
ที่ G/029/2556 

        วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2556 

เร่ือง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 10/2556 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิง่ที่สง่มาด้วย สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 10/2556 เมื่อวนัที่ 2 
ธนัวาคม 2556 ได้มีมติอนมุตัิในวาระท่ีส าคญั ดงันี ้
1. มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ด าเนินการน าที่ดิน อาคารส านกังาน และงานระบบที่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินโครงการ

เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ออกให้เช่า  และโอนกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์   ซึ่งใช้ในการด าเนินโครงการ  เดอะไนน์ 
ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะจัดตัง้ขึน้  (“กองทุนรวม”) โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) ให้เช่าที่ดินอนัเป็นที่ตัง้และเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 แก่
กองทุนรวม เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งประกอบไปด้วยที่ดินจ านวน 5 แปลง ที่ดินโฉนดเลขที่ 1680 1681 
1682 1818 และ 1980 ตัง้อยูท่ี่แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีเนือ้ทีร่วมประมาณ 
7 ไร่ 72 ตารางวา รวมถึงระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ และสว่นควบของที่ดินดงักลา่ว 

2) ให้เช่าอาคารส านกังานในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 แก่กองทนุรวม เป็นระยะเวลา 
30  ปี ซึง่ได้แก่ อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็จ านวน 1 อาคาร ซึง่ประกอบด้วยอาคาร A สงู 36 ชัน้ และอาคาร 
B สงู 34 ชัน้ โดยมีพืน้ท่ีในสว่นฐานรากเช่ือมตอ่กนั รวมถึงพืน้ท่ีจอดรถยนต์ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ โดยอาคาร
ดงักลา่วตัง้อยูท่ี่เลขท่ี 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10310 
โดยมีพืน้ที่ใช้สอยที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนรวมทัง้สิน้ 127,112 ตารางเมตร โดยจะใช้เป็นส านกังาน 
พาณิชย์ (ร้านค้า) และห้องประชมุ 

3) ให้เช่างานระบบที่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9  แก่กองทนุ
รวม เป็นระยะเวลา 30 ปี เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน า้ประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบ
โทรศพัท์ ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน เป็นต้น ซึ่งติดตัง้   และใช้งานอยู่ในอาคารส านกังาน  ในโครงการ  
เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9  



4) ขายสงัหาริมทรัพย์ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และอปุกรณ์ เป็นต้น ซึ่งใช้ในการด าเนินงานโครงการ   เดอะ  ไนน์ 
ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9  

(โดยธุรกรรมตามข้อ 1) ถึงข้อ 4) รวมเรียกว่า “ธุรกรรมให้เช่าและขายทรัพย์สินโครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ส แกรนด์ พระราม 9” และทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนตามข้อ 1) ถึงข้อ 4) ดังกล่าวรวมเรียกว่า 
“ทรัพย์สินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9”)  

โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมให้เช่าและขายทรัพย์สินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 จะมีขนาด
ของรายการอยู่ที่ประมาณ 3,500 ล้านบาท ถึง 4,200 ล้านบาท (ทัง้นี ้ราคาให้เช่าและราคาขายทรัพย์สินสดุท้าย
อาจจะสงูกวา่หรือต ่ากวา่ราคาดงักลา่วซึง่จะขึน้อยูก่บัการตกลงกนัของคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง โดยมลูค่าสิ่งตอบแทน
ส าหรับธุรกรรมดงักลา่ว จะพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้องโดยรวมถึงสภาวะของตลาดในขณะนัน้ เป็นต้น)  

นอกจากนี ้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าท าสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้น ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ ากดัเพียงสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร สญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่างานระบบ สญัญาแต่งตัง้
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาตกลงกระท าการ ทัง้นี ้ในสญัญาตกลงกระท าการ บริษัทฯ ตกลงที่จะ
รับประกนัก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สนิทีก่องทนุรวมจะเข้าลงทนุเป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทนุ
รวมได้ลงทนุในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ในจ านวนตามที่จะได้ตกลงกันต่อไป ทัง้นี ้เพื่อ
เป็นหลกัประกันการปฏิบัติตามข้อสัญญาดังกล่าว บริษัทจะจัดให้มีเงินสด และ/หรือ หนังสือค า้ประกันของ
ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ หลกัประกนัอื่นที่เทียบเทา่แก่กองทนุรวม   

อนึ่ง ธุรกรรมให้เช่าและขายทรัพย์สินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ดงักลา่วเข้าข่ายเป็นการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึง่ทรัพย์สนิ ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึง่เมื่อค านวณมลูค่าของการ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วแล้วมีมลูคา่ไมเ่กินร้อยละ 25.31 ของมลูคา่ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งคิดเป็น
มลูค่าสงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เกณฑ์อื่นไม่สามารถน ามาค านวณได้ในกรณีนี )้ 
โดยค านวณจากงบการเงินรวมสอบทานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่  30 กนัยายน 2556 โดยเมื่อที่ประชุมมีมติ
อนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วแล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ตอ่ไป 



นอกจากนี ้มีมติอนมุตัิการมอบอ านาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือรองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้มีอ านาจ
ในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม สง่มอบเอกสาร ตราสาร และ/หรือ สญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบั
คูส่ญัญา และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่ว ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงสญัญาเช่าที่ดินและ
อาคาร สญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่างานระบบ สญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาตก
ลงกระท าการ รวมถึงอ านาจในการก าหนดราคาสดุท้าย ตลอดถึงอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัเป็นผลให้การ
ด าเนินการตา่งๆ ของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วบรรลผุลส าเร็จและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ดังกล่าวนี ้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การติดต่อ ขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการเข้าท ารายการดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร หรือสารสนเทศที่เก่ียวข้องที่
จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เก่ียวข้อง การให้ถ้อยค า ข้อความ ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการ
ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเข้าท ารายการดังกล่าวนีไ้ด้ทุกประการจนเสร็จการ และให้มี
อ านาจในการแตง่ตัง้ และ/หรือ ถอดถอน ผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใดๆ ดงักลา่วข้างต้น 

2. มีมติอนมุตัิให้เข้าท ารายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ให้บริษัทฯ เช่าช่วง และ/หรือ ได้รับสทิธิในการใช้พืน้ท่ีในอาคารโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 
9 นอกเหนือจากพืน้ที่ที่ได้จัดให้มีการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นส านักงาน ร้านค้า หรือห้องประชุมที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ของสญัญาที่จะได้ตกลงกนั เช่น พืน้ท่ีบริเวณโถงทางเดิน โถงลฟิท์ ผนงัใน
ลฟิท์ พืน้ท่ีโดยรอบผนงัอาคารภายนอกทัง้หมด พืน้ที่สว่นกลางบริเวณชัน้ Basement ชัน้ Ground และชัน้ 2 
ของอาคารส านกังานในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 จากกองทนุรวมเป็นระยะเวลา 3 ปี 
ภายหลงัจากที่กองทนุรวมลงทนุในทรัพย์สินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 โดยอาจมีการ
ตอ่อายสุญัญาออกไปอีกเป็นระยะเวลาคราวละ 3 ปีไม่เกิน 9 ครัง้ รวมมลูค่าประมาณ 1,661 ล้านบาท ตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาที่บริษัทฯ และกองทุนรวมจะเข้าท าต่อไป (“ธุรกรรมเช่าช่วง และ/หรือ
ได้รับสิทธิในการใช้พืน้ที่บางส่วน”) 

