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เอกสารแนบ 3 

สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาจะซือ้จะขายทีด่ิน สิง่ปลกูสร้าง และสังหาริมทรัพย ์

ส าหรับโครงการโรงแรมดุสิตดทีู เชียงใหม ่

ผู้จะซือ้ บรษิัท ทรพัย ์ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จ ากดั (บรษิัทย่อยของ บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน))  

ผู้จะขาย บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทรสัตีของทรสัตเ์พื่อการลงทนุใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดสิุตธานี 

ทรัพยส์ินทีจ่ะซือ้ขาย 1. ที่ดินจ านวน 7 แปลง ตามโฉนดเลขที่ 2503, 12432 - 12435, 20166 และ 20167 ต าบลชา้งคลาน 

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ รวมเนือ้ที่ทัง้สิน้ประมาณ 2 ไร ่2 งาน 65 ตารางวา พรอ้มส่วน

ควบในที่ดินดงักล่าว (“ทีด่ินทีจ่ะซือ้ขาย”) 

2. ส่ิงปลูกสรา้งที่ปลูกสรา้งลงในที่ดินที่จะซือ้ขาย พรอ้มส่วนควบ อุปกรณ ์และส่ิงติดตรึงในส่ิงปลกู

สรา้งดงักล่าว (เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน า้ประปา ระบบความเย็น เป็นตน้) (“สิ่งปลูกสร้างทีจ่ะซือ้

ขาย”) 

3. เฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณต์่าง ๆ ที่เป็นสงัหารมิทรพัย ์(“สังหาริมทรัพยท์ีจ่ะซือ้ขาย”) 

ราคาซือ้ขาย ราคารวม 450,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้จะซือ้จะช าระราคาซือ้ขาย

ใหแ้ก่ผูจ้ะขายในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 

เงือ่นไขบังคับกอ่น

การจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ ์

ภายใตก้ารปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ และความถกูตอ้งตามค ารบัรองและค ายืนยนั การ

ซือ้ขายและการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นท่ีจะซือ้ขายจะเกิดขึน้ไดใ้นวันจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนดงัต่อไปนีไ้ดถ้กูปฏิบตัิครบถว้นสมบรูณท์กุประการ 

1. ผูจ้ะซือ้ไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จะซือ้ และตอ้งน าส่งหลักฐานการไดร้บั

อนมุตัิดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ะขาย 

2. ผูจ้ะขายไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และตอ้งน าส่งหลกัฐาน

การไดร้บัอนมุตัิดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ 

3. ผูจ้ะขายไดร้บัมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ซึ่งอนุมัติการขายทรพัยสิ์นที่จะซือ้ขายตามขอ้ก าหนด

และเงื่อนไข และการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

4. เงื่อนไขบงัคบัก่อนอ่ืนใดที่ผูจ้ะซือ้และผูจ้ะขายจะตกลงรว่มกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร (ถา้มี)  
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วันจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ ์

1. ภายใน วนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 เวน้แต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงรว่มกนัขยายก าหนดระยะเวลา

วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิออกไป 

2. ในกรณีท่ีมีเหตุท่ีไม่อาจท าการจดทะเบียนใหเ้สร็จสิน้ในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิโดยมิไดเ้กิด

จากความผิดของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะไม่ถือว่าคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายผิดสญัญา และคู่สญัญา

ทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันก าหนดวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิขึน้ใหม่โดยเร็วเพ่ือให้การจด

ทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีจะซือ้ขายและส่ิงปลกูสรา้งท่ีจะซือ้ขายเสรจ็สิน้ภายใน 14 วนันบั

แต่วันที่เกิดเหตุอันไม่อาจท าการจดทะเบียนนั้นได ้โดยใหว้ันที่ก าหนดขึน้ใหม่ดังกล่าวเป็นวันจด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิตามสญัญาฉบบันี ้

ข้อตกลงทีส่ าคัญใน

การจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธ์ิทรัพยส์ิน

ทีจ่ะซือ้ขาย  

1. ผูจ้ะขายและผูจ้ะซือ้ตกลงว่า การซือ้ขายทรพัยสิ์นท่ีจะซือ้ขายตามสญัญานีเ้ป็นการซือ้ขายทรพัยสิ์น

