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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

สารสนเทศการได้มาซึ่งทรัพยส์ินของกองทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธกิารเช่า

อสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท ในสทิธกิารเช่าเพิ่มเติมในโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่  

 

1.  วันทีท่าํรายการ : ภายหลงัจากท่ีไดร้บัมติอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัต์

เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ 

AIMCG”) ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง และบริษัท ดี-แลนด ์พร็อพเพอรต์ี ้จาํกดั 

(“ดี-แลนด์”) ได้เข้าทาํสัญญา และ/หรือ ดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้

กองทรัสต ์AIMCG เช่าท่ีดินและอาคารโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ (ตาม

นิยามดา้นล่าง) ตามขอ้เสนอของด-ีแลนด ์ 

   

2. คู่ ก ร ณี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ

ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ 

AIMCG 

: ดี-แลนด์ ซึ่งเป็นเจ้าของผู้มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารโครงการ  

พอร์โต้ ชิโน่ (ตามนิยามด้านล่าง) ตั้งอยู่ ท่ีตาํบลนาดี อําเภอเมือง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร (“โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่”) 

  

โดยเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 กองทรัสต ์AIMCG ไดเ้ข้าลงทุนใน

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ในการลงทุนในทรัพยสิ์นหลักครัง้แรก และดี-

แลนด์ได้เช่าพืน้ท่ีในโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ จากกองทรัสต์ AIMCG 

ภายใตส้ญัญาเช่าพืน้ท่ี0

1และสญัญาเช่าพืน้ท่ีตามสญัญาตกลงกระทาํ

การ 1

2 รวมถึงเขา้ทาํขอ้ตกลงเก่ียวกับการลงทุนของกองทรสัต ์AIMCG 

ในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 2

3 ซึ่งประกอบดว้ยขอ้ตกลงเก่ียวกับมาตรการ

ลดความเส่ียงในการสญูเสียรายไดค้่าเช่าและค่าบริการของกองทรสัต ์

AIMCG โดยดี -แลนด์ตกลงชําระค่าเช่า ส่วนท่ีขาดจากค่าเช่า ท่ี

คาดการณใ์หแ้ก่กองทรสัต ์AIMCG ตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์AIMCG เขา้

ลงทุนในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่จนถึงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2567 และการท่ี

ดี-แลนดต์กลงว่า ในระยะเวลา 5 ปี นับตัง้แต่วันท่ีกองทรสัต ์AIMCG 

เขา้ลงทุนในท่ีดินและอาคารโครงการพอรโ์ต ้ชิโน่ หากพืน้ท่ีส่วนใดไม่มี

ผูเ้ช่าพืน้ท่ี ดี-แลนดแ์ละ/หรือ บคุคลท่ีดี-แลนดก์าํหนดตกลงจะเช่าพืน้ท่ี

ดังกล่าวจากกองทรสัต ์AIMCG โดยมีระยะเวลาการเช่าสิน้สุดไม่เกิน 

 
1 สญัญาเช่าพืน้ที่ สาํหรบัโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ระหว่าง กองทรสัต ์กบั ด-ีแลนด ์ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 
2 สญัญาเช่าพืน้ที่ สาํหรบัโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ระหว่าง กองทรสัต ์กบั ด-ีแลนด ์ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 
3 หนงัสือเร่ือง ขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการลงทนุของทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท ในโครงการ 

พอรโ์ต ้ชิโน ่ระหว่าง กองทรสัต ์และ ด-ีแลนด ์ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 
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วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2567 โดยการจดัทาํสญัญาเชา่กบักองทรสัต ์AIMCG 

เป็นคราว ๆ ไป  

 

3.  ลักษณะทั่วไปของรายการ : บริษัทไดร้ับข้อเสนอจากดี-แลนดเ์ก่ียวกับการชาํระค่าเช่าโครงการ 

พอรโ์ต ้ชิโน่ เน่ืองจาก ดี-แลนดม์ีหนีค้งคา้งกบักองทรสัต ์AIMCG โดย

ดี-แลนด์ขอเสนอชําระหนี้คงค้างของดี-แลนด์ส่วนหน่ึงโดยการให้

กองทรัสต  ์AIMCG เช่าท่ีดินและอาคารโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ เป็น

ระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารสิน้สดุ4 โดยท่ี

กองทรัสต  ์AIMCG ไม่ต้องชําระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ สาํหรับ

ระยะเวลาการเช่าเพ่ิมเติมดังกล่าว โดยถือว่าเป็นการตีใชห้นีค้งคา้ง

ของดี-แลนดจ์าํนวน 32,000,000 บาท (สามสิบสองลา้นบาทถว้น) ซึ่ง

เป็นจาํนวนเท่ากับราคาประเมินสิทธิการเช่าท่ีตํ่ากว่าจากผู้ประเมิน

มูลค่าทรัพย์สิน  2 ราย ท่ี ได้รับความเ ห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ (“สํานักงาน 

