะเกิดขึน้ในอนำคต ดงันัน้ พืน้ที่คำ้ปลีกในกรุงเทพมหำนครและ
พืน้ท่ีโดยรอบในปี 2564 – 2566 จะมำกกว่ำปี 2563 แน่นอน  

โครงกำรพืน้ที่คำ้ปลีกโดยเฉพำะคอมมนูิตีม้อลลใ์นพืน้ที่กรุงเทพมหำนครรอบนอก อำจจะประสบปัญหำในเรื่อง
ของผูเ้ช่ำที่ไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปไดใ้นระยะยำว เพรำะผลกระทบที่เกิดขึน้ในช่วงไตรมำสที่ 1 – 2 ที่ผ่ำนมำ ช่วงไตร
มำสที่ 3 - 4 เริ่มเห็นกำรคืนพืน้ที่หรือปิดรำ้นคำ้ในคอมมูนิตีม้อลลไ์ปแลว้ไม่น้อย และถ้ำกำรแพร่ระบำดรอบใหม่ของ  
COVID-19 เกิดกำรขยำยวงกวำ้งมำกขึน้ อีกทั้งใชเ้วลำในกำรควบคุมมำกกว่ำ 1 – 2 เดือนก็คำดว่ำจะมีรำ้นคำ้หรือผูเ้ช่ำ
จ ำนวนไม่นอ้ยที่จ  ำเป็นตอ้งปิดรำ้นหรือคืนพืน้ท่ีเช่ำ 
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อุปสงค ์

อัตราการเช่าเฉลี่ยของโครงการพืน้ทีค่้าปลกีแต่ละประเภท 

 

ที่มำ: ฟีนิกซ ์พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลล็อปเมน้ท ์แอนด ์คอนซลัแทนซี่ 

อตัรำกำรเช่ำในบำงโครงกำรโดยเฉพำะโครงกำรขนำดเล็กหรือโครงกำรที่มีพืน้ที่เช่ำไม่มำก เช่น คอมมนูิตีม้อลล ์
ไฮเปอรม์ำรเ์ก็ตเริ่มเห็นพืน้ท่ีว่ำง หรือกำรขอยกเลิกสญัญำเช่ำบำ้งแลว้ ซึ่งมีผลต่อเนื่องใหภ้ำพรวมของอตัรำกำรเช่ำเฉล่ียใน
บำงพืน้ที่ลดลง แมว้่ำในภำพรวมแลว้อตัรำกำรเช่ำของโครงกำรพืน้ที่คำ้ปลีกประเภทต่ำงๆ จะยงัอยู่ในอตัรำสงูกว่ำรอ้ยละ 
80 ขึน้ไป แต่ก็ลดลงมำประมำณรอ้ยละ 5 – 10 จำกก่อนหนำ้นี ้ขึน้อยู่กบัท ำเลและรูปแบบโครงกำร 

ผู้เช่ำทั้งรำยใหญ่และรำยเล็กในโครงกำรพืน้ที่คำ้ปลีกต่ำงๆ อำจจะยังคงพืน้ที่เช่ำของตนเองไว้ก่อนในช่วงที่  
ผ่ำนมำของปี 2563 แต่ถ้ำปี 2564 ภำวกำรณ์แพร่ระบำดรุนแรงขึน้หรือภำวะเศรษฐกิจหลังจำกผ่ำนพ้นวิกฤตไวรัส  
COVID-19 ไปแลว้ยงัไม่ฟ้ืนตวัก็คงเห็นพืน้ท่ีว่ำงในโครงกำรพืน้ท่ีคำ้ปลีกมำกขึน้แน่นอน 

ค่าเช่า 

ค่าเช่าเฉลี่ยของโครงการพืน้ทีค่้าปลีกแต่ละประเภท 

 

ที่มำ: ฟีนิกซ ์พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลล็อปเมน้ท ์แอนด ์คอนซลัแทนซี่ 
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ค่ำเช่ำเฉล่ียของโครงกำรพืน้ที่คำ้ปลีกแต่ละประเภทจะแตกต่ำงกันรวมไปถึงท ำเลที่ตัง้ของโครงกำรก็มีผลต่อ  
ค่ำเช่ำดว้ยเช่นกนั คอมมนูิตีม้อลลใ์นพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครรอบนอกหรือในจงัหวดัปรมิณฑลไม่สำมำรถเรียกค่ำเช่ำพืน้ที่ได้
สูงเมื่อเทียบกับโครงกำรที่อยู่ในพืน้ที่ใกลก้ับเมืองชัน้ในมำกกว่ำ โครงกำรพืน้ที่คำ้ปลีกเกือบทั้งหมดจ ำเป็นตอ้งลดค่ำเช่ำ
หรือยกเวน้ค่ำเช่ำใหก้บัผูเ้ชำ่ในช่วงที่โครงกำรปิดกำรใหบ้รกิำรตำมค ำสั่งของหน่วยงำนรำชกำรในช่วงไตรมำสที่ 2 รวมไปถึง
ช่วงเวลำหลงัจำกที่โครงกำรพืน้ท่ีคำ้ปลีกกลบัมำเปิดใหบ้ริกำรแบบเต็มรูปแบบแลว้ในช่วงไตรมำสที่ 3 – 4 

กำรใหบ้ริกำรของรำ้นอำหำรในโครงกำรพืน้ท่ีคำ้ปลีกค่อยๆ ปรบัตวัดีขึน้ในไตรมำสที่ 3 – 4 แมว้่ำจะยงัมีขอ้จ ำกดั
ของกำรใชบ้ริกำรภำยใตเ้งื่อนไข Social Distancing แต่ก็มีรำยไดเ้พิ่มขึน้แบบชดัเจนเมื่อเทียบกบัช่วงไตรมำสที่ 2 แต่คงยงั
ไม่สำมำรถเทียบไดก้บัช่วงเกิดเกิดวิกฤตไวรสั COVID-19 

(ที่มำ: งำนวิจัยอสังหำริมทรพัย ์ตลำดพืน้ที่คำ้ปลีกในกรุงเทพฯ และพืน้ที่โดยรอบ ไตรมำสที่ 4 พ.ศ. 2563 โดย บริษัท ฟีนิกซ์ พร็อพเพอรต์ี ้ 
ดีเวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอนซลัแทนซี่) 
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เอกสำรแนบ 2: ข้อมลูโดยสรุปของทรัสตเ์พือ่กำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์
อัลไล 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยทั่วไป 

ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อลัไล (“กองทรสัต ์ALLY”) มีที่มาจากการแปลงสภาพกองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์ริสตัล รีเทล โกรท (“กองทุนรวม CRYSTAL”) เป็นกองทรสัต ์ALLY ตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่  30 เมษายน 2562 โดยกองทรัสต์ ALLY  
มีวตัถปุระสงคท์ี่จะลงทนุในทรพัยสิ์นหลกั โดยการซือ้ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรบัโอนสิทธิการเช่า และ/หรือ
สิทธิการเช่าช่วงทรพัยสิ์นหลกั โดยจะน าทรพัยสิ์นหลกัไปจดัหาประโยชนใ์นรูปของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้
อื่นใดในท านองเดียวกนั ตลอดจนท าการปรบัปรุง เปล่ียนแปลง พฒันาศกัยภาพ พฒันา และ/หรือจ าหน่ายทรพัยสิ์นต่าง ๆ 
เพื่อมุ่งก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรสัต ์ALLY เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
อีกทั้งกองทรัสต์ ALLY มีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายไดข้อง
กองทรสัตร์วมถึงการลงทุนในทรพัยสิ์นอื่น และ/หรือหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมาย
หลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

ทั้งนี ้ กองทุนรวม CRYSTAL ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครั้งแรกเมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2556 ประกอบดว้ย  
2 โครงการไดแ้ก่โครงการครสิตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์และโครงการเดอะครสิตลั เอกมยั-รามอินทรา ต่อมา ที่ประชมุสามญัผูถื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 ไดม้ีมติอนุมตัิการแปลงสภาพกองทนุ
รวม CRYSTAL เป็นกองทรสัต ์ALLY พรอ้มกับกำรลงทนุเพิ่มเติมในทรพัยสิ์นอีก 8 โครงกำร รวมทัง้สิน้ 10 โครงกำร โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

1. โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (“CDC”) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนประมาณ 47 ไร่ 2 งาน 
61.91 ตารางวา และสิทธิการเช่าพืน้ที่อาคารบางส่วนโดยมีพืน้ที่ใชส้อยประมาณ 52,583 ตารางเมตร และ
คิดเป็นพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 36,021 ตารางเมตร จากบริษัท เบญจกิจพฒันา จ ากัด (“เบญจกิจ
พฒันา”) พรอ้มกรรมสิทธ์ิในเฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณแ์ละงานระบบต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัโครงการจาก KER และ
เบญจกิจพฒันา รวมถึงสิทธิในการใชท้ี่จอดรถใน CDC จ านวน 604 คนั 

2. โครงการเดอะคริสตลั เอกมยั-รามอินทรา (“The Crystal”) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนประมาณ 
25 ไร่ 1 งาน 23.93 ตารางวา และสิทธิการเช่าพืน้ที่อาคารบางส่วนโดยมีพืน้ที่ใช้สอยประมาณ 69,341 
ตารางเมตร และคิดเป็นพืน้ที่ให้เช่าสุทธิ (NLA) ประมาณ 30,778 ตารางเมตรจากบริษัท เกียรติสหมิตร 
จ ากดั (“เกียรติสหมิตร”) พรอ้มกรรมสิทธ์ิในเฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณแ์ละงานระบบต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัโครงการ
จาก KER และเกียรติสหมิตร รวมถึงสิทธิในการใชท้ี่จอดรถใน The Crystal จ านวน 382 คนั 
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3. โครงการเดอะ คริสตลั เอสบีราชพฤกษ์ (“TCSB”) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 
57.60 ตารางวา พรอ้มทัง้ระบุสิทธิการใชท่ี้ดินและพืน้ท่ีส่วนกลางรวมถึงทางเขา้ออกเนือ้ท่ีตามเอกสารสิทธ์ิ
จ านวน 8 ไร ่3 งาน 53.20 ตารางวา และสิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนโดยมีพืน้ท่ีใชส้อยประมาณ 51,635 
ตารางเมตร และคิดเป็นพืน้ที่ให้เช่าสุทธิ (NLA) ประมาณ 24,426 ตารางเมตร จาก บริษัทเดอะ คริสตัล  
ราชพฤกษ์ จ ากัด และ บริษัท เอส.บี.ดีไซนดส์แควร ์จ ากัด พรอ้มกรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อุปกรณ ์และงาน
ระบบต่างๆ จากบรษิัทเดอะ ครสิตลั ราชพฤกษ์ จ ากดั 