2.2 ให้บริษัทฯ เข้าลงทนุในกองทนุรวมโดยการซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 15 แต่
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวม ทัง้นี ้จ านวนจองซือ้สดุท้ายจะขึน้อยู่กบัราคา
เสนอขายสดุท้ายของหน่วยลงทนุของกองทุนรวม ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซือ้
หน่วยลงทนุของนกัลงทนุสถาบนั (Book Building) และจะขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น สภาวะของ
ตลาดในขณะนัน้ เป็นต้น (“ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุน”) 

อนึง่ ธุรกรรมเช่าช่วง และ/หรือ ได้รับสิทธิในการใช้พืน้ที่บางสว่น และธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุเป็นการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สนิท่ีจะต้องค านวนรายการรวมกนั ดงันัน้ ธุรกรรมเช่าช่วง และ/หรือ ได้รับสิทธิในการใช้พืน้ที่บางสว่น และ



ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุ เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยเป็นรายการประเภทที่ 2 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้า
ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 
2547 ซึ่งเมื่อค านวณมูลค่าของการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวแล้วมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 18.45 ของมูลค่าของ
สินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งคิดเป็นมลูค่าสงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เกณฑ์อื่นไม่
สามารถน ามาค านวณได้ในกรณีนี )้ โดยค านวณจากงบการเงินรวมสอบทานของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันที่ 30 
กนัยายน 2556 โดยเมื่อที่ประชุมมีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วแล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการจดัท ารายงาน
และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ และจัดส่งหนงัสือแจ้งแก่ผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ตอ่ไป 

นอกจากนี ้มีมติอนมุตัิการมอบอ านาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือรองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้มีอ านาจ
ในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม สง่มอบเอกสาร ตราสาร และ/หรือ สญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบั
คู่สญัญา และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวข้องกับการท ารายการดงักล่าวนี ้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงสญัญาเช่าพืน้ที่
ส านกังาน สญัญาเช่า และ/หรือ ให้สิทธิใช้พืน้ที่ส่วนกลาง และสญัญาบริการ รวมถึงอ านาจในการก าหนดราคา
สดุท้าย ตลอดถึงอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัเป็นผลให้การด าเนินการตา่งๆ ของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัการท า
รายการดงักลา่วนี ้บรรลผุลส าเร็จและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ดงักลา่วนี ้ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การติดต่อ ขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงการก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเข้าท ารายการดงักล่าว ตลอดจนการแก้ไข
เปลีย่นแปลงเอกสาร หรือสารสนเทศที่เก่ียวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้อง การให้ถ้อยค า 
ข้อความ ตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่ว
นีไ้ด้ทุกประการจนเสร็จการ และให้มีอ านาจในการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอน ผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการ
ด าเนินการใดๆ ดงักลา่วข้างต้น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

        ขอแสดงความนบัถือ 
 
        
                             (นางสาวรมณี บญุดีเจริญ) 
            รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานบญัชีและการเงิน  
 



ร่างสารสนเทศเกี่ยวกับการท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
ของ 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เร่ือง สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 เนื่องด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 10/2556 เมื่อ
วนัที่ 2 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนมุตัิเร่ืองการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อนัเนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมกับ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่จะจดัตัง้ขึน้ (“กองทุนรวม”) มีรายละเอียดสรุปดงัตอ่ไปนี ้
1. มีมตอินมุตัิให้เข้าท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ โดยให้บริษัทฯ ด าเนินการน าที่ดิน อาคารส านกังาน และงาน

ระบบท่ีเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ออกให้เช่า และโอนกรรมสิทธ์ิใน
สงัหาริมทรัพย์ซึ่งใช้ในการด าเนินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ให้แก่กองทุนรวม โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1) ให้เช่าที่ดินอนัเป็นที่ตัง้และเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 แก่

กองทุนรวม เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งประกอบไปด้วยที่ดินจ านวน 5 แปลง ที่ดินโฉนดเลขที่ 1680 1681 
1682 1818 และ 1980 ตัง้อยูท่ี่แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีเนือ้ที่รวมประมาณ 
7 ไร่ 72 ตารางวา รวมถึงระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ และสว่นควบของที่ดินดงักลา่ว 

2) ให้เช่าอาคารส านกังานในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 แก่กองทนุรวม เป็นระยะเวลา 
30 ปี ซึง่ได้แก่ อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็จ านวน 1 อาคาร ซึง่ประกอบด้วยอาคาร A สงู 36 ชัน้ และอาคาร 
B สงู 34 ชัน้ โดยมีพืน้ท่ีในสว่นฐานรากเช่ือมตอ่กนั รวมถึงพืน้ท่ีจอดรถยนต์ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ โดยอาคาร
ดงักลา่วตัง้อยูท่ี่เลขท่ี 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10310 
โดยมีพืน้ที่ใช้สอยที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนรวมทัง้สิน้ 127,112 ตารางเมตร โดยจะใช้เป็นส านกังาน 
พาณิชย์ (ร้านค้า) และห้องประชมุ 

3) ให้เช่างานระบบที่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 แก่กองทนุรวม 
เป็นระยะเวลา 30 ปี เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน า้ประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบโทรศพัท์ 
ระบบลิฟท์และบนัไดเลื่อน เป็นต้น ซึ่งติดตัง้  และใช้งานอยู่ในอาคารส านกังาน  ในโครงการ  เดอะ  ไนน์ 
ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9  

4) ขายสงัหาริมทรัพย์ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และอปุกรณ์ เป็นต้น ซึ่งใ ช้ในการด าเนินงาน  โครงการ  เดอะ  ไนน์ 
ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9  

(โดยธุรกรรมตามข้อ 1) ถึงข้อ 4) รวมเรียกว่า “ธุรกรรมให้เช่าและขายทรัพย์สินโครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ส แกรนด์ พระราม 9” และทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนตามข้อ 1) ถึงข้อ 4) ดังกล่าวรวมเรียกว่า 
“ทรัพย์สินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9”)  



โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมให้เช่าและขายทรัพย์สินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 จะมีขนาด
ของรายการอยู่ที่ประมาณ 3,500 ล้านบาท ถึง 4,200 ล้านบาท (ทัง้นี ้ราคาให้เช่าและราคาขายทรัพย์สินสดุท้าย
อาจจะสงูกวา่หรือต ่ากวา่ราคาดงักลา่วซึง่จะขึน้อยูก่บัการตกลงกนัของคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง โดยมลูค่าสิ่งตอบแทน
ส าหรับธุรกรรมดงักลา่ว จะพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้องโดยรวมถึงสภาวะของตลาดในขณะนัน้ เป็นต้น)  

นอกจากนี ้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าท าสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้น ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ ากดัเพียงสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร สญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่างานระบบ สญัญาแต่งตัง้
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาตกลงกระท าการ ทัง้นี ้ในสญัญาตกลงกระท าการ บริษัทฯ ตกลงที่จะ
รับประกนัก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุเป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทนุ
รวมได้ลงทนุในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ในจ านวนตามที่จะได้ตกลงกนัต่อไป ทัง้นี ้เพื่อ
เป็นหลกัประกันการปฏิบัติตามข้อสญัญาดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีเงินสด และ /หรือ หนงัสือค า้ประกันของ
ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ หลกัประกนัอื่นที่เทียบเทา่แก่กองทนุรวม  

อนึง่ ธุรกรรมให้เช่าและขายทรัพย์สนิโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 เข้าข่ายเป็นการจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน   โดยเป็นรายการประเภทที่ 2  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ 
ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึง่เมื่อค านวณมลูคา่ของการจ าหนา่ยไป
ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วแล้วมีมลูคา่ไมเ่กินร้อยละ 25.31 ของมลูคา่ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท ซึง่คิดเป็นมลูค่าสงูสดุ
เมื่อค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เกณฑ์อื่นไม่สามารถน ามาค านวณได้ในกรณีนี )้ โดยค านวณ
จากงบการเงินรวมสอบทานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 โดยเมื่อที่ประชมุมีมติอนมุตัิการเข้าท า
รายการดงักลา่วแล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์”) และจดัสง่หนงัสือแจ้งแก่ผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ตอ่ไป 

นอกจากนี ้มีมติอนมุตัิการมอบอ านาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือรองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้มีอ านาจ
ในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม สง่มอบเอกสาร ตราสาร และ/หรือ สญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบั
คูส่ญัญา และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่ว ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงสญัญาเช่าที่ดินและ
อาคาร สญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่างานระบบ สญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาตก
ลงกระท าการ รวมถึงอ านาจในการก าหนดราคาสดุท้าย ตลอดถึงอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัเป็นผลให้การ
ด าเนินการตา่งๆ ของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วบรรลผุลส าเร็จและเป็นไปตามวัตถปุระสงค์
ดังกล่าวนี ้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การติดต่อ ขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงการก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าท า
รายการดงักลา่ว ตลอดจนการแก้ไขเปลีย่นแปลงเอกสาร หรือสารสนเทศที่เก่ียวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผย
ข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้อง การให้ถ้อยค า ข้อความ ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและ



เก่ียวเนื่องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วนีไ้ด้ทกุประการจนเสร็จการ และให้มีอ านาจในการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอด
ถอน ผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใดๆ ดงักลา่วข้างต้น 

2. อนมุตัิให้เข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี ้
2.1 ให้บริษัทฯ เช่าช่วง และ/หรือ ได้รับสิทธิในการใช้พืน้ที่ในอาคารโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ 
พระราม 9 นอกเหนือจากพืน้ท่ีที่ได้จดัให้มีการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นส านกังาน ร้านค้า หรือห้องประชุมที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ของสญัญาที่จะได้ตกลงกัน เช่น พืน้ที่บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟท์ ผนงัใน
ลิฟท์ พืน้ที่โดยรอบผนงัอาคารภายนอกทัง้หมด พืน้ที่สว่นกลางบริเวณชัน้ Basement ชัน้ Ground และชัน้ 2  
ของอาคารส านกังานในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 จากกองทนุรวมเป็นระยะเวลา 3 ปี 
ภายหลงัจากที่กองทนุรวมลงทนุในทรัพย์สินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 โดยอาจมีการต่อ
อายุสญัญาออกไปอีกเป็นระยะเวลาคราวละ 3 ปีไม่เกิน 9 ครัง้ รวมมูลค่าประมาณ 1,661 ล้านบาท ตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาที่บริษัทฯ และกองทนุรวมจะเข้าท าตอ่ไป (“ธุรกรรมเช่าช่วง และ/หรือ ได้รับ
สิทธิในการใช้พืน้ที่บางส่วน”) 
2.2 ให้บริษัทฯ เข้าลงทนุในกองทนุรวมโดยการซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
15 แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวม ทัง้นี ้จ านวนจองซือ้สดุท้ายจะขึน้อยู่กับ
ราคาเสนอขายสดุท้ายของหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ซึง่จะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซือ้
หนว่ยลงทนุของนกัลงทนุสถาบนั (Book Building) และจะขึน้อยู่กบัปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะของตลาด
ในขณะนัน้ เป็นต้น (“ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุน”) 

อนึง่ ธุรกรรมเช่าช่วง และ/หรือ ได้รับสิทธิในการใช้พืน้ที่บางสว่น และธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุเป็นการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สนิท่ีจะต้องค านวณรายการรวมกนั ดงันัน้ ธุรกรรมเช่าช่วง และ/หรือ ได้รับสิทธิในการใช้พืน้ที่บางสว่น และ
ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุ เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยเป็นรายการประเภทที่ 2 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้า
ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 
2547 ซึ่งเมื่อค านวณมูลค่าของการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวแล้วมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 18.45 ของมูลค่าของ
สินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งคิดเป็นมลูค่าสงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เกณฑ์อื่นไม่
สามารถน ามาค านวณได้ในกรณีนี )้ โดยค านวณจากงบการเงินรวมสอบทานของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันที่ 30 
กนัยายน 2556 โดยเมื่อที่ประชุมมีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วแล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการจดัท ารายงาน
และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ และจัดส่งหนงัสือแจ้งแก่ผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ตอ่ไป 

นอกจากนี ้มีมติอนมุตัิการมอบอ านาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือรองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้มีอ านาจ
ในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม สง่มอบเอกสาร ตราสาร และ/หรือ สญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบั
คู่สญัญา และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวข้องกับการท ารายการดงักล่าวนี ้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงสญัญาเช่าพืน้ที่