ก .ล .ต .”) และหนี้คงค้างของดี -แลนด์จํานวน 32,000,000 บาท 

(สามสิบสองลา้นบาทถว้น) ดงักล่าวจะระงบัไปเมื่อกองทรสัต ์AIMCG 

และดี-แลนด์ได้เข้าทําสัญญา และ/หรือ ดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้

กองทรัสต ์AIMCG เช่าท่ีดินและอาคารโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ ตาม

ขอ้เสนอดงักล่าว 

 

ซึ่งการดาํเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวอาจพิจารณาไดว้่าเป็นการ

ไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์AIMCG  

   

4. รายละเอียดทรัพย์สินที่จะ

ได้มา 

: ท่ีดินและอาคารในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตาม

ตารางสรุปรายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีจะไดม้าดา้นล่าง (“ทีด่ินและอาคาร

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่")  

   

5.  ขนาดของรายการและมูลค่า

รวมของสิ่งตอบแทน 

: การไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นในสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

เป็นระยะเวลา 5 ปี มีมลูค่ารวมสทุธิจาํนวน 32,000,000 บาท (สามสิบ

สองลา้นบาทถว้น) 

 

ขนาดของรายการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่

เป็นระยะเวลา 5 ปี ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 

0.96 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ AIMCG (ณ วันท่ี 31 

 
4 ระยะเวลาตามสญัญาเช่าทีด่ินและอาคาร จะสิน้สดุลงในวนัที่ 4 กรกฎาคม 2592 
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ธั น ว า ค ม 2564 ท รัพ ย์ สิน ร ว ม ข อง กอ งท รัสต์ AIMCG เ ท่ ากับ 

3,344,135,387 บาท (สามพันสามรอ้ยส่ีสิบส่ีลา้นหน่ึงแสนสามหมื่น

หา้พนัสามรอ้ยแปดสิบเจ็ดบาท) 

   

6. มูลค่าของทรัพยส์ินทีจ่ะได้มา : มูลค่าทรัพย์สินในสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ท่ี

กองทรสัต ์AIMCG จะไดม้า มีมลูค่ารวมสทุธิจาํนวน 32,000,000 บาท 

(สามสิบสองลา้นบาทถว้น)  

 

ทั้งนี ้ มูลค่าทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ AIMCG จะได้มา ประเมินโดย 

ผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

จาํนวน 2 ราย ไดแ้ก่ บริษัท ซิมส ์พร็อพเพอรต์ี ้คอนซัลแทนท ์จาํกัด 

และบริษัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (“ผู้ประเมินมูลค่า

ทรัพยส์ิน”) ซึ่งผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้สองรายไดเ้ลือกใชว้ิธีคิดลด

จากรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณามูลค่า

ทรพัยสิ์น โดยมีราคาประเมินของสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอร์

โต ้ชิโน่ เป็นระยะเวลา 5 ปี จาํนวน 32,000,000 บาท (สามสิบสองลา้น

บาทถ้วน ) และ  37,000,000 บาท  (สามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน ) 

ตามลาํดับ ทั้งนี ้มีรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายงานการประเมิน

มูลค่าทรพัยสิ์นของบริษัทประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ของหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

 

นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ัดให้มีท่ีปรึกษาทางการเงิน เพ่ือจัดทาํรายงาน

ความเห็นท่ีปรกึษาทางการเงินในเร่ืองดงักล่าวดว้ย โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 5 ของหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

   

7. เกณฑใ์นการกาํหนดมูลค่าสิ่ง

ตอบแทน 

: มลูค่าของทรพัยสิ์นในสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ท่ีจะ

ได้มาในครั้งนี  ้พิจารณาจากราคาประเมินท่ีได้รับจากรายงานการ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งใช้ราคา

ประเมินตามวิธีคิดลดจากรายได ้(Income Approach) ในการประเมิน

มลูค่าทรพัยสิ์นท่ีจะไดม้า 

   

8. ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการ

ได้มาซึ่งทรัพยส์ิน 

: การไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นในลักษณะสิทธิการเช่าในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

เป็นระยะเวลา 5 ปี เพ่ิมเติมจะเพ่ิมผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ 

AIMCG โดยจะเพ่ิมรายไดค้่าเช่าและบริการ รวมถึงผลประกอบการ

ของ  AIMCG ในอนาคต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทรัสต์ 

AIMCG และผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อไป 
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9. การขออนุมัติทาํรายการ : การเข้าทํารายการดังกล่าว เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักของ

กองทรัสต์ AIMCG ซึ่งรายการดังกล่าวมีมูลค่า 32,000,000 บาท 

(สามสิบสองลา้นบาทถว้น) เมื่อนาํมาคาํนวณขนาดของรายการ พบว่า

มีขนาดของรายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์น ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบ

แทน เท่ากับรอ้ยละ 0.96 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์(ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ เท่ากับ 