4. โครงการ อมอรินี่ รามอินทรา (“AMR“) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 25.40 ตารางวา 
และสิทธิการเช่าอาคารโดยมีพืน้ที่ใชส้อยประมาณ 10,331 ตารางเมตร และคิดเป็นพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) 
ประมาณ 5,092 ตารางเมตรจากบริษัท เอ เอ็ม อาร ์จ ากัด พรอ้มทัง้กรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อุปกรณ ์และ
งานระบบต่างๆ จากบรษิัท เอ เอ็ม อาร ์จ ากดั 

5. โครงการแอมพารค์ จฬุา (“IMP“) โดยลงทนุในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินประมาณ 4 ไร ่22.00 ตารางวา และสิทธิ
การเช่าช่วงอาคารบางส่วนโดยมีพืน้ที่ใช้สอยประมาณ 14,165 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่ใหเ้ช่าสุทธิ 
(NLA) ประมาณ 6,601 ตารางเมตร จากบริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ จ ากัด พรอ้มทั้งสิทธิการเช่าช่วงใน
เฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบ จากบรษิัท แกรนด ์ยนูิแลนด ์จ ากดั 

6. โครงการเพลินนารี่ มอลลว์ัชรพล (“PLN“) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินประมาณ 18 ไร่ 3 งาน 58.00 
ตารางวา จากบริษัท เพลินนารี่ มอลล์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดินจาก บริษัท ปริญสิริ จ ากัด 
(มหาชน) (“บมจ. ปรญิสิร”ิ) และสิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนโดยมีพืน้ท่ีใชส้อยประมาณ 25,527 ตาราง
เมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 11,353 ตารางเมตร จากบริษัท เพลินนารี่ มอลล ์จ ากัด 
พรอ้มทัง้กรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอรอ์ปุกรณแ์ละงานระบบต่าง ๆ จาก บรษิัท เพลินนารี่ มอลล ์จ ากดั 

7. โครงการสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต)์ (“SRM“) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าพืน้ที่อาคารบางส่วนโดยมี
พืน้ท่ีใชส้อยประมาณ 22,050 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 10,340 ตารางเมตร 
จากบริษัท เพียวสมัมากร จ ากัด ซึ่งเป็นผูท้รงสิทธิการเช่าที่ดินจาก บริษัท สมัมากร จ ากัด (มหาชน) (“บมจ. 
สัมมากร”) พรอ้มทั้งระบุสิทธิการใชท้ี่ดินและพืน้ที่ส่วนกลางรวมถึงทางเขา้ออก โดยมีเนือ้ที่ประมาณ 8 ไร่  
3 งาน 84.40 ตารางวา พร้อมทั้งกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และงานระบบต่าง ๆ จาก บริษัท  
เพียวสมัมากร จ ากดั 

8. โครงการสัมมากร เพลส รังสิต (“SRS“) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินบางส่วนประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 
48.70 ตารางวา จากบริษัท เพียวสมัมากร จ ากัด ซึ่งเป็นผูท้รงสิทธิการเช่าที่ดินจาก บริษัท สมัมากร จ ากัด 
(มหาชน) (“บมจ. สัมมากร”) และสิทธิการเช่าอาคารโดยมีพืน้ที่ใชส้อยประมาณ 5,112 ตารางเมตร หรือ 
คิดเป็นพืน้ที่ให้เช่าสุทธิ (NLA) ประมาณ 3,413 ตารางเมตร จาก บริษัท เพียวสัมมากร จ ากัด พรอ้มทั้ง
กรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อปุกรณแ์ละงานระบบต่าง ๆ จาก บรษิัท เพียวสมัมากร จ ากดั 
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9. โครงการสมัมากร เพลส ราชพฤกษ์ (“SRP“) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินประมาณ 10 ไร่ 7.20 ตาราง
วา จากบริษัท เพียวสัมมากร จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดินจาก บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) 
(“บมจ. สมัมากร”) และสิทธิการเช่าอาคารโดยมีพืน้ท่ีใชส้อยประมาณ 7,037 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีให้
เช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 4,585 ตารางเมตร พรอ้มทัง้กรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบต่าง ๆ 
จาก บรษิัท เพียวสมัมากร จ ากดั 

10. โครงการเดอะ ซีน ทาวนอ์ิน ทาวน์ (“TS“) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินประมาณ 8 ไร่ 3 งาน 33.63 
ตารางวา จากบริษัท ฟ้าบนัดาลทรพัย ์จ ากัด ซึ่งเป็นผูท้รงสิทธิการเช่าที่ดินจากกลุ่มบุคคลธรรมดา และสิทธิ
การเช่าอาคารโดยมีพืน้ที่ใชส้อยประมาณ 10,797 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 
6,931 ตารางเมตร จากบริษัท ฟ้าบนัดาลทรพัย ์จ ากัด พรอ้มทัง้กรรมสิทธ์ิในเฟอรน์ิเจอร ์อุปกรณ ์และงาน
ระบบต่าง ๆ จาก บรษิัท ฟ้าบนัดาลทรพัย ์จ ากดั 

โครงสร้ำงกองทรัสต ์ALLY 

 
ที่มา: www.allyreit.com 
  

http://www.allyreit.com/
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2. ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ ณ 3 ธนัวาคม 2563 

ล ำดับ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จ ำนวนหน่วย สัดส่วน 
1 บรษิัท เบญจกจิพฒันา จ ากดั 156,672,500 17.92% 
2 ส านกังานประกนัสงัคม 114,870,843 13.14% 
3 บรษิัท เกียรติสหมิตร จ ากดั 39,000,000 4.46% 
4 บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 30,805,643 3.52% 
5 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 30,052,709 3.44% 
6 กองทนุเปิด ไทยพาณิชย ์อินคมัพลสั 24,623,800 2.82% 
7 บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 25,280,900 2.89% 
8 ธนาคาร ออมสิน 23,550,496 2.69% 
9 กองทนุเปิด ไทยพาณิชย ์พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟล็กซิเบิล้ 15,729,200 1.80% 
10 บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 18,414,900 2.11% 
11 ผูถื้อหน่วยรายย่อย 395,099,009 45.20% 

  รวม 874,100,000 100.0% 
ที่มำ: www.set.or.th 
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3. ผลการด าเนินงานในอดีตของทรัพยส์ินของกองทรัสต ์ALLY 

1 โครงกำร The Crystal 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 30,778 30,778 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 99.3% 95.4% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 649.00 583.11 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 391.23 264.70 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 117.71 85.62 
 EBITDA 273.52 179.08 
2 โครงกำร CDC 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 36,021 35,972 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 90.6% 95.8% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 613.00 546.48 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 402.42 316.12 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 130.36 79.71 
 EBITDA 272.06 236.41 
3 โครงกำร TCR 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 24,436 24,578 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 94.3% 97.1% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 565.12 487.79 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 264.56 191.17 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 115.42 62.80 
 EBITDA 149.14 128.38 
4 โครงกำร AMR 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 5,092 5,092 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 96.3% 88.5% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 383.00 380.12 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 46.60 34.31 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 21.84 22.52 
 EBITDA 24.76 11.79 
5 โครงกำร MP 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 6,591 6,591 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 94.3% 85.4% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 601.00 524.95 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 81.31 48.50 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 36.42 26.82 
 EBITDA 44.89 21.68 
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6 โครงกำร PLN 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 11,353 11,537 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 77.5% 84.6% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 366.00 326.25 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 120.27 87.84 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 65.96 54.79 
 EBITDA 54.31 33.05 
7 โครงกำร SRM 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 10,340 10,277 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 92.1% 96.1% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 446.00 441.59 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 73.96 66.06 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 33.56 24.73 
 EBITDA 40.40 41.33 
8 โครงกำร SRS 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 3,413 3,389 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 92.5% 93.6% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 543.00 500.96 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 29.71 24.51 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 15.30 9.29 
 EBITDA 14.41 15.23 
9 โครงกำร SRP 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 4,585 4,585 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 79.3% 80.0% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 517.00 514.23 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 39.25 33.0 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 17.70 12.92 
 EBITDA 21.55 20.09 

10 โครงกำร TS 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
 พืน้ท่ีใหเ้ชา่รวม (ตารางเมตร) 6,965 6,923 
 อตัราการเชา่ (รอ้ยละ) 87.3% 89.0% 
 อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 646.00 577.47 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 81.23 65.86 
 ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม (ลา้นบาท) 37.12 34.26 
 EBITDA 44.11 31.60 

ที่มำ: KERM 
หมำยเหตุ:  พืน้ที่ใหเ้ช่ำรวม อตัรำกำรเช่ำ และอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเฉลี่ยตำมตำรำงขำ้งตน้เป็นขอ้มูลที่ค  ำนวณจำกพืน้ที่ใหเ้ช่ำสุทธิ 

(NLA) เท่ำนัน้ ซึ่งไม่รวมพืน้ที่ Kiosk พืน้ที่ ATM และพืน้ที่เช่ำที่ดินระยะยำว  
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4. ข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต ์ALLY 

รายงานที่แสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2562  และ  
ณ 31 ธันวาคม 2563  ที่ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

หน่วย : พันบำท 
จ ำนวนเงิน % ของสินทรัพยร์วม 

31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 
สินทรัพย ์         
เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยต์าม
มลูค่ายตุิธรรม 

 11,171,144.32   11,349,243.22  91.65% 92.64% 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยต์ามมลูค่ายตุิธรรม  40,000.00   59,995.12  0.33% 0.49% 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  738,349.29   515,349.11  6.06% 4.21% 
ลกูหนีร้ายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรบั  50,522.53   197,735.35  0.41% 1.61% 
ลกูหนีร้ายไดอ่ื้นคา้งรบั  57,535.04   -    0.47% 0.00% 
ลกูหนีด้อกเบีย้คา้งรบั  296.95   9.31  0.00% 0.00% 
ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี  103,457.70   82,432.98  0.85% 0.67% 
ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอขอคืน  20,078.29   -    0.16% 0.00% 
เงินคืนค่ามดัจ า  -     31,738.10  0.00% 0.26% 
สินทรพัยอ่ื์น  7,905.12   14,370.94  0.06% 0.12% 
รวมสินทรัพย ์  12,189,289.24   12,250,874.13  100.00% 100.00% 
หนีสิ้น         
เจา้หนีก้ารคา้  11,786.87   30,908.83  0.10% 0.25% 
เจา้หนีอ่ื้นและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  426,744.01   99,402.16  3.50% 0.81% 
รายไดค้่าเช่าและคา่บริการรบัล่วงหนา้  3,759.40   7,383.74  0.03% 0.06% 
เงินมดัจ าค่าเช่าและคา่บริการ  351,741.84   387,056.65  2.89% 3.16% 
เงินกูย้ืมระยะยาว  2,758,642.92   2,760,896.72  22.63% 22.54% 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า  -     539,191.92  0.00% 4.40% 
หนีส้ินอ่ืน  1,791.33   48,384.95  0.01% 0.39% 
รวมหนี้สิน  3,554,466.38   3,873,224.96  29.16% 31.62% 
สินทรัพยสุ์ทธิ         
ทนุจดทะเบียน  8,897,988.36   8,644,499.36  73.00% 70.56% 
ทนุที่ไดร้บัจากผูถ้ือหนว่ยทรสัต ์  8,897,988.36   8,644,499.36  73.00% 70.56% 
ส่วนต า่กว่ามลูคา่หน่วยทรสัต ์  (317,465.48)  (317,465.48) (2.60%) (2.59%) 
ขาดทนุสะสม / ก าไรส าหรบังวด  54,299.98   50,615.29  0.45% 0.41% 
สินทรัพยสุ์ทธิ  8,634,822.86   8,377,649.18  70.84% 68.38% 
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งบก าไรขาดทนุ 

