
 

 

ที ่G/001/2560 

 วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2560 

เร่ือง  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2560 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

สิง่ที่สง่มาด้วย สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์  

 ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้
ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2560 นัน้ บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ด าเนินการให้เช่า พืน้ท่ีส านกังาน พืน้ท่ีห้องประชมุ ที่จอดรถ และงาน
ระบบ ของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9  (“โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคาร
ส านักงาน”) และให้ บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี ้จ ากัด (“สเตอร์ลิง อีควิตี”้) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 
ด าเนินการให้เช่า พืน้ที่ส านักงาน ที่จอดรถ และงานระบบ ของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9  
(“โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารส านักงาน”) และโอนกรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ใช้ในการด าเนินการ
ของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส สว่นอาคารส านกังาน และโครงการยนูิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารส านกังาน  ให้
แก่ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อาคารส านกังาน จีแลนด์ (“กองทรัสต์”) ที่อยู่ระหว่างการ
ยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านกังาน กลต.”) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) สิทธิการเช่าพืน้ที่ส านกังาน พืน้ที่ห้องประชุม ที่จอดรถ และงานระบบ ของโครงการ  เดอะไนน์  ทาวเวอร์ส 
แกรนด์ พระราม 9  มีพืน้ที่ใช้สอยประมาณ 62,950 ตร.ม. และพืน้ที่จอดรถประมาณ 27,206 ตร.ม. (พืน้ที่
จอดรถประมาณ 974 คนั) รวมพืน้ท่ีประมาณ 95,997 ตร.ม. เป็นระยะเวลา 30 ปี  

(2) สทิธิการเช่าพืน้ท่ีส านกังาน ที่จอดรถ และงานระบบ ของโครงการยนูิลเีวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9   มีพืน้ที่
ใช้สอยประมาณ 18,527 ตร.ม. และพืน้ที่จอดรถประมาณ 10,035 ตร.ม. (พืน้ที่จอดรถประมาณ 322 คนั) 
รวมพืน้ที่ประมาณ 30,176 ตร.ม.  เป็นระยะเวลาประมาณ 17 ปี 7 เดือน (คาดการณ์ว่ากองทรัสต์ จะเข้า
ลงทนุในวนัท่ี 1 เมษายน 2560) 

(3) กรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส สว่นอาคารส านกังาน 
และโครงการยนูิลเีวอร์ เฮ้าส์ สว่นอาคารส านกังาน 

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุตามข้อ 1) ถึงข้อ 3) ดงักลา่วรวมเรียกวา่ (“ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน”)  

โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทนุจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า  5,200 ล้านบาท และไม่เกิน 5,998 ล้านบาท (ไม่รวม

ภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายในการจดทะเบียนการเช่า) ทัง้นี ้ราคาให้เช่าและราคาขายทรัพย์สินที่

กองทรัสต์จะลงทนุสดุท้ายจะขึน้อยูก่บัการตกลงกนัของคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง โดยมลูคา่สิง่ตอบแทนส าหรับธุรกรรม

ดงักลา่ว จะพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้องโดยรวม รวมถึงสภาวะของตลาดในขณะนัน้ เป็นต้น 



 

 

นอกจากนี ้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าท าสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึง

แตไ่มจ่ ากดัเพียงสญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังาน ที่จอดรถ และงานระบบ สญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์ สญัญาแต่งตัง้

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาตกลงกระท าการ  

อนึ่ง ธุรกรรมให้เช่าและขายทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการ

ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศ

เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อรวมกับทรัพย์สินที่กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายไปในช่วง 6 เดือนมีขนาด

รายการสงูสดุประมาณร้อยละ 23.34 ของมลูคา่ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยค านวนจากงบ

การเงินรวม ฉบบัสอบทาน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเร่ืองการได้มา

หรือจ าหน่ายไป กล่าวคือเป็นการตกลงการเข้าท ารายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกบับคุคลที่

มิใช่บริษัทจดทะเบียน โดยมีมลูคา่ของรายการเทา่กบัร้อยละ 15 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ดงันัน้ บริษัทฯ 

จึงมีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรับรายการดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์”) และจดัสง่หนงัสอืเวียนถึงผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัจากวนัท่ีแจ้งข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 

นอกจากนี ้ มีมติอนมุตัิการมอบอ านาจให้ นายโยธิน บญุดีเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ เป็นผู้มี

อ านาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม ส่งมอบเอกสาร ตราสาร และ /หรือ สญัญาต่าง ๆ ที่

เก่ียวข้องกบัคูส่ญัญา และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วของแต่ละโครงการ ซึ่งรวมถึงแต่

ไม่จ ากัดเพียงสญัญาเช่าพืน้ที่ส านกังาน ที่จอดรถ และงานระบบ สญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์ สญัญาแต่งตัง้

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาตกลงกระท าการ รวมถึงอ านาจในการก าหนดราคาสดุท้าย การก าหนด

เง่ือนไข และรายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่ว ตลอดจนมีอ านาจในการด าเนินการใด 

ๆ อนัเป็นผลให้การด าเนินการตา่ง ๆ ของบริษัทฯ และสเตอร์ลงิ อีควิตี ้ ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่ว

บรรลผุลส าเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี ้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การติดต่อ ขออนุญาตต่อ

หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงเอกสาร หรือสารสนเทศที่เก่ียวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เก่ียวข้อง การให้

ถ้อยค า ข้อความ ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเข้าท า

รายการดงักลา่วนีไ้ด้ทกุประการจนเสร็จการ และให้มีอ านาจในการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอน ผู้ รับมอบอ านาจ

ช่วงในการด าเนินการใด ๆ ดงักลา่วข้างต้น  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นางสาวสภุาพรรณ วิสฤตาภา) 
เลขานกุารบริษัท 



 

 

สารสนเทศเกี่ยวกับการท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
ของ 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัทฯ ประสงค์จะเปิดเผยสารสนเทศส าหรับการท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี ้

1) วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

คณะกรรมการมีมติอนมุตัิเมื่อวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่ง

สนิทรัพย์ภายหลงัจากที่บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) (ซึง่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ใน

สดัสว่นร้อยละ 99.99  และจะท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์เมื่อกองทรัสต์จดัตัง้)  ได้รับอนญุาตให้เสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ และภายหลงัจากผู้จดัการกองทรัสต์และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ได้รับ

หนังสือรับทราบการจัดตัง้กองทรัสต์ จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสญัญาเช่าพืน้ที่ส านกังาน ที่จอดรถ และ

งานระบบ สญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์ สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาตกลงกระท าการ 

(รวมเรียกว่า “สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ อยู่ระหว่างการ

ยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์จากส านกังาน ก.ล.ต. และคาดว่ากองทรัสต์จะจัดตัง้ส าเร็จอย่างช้า

ภายในไตรมาส 2 ของปี 2560 และเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการจ าหน่ายไป

ซึง่สนิทรัพย์  

 

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 
2.1 โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารส านักงาน 

ผู้ให้เชา่/ผู้ขาย: บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ เช่า/ผู้ซือ้: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรัสตขีองกองทรัสต์  

2.2 โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารส านักงาน 

ผู้ให้เชา่/ผู้ขาย: บริษัท สเตอร์ลงิ อีควติี ้จ ากดั (“สเตอร์ลิง อีควติี”้) 

ผู้ เช่า/ผู้ซือ้: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรัสตขีองกองทรัสต์  

 
3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ 

ธุรกรรมให้เช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารส านักงาน และโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วน
อาคารส านักงาน และโอนกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทฯ และ สเตอร์ลิง อีควิตี ้จะเข้าท าธุรกรรมให้เช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส สว่นอาคารส านกังาน เป็น

ระยะเวลา 30 ปี และโครงการยนูิลีเวอร์ เฮ้าส์ สว่นอาคารส านกังาน ประมาณ  17 ปี 7 เดือน (จนถึงวนัที่ 14 

พฤศจิกายน 2577) และธุรกรรมการโอนกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้ในการด าเนินการของโครงการเดอะ