ส านกังาน สญัญาเช่า และ/หรือ ให้สิทธิใช้พืน้ที่ส่วนกลาง และสญัญาบริการ รวมถึงอ านาจในการก าหนดราคา
สดุท้าย ตลอดถึงอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัเป็นผลให้การด าเนินการตา่งๆ ของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัการท า
รายการดงักลา่วนี ้บรรลผุลส าเร็จและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ดงักลา่วนี ้ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การติดต่อ ขอ
อนญุาตตอ่หนว่ยงานราชการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงการก าหนด
เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่ว ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร 
หรือสารสนเทศที่เก่ียวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เก่ียวข้อง การให้ถ้อยค า ข้อความ ต่อ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเข้าท ารายการดงักล่าวนีไ้ด้ทุก
ประการจนเสร็จการ และให้มีอ านาจในการแตง่ตัง้ และ/หรือ ถอดถอน ผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจดัท ารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศส าหรับการท ารายการดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์ 
และจดัสง่หนงัสอืแจ้งแก่ผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ตอ่ไป 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ประสงค์จะเปิดเผยสารสนเทศส าหรับการท ารายการดงักลา่วดังตอ่ไปนี ้
สารสนเทศเกี่ยวกับการท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามบัญชี 1 

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 
คณะกรรมการมีมติอนมุตัิเมื่อวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2556 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ จะเข้าท ารายการได้มาและจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ภายหลงัจากที่บริษัทจัดการได้รับอนุมตัิให้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก .ล.ต.”) และเป็นไปตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสญัญาที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการจดัท ารายละเอียดโครงการ
จดัการกองทนุรวม และคาดวา่จะยื่นค าขอจดัตัง้กองทนุรวมและรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมเพื่อการ
พิจารณาของส านกังาน ก.ล.ต. ภายในเดือนธันวาคม 2556 และในเบือ้งต้นคาดว่ากองทนุรวมจะจดัตัง้ส าเร็จ
อยา่งช้าภายใน 7 เดือน  
1.1 รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

ธุรกรรมให้เช่าและขายทรัพย์สินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 จะเกิดขึน้ภายหลงั
จากที่บริษัทจดัการได้รับอนมุตัิให้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมจากส านกังาน ก.ล.ต. 
และเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร สญัญาเช่างานระบบ สญัญาซือ้
ขายสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.2 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

1.2.1 ธุรกรรมเช่าช่วง และ/หรือ ได้รับสทิธิในการใช้พืน้ท่ีบางสว่น 
ธุรกรรมเช่าช่วง และ/หรือ ได้รับสิทธิในการใช้พืน้ที่บางสว่นจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่บริษัท
จดัการได้รับอนุมตัิให้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจากส านกังาน ก .ล.ต. 
และเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสญัญาเช่าพืน้ที่ส านกังาน และ/หรือ สญัญาอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 



1.2.2 ธุรกรรมจองซือ้หนว่ยลงทนุ 
ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุ จะเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบตอ่ไปโดยบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่ค าขอจดัตัง้กองทนุได้รับอนมุตัิ
จากส านกังาน ก.ล.ต. 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 
2.1 รายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ 

ธุรกรรมให้เช่าและขายทรัพย์สนิโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 
ผู้ให้เชา่/ผู้ขาย: บริษัทฯ 
ผู้ เช่า/ผู้ซือ้: กองทุนรวมซึ่งจะจัดตัง้และจัดการโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมภายใต้พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. 

หลักทรัพย์”) 
หมายเหต ุกองทนุรวมไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อจดัตัง้กองทนุรวมแล้วบริษัทฯ มีแผนที่จะ
เข้าลงทนุในกองทนุรวมโดยการซ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 

ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนรวม ดงันัน้ ภายหลงัจากที่กองทุนรวมได้จดทะเบียนจัดตั้งกับ

ส านกังาน ก.ล.ต. บริษัทฯ จะเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม นบัรวมกนัเป็นจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 15 

แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวม 
2.2 รายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

2.2.1 ธุรกรรมเช่าช่วง และ/หรือ ได้รับสทิธิในการใช้พืน้ท่ีบางสว่น 

ผู้ให้เชา่ชว่ง/ผู้ให้สทิธิ: กองทนุรวมซึง่จะจดัตัง้และจดัการโดยบริษัทจดัการกองทนุรวมภายใต้พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ 

ผู้ เช่าช่วง/ผู้ได้รับสทิธิ: บริษัทฯ 
หมายเหต ุกองทนุรวมไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อจดัตัง้กองทนุรวมแล้วบริษัทฯ มีแผนที่จะ
เข้าลงทนุในกองทนุรวมโดยการซ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 

ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวม ดงันัน้ ภายหลงัจากทีก่องทนุรวมได้จดทะเบียนตัง้กบัส านกังาน 

ก.ล.ต. บริษัทฯ จะเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม นบัรวมกนัเป็นจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน 1 

ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวม 

 
2.2.2  ธุรกรรมจองซือ้หนว่ยลงทนุ 
ผู้ซือ้: บริษัทฯ 
ผู้ขาย: กองทนุรวมซึง่จะจดัตัง้และจดัการโดยบริษัทจดัการกองทนุรวมภายใต้พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 
หมายเหต ุกองทนุรวมไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อจดัตัง้กองทนุรวมแล้วบริษัทฯ มีแผนที่จะ
เข้าลงทนุในกองทนุรวมโดยการซ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมจ านวนเป็นจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน 

1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวม ดงันัน้ ภายหลงัจากทีก่องทนุรวมไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้กบั

ส านกังาน ก.ล.ต. บริษัทฯ จะเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม นบัรวมกนัเป็นจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 15 

แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวม 



3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ 
3.1 รายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ 

ธุรกรรมให้เช่าและขายทรัพย์สินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 

การที่บริษัทฯ ด าเนินการน าที่ดิน อาคารส านกังาน และงานระบบที่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินโครงการเดอะไนน์ 
ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ออกให้เช่า และโอนกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ซึ่งใช้ในการด าเนินโครงการเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ให้แก่กองทุนรวมตามรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไปนัน้ เข้าข่ายเป็นการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไป
ซึ่งทรัพย์สิน ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งเมื่อค านวณมลูค่า
ของการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วแล้วมีมลูคา่ไมเ่กินร้อยละ 25.31 ของมลูคา่ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
ซึง่คิดเป็นมลูคา่สงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เกณฑ์อื่นไม่สามารถน ามาค านวณได้
ในกรณีนี)้ โดยค านวณจากงบการเงินรวมสอบทานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 โดยถือเป็น
รายการท่ีมีมลูคา่เทา่กบัร้อยละ 15 หรือสงูกวา่ แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของมลูคา่ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
 
เกณฑ์การค านวณขนาดรายการ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เ กณฑ์มูลค่ า ขอ งสินท รัพ ย์ 

(NTA) 
(สดัสว่นการเข้าถือหุ้น x NTA  ของบริษัท 
A x 100) / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