หน่วย : พันบำท 
จ ำนวนเงิน % ของรำยได้รวม 

26 พ.ย. 62 - 
31 ธ.ค. 62 

31 ธ.ค. 2563 
26 พ.ย. 62 - 
31 ธ.ค. 62 

31 ธ.ค. 2563 

รำยได้         
รายไดค้่าเช่าและบริการ 108,048.39  1,106,169.77  91.63% 97.67% 
ดอกเบีย้รบั 619.43  822.40  0.53% 0.07% 
รายไดอ่ื้น 9,248.44  25,531.59  7.84% 2.25% 
รวมรำยได้ 117,916.26  1,132,523.76  100.00% 100.00% 
ค่ำใช้จ่ำย 

    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,463.91  48,654.70  3.79% 4.30% 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 1,115.98  12,543.93  0.95% 1.11% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน -  2,647.50  0.00% 0.23% 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 9,470.52  90,878.54  8.03% 8.02% 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,000.00  3,355.93  0.85% 0.30% 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีตดัจ าหนา่ย 1,493.56  21,024.72  1.27% 1.86% 
ตน้ทนุการเช่าและบริการ 36,825.32  362,823.19  31.23% 32.04% 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 815.77  21,793.61  0.69% 1.92% 
ตน้ทนุทางการเงิน 8,431.22  134,375.37  7.15% 11.87% 
รวมค่ำใช้จ่ำย 63,616.28  698,097.48  53.95% 61.64% 
ก ำไรจำกกำรลงทุนสุทธิ 54,299.98  434,426.27  46.05% 38.36% 
รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรลงทุน 

    

รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการเปลี่ยนแปลงในมลูคา่เงิน
ลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

-  (385,667.77) 0.00% (34.05%) 

รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการเปลี่ยนแปลงในมลูคา่
ยตุิธรรมของเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์

-  2.81  0.00% 0.00% 

รวมรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรลงทุน -  (385,664.96) 0.00% (34.05%) 
กำรเพิ่มขึน้สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจำกกำรด ำเนินงำน 54,299.98  48,761.31  46.05% 4.31% 
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วิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

สินทรัพย ์

ณ 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัต ์ALLY มีสินทรพัยร์วม 12,250.87 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 
จ านวน 61.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.51 จากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยต์ามมูลค่า
ยุติธรรมจ านวน 178.10 ลา้นบาท การเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูค่ายุติธรรมจ านวน 19.99 ลา้นบาท และ
การเพิ่มขึน้ของลกูหนีร้ายไดค้่าเช่าและบรกิารคา้งรบัจ านวน 147.21 ลา้นบาท  

รายการหลักของสินทรพัยร์วมคือเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายุติธรรม คิดเป็นประมาณ
รอ้ยละ 92.64 ของสินทรพัยร์วม 

หนีส้นิ 

ณ 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัต ์ALLY มีหนีสิ้นรวม 3,873.22 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 
318.76 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.97 จากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชีจ านวน 539.19 
ลา้นบาท และการลดลงของเจา้หนีอ้ื่นและค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายจ านวน 327.34 ลา้นบาท 

รายการหลักของหนีสิ้นรวมคือเงินกูย้ืมระยะยาว  คิดเป็นรอ้ยละ 22.54 ของสินทรัพยร์วม และคิดเป็นรอ้ยละ 
71.28 ของหนีสิ้นรวม  

สินทรัพยสุ์ทธ ิ

ณ 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัต ์ALLY มีสินทรพัยส์ทุธิจ านวน 8,377.65 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ  31 ธั น ว า ค ม 
2562 จ านวน 257.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.98 โดยมีสาเหตุหลักจากทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับจาก 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลง 253.49 ล้านบาทเนื่องจากกองทรัสต์ ALLY จ่ายคืนเงินจากการลดทุนช าระแล้วให้แก่ 
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และมีสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 9.584 บาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 0.294 บาท 

ผลกำรด าเนินงาน 

ส าหรบัรอบผลการด าเนินงานตัง้แต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัต ์ALLY มีรายไดห้ลกัคือรายไดค้่า
เช่าและบรกิารจากธุรกิจหลกัประเภทลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า จดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัย ์และ
ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์คิดเป็นรอ้ยละ 97.67 ของรายไดร้วม ทัง้นี ้มีค่าใชจ้่ายหลกัเป็นตน้ทนุการเช่าและบรกิาร คิดเป็นรอ้ย
ละ 32.04 ของรายไดร้วม และตน้ทุนทางการเงิน คิดเป็นรอ้ยละ 11.87 ของรายไดร้วม ซึ่งสาเหตุหลกัเกิดจากการเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสำรแนบ 3: ข้อมลูโดยสรุปของบริษัท เดอะคริสตัล รีเทล จ ำกัด 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยทั่วไป 

บรษิัท เดอะครสิตลั รีเทล จ ากดั (“TCR”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 เพื่อประกอบธุรกิจการใหเ้ช่าและ
การด าเนินงานดา้นอสงัหาริมทรพัย ์ ตัง้อยู่ที่ 357 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร  
โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 30 ลา้นบาท มีบริษัท เคอี พร็อพเพอรต์ี ้แมเนจเมนท ์
จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้หลกั (รอ้ยละ 99.99) 

2. ผู้ถือหุ้นของ TCR จ ากดั ณ วนัที ่21 เมษายน  2563 

ล ำดับ ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น มูลค่ำหุน้ (บำท) สัดส่วน 
1 บรษิัท เคอี พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมนท ์จ ากดั 299,996 29,999,600  99.99% 
2 นายกวีพนัธ ์เอี่ยมสกลุรตัน ์ 1 100  0.00% 
3 นายเกียรติ เอีย่มสกลุรตัน ์ 1 100 0.00% 
4 นางสาวมยรุี เอี่ยมสกลุรตัน ์ 1 100 0.00% 
5 นางศภุานวิต เอี่ยมสกลุรตัน ์ 1 100 0.00% 

  รวม 300,000 30,000,000  100.00% 
ที่มำ: www.bol.co.th 

3. กรรมการของ TCR 

ล ำดับ รำยชื่อกรรมกำร 
1 นายกวีพนัธ ์เอี่ยมสกลุรตัน ์
2 นาง ศภุานวิต เอีย่มสกลุรตัน ์
3 นางสาวมยรุี เอี่ยมสกลุรตัน ์
4 นาย กวินทร ์เอีย่มสกลุรตัน ์

ที่มำ: www.bol.co.th 
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4. ข้อมูลทางการเงนิของ TCR 

รายงานที่แสดงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561  และ ณ 31 ธันวาคม 2562  
งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2561 และ 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และงบการเงินภายใน  
ณ 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไรขาดทนุส าหรบัปี 2563  

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

หน่วย : พันบำท 
จ ำนวนเงิน % ของสินทรัพยร์วม 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2562 

31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2562 

31 ธ.ค. 
2563 

สินทรัพย ์             
สินทรัพยห์มุนเวียน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 691.20 3,387.30 7,363.70 0.26% 1.33% 3.00% 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 12,879.19 13,465.41 19,512.30 4.77% 5.30% 7.95% 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 261.48 188.97 152.48 0.10% 0.07% 0.06% 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 13,831.87 17,041.69 27,028.49 5.12% 6.70% 11.02% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 251,566.68 233,302.59 215,033.15 93.21% 91.75% 87.66% 
อปุกรณ ์ 3,990.98 3,409.72 2,728.43 1.48% 1.34% 1.11% 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 515.00 515.00 515.00 0.19% 0.20% 0.21% 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 256,072.66 237,227.31 218,276.59 94.88% 93.30% 88.98% 
รวมสินทรัพย ์ 269,904.53 254,268.99 245,305.07 100.00% 100.00% 100.00% 
หนีสิ้น       

หนีสิ้นหมุนเวียน       

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 7,422.06 8,172.14 10,662.08 2.75% 3.21% 4.35% 
เงินกูย้ืมระยะยาวที่ครบก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

12,000.00 16,600.00 - 4.45% 6.53% 0.00% 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ 111,350.00 131,950.00 147,950.00 41.26% 51.89% 60.31% 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 594.75 1,097.20 1,524.61 0.22% 0.43% 0.62% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 131,366.82 157,819.35 160,136.69 48.67% 62.07% 65.28% 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 158,800.00 142,200.00 152,800.00 58.84% 55.93% 62.29% 
รายไดร้อการตดับญัช ี 403.96 217.52 31.07 0.15% 0.09% 0.01% 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 17,343.48 15,274.53 15,921.52 6.43% 6.01% 6.49% 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 176,547.45 157,692.05 168,752.60 65.41% 62.02% 68.79% 
รวมหนี้สิน 307,914.26 315,511.40 328,889.29 114.08% 124.09% 134.07% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุจดทะเบียนที่ออกและช าระเต็มมลูค่า
แลว้ 300,000 หุน้ (หุน้ละ 100 บาท) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 11.12% 11.80% 12.23% 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (68,009.73) (91,242.40) (113,584.21) (25.20%) (35.88%) (46.30%) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (38,009.73) (61,242.40) (83,584.21) (14.08%) (24.09%) (34.07%) 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 269,904.53 254,268.99 245,305.07 100.00% 100.00% 100.00% 
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 งบก ำไรขำดทุน 

หน่วย : พันบำท 
จ ำนวนเงิน % รำยได้รวม 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2562 

31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2562 

31 ธ.ค. 
2563 

รำยได้             
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 61,704.56 60,210.71 50,913.79 99.63% 98.27% 99.60% 
รายไดอ่ื้น 228.85 1,061.04 205.72 0.37% 1.73% 0.40% 
รวมรำยได้ 61,933.41 61,271.75 51,119.50 100.00% 100.00% 100.00% 
ค่ำใช้จ่ำย    

   
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 56,113.03 54,521.29 53,165.30 90.60% 88.98% 104.00% 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 2,974.06 2,538.95 1,397.73 4.80% 4.14% 2.73% 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 8,354.56 10,453.47 4,584.82 13.49% 17.06% 8.97% 
รวมค่ำใช้จ่ำย 67,441.65 67,513.71 59,147.85 108.89% 110.19% 115.71% 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน (5,508.24) (6,241.96) (8,028.34) (8.89%) (10.19%) (15.71%) 
ตน้ทนุทางการเงิน (15,719.73) (16,990.71) (14,313.46) (25.38%) (27.73%) (28.00%) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (21,227.97) (23,232.67) (22,341.81) (34.28%) (37.92%) (43.71%) 
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วิเคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