ไนน์ ทาวเวอร์ส สว่นอาคารส านกังาน และโครงการยนูิลเีวอร์ เฮ้าส์ สว่นอาคารส านกังาน  

การที่บริษัทฯ และ สเตอร์ลิง อีควิตี  ้ด าเนินการน าพืน้ที่ส านกังาน ที่จอดรถ และงานระบบที่เก่ียวเนื่องกบัการ

ด าเนินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส สว่นอาคารส านกังาน และโครงการยนูิลีเวอร์ เฮ้าส์ สว่นอาคารส านกังาน



 

 

ออกให้เช่า และโอนกรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ซึง่ใช้ในการด าเนินกิจการทัง้ 2 โครงการดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์

ตามรายละเอียดที่จะได้กลา่วตอ่ไปนัน้ ถือเป็นการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยเป็นรายการ

ประเภทท่ี 2 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มี

นยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง

สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึง่เมื่อค านวณมลูค่าของการจ าหน่ายไปของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทนุแล้วมีมลูค่าไม่

เกินร้อยละ 23.34 ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสงูสดุเมื่อค านวณ

ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เกณฑ์อื่นไม่สามารถน ามาค านวณได้ในกรณีนี)้ โดยค านวณจากงบ

การเงินรวมสอบทานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 โดยถือเป็นรายการที่มีมลูค่าเท่ากบัร้อยละ 

15 หรือสงูกวา่ แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของมลูคา่ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

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 (สดัสว่นการเข้าถือหุ้น x ก าไรสทุธิของ 

บริษัทA x 100 ) / ก าไรสทุธิของบริษัทจด

ทะเบียน 

ไมเ่ข้าเกณฑ์การค านวณ 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบ

แทน 

 (มลูคา่ที่รับ x 100) / ทรัพย์สนิรวมของ

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทยอ่ย 

= 5,998 ล้าน x100 / 25,699 ล้าน 

ร้อยละ 23.34 

4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ (จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ x 

100) / จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของ

บริษัทจดทะเบียน 

ไมเ่ข้าเกณฑ์การค านวณ 

เกณฑ์สูงสุด ร้อยละ 23.34 

 

4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

4.1 โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารส านักงาน 

กองทรัสต์จะลงทนุในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส สว่นอาคารส านกังาน เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยจะ
เข้าท าสญัญาเช่า 

1) พืน้ที่ของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ในส่วนพืน้ที่ส านักงาน พืน้ที่ห้อง

ประชุม และพืน้ที่สว่นกลางที่เก่ียวเนื่องกบัพืน้ที่ดงักลา่วข้างต้น อาคาร A ชัน้ 12 ถึงชัน้ 36 รวม



 

 

จ านวน 25 ชัน้ และอาคาร B ชัน้ 12 ถึงชัน้ 34 รวมจ านวน 23 ชัน้  พืน้ที่รวมทัง้หมดประมาณ 

68,791 ตร.ม.  

2) พืน้ที่จอดรถส าหรับพืน้ที่ส านกังานให้เช่า ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9  
สว่นฐานอาคาร ชัน้ 4 ถึงชัน้ 10 จอดรถได้ประมาณ 974 คนั เนือ้ที่รวมประมาณ 27,206 ตร.ม. 

3) งานระบบต่าง ๆ ได้แก่ งานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคารโครงการเดอะไนน์ ทาว

เวอร์ส แกรนด์ พระราม 9  เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบ

ดบัเพลงิ ระบบสือ่สาร และระบบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นส าหรับพืน้ที่เช่าของกองทรัสต์และ

พืน้ท่ีจอดรถของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ไมร่วมงานระบบตา่ง ๆ ส าหรับพืน้ท่ีค้าปลกีโดยเฉพาะ 