ไมเ่ข้าเกณฑ์การค านวณ 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ (สดัสว่นการเข้าถือหุ้นถือหุ้น x ก าไรสทุธิ
ของ บ.A x 100 ) / ก าไรสทุธิของบริษทจด

ทะเบียน 

ไมเ่ข้าเกณฑ์การค านวณ 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน 

 (มลูคา่ที่รับ x 100) / ทรัพย์สนิรวมของ
บริษัทจดทะเบียน 

ร้อยละ 25.31 

4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ (จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ x 
100) / จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว

บริษัทจดทะเบียน 

ไมเ่ข้าเกณฑ์การค านวณ 

เกณฑ์สูงสุด ร้อยละ 25.31 

 
3.2 รายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ 

3.2.1 ธุรกรรมเช่าช่วง และ/หรือ ได้รับสิทธิในการใช้พืน้ที่บางส่วน 

การที่บริษัทฯ จะเช่าช่วง และ /หรือ ได้รับสิทธิในการใช้พืน้ที่ในอาคารโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ 
พระราม 9 นอกเหนือจากพืน้ที่ที่ได้จัดให้มีการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นส านกังาน ร้านค้า หรือห้องประชุมที่สามารถ



น ามาใช้ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ของสญัญาที่จะได้ตกลงกนั เช่น พืน้ท่ีบริเวณโถงทางเดิน โถงลฟิท์ ผนงัในลฟิท์ 
พืน้ท่ีโดยรอบผนงัอาคารภายนอกทัง้หมด พืน้ท่ีสว่นกลางบริเวณชัน้ Basement ชัน้ Ground และชัน้ 2 ของอาคาร
ส านกังานในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 จากกองทนุรวมเป็นระยะเวลา 3 ปี ภายหลงัจากที่
กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 โดยอาจมีการต่ออายุสญัญา
ออกไปอีกเป็นระยะเวลาคราวละ 3 ปีไมเ่กิน 9 ครัง้  มลูคา่รวมประมาณ 1,661 ล้านบาท  

3.2.2 ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุน 

การท่ีบริษัทฯ จะเข้าลงทนุในกองทนุรวมโดยการซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นจ านวนไมต่ า่กวา่ร้อยละ 15 แต่
ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวม 
  
ธุรกรรมเช่าช่วง และ/หรือ ได้รับสิทธิในการใช้พืน้ที่บางสว่น และธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุเข้าข่ายเป็นการได้มา
ซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ที่ต้องค านวณขนาดของรายการรวมกนั ซึ่งรายการทัง้ 2 นี ้รวมกนัเป็นรายการ
ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึง่เมื่อค านวณมลูคา่ของการได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วแล้วมีมลูค่าไม่เกินร้อยละ 18.45 ของ
มูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
(เกณฑ์อื่นไม่สามารถน ามาค านวณได้ในกรณีนี )้ โดยค านวณจากงบการเงินรวมสอบทานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ 
วนัที่ 30 กันยายน 2556 โดยถือเป็นรายการที่มีมลูค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของ
มลูคา่ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
 

เกณฑ์การค านวณขนาด
รายการ 

สูตรการค านวณธุรกรรม
เช่าช่วง และ/หรือ ได้รับ
สิทธิในการใช้พืน้ที่

บางส่วน 

สูตรการค านวณ
ธุรกรรมจองซือ้
หน่วยลงทุน 

รวมขนาดรายการ 

1. เ ก ณ ฑ์ มู ล ค่ า ข อ ง
สนิทรัพย์ (NTA) 

(สดัสว่นการเข้าถือหุ้น x NTA  
ของบริษัท A x 100) / NTA 
ของบริษัทจดทะเบยีน 

(สดัสว่นการเข้าถือหุ้น 
x NTA  ของบริษัท A x 
100) / NTA ของบริษัท

จดทะเบยีน 

ไมเ่ข้าเกณฑ์การค านวณ 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ (สดัสว่นการเข้าถือหุ้นถือหุ้น 
x ก าไรสทุธิของ บ.A x 100 ) 

/ ก าไรสทุธิของบริษัทจด
ทะเบียน 

(สดัสว่นการเข้าถือหุ้น
ถือหุ้น x ก าไรสทุธิของ 
บ.A x 100 ) / ก าไร
สทุธิของบริษัทจด

ทะเบียน 

ไมเ่ข้าเกณฑ์การค านวณ 



3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิง่ตอบแทน 

(มลูคา่ที่จ่าย x 100) / 
ทรัพย์สนิรวมของบริษัทจด

ทะเบียน 

(มลูคา่ที่จ่าย x 100) / 
ทรัพย์สนิรวมของ
บริษัทจดทะเบียน 

ร้อยละ 18.45 

4. เ ก ณ ฑ์ มู ล ค่ า ข อ ง
หลกัทรัพย์ 

(จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระคา่
สนิทรัพย์ x 100) / จ านวนหุ้น
ที่ออกและช าระแล้วบริษัทจด

ทะเบียน 

(จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อ
ช าระคา่สนิทรัพย์ x 
100) / จ านวนหุ้นท่ี
ออกและช าระแล้ว
บริษัทจดทะเบียน 

ไมเ่ข้าเกณฑ์การค านวณ 

เกณฑ์สูงสุด ร้อยละ 18.45 
 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

4.1 ทรัพย์สินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 

  ทรัพย์สินในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ ท่ีจะถูก
จ าหนา่ยไปโดยการให้เช่าระยะยาวเป็นระยะเวลา 30 ปี และการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทนุรวมในครัง้นี ้ได้แก่ 
ที่ดิน อาคาร งานระบบ เฟอร์นิเจอร์ สว่นควบ อปุกรณ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการให้
เช่าพืน้ที่อาคารส านกังานโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินสรุปได้
ดงันี ้
4.1.1 ที่ดิน 