สินทรัพย ์

ณ 31 ธันวำคม 2563 TCR มีสินทรพัยร์วม 245.31 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 8.96 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 3.53 จำกกำรลดลงของอสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 18.27 ลำ้นบำทเป็นหลกั เนื่องจำกมีค่ำเส่ือมรำคำ
ระหว่ำงปี และกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นจ ำนวน 6.05 ลำ้นบำท 

รำยกำรหลกัของสินทรพัยค์ืออสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุจ ำนวน 215.03 ลำ้นบำท ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 87.66 
ของสนิทรพัยร์วม ซึ่งคือโครงกำร TCP 

หนีส้นิ 

ณ 31 ธันวาคม 2563 TCR มีหนีสิ้นรวม 328.89 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 13.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 4.24 จากการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 10.60 ลา้นบาทเป็นหลกั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
7.45 ซึ่งเป็นสญัญาเงินกูเ้พื่อการก่อสรา้งโครงการ TCP 

รายการหลกัของหนีสิ้นคือเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ านวน 152.80  ลา้นบาท ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 
62.29 ของสินทรพัยร์วม และเงินกูย้ืมระยะสัน้ 147.95 ลา้นบาท ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 60.31 ของสินทรพัยร์วม ทัง้นี ้หนีสิ้น
รวมคิดเป็นรอ้ยละ 134.07 ของสินทรพัยร์วม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธันวำคม 2563 TCR มีส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ 83.58 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 300,000 
หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100.00 บำทซึ่งออกและช าระแลว้ทัง้หมด คิดเป็นมลูค่า 30 ลา้นบาท  และขาดทุนสะสมจ านวน 113.58 
ลา้นบาท 

ผลการด าเนินงาน 

ส าหรบัปี 2563 TCR มีผลขาดทนุสทุธิ 22.34 ลา้นบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 0.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 3.83 โดยมีรายไดห้ลกัจากการใหบ้รกิารในโครงการ TCP จ านวน 50.91 ลา้นบาท ลดลงจาก 2561 และ 2562 อย่างมี
นยัส าคญั จากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของ COVID-19 เนื่องจาก TCR มีนโยบายลดค่าเช่าและค่าบรกิารใหก้บัผูเ้ชา่
รายย่อยที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณด์งักล่าว อย่างไรก็ตาม ตน้ทนุการใหบ้รกิารยงัคงมสีดัส่วนที่สงู โดยในปี 2563 คิด
เป็นรอ้ยละ 104 ของรายไดร้วม โดยหลกัเกิดจากค่าเส่ือมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ค่าเช่าที่ดินจากบรษิัท 
ปตท. บรหิารธรุกิจคา้ปลีก จ ากดั และค่าไฟฟ้า ทัง้นี ้เมื่อรวมค่าใชจ้่าย และตน้ทนุทางการเงิน ส่งผลให ้TCR มีผลขาดทุน
สทุธิในแต่ละปี 
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เอกสารแนบ 4: สรุปสมมติฐานการประเมินทรัพยส์ินโดยผู้ประเมินราคาทรัพยส์ินอิสระ 

ในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาจากรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของ
ผูป้ระเมินราคาอิสระ จ านวน 2 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากัด (“JLL”) และบริษัท เคแทค 
แอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากัด (“KTAC”) (รวมเรียกว่า “ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น”) โดยประเมินมลูค่า ณ 20 มกราคม 
2564 และ ณ 15 มกราคม 2564 ตามล าดบั 

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน  
เพื่อวัตถุประสงคส์าธารณะโดยใช้วิธีวิเคราะหจ์ากรายได ้( Income Approach) โดยมูลค่ายุติธรรมของโครงการ TCP  
อยู่ในช่วงระหว่าง 292.60 – 294.00 ลา้นบาท 

ผู้ประเมิน มูลค่ำประเมิน (บำท) 
บรษิัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“JLL”) 294,000,000 
บรษิัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั (“KTAC”) 292,600,000 

การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นหลกัที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยวิธีวิเคราะหจ์ากรายได ้(Income Approach) จะค านึงถึง
ความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดในอนาคตของโครงการ TCP โดยสมมติฐานท่ีผูป้ระเมินใชใ้นการประเมินสรุปไดด้งันี ้

สมมติฐำนทั่วไปของผู้ประเมินอิสระทัง้สองรำย 

• ทรพัยสิ์นที่ประเมินมลูค่า: สิทธิการเช่าในอาคารและส่ิงปลกูสรา้ง และสิทธิการเช่าช่วงที่ดินของศูนยก์ารคา้ โครงการ 
เดอะ ครสิตลั ชยัพฤกษ์ 

• วิธีการประเมินมลูค่า: วิธีคิดลดจากกระแสเงินสด 

• ระยะเวลาประมาณการ: อา้งอิงจากสญัญาเช่าช่วงที่ดินคงเหลือในปัจจบุนั 

- JLL: 21 ปี 5 เดือน (ตัง้แต่วนัท่ี 20 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถนุายน 2585) 

- KTAC: 21 ปี 5 เดือน (ตัง้แต่วนัท่ี 15 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถนุายน 2585) 
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สมมติฐำนรำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

สมมติฐำน JLL KTAC 

ประมำณกำร
รำยได้ 

การประมาณการรายไดค้่าเช่าและบรกิารอา้งอิงตามสญัญาเช่าและบริการที่มีอยู่ในปัจจบุนัจนหมดอายสุญัญา หลงัจากนัน้ใช้
สมมติฐานการประมาณการ ดงันี ้
1. รายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการจากยอดขาย
ของผูเ้ช่า - ซุปเปอรม์า
เก็ต 

พืน้ที่เช่า: 1,604.43 ตร.ม. 
ค่าเช่า: 180 บาท/ ตร.ม./ เดือน ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ย
ละ 2.0 ต่อปี 
อตัราการเช่า: รอ้ยละ 100.0 

พืน้ที่เช่า: 1,604.43 ตร.ม. 
ค่าเช่า: 179.17 บาท/ ตร.ม./ เดือนในปี 2564 และ
ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.0 ต่อปี ตัง้แต่ปี 2566 จน
สิน้สดุประมาณการ 
อตัราการเช่า: รอ้ยละ 95.0 

2. รายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการจากยอดขาย
ของผูเ้ช่า - ผูเ้ช่าอื่น 

พืน้ที่เช่า: 228.29 ตร.ม. 
ค่าเช่า: 600 บาท/ ตร.ม./ เดือน ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ย
ละ 2.0 ต่อปี 
อตัราการเช่า: รอ้ยละ 100.0 

พืน้ที่เช่า: 228.29 ตร.ม. 
ค่าเช่า: 871 บาท/ ตร.ม./ เดือน ในปี 2564 และ
ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.0 ต่อปี ตัง้แต่ปี 2566 จน
สิน้สดุประมาณการ 
อตัราการเช่า: รอ้ยละ 95.0 

3. รายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการจากผูเ้ช่าทั่วไป 

พืน้ที่เช่า: 7,655.18 ตร.ม. 
ค่าเช่า: 430 บาท/ ตร.ม./ เดือน ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ย
ละ 4.0 ต่อปี 
อตัราการเช่า:  
- ปี 2564 - 2566 รอ้ยละ 85.0 และ 
- ปี 2567 เป็นตน้ไป รอ้ยละ 90.0 
อตัราการต่อสญัญา: รอ้ยละ 50.0 

พืน้ที่เช่า: 7,568.01 ตร.ม. 
ค่าเช่า: 367 บาท/ ตร.ม./ เดือน ในปี 2564 และ
ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.0 ต่อปี ตัง้แต่ปี 2566 จน
สิน้สดุประมาณการ 
อตัราการเช่า:  
- ปี 2564 รอ้ยละ 84.18 
- ปี 2565 รอ้ยละ 86.0 
- ปี 2566 รอ้ยละ 88.0 และ 
- ปี 2567 เป็นตน้ไป รอ้ยละ 90.0 

4. รายไดพ้ืน้ที่เช่าอ่ืน - รอ้ยละ 5.0 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการจาก
ยอดขาย และจากผูเ้ช่าทั่วไป 
- รายไดพ้ืน้ที่เช่างาน Event รอ้ยละ 5.0 ของ
รายไดค้่าเช่าและคา่บริการจากยอดขาย และจาก
ผูเ้ช่าทั่วไป 

- พืน้ที่เช่าส่วนกลาง ทัง้หมด 7 สญัญา อตัราค่า
เช่าและคา่บริการเฉลี่ยสญัญาละ 18,672.32 
บาท/ เดือน และปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 
ตัง้แต่ปี 2566 จนสิน้สดุประมาณการ 
- พืน้ที่เช่าลานจอดรถ 160 ตร.ม. อตัราค่าเช่าและ
บริการ 172.27 บาท/ ตร.ม./ เดือน และปรบั
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.0 ต่อปี ตัง้แต่ปี 2567 จนสิน้สดุ
ประมาณการ 
- พืน้ที่เช่านอกอาคาร  
  ● ค่าเช่าและบริการ 221.90 บาท/ ตร.ม./ เดือน 
และปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 3.0 ต่อปี ตัง้แต่ปี 2566 จน
สิน้สดุประมาณการ 
  ● พืน้ที่เช่า 468 ตร.ม.  
  ● อตัราการเช่า 
     ปี 2564 - 2565 รอ้ยละ 100.0 และ 
     ปี 2566 เป็นตน้ไป รอ้ยละ 95.0 
- พืน้ที่เช่าติดตัง้สญัญาณ ทัง้หมด 2 สญัญา  
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สมมติฐำน JLL KTAC 
อตัราค่าเช่าและค่าบริการ 2,993.75 บาท/ 
สญัญา/ เดือน และปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 3.0 ต่อปี 
ตัง้แต่ปี 2566 จนสิน้สดุประมาณการ 
ขึน้รอ้ยละ 3.0 ตัง้แต่ปี 2566 จนสิน้สดุประมาณ
การ 

5. รายไดอ่ื้นๆ - รายไดค้่าสาธารณปูโภค 17,000,000 บาท/ ปี 
ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 3.0 ต่อปี 
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง 470,000 บาท/ปี 
ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 4.0 ต่อปี 
- รายไดอ่ื้นๆ รอ้ยละ 0.5 ของรายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการจากยอดขาย และจากผูเ้ช่าทั่วไป 

- รายไดค้่าสาธารณปูโภค รอ้ยละ 47.50 ของ
รายไดค้่าเช่าและบริการรวม  
- รายไดพ้ืน้ที่เช่างาน Event รอ้ยละ 5.0 ของ
รายไดค้่าเช่าและบริการรวม 
- รายไดอ่ื้นๆ รอ้ยละ 1.5 ของรายไดค้่าเช่าและ
บริการรวม 
โดยรายไดอ่ื้นๆ จะปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.8 ต่อปี 