ตามสภาพท่ีเป็นอยู่ ณ วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ ผูจ้ะซือ้ตกลงและยอมรบัว่าผูจ้ะขายไม่ไดใ้หค้  า

รบัรองหรือรบัประกันใด ๆ เก่ียวกบัทรพัยสิ์นที่จะซือ้ขาย ไม่ว่าโดยชดัแจง้หรือโดยปริยาย และไม่ว่า

ก่อนหรือภายหลงัจากวนัท่ีของสญัญา เวน้แต่ตามที่ระบใุนสญัญาฉบบันี ้

ข้อตกลงกระท าการ

ของคูส่ัญญาทัง้สอง

ฝ่าย 

1. นบัแต่วนัท าสญัญาจนถึงวนัท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ หรือวนัท่ีสญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลงไม่ว่าดว้ย

เหตุใดก็ตาม แลว้แต่ว่าวนัใดจะเกิดขึน้ก่อน ผู้จะขายจะไม่เสนอขาย จ าหน่าย หรือก่อภาระจ ายอม 

สิทธิการเช่า สิทธิยึดหน่วง การรอนสิทธิ และ/หรือ ภาระผกูพนัใด ๆ ทัง้สิน้เหนือทรพัยสิ์นท่ีจะซือ้ขาย 

รวมถึงจะไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ทรัพยสิ์นที่จะซือ้ขายนั้นเส่ือมราคาหรือเส่ือมความ

เหมาะสมในการใชห้รือท าใหม้ลูค่าของทรพัยสิ์นท่ีจะซือ้ขายลดลง นอกจากความช ารุดบกพรอ่งจาก

การใชง้านตามปกติ 

2. ผูจ้ะขายจะตอ้งด าเนินการใหม้ีการเลิกสญัญาตามสญัญาเช่า (โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่) ระหว่าง 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดสิุตธานี กับ บริษัท ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากัด ฉบบัลง

วันที่ 24 ธันวาคม 2553 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมและที่มีการต่ออายุออกไป) โดยใหม้ีผลในวันจด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 

3. ผูจ้ะขายตกลงว่าในกรณีที่ผูจ้ะขายไดร้บัเงินค่าสินไหมทดแทนใด ๆ จากบริษัทประกันภยัใด ๆ เพื่อ

ซ่อมแซมทรัพย์สินที่จะซือ้ขายไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หากผู้จะขายยังมิได้ด  าเนินการซ่อมแซม

ทรพัยสิ์นที่จะซือ้ขายส่วนหนึ่งส่วนใดดงักล่าวใหอ้ยู่ในสภาพดี ผูจ้ะขายตกลงส่งมอบเงินค่าสินไหม
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ทดแทนดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ภายในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ หรือภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีผูจ้ะ

ขายไดร้บัเงินค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

ภาษี/ค่าธรรมเนียม/

อากรแสตมป์ 

ผูจ้ะขายตกลงรบัผิดชอบค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะในส่วนของผูจ้ะขาย และค่าอากร
แสตมป์ท่ีเกิดขึน้ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิแต่เพียงผู้เดียว และคู่สัญญาตกลงรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิฝ่ายละกึ่งหน่ึง 

การเลิกสัญญาและ

ผลของการเลกิ

สัญญา 

1. สัญญาจะสิน้สุดลงโดยทันทีในกรณีดังต่อไปนี ้ และใหถื้อว่าสัญญาสิน้สุดลงโดยที่คู่สัญญาแต่ละ

ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใชจ้่าย หรือเงินหรือประโยชนต์อบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่าย

หน่ึงอนัเก่ียวขอ้งกบัการเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด ้ 

1.1 เมื่อคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงเลิกสญัญา 

1.2 เมื่อผูจ้ะซือ้บอกเลิกสญัญา เนื่องจากผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายไม่เป็นท่ีพอใจแก่
ผูจ้ะซือ้ โดยดลุยพินิจของผูจ้ะซือ้แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยในกรณีดงักล่าว ผูจ้ะซือ้ตอ้งบอกเลิก
สญัญาฉบบันีภ้ายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 