ที่ดินอนัเป็นที่ตัง้และเก่ียวเนื่องกับการด าเนินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งประกอบไป
ด้วยที่ดินจ านวน 5 แปลง ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ อนัได้แก่ ท่ีดินโฉนดเลขที่ 1680 1681 1682 1818 และ 
1980 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวดักรุงเทพมหานคร มีเนือ้ที่รวมประมาณ 7 ไร่ 72 ตารางวา และ
หมายความรวมถึงระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ และสว่นควบของที่ดินดงักลา่ว โดยที่ดินดงักลา่วทัง้ 5 แปลงมีการ
จดภารจ ายอมให้กับที่ดินแปลงอื่นๆ ในโครงการแกรนด์ พระราม 9 ในเร่ืองเก่ียวกับทางเดิน ทางรถยนต์ ทาง
ระบายน า้ฝนทัง้สองข้างถนน ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภคอื่นๆ โดยการบริหารจัดการพืน้ที่ดงักลา่ว 
เช่น การจัดระเบียบทางเท้า การจัดการจราจร การปิดประกาศหรือป้ายโฆษณา การใช้ประโยชน์อื่นใดใน
ทางเดินและทางรถยนต์ดงักลา่ว ให้เจ้าของภารยทรัพย์เป็นผู้ด าเนินการได้เองทัง้สิน้ และยินยอมให้มีการปลกู
สร้างอาคารคร่อมเหนือพืน้ดินและใต้ดินในที่ดินภารยทรัพย์ได้ โดยให้มีเสาหรือโครงสร้างในลกัษณะเดียวกนัที่
จ าเป็นในที่ดินภารยทรัพย์ได้ และอาคารท่ีคร่อมมีความสงูไมต่ ่ากวา่ 5.5 เมตร จากผิวจราจรของถนนสาธารณะ 
คือ ถนนพระราม 9 โดยมีรายละเอียดที่ดินท่ีจะให้เช่าแก่กองทนุรวม ดงันี ้

 
ล าดับ
ที่ 

โฉนดที่ดิน
เลขที่ เลขที่ดนิ 

หน้า
ส ารวจ 

ระวางหมายเลข 
เนือ้ที่รวม 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
เนือ้ที่ที่กองทุน
รวมจะลงทุน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 



ล าดับ
ที่ 

โฉนดที่ดิน
เลขที่ เลขที่ดนิ 

หน้า
ส ารวจ 

ระวางหมายเลข 
เนือ้ที่รวม 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
เนือ้ที่ที่กองทุน
รวมจะลงทุน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
1.  1680 218 434 5136 III 6820-8 0-0-2 0-0-2 
2.  1681 219 435 5136 III 6820-8 0-1-26 0-1-26 
3.  1682 220 437 5136 III 6820-8 4-1-2 4-1-2 
4.  1818 48 155 5136 III 6820-8 0-2-24 0-2-24 
5.  1980 127 317 5136 III 6820-8 2-0-18 2-0-18 
   รวมทัง้หมด 5 แปลง 7-0-72 7-0-72 

  
 หมายเหต:ุ ทีดิ่นล าดบัที ่1-4 ติดจ านองเป็นประกนักบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
4.1.2  อาคารส านักงาน 

อาคารส านกังานในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ได้แก่อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน 1 
อาคาร ซึ่งประกอบด้วยอาคาร A สงู 36 ชัน้ และอาคาร B สูง 34 ชัน้ โดยมีพืน้ที่ในส่วนฐานรากเช่ือมต่อกัน 
รวมถึงพืน้ที่จอดรถยนต์ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ โดยอาคารดงักลา่วตัง้อยู่ที่เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วย ขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีพืน้ที่ใช้สอยที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนรวมทัง้สิน้ 
127,112 ตารางเมตร โดยจะใช้เป็นส านกังาน พาณิชย์ (ร้านค้า) และห้องประชมุ 
4.1.3  งานระบบสาธารณูปโภคหลักประกอบอาคาร 

รายละเอียดระบบสาธารณปูโภคและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ 
พระราม 9  

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 

ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าทัง้สิน้ 9 ตวั ขนาด 3,500 KVA 3 ตวั ขนาด 
2,600 KVA 2 ตวั ขนาด 2,000 KVA 3 ตวั และ ขนาด 1,250 
KVA อีก 1 ตวั รวม 22,950 KVA 

ระบบสขุาภิบาลและบ าบดัน า้
เสยี 

ทอ่น า้ดี ปัม้เพิม่แรงดนัน า้ ถงัเก็บน า้ ทอ่น า้เสยี บอ่บ าบดัน า้เสยี 

ระบบปรับอากาศ ระบบ Water Cool Chiller  
ระบบป้องกนัอคัคีภยั มีตู้ควบคมุระบบ Fire Alarm Control มีเคร่ืองตรวจจบัควนัและ

ความร้อน มีสปิงเกอร์ท างานระบบอตัโนมตัิ  
ระบบดแูลรักษาปลอดภยั ระบบ Closed Circuit Television (CCTV) มีระบบจ ากดัการเข้า

ออกอาคารแบบใช้บตัร Radio Frequency Identification และ
ระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง  

ลฟิท์โดยสาร อาคาร A มีลฟิท์ให้บริการทัง้หมด 10 ชดุ แบง่เป็นลฟิท์โดยสาร



ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 

จ านวน 9 ชดุ และลฟิท์บริการจ านวน 1 ชดุ 
อาคาร B มีลฟิท์ให้บริการทัง้หมด 8 ชดุ แบง่เป็นลฟิท์โดยสาร
จ านวน 7 ชดุ และลฟิท์บริการจ านวน 1 ชดุ 
อาคารจอดรถมีลฟิท์โดยสารให้บริการ 4 ชดุ 

 
4.1.4  สังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองซึ่ งใช้ในด าเนินการกิจการโครงการ เดอะ  ไนน์ ทาวเวอร์ส 
 แกรนด์ พระราม 9   

สงัหาริมทรัพย์ เช่น อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งอาคาร และอุปกรณ์อื่นๆที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินโครงการ 

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 
5.1 ธุรกรรมเช่าช่วง และ/หรือ ได้รับสิทธิในการใช้พืน้ที่บางส่วน 

บริษัทฯ จะเช่าช่วง รวมถึงจะได้รับสทิธิในการใช้พืน้ท่ีในอาคารโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 
นอกเหนือจากพืน้ที่ที่ได้จัดให้มีการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นส านกังาน ร้านค้า หรือห้องประชุมที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ของสญัญาที่จะได้ตกลงกนั เช่น พืน้ท่ีบริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟท์ ผนงัในลิฟท์ พืน้ที่
โดยรอบผนงัอาคารภายนอกทัง้หมด พืน้ที่สว่นกลางบริเวณชัน้ Basement ชัน้ Ground และชัน้ 2ของอาคาร
ส านกังานในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 จากกองทนุรวมเป็นระยะเวลา 3 ปี ภายหลงัจากที่
กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 โดยอาจมีการต่ออายุสญัญา
ออกไปอีกเป็นระยะเวลาคราวละ 3 ปีไม่เกิน 9 ครัง้ มูลค่าของธุรกรรมรวมประมาณ 1,661 ล้านบาท ตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาที่บริษัทฯ และกองทนุรวมจะเข้าท าตอ่ไป 