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำน 

ค่าใชจ้่ายสาธารณปูโภค 13,000,000 บาท/ ปี ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 3 ต่อปี รอ้ยละ 68.0 ของรายไดค้่าสาธารณปูโภค 
ค่าใชจ้่ายงานบริการจาก
บคุคลภายนอก 

- ค่าใชจ้่ายรกัษาความสะอาด 1,500,000 บาท/ปี 
- ค่าใชจ้่ายรกัษาความปลอดภยั 1,650,000 บาท/
ปี  
- ค่าใชจ้่ายในการดแูลสวน 800,000 บาท/ปี  
- ค่าใชจ้่ายเก็บขยะและดดูไขมนั 180,000 บาท/ปี 
โดยปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 3.0 ต่อปี 

ค่าใชจ้่ายรกัษาความสะอาด ค่าใชจ้่ายรกัษาความ
ปลอดภยั และค่าใชจ้่ายในการดแูลสวน 
3,840,000 บาท/ปี โดยปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 1.0 ต่อปี 

ค่าซ่อมบ ารุงและดแูล
รกัษาอาคาร 

1,400,000 บาท/ปี ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 5.0 ต่อปี รอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม 

ค่าใชจ้่ายการตลาด 1,600,000 บาท/ปี ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 3.0 ต่อปี รอ้ยละ 1.0 ของรายไดร้วม 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน
ทั่วไป 

ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายอปุกรณแ์ละวสัดสุิน้เปลือง 
400,000 บาท/ปี ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 3.0 ต่อปี 
ค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่า 
- ผูเ้ช่ารายใหม่ 1 เดือนของค่าเช่า 
- ผูเ้ช่าเดิมที่ต่อสญัญา 0.5 เดือนของค่าเช่า 

955,000 บาท/ ปี ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 

ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ รอ้ยละ 1.5 ของรายไดร้วม รอ้ยละ 0.5 ของรายไดร้วม 

ค่ำใช้จ่ำยคงที ่

ค่าเช่าที่ดิน 11,640,000 บาท/ ปี ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 3.0 ต่อปี 11,640,000 บาท/ ปี ตลอดการประมาณการ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลกู
สรา้ง 

470,000 บาท/ ปี ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 4.0 ต่อปี 1,360,679 บาทในปี 2564 และปรบัเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 8.0 ทกุ 4 ปีตัง้แต่ปี 2565 จนสิน้สดุประมาณ
การ 

ค่าประกนัภยั 96,384 บาท/ ปี ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 2.0 ต่อปี 103,130 บาท/ ปี ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.2 ต่อปี 
เงินส ารองปรบัปรุง
โครงการ 

รอ้ยละ 3.0 ของรายไดร้วม รอ้ยละ 2.0 ของรายไดร้วม 

ค่ำธรรมเนียม
ผู้บริหำร

อสังหำริมทรัพย ์

ค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน รอ้ยละ 3.0 ของรายไดร้วม รอ้ยละ 3.0 ของรายไดร้วม 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ รอ้ยละ 7.0 ของก าไรจากการด าเนิงาน รอ้ยละ 7.0 ของก าไรจากการด าเนิงานก่อนหกั

ส ารองปรบัปรุงโครงการ 

อัตรำคิดลด รอ้ยละ 9.0 รอ้ยละ 10.0 
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เอกสำรแนบ 5: ประมำณกำรทำงกำรเงนิของโครงกำร TCP 
งบก ำไรขำดทุน (หน่วย: ล้ำนบำท) 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
รายไดค้่าเช่าและคา่บริการ 27.18 41.86 43.54 45.53 46.73 48.53 50.61 51.95 54.02 56.27 57.81 

รายไดค้่าสาธารณปูโภค 13.80 21.25 22.48 23.08 23.76 25.01 25.65 26.45 27.80 28.53 29.47 

รายไดอ่ื้น 1.77 2.73 2.88 2.96 3.05 3.20 3.28 3.39 3.55 3.65 3.76 
รวมรำยได้ 42.76 65.84 68.90 71.57 73.54 76.73 79.55 81.79 85.38 88.45 91.04 
ตน้ทนุค่าเช่า 14.36 22.10 23.20 23.82 24.50 25.61 26.27 27.01 28.22 28.94 29.81 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 11.23 16.98 17.24 17.69 17.85 18.12 18.61 18.79 19.09 19.63 19.84 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 4.34 6.74 7.13 7.40 7.65 8.07 8.35 8.64 9.12 9.42 9.75 
รวมค่ำใช้จ่ำย 29.93 45.81 47.57 48.91 50.01 51.81 53.22 54.45 56.43 57.99 59.39 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือม และค่ำตัด
จ ำหน่ำย 

12.83 20.02 21.32 22.66 23.53 24.92 26.33 27.34 28.95 30.46 31.65 

กระแสเงินสดจำกกำรลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่มเติม 12.83 20.02 21.32 22.66 23.53 24.92 26.33 27.34 28.95 30.46 31.65 
 

งบก ำไรขำดทุน (หน่วย: ล้ำนบำท) 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 
  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
รายไดค้่าเช่าและคา่บริการ 60.14 62.57 64.42 66.94 69.61 71.82 74.53 77.49 80.07 83.01 43.03 

รายไดค้่าสาธารณปูโภค 30.92 31.74 32.83 34.41 35.32 36.59 38.31 39.36 40.78 42.67 21.79 

รายไดอ่ื้น 3.95 4.05 4.19 4.38 4.50 4.66 4.87 5.01 5.18 5.42 2.77 
รวมรำยได้ 95.01 98.36 101.44 105.74 109.44 113.07 117.72 121.85 126.03 131.10 67.58 
ตน้ทนุค่าเช่า 31.11 31.91 32.92 34.33 35.22 36.38 37.91 38.92 40.21 41.89 21.40 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 20.17 20.76 21.01 21.36 22.01 22.30 22.69 23.62 24.37 25.24 13.20 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 10.28 10.61 11.00 11.58 11.94 12.40 13.03 13.49 13.91 14.67 7.50 
รวมค่ำใช้จ่ำย 61.56 63.28 64.92 67.27 69.17 71.08 73.63 76.02 78.49 81.80 42.10 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือม และค่ำตัด
จ ำหน่ำย 

33.45 35.08 36.52 38.47 40.27 41.99 44.09 45.83 47.53 49.30 25.48 

กระแสเงินสดจำกกำรลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่มเติม 33.45 35.08 36.52 38.47 40.27 41.99 44.09 45.83 47.53 49.30 25.48 
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ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที4มีส่วนได้เสียพเิศษ  
ณ วันกาํหนดรายชื4อผู้ถอืหน่วยทรัสต์มีสทิธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ประจาํปี 2564  

วันที4 26 มีนาคม 2564 
 
รายชื4อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที4ไม่มีสทิธิออกเสียง 
 
วาระที# 2 พิจารณาอนมุตัิการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที#กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิ#มเติมสําหรับโครงการเดอะคริสตลั 

ชยัพฤกษ์ และการเข้าทํารายการที#เกี#ยวโยงกนัระหว่างกองทรัสต์กบับุคคลที#เกี#ยวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรัสต์ โดยใช้แหลง่เงินทนุจากวงเงินกู้ เดิม เพื#อลงทนุในทรัพย์สนิที#จะลงทนุเพิ#มเติม ชําระคา่ใช้จา่ย
ที#เกี#ยวข้อง และ/หรือเพื#อการอื#นใดของกองทรัสต์ และการให้หลกัประกนัที#เกี#ยวข้องกบัการกู้ ยืมเงิน
ดงักลา่ว 

 

ลาํดบั ชื4อ จาํนวนหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 

1 บริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั 156,672,500 17.92 

2 บริษัท เกียรตสิหมิตร จํากดั 39,000,000 4.46 

3 นายกวีพนัธ์ เอี#ยมสกลุรัตน์ 2,227,900 0.25 

4 นางศภุานวิต เอี#ยมสกลุรัตน์ 305,000 0.03 

5 นายกวินทร์ เอี#ยมสกลุรัตน์ 138,700 0.02 

 รวม 198,344,100 22.68 

 



 
 

 

สิ#งที#สง่มาด้วย 9 
 

รายชื&อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก 
ณ วันกาํหนดรายชื&อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที&มีสทิธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ประจาํปี 2564   

วันที& 26 มีนาคม 2564 
 

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 W อินคมั 26,771,409 3.06 

7 ธนาคารออมสนิ 23,550,496 2.69 

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

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

10 
บริษัท เอสวีไอ จํากดั (มหาชน)  
โดย บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จํากดั 

14,704,000 1.68 
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วธีิการลงทะเบยีน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ประจาํปี 2564 ของ 

ของทรัสต์เพืMอการลงทนุในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (ผ่านสืMออเิล็กทรอนิกส์) 

วันทีM 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 
โดยถ่ายทอดสด ห้องสุรศักดิZ โรงแรมอีสตนิ แกรนด์ สาทร  

เลขทีM 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

__________________________ 
 

1.  การลงทะเบยีน 
 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 
2564 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ รับมอบฉนัทะ (ในกรณีที#มีการมอบฉนัทะ) ให้แจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารยืนยนั
ตัวตน ถึงผู้ จัดการกองทรัสต์ ภายในวันที#  23 เมษายน 2564 ที#  Email addresses ir@kegroup.co.th และ 
nattapan.v@kegroup.co.th เมื#อผู้ จัดการกองทรัสต์ ได้ตรวจสอบรายชื#อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อมูลปิดสมุด
ทะเบียนรายชื#อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที#มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2564 ที#กําหนดไว้ถกูต้อง
ครบถ้วนแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะสง่ชื#อผู้ใช้ (username) และรหสัผา่น (Password) และ คูมื่อการใช้งานในระบบ
ไปยงั Email ที#ได้สง่มาแจ้งผู้จดัการกองทรัสต์ สิMงทีMแนบมาด้วย 14 สําหรับใช้ในโปรแกรมการประชมุสามญัผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ผา่นสื#ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตอ่ไป  

 
2.  การเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสืMออเิลกทรอนิกส์ ให้จดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ̂พร้อมใบตอบรับเข้าร่วม

ประชุมผ่านสืMออเิลก็ทรอนิกส์ (สิMงทีMส่งมาด้วย 13 และ 14) แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ 
 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา 
- ให้แนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง ที#ยงัไม่

หมดอายขุองผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง เพื#อขอรับชื#อผู้ ใช้ (username) และ
รหสัผา่น (Password) และ คูมื่อการใช้งานในระบบ  

 
(2) กรณีนิตบุิคคล 

- กรณีเป็นนิติบุคคลทีMจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล อายไุม่
เกิน x เดือน ซึ#งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั zน พร้อมประทบัตรา
สาํคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีเป็นนิตบุิคคลในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคล อายไุมเ่กิน { ปี 
ซึ#งออกโดยหน่วยงานราชการที#มีอํานาจของประเทศที#นิติบคุคลนั zนตั zงอยู่ และให้ผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนันิตบิคุคลนั zนลงนามรับรองความถกูต้อง พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 