โดยสามารถสรุปได้ตามตารางตอ่ไปนี ้

รายละเอียดพืน้ที่ พืน้ที่ (ตร.ม.) 
พืน้ท่ีส านกังานให้เช่า อาคาร A 35,211 

พืน้ท่ีส านกังานให้เช่า อาคาร B 24,671 

พืน้ท่ีห้องประชมุ 3,068 
พืน้ท่ีห้องเก็บของ 102 
พืน้ท่ีสว่นกลาง 5,739 

พืน้ท่ีจอดรถยนต์ 974 คนั 27,206 
 รวมพืน้ที่  95,997 

 

งานระบบสาธารณูปโภคหลักของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารส านักงาน 

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 า้เสยี ทอ่น า้ดี ป๊ัมเพิ่มแรงดนัน า้ ถงัเก็บน า้ ท่อน า้เสีย และบ่อบ าบดั
น า้เสยี 

ระบบปรับอากาศ ระบบ Water Cool Chiller  
ระบบป้องกนัอคัคีภยั ตู้ควบคมุระบบ Fire Alarm Control เคร่ืองตรวจจบัควนัและ

ความร้อน และสปริงเกอร์ท างานระบบอตัโนมตัิ  
ระบบดแูลรักษาความปลอดภยั ระบบ Closed Circuit Television (CCTV) ระบบจ ากดัการ

เข้าออกอาคารแบบใช้บตัร Radio Frequency Identification 
และระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง  

ลฟิต์โดยสาร - อาคาร A มีลิฟต์ให้บริการทัง้หมด 10 ชุด แบ่งเป็นลิฟต์
โดยสารจ านวน 9 ชดุ และลฟิต์บริการจ านวน 1 ชดุ 

- อาคาร B มีลิฟต์ให้บริการทัง้หมด 8 ชุด แบ่งเป็นลิฟต์



 

 

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 
โดยสารจ านวน 7 ชดุ และลฟิต์บริการจ านวน 1 ชดุ 

- พืน้ท่ีจอดรถมีลฟิต์โดยสารให้บริการ 4 ชดุ 
 

4.2 โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารส านักงาน 

กองทรัสต์จะลงทนุในโครงการยนูิลีเวอร์ เฮ้าส์ สว่นอาคารส านกังาน เป็นระยะเวลาประมาณ 17 ปี 7 

เดือน (จนถึงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2577) โดยจะเข้าท าสญัญาเช่า 

1) พืน้ที่ของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9  ในส่วนพืน้ที่ส านกังานให้เช่า และพืน้ที่
สว่นกลางที่เก่ียวเนื่องกบัพืน้ท่ีดงักลา่วข้างต้น ชัน้ 7 ถึงชัน้ 12 รวมจ านวน 6 ชัน้ พืน้ท่ีรวมทัง้หมด
ประมาณ 20,141 ตร.ม. 

2) พืน้ท่ีจอดรถส าหรับพืน้ที่ส านกังานให้เช่าในโครงการยนูิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9ชัน้ 4 ถึง
ชัน้ 6 จอดรถได้ประมาณ 322 คนั เนือ้ที่รวมประมาณ 10,035 ตร.ม. 

3) งานระบบต่าง ๆ ได้แก่ งานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคารโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์  

แกรนด์ พระราม 9  เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบดบัเพลิง 

ระบบสือ่สาร และระบบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นส าหรับพืน้ที่เช่าของกองทรัสต์ และพืน้ที่จอด

รถของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ไมร่วมงานระบบตา่ง ๆ ส าหรับพืน้ท่ีค้าปลกีโดยเฉพาะ 

โดยสามารถสรุปได้ตามตารางตอ่ไปนี ้

รายละเอียดพืน้ที่ พืน้ที่ (ตร.ม.) 
พืน้ท่ีส านกังานให้เช่า 18,527 

พืน้ท่ีสว่นกลาง 1,614 
พืน้ท่ีจอดรถยนต์ 322 คนั 10,035 

 รวมพืน้ที่  30,176 
 

งานระบบสาธารณูปโภคหลักของโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารส านักงาน 

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 
ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าทัง้สิน้ 4 ตวั ขนาด 2,000 KVA 2 ตวั ขนาด 