5.2 ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุน 

บริษัทฯ จะเข้าลงทนุในกองทนุรวมโดยการซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 15 แต่ไม่
เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนรวม โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,400 ล้านบาท บน
สมมติฐานที่ว่าราคาจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของธุรกรรมให้เช่าและขายทรัพย์สินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 
แกรนด์ พระราม 9 อยูท่ี่ประมาณ 3,500 ล้านบาท ถึง 4,200 ล้านบาท (ทัง้นี ้ราคาให้เช่าและราคาขายทรัพย์สิน
สดุท้ายอาจจะสงูกวา่หรือต ่ากวา่ราคาดงักลา่ว ซึง่จะขึน้อยูก่บัการตกลงกนัของคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง โดยมลูคา่สิง่
ตอบแทนส าหรับธุรกรรมดงักลา่ว จะพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้องโดยรวมถึงสภาวะของตลาดในขณะนัน้ เป็น
ต้น) 

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา/จ าหน่ายไป เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบ
แทน และเงื่อนไขการช าระราคา 
6.1 รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

 



มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 
มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนของธุรกรรมให้เช่าและขายทรัพย์สนิโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 
จะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร สญัญาเช่างานระบบ สญัญาซือ้ขา ย
สงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งบริษัทฯ และกองทุนจะได้ตกลงกันเพื่อเข้าท าสัญญา
ดงักลา่วตอ่ไป ทัง้นี ้ขนาดของรายการจะมีมลูคา่อยูท่ี่ประมาณ 3,500 ล้านบาท ถึง 4,200 ล้านบาท (ทัง้นี ้ราคา
ให้เช่าและราคาขายทรัพย์สินสดุท้ายอาจจะสงูกว่าหรือต ่ากว่าราคาดงักลา่วซึ่งจะขึน้อยู่กับการตกลงกนัของ
คูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง โดยมลูคา่สิง่ตอบแทนส าหรับธุรกรรมดงักลา่ว จะพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้องโดยรวมถึง
สภาวะของตลาดในขณะนัน้ เป็นต้น) 
มลูคา่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป 
มลูคา่ของสนิทรัพย์ที่จะมีการจ าหนา่ยไปในธุรกรรมให้เช่าและขายทรัพย์สนิโครงการ  เดอะ  ไนน์  ทาวเวอร์ส แก
รนด์ พระราม 9 มีขนาดของรายการอยู่ที่ประมาณ 3,500 ล้านบาท ถึง 4,200 ล้านบาท (ทัง้นี ้ราคาให้เช่าและ
ราคาขายทรัพย์สินสดุท้ายอาจจะสงูกว่าหรือต ่ากว่าราคาดงักล่าวซึ่งจะขึน้อยู่กับการตกลงกันของคู่สญัญาที่
เก่ียวข้อง โดยมลูคา่สิง่ตอบแทนส าหรับธุรกรรมดงักลา่ว จะพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้องโดยรวมถึงสภาวะของ
ตลาดในขณะนัน้ เป็นต้น)  
เง่ือนไขการช าระราคา 
อสงัหาริมทรัพย์และงานระบบ: กองทุนรวมจะช าระค่าเช่าทรัพย์สินดงักล่าวให้แก่บริษัทฯ ในทนัทีที่การจด
ทะเบียนการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่า ณ ส านกังานท่ีดินหรือหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องแล้วเสร็จ ภายในวนัและเวลา
ตามที่กองทนุรวมจะแจ้งหรือได้แจ้งตอ่ผู้ให้เช่าตามสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร และสญัญาเช่างานระบบ 

สงัหาริมทรัพย์: กองทนุรวมจะช าระราคาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์ทัง้สิน้ทนัทีท่ีการโอนกรรมสทิธ์ิตามสญัญาซือ้ขาย
สงัหาริมทรัพย์เสร็จสมบรูณ์ 

เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมลูคา่สิง่ตอบแทน 
พิจารณาอ้างองิกบัมลูคา่ตามราคาประเมินซึง่จดัท าโดยผู้ประเมนิราคาอิสระ 2 บริษัท ซึง่เป็นผู้ประเมินราคา
อิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. อนึง่ มลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีประเมินได้นัน้ไมร่วมคา่ใช้จ่ายใน
การโอน ซึง่บริษัทฯ ได้วา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระแล้ว ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งท าการประเมินมลูคา่ 

6.2 รายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ 

6.2.1 ธุรกรรมเช่าช่วง และ/หรือ ได้รับสิทธิในการใช้พืน้ที่บางส่วน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมเช่าช่วง และ /หรือ ได้รับสิทธิในการใช้พืน้ที่บางส่วน จะเป็นไปตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบุในสญัญาเช่าพืน้ที่ส านกังาน สญัญาเช่า และ /หรือ ให้สิทธิใช้พืน้ที่ส่วนกลาง 
สญัญาบริการ และ/หรือ สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งบริษัทฯ และกองทุนรวมจะได้ตกลงกันเพื่อเข้าท าสญัญา
ดงักลา่วตอ่ไป 



ทัง้นี ้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมเช่าช่วง และ /หรือ ได้รับสิทธิในการใช้พืน้ที่บางส่วนจะไม่เกิน
ประมาณ 1,661 ล้านบาท  
มลูคา่สนิทรัพย์ที่ได้มา 
มลูคา่สนิทรัพย์ที่ได้มาของธุรกรรมเชา่ชว่ง และ/หรือ ได้รับสทิธิในการใช้พืน้ท่ีบางสว่นจะไมเ่กิน 1,661 ล้านบาท 
เง่ือนไขการช าระราคา 
 จะช าระเป็นรายเดือนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบุในสญัญาเช่าพืน้ที่ส านกังาน สญัญาเช่า และ /หรือ 
ให้ใช้พืน้ที่ส่วนกลาง และ/หรือ สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งบริษัทฯ และกองทุนรวมจะได้ตกลงเข้าท าสญัญา
ดงักลา่วตอ่ไป 
เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมลูคา่สิง่ตอบแทน 
มลูคา่เช่าทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบกิจการส านกังานก าหนดจากการเทียบเคียงอตัราคา่เชา่ทรัพย์สนิประเภท
ส านกังานของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์อื่นๆ และอตัราการได้มาซึง่สทิธิใช้พืน้ท่ีสว่นกลาง กลา่วคอื ในอตัราคา่เชา่
และคา่ตอบแทนรวมประมาณ 1,661 ล้านบาทตลอดอายสุญัญาเช่า และสญัญาให้ใช้สทิธิ โดยวิธีการค านวณ
อตัราคา่เช่าและคา่ตอบแทนจะเป็นไปตามที่คูส่ญัญาจะได้ตกลงกนั 