- เอกสารใดที#มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั
ด้วย และให้ผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั zนลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล พร้อม
ประทบัตราสาํคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 

- ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลตามหนงัสอืรับรองนิตบิคุคลต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชน หรือ บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ หนงัสอืเดนิทาง ที#ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรอง
ความถกูต้อง เพื#อขอรับชื#อผู้ใช้ (username) และรหสัผา่น (Password) และ คูมื่อการใช้งานในระบบ 

 



 

3.  การมอบฉันทะ 
- ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที#มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ#งกําหนดไว้ ~ แบบ สรุปได้ดงันี z.- 
(1) แบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั#วไป 
(2) แบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะที#กําหนดรายการตา่ง ๆ ที#จะมอบฉนัทะโดยละเอียด และชดัเจน 
(3) แบบ ค. เป็นแบบที#ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตั zงคสัโตเดียน 

(Custodian) 
- เพื#อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้จดัการกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะถึงผู้ จัดการกองทรัสต์ภายในวันที# 23 มกราคม ��x� โดยจัดส่งถึง “บริษัท เค.อี.รีท 
แมเนจเมนท์ จํากัด  ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพืMอการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล” ซีดีซี 
คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี ชั zน ~ เลขที# ��� ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั#น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240 

- หนงัสือมอบฉนัทะต้องกรอกข้อมลูและลงลายมือชื#อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที#สาํคญั  
ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามกํากบัไว้ทกุแหง่ พร้อมตดิอากรแสตมป์ �� บาท 

 
เอกสารทีMต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

)1(  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี z 
- หนงัสอืมอบฉนัทะซึ#งลงนามโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ที#ยงัไม่

หมดอายขุองผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ  
- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ที#ยงัไม่

หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ  
 

)2(  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี z 
- หนังสือมอบฉันทะซึ#งลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อม

ประทบัตราสาํคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 
- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ สําเนาหนงัสือเดินทาง ที#ยงัไม่

หมดอายขุองผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรับรองนิติบคุคล ซึ#งเป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามดงักลา่ว 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที#จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล อายไุม่เกิน 
x เดือนซึ#งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั zน พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลในตา่งประเทศ ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคล อายไุม่เกิน { 
ปี ซึ#งออกโดยหน่วยราชการที#มีอํานาจของประเทศที#นิติบคุคลนั zนตั zงอยู่ และให้ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติ
บคุคลนั zนลงนามรับรองความถกูต้อง พร้อมประทบัตราสําคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 

- เอกสารใดที#มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และ
ให้ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั zนลงนามรับรองความถกูต้องของคําแปล พร้อมประทบัตราสําคญัของ
นิตบิคุคล (ถ้ามี) 

-        สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ที#ยังไม่
หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
 



 

4.  การยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้รับมอบฉันทะ (ถึงผู้จัดการกองทรัสต์ภายในวันทีM  23 
เมษายน 2564) 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้ รับมอบฉันทะ ต้องส่งแบบแจ้งการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และสําเนาบตัร
ประชาชนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และผู้ รับมอบฉันทะ (ในกรณีที#มีการมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุม พร้อม 
Email Address และเบอร์โทรศพัท์ตดิตอ่ (ที#สามารถตดิตอ่กลบัได้) เพื#อยืนยนัตวัตนได้ 2 ชอ่งทาง ดงันี z 
(1) อีเมลล์ (Email Address) : ir@kegroup.co.th และ nattapan.v@kegroup.co.th 
(2) สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที#  
“บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ผู้ จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื#อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
อลัไล” ซีดีซี คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี ชั zน 3 เลขที# 888 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั#น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

5. การเข้าร่วมประชุมผ่านสืMออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM Meeting) 
- เมื#อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้ รับมอบฉันทะ ได้แจ้งความประสงค์ และยืนยนัตวัตน ตามสิMงทีM ส่งมาด้วย 13 

และ 14 แจ้งกลับมายังผู้ จัดการกองทรัสต์ภายในวันที#กําหนดแล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดส่งชื#อผู้ ใช้ 
(USERNAME) และรหสัผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบไปยงัอีเมล์ที#ได้ส่งมาแจ้งยงั
ผู้ จัดการกองทรัสต์ สําหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื#ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั#นแนล จํากดั (ภายในวนัที# 23 เมษายน 2564) 

- การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของผู้จดัการกองทรัสต์ สามารถใช้ได้กบั คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค 
/ แท็ปเล็ต / โทรศพัท์มือถือ ผ่าน Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G 
หรือ Internet บ้านพื zนฐานโดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั zงแบบ E-Meeting และ E-Voting ตาม
วธีิการทั zงแบบเข้าประชมุด้วยตนเอง และการมอบฉนัทะตามสิMงทีMส่งมาด้วย 11 

 
6. การส่งคาํถามล่วงหน้า 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถส่งคําถามล่วงหน้าที#เกี#ยวข้องตามวาระ ถึงผู้จดัการกองทรัสต์ภายในวนัที# 23 เมษายน 
2564 โดยแนบพร้อมการแจ้งความประสงค์เพื#อเข้าร่วมประชุมผ่านสื#ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Meeting) โดย
ผู้จดัการกองทรัสต์จะรวบรวมคําถามที#เกี#ยวข้องในแต่ละวาระเพื#อตอบคําถามของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการประชมุ 
ทั zงนี zผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะที#เข้าร่วมประชมุในวนัประชมุยงัคงสามารถสอบถามในที#ประชมุได้ตาม
วาระที#ประชมุ 
 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที#ประสงค์จะสง่คําถามลว่งหน้าสามารถกระทําได้ ดงันี z 
(1) สง่มาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ 
(2) สง่ทาง E-mail: ir@kegroup.co.th และ nattapan.v@kegroup.co.th 

 
7. การอาํนวยความสะดวกในช่องทางอืMน 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุม แล้วจะนําขึ zนเว็ปไซต์ของกองทรัสต์ที# 
www.allyreit.com ภายหลงัการประชมุเสร็จสิ zน 

 
8. การดาํเนินการประชุมและการลงมต ิ

 การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนงัสือเชิญประชุมเรียงตามลําดบัโดยประธานที#ประชุม หรือกรรมการ หรือ
ผู้ บริหารที#เกี#ยวข้องจะนําเสนอข้อมูลแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซักถามแล้วจึงลงมติ และ
รายงานมติเมื#อทราบผลการนบัคะแนนในแตล่ะวาระ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถซกัถามและ
ลงมต ิตามหลกัเกณฑ์ในการลงมตดิงัตอ่ไปนี z 



 

-        ในกรณีที#ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะมีข้อสงสยัสอบถามในการประชมุ ขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือ
ผู้ รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื#อและนามสกุล เพื#อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 

- การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีแจ้งความจํานงผา่นระบบออนไลน์ โดยให้ผู้
ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์เมื#อประธานที#ประชุมสอบถาม
ความเห็น โดยให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้ รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ#ง ผ่านการ
ลงคะแนนเสียงในระบบออนไลน์ เมื#อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื#อให้เจ้าหน้าที#ของผู้จดัการกองทรัสต์
ประมวลผลและตรวจนบัคะแนน 

- การลงมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะจะออกเสยีงในแตล่ะวาระเฉพาะเหน็ด้วย หรือไมเ่หน็ด้วย 
หรืองดออกเสียงได้เพียงทางใดทางหนึ#งเท่านั zน จะแบง่แยกจํานวนหน่วยทรัสต์เพื#อแยกการลงคะแนนเสียง
ไม่ได้ เว้นแตผู่้ รับมอบฉนัทะจากคสัโตเดียนผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทนุชาวตา่งประเทศจงึจะ
แบง่แยกจํานวนหนว่ยทรัสต์ในการลงคะแนนเสียงได้ กรณีที#พบวา่การลงคะแนนเสียงใดใช้สทิธิเกินเสียงที#มี 
ให้ถือวา่การลงมตนิั zนไมถ่กูต้อง และไมเ่ป็นการลงมตขิองผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

- ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะที#เห็นด้วยจะกระทําการลงคะแนนโดยเปิดเผยด้วยวิธีแจ้งความจํานง
ผ่านระบบออนไลน์ โดยจะถือว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะที#นิ#งเฉย แสดงมติเห็นด้วยเต็มจํานวน
เสียง เฉพาะผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะที#ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้ง
ความจํานงผา่นระบบออนไลน์วา่ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง 

- การนบัคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงที#ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากนั zนจงึจะ
นํามาหกัจากคะแนนเสียงทั zงหมดที#เข้าร่วมประชมุ ได้ผลลพัธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที#เห็นด้วย และการ
นบัคะแนนในครั zงนี zมีที#ปรึกษากฎหมายของกองทรัสต์เป็นพยานในการนบัคะแนน 



 
 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(สาํหรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทั6วไป) 
(For general unitholders) 

 สิ$งที$สง่มาด้วย /1 
  

 
 

แบบ ก. 
 Form  A. 

เขียนที'  
Written at 

วนัที'                 เดือน                             พ.ศ.   
Date Month Year 

 
 (1)  ข้าพเจ้า     สญัชาติ   
        I/We    Nationality  

อยูบ้่านเลขที'            ถนน ตําบล/แขวง  
Reside at                Road                                                   Sub-district  
อําเภอ/เขต            จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์   
District                                                                 Province                                   Postal Code Tel 

 
(2) เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื'อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล 
      being a unitholder of ALLY Leasehold Real Estate Investment Trust 

โดยถือหน่วยทรัสต์จํานวนทั xงสิ xนรวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                   เสียง ดงันี x  
holding the total amount of                             unit, and having the right to vote equal to                                 votes as follows: 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให้        
 Hereby appoint 
  

 (3.1) อาย ุ ปี  อยูบ้่านเลขที'   
        age  years, reside at 

ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road  Sub-district District 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                          
Province  Postal Code  

 

 หรือ กรรมการอิสระ  
 or Independent Director, namely  
 

  (3.2)                                   นายธีระ ภูต่ระกลู          อาย ุ            ��               ปี อยูบ้่านเลขที'              ��                 
                       age          years,  resides at           

ถนน                                เพชรบรีุตดัใหม ่              ตําบล/แขวง                     บางกะปิ                         อําเภอ/เขต                       ห้วยขวาง                                          . 
Road  Sub-district            District                              
จงัหวดั                    กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณีย์                   �����                            . 
Province            Postal Code                          
        

คนหนึ'งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื'อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2564  
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ในวนัที' 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยการถ่ายทอดสดจากห้องสรุศกัดิ� โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที' ��/� ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร �����หรือที'จะพงึเลื'อนไปในวนั เวลา และสถานที'อื'นด้วย 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Trust Unitholders Meeting of ALLY Leasehold 

Real Estate Investment Trust, by electronic method, on April 27, 2021 at 10.00 a.m. broadcasting from Surasak Ballroom, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, 
33/1 South Sathorn Road, Yan Nawa Subdistrict, Yan Nawa District, Bangkok 10120 or any adjournment at any date, time and place thereof.  