1,600 ตวั ขนาด 2 ตวั รวม 7,200 KVA 
ระบบสขุาภิบาลและบ าบดัน า้เสยี ทอ่น า้ดี ป๊ัมเพิม่แรงดนัน า้ ถงัเก็บน า้ ทอ่น า้เสยี และบอ่บ าบดั

น า้เสยี 
ระบบปรับอากาศ ระบบ Water Cool Chiller  
ระบบป้องกนัอคัคีภยั ตู้ควบคมุระบบ Fire Alarm Control เคร่ืองตรวจจบัควนัและ

ความร้อน และสปริงเกอร์ท างานระบบอตัโนมตัิ  
ระบบดแูลรักษาความปลอดภยั ระบบ Closed Circuit Television (CCTV) ระบบจ ากดัการเข้า



 

 

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 
ออกอาคารแบบใช้บตัร Radio Frequency Identification และ
ระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง 

ลฟิต์โดยสาร - อาคาร มีลิฟต์ให้บริการทัง้หมด 7 ชุด แบ่งเป็นลิฟต์โดยสาร
จ านวน 4 ชดุ และลฟิต์ดบัเพลงิ 1 ชดุ 

- พืน้ท่ีจอดรถมีลฟิต์โดยสารให้บริการ 2 ชดุ 
 

4.3 สังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองซึ่งใช้ในด าเนินการกิจการ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 
ส่วนอาคารส านักงาน และโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารส านักงาน 

สงัหาริมทรัพย์ เช่น อปุกรณ์เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ตกแต่งอาคาร และอปุกรณ์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ

ด าเนินกิจการของทัง้ 2 โครงการ 

5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่าสินทรัพย์ที่ จ าหน่ายไป เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน 

และเงื่อนไขการช าระราคา 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนของธุรกรรมให้เช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส สว่นอาคารส านกังาน และโครงการยู

นิลเีวอร์ เฮ้าส์ สว่นอาคารส านกังาน และธุรกรรมการโอนกรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ซึง่ใช้ในการด าเนินกิจการทัง้ 

2 โครงการดงักลา่ว จะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

ซึง่บริษัทฯ สเตอร์ลงิ อีควิตี ้และกองทรัสต์จะได้ตกลงกนัเพื่อเข้าท าสญัญาดงักลา่วตอ่ไป ทัง้นี ้ขนาดของรายการ

จะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 5,200 ล้านบาท และไม่เกิน 5,998 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และ

คา่ใช้จ่ายในการจดทะเบียนการเช่า) ทัง้นี ้ราคาให้เช่าและโอนกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุสดุท้าย

จะขึน้อยู่กบัการตกลงกันของคู่สญัญาที่เก่ียวข้อง โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับธุรกรรมดงักล่าว จะพิจารณา

จากปัจจยัที่เก่ียวข้องโดยรวม 

มลูคา่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป 

มลูค่าของสินทรัพย์ที่จะมีการจ าหน่ายไปในธุรกรรมให้เช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส สว่นอาคารส านกังาน 

และโครงการยนูิลเีวอร์ เฮ้าส์ สว่นอาคารส านกังาน และธุรกรรมการโอนกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ซึ่งใช้ในการ

ด าเนินการทัง้ 2 โครงการดงักลา่ว มีขนาดของรายการอยู่ที่ไม่ต ่ากว่า 5,200 ล้านบาท และไม่เกิน 5,998 ล้าน

บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายในการจดทะเบียนการเช่า และราคาให้เช่า) ทัง้นีร้าคา

โอนกรรมสทิธ์ิของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุสดุท้ายขึน้อยูก่บัการตกลงกนัของคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง โดยมลูค่า

สิง่ตอบแทนส าหรับธุรกรรมดงักลา่ว จะพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้องโดยรวม  

เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมลูคา่สิง่ตอบแทน 

พิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ราคาประเมินของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทนุที่จดัท า

โดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มี

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ (3) อตัราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นกัลงทุนจะได้รับ (4) ศักยภาพในเชิง



 

 

พาณิชย์ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน (5) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (6) อัตรา

ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือกอื่น 

ๆ และ (7) ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Book building) ซึ่งจะกระท าผ่านผู้จดัการการจดั

จ าหนา่ย คือ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (ถ้ามี) 

เง่ือนไขการช าระราคา 

อสงัหาริมทรัพย์: กองทรัสต์จะช าระราคาคา่เชา่ส าหรับทัง้ 2 โครงการให้แก่ บริษัทฯ และ สเตอร์ลงิ อีควิตี ้

ในทนัทีที่การจดทะเบยีนการเชา่แล้วเสร็จ 

สงัหาริมทรัพย์:    กองทรัสต์จะช าระราคาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทัง้ 2 โครงการให้แก่ บริษัทฯ และ สเตอร์

ลงิ อีควิตี ้ในทนัทีที่การโอนกรรมสทิธิตามสญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์ และ การจดทะเบียน

การเช่าแล้วเสร็จ 

6) ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเข้าท ารายการ 

การด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส สว่นอาคารส านกังาน และโครงการยนูิลี

เวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารส านักงาน ออกให้เช่า และโอนกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ซึ่งใช้ในการด าเนินทัง้ 2 

โครงการดงักลา่ว ให้แก่กองทรัสต์ ซึง่จากการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้จากการโอนสทิธิดงักลา่ว

ไปช าระหนีเ้งินกู้ที่มีอยูก่บัสถาบนัการเงินจ านวนหนึง่ ซึง่จะเป็นการช่วยปรับโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ ให้ดีขึน้ 

รวมถึงเป็นการลดภาระคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้เงินกู้ของบริษัทฯ อีกด้วย ส าหรับเงินที่ได้รับสว่นที่เหลือจะน าไปใช้ใน

การลงทุนในโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ในแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้จากการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต 

7) แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 

เงินท่ีได้รับจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์สว่นหนึง่จะน าไปใช้เพื่อการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง (1) ช าระหนีเ้งินกู้ที่บริษัทฯ มี

อยูก่บัสถาบนัการเงิน และ (2) น าไปใช้ลงทนุก่อสร้างโครงการอื่น ๆ ตามแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

8) เงื่อนไขในการท ารายการ 

การเข้าท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินดงักลา่ว อยูภ่ายใต้เง่ือนไข ดงันี ้

(1) ส านักงาน ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่  และมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อ

ประชาชนและผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป 

(2)  ส านกังาน ก.ล.ต. ได้ออกหนงัสอืรับทราบการจดัตัง้กองทรัสต์ และ 

(3) เง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ระบุในสญัญาเช่าพืน้ที่ส านักงาน ที่จอดรถ และงานระบบ สญัญาซือ้ขาย

สงัหาริมทรัพย์ สญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาตกลงกระท าการ ส าเร็จครบถ้วน 

ทัง้นี ้เมื่อเง่ือนไขดงักลา่วครบถ้วน บริษัทฯ และสเตอร์ลิง อีควิตี ้ จะให้เช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วน

อาคารส านกังาน และโครงการยนูิลเีวอร์ เฮ้าส์ สว่นอาคารส านกังาน และโอนกรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ซึง่ใช้ใน

การด าเนินการทัง้ 2 โครงการดงักลา่ว ให้แก่กองทรัสต์ 



 

 

9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวข้างต้นมีความสมเหตสุมผลและเป็น

ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ เนื่องจาก 

(1) จะสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถระดมทนุเพื่อการขยายโครงการตา่ง ๆ ตามแผนการของบริษัทฯ 

(2) จะช่วยลดภาระหนีส้นิ และลดภาระดอกเบีย้จ่าย จากการน าเงินท่ีได้จากการน าโครงการเดอะไนน์ ทาว

เวอร์ส สว่นอาคารส านกังาน และโครงการยนูิลเีวอร์ เฮ้าส์ สว่นอาคารส านกังาน ออกให้เชา่และโอน

กรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ใช้ในการด าเนินโครงการทัง้ 2 ดงักลา่ว ไปช าระคืนหนีส้นิบางสว่น 

10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9. เกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

 

-ไมม่ี- 