6.2.2 ธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 
มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนของธุรกรรมจองซือ้หนว่ยลงทนุ จะขึน้อยูก่บัจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทฯ จะจองซือ้ซึง่
จะไม่ต ่ากว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวม ซึ่งจ านวนเงินจองซือ้
สดุท้ายขึน้อยูก่บัราคาเสนอขายสดุท้ายของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณ
ความต้องการซือ้หน่วยลงทนุของนกัลงทนุสถาบนั (Book Building) และจะขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น 
สภาวะของตลาดในขณะนัน้ เป็นต้น 
ทัง้นี ้ขนาดของรายการธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุมีมลูค่ารวมไม่เกิน 1,400 ล้านบาท บนสมมติฐานที่ว่าราคา
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของธุรกรรมธุรกรรมให้เช่าและขายทรัพย์สิน  โครงการ  เดอะ  ไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ 
พระราม 9 อยูท่ี่ประมาณ 3,500 ล้านบาท ถึง 4,200 ล้านบาท 
มลูคา่สนิทรัพย์ที่ได้มา 
มลูค่าสินทรัพย์ที่ได้มาของธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทุน จะขึน้อยู่กับราคาเสนอขายสดุท้ายของหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวม ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส าราจปริมาณความต้องการซือ้หน่วยลงทุนของนกัลงทุนสถาบนั (Book 
Building) และจะขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น สภาวะของตลาดในขณะนัน้ เป็นต้น 
เง่ือนไขการช าระราคา 
คาดวา่จะช าระครัง้เดยีวเต็มจ านวนในชว่งระยะเวลาการจองซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม โดยเง่ือนไขวิธีการ
ช าระเงินเป็นไปตามที่บริษัทจดัการจะก าหนด 



เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมลูคา่สิง่ตอบแทน 
พิจารณาอ้างองิกบัมลูคา่ตามราคาประเมิน ซึง่ได้ใช้วิธีค านวณมลูคา่เงินลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ 

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเข้าท ารายการ 
การด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าที่ดิน อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และงานระบบ ในโครงการเดอะไนน์ 
ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ออกให้เช่า และโอนกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้ในการด าเนินงานโครงการ
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ให้แก่กองทุนรวม และการด าเนินการต่างๆ ที่ เก่ียวข้อง ซึ่งจากการ
ด าเนินการดงักลา่ว บริษัทฯจะน าเงินท่ีได้จากการโอนสทิธิครอบครองดงักลา่วไปช าระหนีเ้งินกู้ที่มีอยู่กบัสถาบนั
การเงินจ านวนหนึง่ ซึง่จะเป็นการช่วยปรับโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯให้ดีขึน้ รวมถึงเป็นการลดภาระคา่ใช้จ่าย
ดอกเบีย้เงินกู้ของบริษัทฯอีกด้วย ส าหรับเงินที่ได้รับสว่นที่เหลือจะน าไปใช้ในการลงทนุในโครงการอื่นๆที่อยู่ใน
แผนการด าเนินงานของบริษัทฯ อนัจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้จากการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต นอกจากนี ้
ภายหลงัจากธุรกรรมจองซือ้หนว่ยลงทนุเสร็จสมบรูณ์ บริษัทฯ จะได้รับรายได้ในรูปของเงินปันผลจากการลงทนุ
ในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม รวมถึงโอกาสที่จะได้รับก าไรจากสว่นเกินมลูค่าหน่วยลงทนุในอนาคตหากมลูค่า
สนิทรัพย์ตอ่หนว่ยลงทนุมีมลูคา่เพิ่มขึน้ 

8. แหล่งเงนิทุนที่จะใช้ในรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

แหลง่เงินทนุในการจองซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุจะมาจากเงินท่ีได้รับจากการให้เชา่ ท่ีดิน อาคารงานระบบ 
และการขายสงัหาริมทรัพย์เพื่อการจดัตัง้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

9. แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 

เงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์สว่นหนึ่งจะน าไปใช้เพื่อการต่างๆ ซึ่งรวมถึง (1) ช าระหนีเ้งินกู้ที่บริษัทฯ มี
อยู่กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง (2) จองซือ้หน่วยลงทนุ (3) น าไปใช้ลงทุนก่อสร้างโครงการอื่นๆ ตามแผนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

10. เงื่อนไขในการท ารายการ 
การเข้าท ารายการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วนี ้จะต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงันี  ้
(1) เง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ระบุในสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร สัญญาเช่างานระบบ สัญญาซือ้ขาย

สงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ส าเร็จครบถ้วน 
(2) ได้รับการอนมุตัิให้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมจากส านกังาน ก.ล.ต.  
(3) มีการเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนและผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป และ 
(4) มีการจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
ทัง้นี ้เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จ าหน่ายทรัพย์สินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9ให้แก่กองทุนรวม 
และเข้าลงทุนในหน่วยลงทนุดงักลา่วในจ านวนรวมไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทุน
รวม และท าการเช่าช่วง รวมถึงการได้รับสทิธิในการใช้พืน้ท่ีบางสว่นในอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 



ทัง้นี ้ธุรกรรมให้เช่าและขายทรัพย์สนิโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 เข้าข่ายเป็นการจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนโดยเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ 
ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งทรัพย์สิน 
ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึง่เมื่อค านวณมลูคา่ของการจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวแล้วมีมูลค่าไม่เกินกับร้อยละ 25.31 ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งคิดเป็น
มลูคา่สงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เกณฑ์อื่นไม่สามารถน ามาค านวณได้ในกรณีนี)้ 
โดยค านวณจากงบการเงินรวมสอบทานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556  

นอกจากนี ้ธุรกรรมเช่าช่วง และ/หรือ ได้รับสิทธิในการใช้พืน้ที่บางสว่น และธุรกรรมจองซือ้หน่วยลงทนุเข้าข่าย
เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ที่ต้องค านวณขนาดของรายการรวมกัน ซึ่งรายการทัง้ 2 นี ้
รวมกนัเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการที่มีนัยส าคัญที่ เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งเมื่อค านวณมูลค่าของการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ดงักล่าวแล้วมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 18.45 ของมลูค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสงูสดุเมื่อ
ค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน (เกณฑ์อื่นไมส่ามารถน ามาค านวณได้ในกรณีนี)้ โดยค านวณจาก
งบการเงินรวมสอบทานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
โดยบริษัทฯ จะต้องด าเนินการจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ และจดัสง่หนงัสือแจ้งแก่ผู้
ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ตอ่ไป 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้นมีความสมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ เนื่องจาก 
(1) จะสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถระดมทนุเพื่อการขยายโครงการตา่งๆ ตามแผนการของบริษัทฯ 
(2) จะชว่ยลดภาระหนีส้นิ และลดภาระดอกเบีย้จา่ย จากการน าเงินท่ีได้จากการน าที่ดิน อาคารส านกังาน และ 
งานระบบออกให้เช่า  และโอนกรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์   ซึง่ใช้ในการด าเนิน โครงการ  เดอะ  ไนน์ ทาวเวอร์ส  
แกรนด์ พระราม 9  ไปช าระคืนหนีส้นิบางสว่น 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 11. เกี่ยวกบัการเข้าท ารายการ 
 

-ไมม่ี- 
 