 

 
 

                                                                                 ลงชื'อ/Signed..............................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 ( ) 

 
 

                                                                           ลงชื'อ/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 
 
หมายเหต ุ
1.   ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที'มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหน่วยทรัสต์ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื'อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of units to several proxies 
for splitting votes. 
 



 
 

สิ#งที#สง่มาด้วย /1 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 
(สาํหรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทั6วไป) 

(For general unitholders) 

แบบ ข. 
Form B. 

 

เขียนที'                                                                         
Written at 

 วนัที' เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า            สญัชาติ  

       I/We     Nationality  
อยูบ้่านเลขที' ถนน                     ตําบล/แขวง  
Reside at Road                                                           Sub-district  
อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   
District                                                   Province                                                      Postal Code 
 

(2) เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื'อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล 
      being a unitholder of ALLY Leasehold Real Estate Investment Trust 

โดยถือหน่วยทรัสต์จํานวนทั xงสิ xนรวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                  เสียง ดงันี x  
holding the total amount of   unit, and having the right to vote equal to                         votes as follows: 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 Hereby appoint 

  

 (3.1)   อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที'  
    age  years, reside at 
ถนน ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต    
Road Sub-district  District  
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                          
Province Postal Code   
 

 หรือ กรรมการอิสระ  
 or Independent Director, namely  
 

 (3.2)                     นายธีระ ภูต่ระกลู อายปีุ              ��               อยูบ้่านเลขที'                                        ��                                   
    age  years, reside at 
ถนน                               เพชรบรีุตดัใหม ่                        ตําบล/แขวง                   บางกะปิ                    อําเภอ/เขต                   ห้วยขวาง                                      . 
Road Sub-district  District  
จงัหวดั                    กรุงเทพมหานคร                              รหสัไปรษณีย์                   �����                            . 
Province Postal Code   

 
คนหนึ'งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื'อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2564  

ทางอิเล็กทรอนิกส์ในวนัที' 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยการถ่ายทอดสดจากห้องสรุศกัดิ� โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที' ��/� ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร �����หรือที'จะพงึเลื'อนไปในวนั เวลา และสถานที'อื'นด้วย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Trust Unitholders Meeting of ALLY Leasehold 
Real Estate Investment Trust, by electronic method, on April 27, 2021 at 10.00 a.m. broadcasting from at Surasak Ballroom, Eastin Grand Hotel Sathorn 
Bangkok, 33/1 South Sathorn Road, Yan Nawa Subdistrict, Yan Nawa District, Bangkok 10120 or any adjournment at any date, time and place thereof.  

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั xงนี x ดงันี x  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

(4.1) วาระที- 1  พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัIงที- J/LMNO 
 Agenda No. 1 To acknowledge the minutes of Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders No. 1/2021 

 
 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 
 

(4.2)  วาระที- 2  พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี LMNq 
 Agenda No. 2 To acknowledge the ALLY's 2020 performance 
 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
  
 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

 
 

(4.3) วาระที- 3  พจิารณารับทราบงบการเงนิสาํหรับรอบปีบัญชีสิ Iนสุดวันที- qJ ธันวาคม LMNq 
 Agenda No. 3 To acknowledge the ALLY’s financial statements for the year ended 31 December 2020 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

 
(4.4) วาระที- 4  พิจารณารับทราบการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วย ครัIงที- J ประจําปี LMNO และการลดทุนชําระ

แล้วของกองทรัสต์ 
 Agenda No. 4 To acknowledge the ALLY's second dividend/proceeds distribution for the year 2021, and capital reduction 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

 
  

(4.5) วาระที- 5  พจิารณารับทราบการแต่งตั Iงบริษัท เคพเีอม็จี ภมิูไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีประจาํปี LMNO ในวงเงนิไม่เกนิ L ล้านบาท 

 Agenda No. 5 To acknowledge the appointment of auditors, KPMG Phoomchai Audit Ltd., and determination of audit fee for 
the year 2021 which shall not exceed Baht 2 million 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 



 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

 
(4.6) วาระที- 6  พจิารณารับทราบการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที-กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ-มเตมิสาํหรับโครงการกาดฝรั- ง วิลเลจ ซึ-ง

มิใช่การเข้าทาํรายการที-เกี-ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที-เกี-ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ โดยใช้แหล่ง
เงนิทุนจากวงเงนิกู้เดมิ เพื-อลงทุนในทรัพย์สินที-จะลงทุนเพิ-ม ชาํระค่าใช้จ่ายที-เกี-ยวข้อง และ/หรือเพื-อการอื-นใด
ของกองทรัสต์ และการให้หลักประกันที-เกี-ยวข้องกับการกู้ยืมเงนิดังกล่าว 

 Agenda No. 6 To acknowledge ALLY's acquisition of additional assets, Kad Farang Village Project, which is not a connected 
transaction between ALLY and the person related to the REIT Manager, using existing loan for assets 
acquisition, payment of relevant costs and expenses, and other matters of the REIT, and using ALLY's relevant 
assets as collateral for the loan 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 
 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 
 

(4.7) วาระที- 7  พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที-กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ-มเติมสําหรับโครงการเดอะคริสตัล 
ชัยพฤกษ์ และการเข้าทาํรายการที-เกี-ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที-เกี-ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 
โดยใช้แหล่งเงินทุนจากวงเงินกู้เดิม เพื-อลงทุนในทรัพย์สินที-จะลงทุนเพิ-มเติม ชําระค่าใช้จ่ายที-เกี-ยวข้อง และ/
หรือเพื-อการอื-นใดของกองทรัสต์ และการให้หลักประกันที-เกี-ยวข้องกับการกู้ยืมเงนิดังกล่าว 

 Agenda No. 7 To approve ALLY's acquisition of additional assets, The Crystal Chaiyapruek Project, which is a connected 
transaction between ALLY and the person related to the REIT Manager, using existing loan for assets 
acquisition, payment of relevant costs and expenses, and other matters of the REIT, and using ALLY's assets 
as collateral for the loan 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 
 

(4.8) วาระที- 8.1  พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิ-มเติมสัญญาก่อตั Iงทรัสต์เพื-อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที-จะลงทุน
เพิ-มเตมิของกองทรัสต์ตามวาระที- N 

 Agenda No. 8.1 To acknowledge the amendment to the Trust Deed to be in line with ALLY's acquisition of additional assets as 
approved in agenda items 6  

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 
 วาระนี xเป็นเพียงวาระแจ้งเพื'อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 
 



 
(4.8) วาระที- 8.2  พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิ-มเติมสัญญาก่อตั Iงทรัสต์เพื-อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที-จะลงทุน

เพิ-มเตมิของกองทรัสต์ตามวาระที- � 
 Agenda No. 8.1 To acknowledge the amendment to the Trust Deed to be in line with ALLY's acquisition of additional assets as 

approved in agenda items 7 
�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
(4.9) วาระที- 9 พจิารณาเรื-องอื-นๆ (ถ้ามี) 

 Agenda No. 9 To consider other matters (if any) 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี x 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
(5) ในกรณีที'ผู้ ถือหน่วยลงทนุมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบเุสียงลงคะแนน

โดยเฉพาะเจาะจงวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออก 
 In case a unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify your vote whether the unitholder 
desires for approval, disapproval or abstention. 

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที'ไม่เป็นไปตามที'ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี xให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั xนไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting 
as a unitholder. 

(7)  ในกรณีที'ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที'ที'ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื'องใดนอกเหนือจากเรื'องที'ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที'มีการแก้ไขเปลี'ยนแปลงหรือเพิ'มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า
ได้ทกุประการตามที'เห็นสมควร 

 In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) is not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, 
the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

กิจการใดที'ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที'ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที'ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้า
ได้กระทําเองทกุประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified 
in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

                                                                                                           ลงชื'อ/Signed..............................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(                                             ) 
 

ลงชื'อ/Signed..............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(                                             ) 

หมายเหต ุ

1.   ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที'มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหน่วยทรัสต์ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื'อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of units to several 
proxies for splitting votes. 

 
 



 
 

สิ$งที$สง่มาด้วย /1 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 
(สําหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที7ปรากฏในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั Dงให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหนว่ยทรัสต์) 

(For foreign unitholders who have custodians in Thailand only) 

 
แบบ ค. 

Form C. 
เขียนที7                                                                         
Written at 

 วนัที7 เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า            สญัชาติ  

       I/We     Nationality  
อยูบ้่านเลขที7 ถนน                     ตําบล/แขวง  
Reside at Road                                                           Sub-district  
อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   
District                                                   Province                                                      Postal Code 
 

ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหนว่ยทรัสต์ (Custodian) ให้กบั  

as a Custodian for  

 
เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื7อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ อลัไล 
being a unitholder of ALLY Leasehold Real Estate Investment Trust 
 

โดยถือหน่วยทรัสต์จํานวนทั Dงสิ Dนรวม     หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                เสียง ดงันี D  

holding the total amount of                              unit, and having the right to vote equal to      votes as follows: 

 

(2) ขอมอบฉนัทะให้  

       Hereby appoint 
 (2.1)    อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที7       
     age  years, reside at 
ถนน ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต    
Road Sub-district  District  
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                          
Province Postal Code   
 
 หรือ กรรมการอิสระ  
 or Independent Director, namely  
 
 (2.2)                                   นายธีระ ภูต่ระกลู                      อาย ุ             ��               ปี อยูบ้่านเลขที7                      ��                
    age  years, reside at 
ถนน                                เพชรบรีุตดัใหม ่                      ตําบล/แขวง                     บางกะปิ                         อําเภอ/เขต             ห้วยขวาง                                          . 
Road Sub-district  District  
จงัหวดั                    กรุงเทพมหานคร                              รหสัไปรษณีย์                   �����                            . 
Province Postal Code   
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



 
คนหนึ7งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื7อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครั Dงที7 1/2564  

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ในวนัที7 � กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ���� เวลา 10.00 น. โดยการถ่ายทอดสดจากห้องคริสตลับอลรูม � ซีดีซี คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี ชั Dน � เลขที7 ��� 
ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั7น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที7จะพงึเลื7อนไปในวนั เวลา และสถานที7อื7นด้วย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Trust Unitholders Meeting No. 1/2021 of 
Bualuang K.E. Retail Real Estate Investment Trust, by electronic method, on February 1, 2021 at 10.00 a.m., broadcasting from CDC Crystal Grand Ballroom 
3, 2nd Floor Building E, CDC Crystal Design Center, 888 Praditmanutham Road, Klong Chan Sug-district, Bangkapi District, Bangkok or any adjournment 
at any date, time and place thereof.  