1.3 เมื่อผูจ้ะซือ้หรือผูจ้ะขายไดแ้จง้ใหคู้่สญัญาทราบเป็นลายลกัษณอกัษรโดยแสดงรายละเอียด
ใดๆที่เก่ียวขอ้งกับเงื่อนไขการช าระ และ ก าหนดวนัใดๆที่ส  าคญั ที่เก่ียวขอ้งกบันิติกรรมการ
ซือ้ขายแลว้ คู่สญัญาไม่ตอบกลบัภายใน 30 วนั    

1.4 มีกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบั หรือประกาศหรือค าสั่งของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง 
ซึ่งมีผลท าใหคู้่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลงขอ้ใดขอ้หน่ึงอนัถือเป็น
สาระส าคญัในสญัญาฉบบันีไ้ด ้โดยไม่ไดเ้กิดจากความผิดของคู่สญัญาฝ่ายนัน้ ๆ 

1.5 เมื่อคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสญัญาฉบบันีเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรใหแ้ก่คู่สญัญาอีก
ฝ่ายหนึ่งทราบเนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนข้อหนึ่งข้อใดไม่ส าเร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2566 หรือวนัอื่นใดที่คู่สญัญาตกลงกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

2. คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ดโ้ดยใหม้ีผลสิน้สดุลงทนัที หากคู่สญัญาอีก

ฝ่ายหนึ่งไดร้บัค าสั่งศาลใหพ้ิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาด หรือเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายหรือฟ้ืนฟูกิจการ 

หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบรษิัทหรือช าระบญัชี หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกกองทรสัต ์ภายใตก้ฎหมาย

ที่เก่ียวขอ้ง 

3. คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ดห้ากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งผิดสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใด

ของสัญญาฉบับนีใ้นส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ ก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ และหากการผิด
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สัญญาดังกล่าวเป็นกรณีที่แก้ไขได้ และคู่สัญญาฝ่ายที่ ผิดสัญญายังคงเพิกเฉยหรือมิได้เริ่ม

ด าเนินการแกไ้ขการกระท าที่เป็นการผิดสญัญาดงักล่าวภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่คู่สญัญาฝ่ายที่ผิด

สญัญาไดร้บัแจง้ถึงเหตดุงักล่าว หรือคู่สญัญาฝ่ายที่ผิดสญัญาไม่สามารถแกไ้ขการกระท าที่เป็นการ

ผิดสญัญาดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ถึงเหตุดงักล่าว อย่างไรก็ดี ใน

กรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติตามหนา้ท่ีของตนในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิตามท่ี

ระบใุนสญัญาฉบบันี ้จะถือว่าเป็นเหตผิุดสญัญาที่ไม่สามารถแกไ้ขได ้

4. ไม่ว่าสัญญาฉบับนีจ้ะตกลงเป็นอย่างไรก็ตาม หากมีการผิดสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ขา้งตน้ภายหลังการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ คู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ไดผิ้ดสัญญาไม่สามารถบอกเลิก

สญัญาฉบบันีไ้ด ้แต่ไม่ตดัสิทธิของคู่สญัญาดงักล่าวตามขอ้ 5 

5. คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ไดผิ้ดสัญญามีสิทธิฟ้องรอ้งใหป้ฏิบตัิตามสญัญา และ/หรือ เรียกรอ้งค่าเสียหาย

อย่างใด ๆ ที่พึงเรียกไดต้ามกฎหมายต่อคู่สญัญาฝ่ายที่ผิดสญัญา 

การโอนสิทธิ ผูจ้ะซือ้อาจโอนสิทธิ และ/หรือ หนา้ที่ของตนภายใตส้ญัญาฉบบันี ้ใหก้บับคุคลที่ผูจ้ะซือ้ก าหนดได ้โดย
ไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูจ้ะขาย ทัง้นีภ้ายใตเ้งื่อนไขที่ว่า คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้
ถือหุน้ของบุคคลผูร้บัโอนดงักล่าว (ถา้จ าเป็นตามที่กฎหมายก าหนด) ไดม้ีมติอนมุตัิใหบุ้คคลผูร้บัโอน
ดังกล่าวเขา้รบัโอนสิทธิและ/หรือหนา้ที่ของผูจ้ะซือ้ตามที่ระบุในสัญญาฉบับนีแ้ลว้ ในการนีผู้จ้ะซือ้
จะแจง้ใหผู้จ้ะขายทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

กฎหมายทีใ่ช้บังคับ กฎหมายของประเทศไทย 

 