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั Dงนี D ดงันี D 
        I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

�  มอบฉนัทะตามจํานวนหน่วยทรัสต์ทั Dงหมดที7ถือและออกเสียงลงคะแนนได้ 
 To grant the total amount of unit trust holding and having the right to vote 
�  มอบฉนัทะบางสว่น คือ                            
 To grant the partial units as follows:                                                              
 หน่วยทรัสต์       หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้                                        เสียง 
 Unit trust units, and having the right to vote equal to                              votes, 
 รวมออกเสียงลงคะแนนได้ทั Dงหมด                           เสียง 
 Total amount of voting rights                                                           votes. 
 

(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Dงนี D ดงันี D 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 
 

(4.1) วาระที- 1  พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัIงที- J/LMNO 
 Agenda No. 1 To acknowledge the minutes of Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders No. 1/2021 

 
 วาระนี Dเป็นเพียงวาระแจ้งเพื7อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 
 

(4.2)  วาระที- 2  พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี LMNq 
 Agenda No. 2 To acknowledge the ALLY's 2020 performance 
 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที7เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี D 
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
  
 วาระนี Dเป็นเพียงวาระแจ้งเพื7อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

 
 

(4.3) วาระที- 3  พจิารณารับทราบงบการเงนิสาํหรับรอบปีบัญชีสิ Iนสุดวันที- qJ ธันวาคม LMNq 
 Agenda No. 3 To acknowledge the ALLY’s financial statements for the year ended 31 December 2020 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที7เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี D 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
 วาระนี Dเป็นเพียงวาระแจ้งเพื7อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 



 
 
 

(4.4) วาระที- 4  พิจารณารับทราบการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วย ครัIงที- J ประจําปี LMNO และการลดทุนชําระ
แล้วของกองทรัสต์ 

 Agenda No. 4 To acknowledge the ALLY's second dividend/proceeds distribution for the year 2021, and capital reduction 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที7เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี D 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
 วาระนี Dเป็นเพียงวาระแจ้งเพื7อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

 
 

(4.5) วาระที- 5  พจิารณารับทราบการแต่งตั Iงบริษัท เคพเีอม็จี ภมิูไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีประจาํปี LMNO ในวงเงนิไม่เกนิ L ล้านบาท 

 Agenda No. 5 To acknowledge the appointment of auditors, KPMG Phoomchai Audit Ltd., and determination of audit fee for 
the year 2021 which shall not exceed Baht 2 million 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที7เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี D 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
 วาระนี Dเป็นเพียงวาระแจ้งเพื7อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 

 
(4.6) วาระที- 6  พจิารณารับทราบการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที-กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ-มเตมิสาํหรับโครงการกาดฝรั- ง วิลเลจ ซึ-ง

มิใช่การเข้าทาํรายการที-เกี-ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที-เกี-ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ โดยใช้แหล่ง
เงนิทุนจากวงเงนิกู้เดมิ เพื-อลงทุนในทรัพย์สินที-จะลงทุนเพิ-ม ชาํระค่าใช้จ่ายที-เกี-ยวข้อง และ/หรือเพื-อการอื-นใด
ของกองทรัสต์ และการให้หลักประกันที-เกี-ยวข้องกับการกู้ยืมเงนิดังกล่าว 

 Agenda No. 6 To acknowledge ALLY's acquisition of additional assets, Kad Farang Village Project, which is not a connected 
transaction between ALLY and the person related to the REIT Manager, using existing loan for assets 
acquisition, payment of relevant costs and expenses, and other matters of the REIT, and using ALLY's relevant 
assets as collateral for the loan 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที7เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี D 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 
 วาระนี Dเป็นเพียงวาระแจ้งเพื7อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 
 
 
 
 
 
 
 



 
(4.7) วาระที- 7  พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที-กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ-มเติมสําหรับโครงการเดอะคริสตัล 

ชัยพฤกษ์ และการเข้าทาํรายการที-เกี-ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที-เกี-ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 
โดยใช้แหล่งเงินทุนจากวงเงินกู้เดิม เพื-อลงทุนในทรัพย์สินที-จะลงทุนเพิ-มเติม ชําระค่าใช้จ่ายที-เกี-ยวข้อง และ/
หรือเพื-อการอื-นใดของกองทรัสต์ และการให้หลักประกันที-เกี-ยวข้องกับการกู้ยืมเงนิดังกล่าว 

 Agenda No. 7 To approve ALLY's acquisition of additional assets, The Crystal Chaiyapruek Project, which is a connected 
transaction between ALLY and the person related to the REIT Manager, using existing loan for assets 
acquisition, payment of relevant costs and expenses, and other matters of the REIT, and using ALLY's assets 
as collateral for the loan 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที7เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี D 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
 
 

(4.8) วาระที- 8.1  พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิ-มเติมสัญญาก่อตั Iงทรัสต์เพื-อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที-จะลงทุน
เพิ-มเตมิของกองทรัสต์ตามวาระที- N 

 Agenda No. 8.1 To acknowledge the amendment to the Trust Deed to be in line with ALLY's acquisition of additional assets as 
approved in agenda items 6  

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที7เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี D 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 
  
 วาระนี Dเป็นเพียงวาระแจ้งเพื7อทราบ 
 Agenda for acknowledgement only. 
 

(4.8) วาระที- 8.2  พิจารณารับทราบการแก้ไขเพิ-มเติมสัญญาก่อตั Iงทรัสต์เพื-อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที-จะลงทุน
เพิ-มเตมิของกองทรัสต์ตามวาระที- � 

 Agenda No. 8.1 To acknowledge the amendment to the Trust Deed to be in line with ALLY's acquisition of additional assets as 
approved in agenda items 7 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที7เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี D 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
(4.9) วาระที- 9 พจิารณาเรื-องอื-นๆ (ถ้ามี) 

 Agenda No. 9 To consider other matters (if any) 

�       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที7เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี D 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  �    เห็นด้วย  �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

 
 (5) ในกรณีที7ผู้ ถือหน่วยลงทนุมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบเุสียงลงคะแนน

โดยเฉพาะเจาะจงวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
 In case a unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify your vote whether the unitholder 

desires for approval, disapproval or abstention.      



 
(6) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที7ไม่เป็นไปตามที7ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี Dให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั Dนไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็น

การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
    Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting 

as a unitholder. 
(7) ในกรณีที7ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที7ที7ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติใน

เรื7องใดนอกเหนือจากเรื7องที7ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที7มีการแก้ไขเปลี7ยนแปลงหรือเพิ7มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า
ได้ทกุประการตามที7เห็นสมควร 

       In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) is not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, 
the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
 กิจการใดที7ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที7ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที7ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้า
ได้กระทําเองทกุประการ 
 Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified 
in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 
                                                                                                              ลงชื7อ/Signed..............................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 ( ) 
 
 
 ลงชื7อ/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 
หมายเหต ุ
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี D ใช้เฉพาะกรณีที7ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที7ปรากฏชื7อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั Dงให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ให้เทา่นั Dน 
 Only foreign unitholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2.  หลกัฐานที7ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
    Power of Attorney from the unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the unitholder. 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
 Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
3.  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที7มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวน
หน่วยทรัสต์ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพื7อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of units to 
several proxies for splitting votes 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระของ 
บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด 

ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 
 
 

 
 

ชื$อ : นายธีระ ภูต่ระกลู 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 
อายุ : 56 ปี 
วุฒกิารศกึษา : M.A. Economics in Finance & Investment Exeter University, UK 

B.Sc. Economics, Bradford University, UK 
   
ประสบการณ์การทาํงาน  
(5 ปี ย้อนหลัง) 
 
 
 

: กรรมการอิสระ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 

กรรมการอิสระ บริษัท ธนาคาร ซมูิโตโม มิตซยุ ทรัสต์ (ไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ผู้ก่อตั hง JT Financial Planners 

 

หมายเหต ุ:   นายธีระ ภูต่ระกลู เป็นกรรมการที#ไมมี่สว่นได้เสียในวาระที#เสนอในการประชมุ 
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ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื6ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื7ออเิลก็ทรอนิกส์ของ 
ทรัสต์เพื7อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล 
Acceptance for the invitation of online meeting of ALLY LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

 
(1) ข้าพเจ้า 

I/We 
 
อยู่บ้านเลขที8 
Address 
 

สัญชาต ิ
Nationality 

(2) เป็นผู้ถือหน่วยของทรัสต์เพื8อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล 
Being a shareholder of ALLY LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 

โดยถือหน่วยจาํนวนทั oงสิ oนรวม 
Holding the total amount of 

หน่วย 
Shares 

 
s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื8ออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนในการประชุมครั <งนี < โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิFงทีFสง่มาด้วย 11 และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะเอกสารหรือ
หลกัฐานเพืFอแสดงตน และเอกสารประกอบในการเข้าร่วมประชมุโดยสง่ให้แก่เจ้าหน้าทีFลงทะเบียนในวนัทีFกําหนด และในกรณีทีFทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะทีFส่งมาด้วย 11 โดยสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบ เพืFอแสดงตนมายงัผู้จดัการกองทรัสต์โดยซองไปรษณีย์ตอบรับ ตามทีFได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ ภายในวนัทีF 23 เมษายน 
2564 

ประสงค์จะเข้าร่วมประชมุ และลงคะแนนผา่นสืFออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) สําหรับการประชมุสามญัประจําปี 2564  
วนัองัคารทีF cd เมษายน cefg เวลา hi.ii น. – 12.00 น. โดยต้องการเข้าร่วมประชมุ 

 □ เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

 □ มอบฉนัทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)          
 หมายเลขบตัรประชาชน       ได้เข้าร่วมประชมุดงักลา่วข้างต้น 
 
 (3) ข้อมลูในการจดัสง่วิธีเข้าร่วมประชมุ  

อีเมล 
Email 

(โปรดระบ)ุ 

เบอร์โทร 
Phone Number 

(โปรดระบ ุ

 
(4) จดัสง่เอกสารเพืFอยืนยนัตวัตนตามสิFงทีFสง่มาด้วย วิธีการเข้าร่วมประชมุภายในวนัทีF 23 เมษายน 2564 
(5) เมืFอท่านได้รับการยืนยนัตวัตนแล้วผู้จดัการกองทรัสต์ จะจดัสง่วิธีการเข้าร่วมประชมุไปยงัอีเมลล์ทีFท่านได้ระบไุว้ ท่านสามารถใช้ชืFอผู้ ใช้ 
และรหสัผา่นตามทีFได้แจ้งตอ่ไปนี < 

ชืFอผู้ใช้ 
Username 

: 

รหสัผา่น 
Password  

: 
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