3,344,135,387 บาท (สามพันสามรอ้ยส่ีสิบส่ีลา้นหน่ึงแสนสามหมื่น

หา้พนัสามรอ้ยแปดสิบเจ็ดบาท) ซึ่งมิตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุ

ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ในการเขา้ทาํรายการดงักล่าว 

 

อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่าการเขา้ทาํรายการดงักล่าวซึ่งเป็นการไดม้าซึ่ง

ทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์AIMCG เป็นส่วนหน่ึงของขอ้เสนอในการ

ปรบัโครงสรา้งการชาํระหนีข้องดี-แลนดท่ี์มีต่อกองทรสัต ์AIMCG ซึ่ง

เป็นการทาํธุรกรรมท่ีสาํคญัของกองทรสัต ์AIMCG ดงันัน้ บรษิัทจึงเห็น

ว่าการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ พอรโต ้ชิโน่ดังกล่าว 

ควรท่ีจะเสนอไปพรอ้มกบัขอ้เสนอจากด-ีแลนดเ์ก่ียวกบัการชาํระคา่เชา่

โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ เ พ่ือให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาด้วย แต่

เน่ืองจากขนาดรายการของการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่าเพ่ิมเติมในโครงการ 

พอรโต ้ชิโน่ นั้น มีมูลค่าไม่ถึงรอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของ

กองทรสัต ์จึงมิตอ้งไดร้บัมติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัต์

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แต่การอนุมตัิในวาระท่ีเก่ียวขอ้งตอ้ง

ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ด้วย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

   

10. ความเห็นของคณะกรรมการ

บ ริษั ท เกี่ ย วกับการตกลง 

เข้าทาํรายการ 

: คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นว่าการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นในลกัษณะสิทธิการ

เช่าในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ เพ่ิมเติมเป็นระยะเวลา 5 ปีซึ่งเก่ียวเน่ืองกบั

ขอ้เสนอของดี-แลนดใ์นการชาํระหนีค้งคา้งใหแ้ก่กองทรัสต ์เป็นการ

ดาํเนินการท่ีมีนัยสาํคัญ ทั้งในดา้นการจัดการกองทรัสต ์การดาํเนิน

ธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนของกองทรัสต ์และเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีผู้ถือ

หน่วยทรสัตค์วรเป็นผูพิ้จารณาตดัสินแนวทางท่ีจะเป็นประโยชนส์งูสดุ

ต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์อง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นควรให้

นําข้อเสนอของดี-แลนด์ เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต ์AIMCG เพ่ือพิจารณาอนุมัติเก่ียวกับการดาํเนินการตาม
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ข้อเสนอของดี-แลนด์ดังกล่าวซึ่งรวมถึงการได้มาซึ่งทรัพย์สินใน

ลกัษณะสิทธิการเช่าในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ เพ่ิมเติมเป็นระยะเวลา 5 ปี 

   

11. ค ว าม เห็น ข อ งก รรมก าร 

ของบ ริษัทที่แตกต่ างจาก

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทตามข้อ 10. 

: ไม่ม ี
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รายละเอียดทีด่ินและอาคารในโครงการ พอรโ์ต้ ชโิน่ 

 

ลาํดับ ทรัพยส์ิน 
เจ้าของ

กรรมสิทธิ ์

พืน้ทีข่องทีด่นิตาม

โฉนดทีด่ิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

พืน้ทีข่องทีด่นิ 

ทีก่องทรัสต ์ 

AIMCG ลงทนุ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

ระยะเวลาทีก่องทรัสต ์

AIMCG เข้าลงทนุ 

ระยะเวลา 

ทีก่องทรัสต ์AIMCG  

ได้มาซึ่งสทิธกิารเช่า 

1 สิทธิการเช่าในท่ีดินบางส่วน (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 

120935)  ตั้ ง อ ยู่ ท่ี ต ํา บ ล น า ดี  อํา เ ภ อ เ มื อ ง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อาคารและงาน

ระบบ ตามสัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร สาํหรับ

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 120935) 

ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ระหว่าง ดี-แลนด ์กับ

กองทรัสต ์AIMCG ซึ่งกองทรัสต ์AIMCG มีสิทธิ

การเช่าอยู่ในปัจจบุนั 

ด-ีแลนด ์ 11-3-19.3 10-2-19.3 30 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 5 

กรกฎาคม 2562 โดย ณ 

วนัท่ี 15 มีนาคม 2565

ระยะเวลาการเชา่ตาม

สญัญาเชา่คงเหลืออยู่

ประมาณ 27 ปี 3 เดือน 

5 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีสญัญา

เช่าท่ีดินและอาคารสิน้สดุ2 

2 สิทธิการเช่าในท่ีดิน (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 117042) 

ตัง้อยู่ท่ีตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดั

สมทุรสาคร อาคารและงานระบบ ตามสญัญาเช่า

ท่ีดินและอาคาร สําหรับโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ 

(โฉนดท่ีดินเลขท่ี 117042) ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 

2562 ระหว่าง ดี-แลนด ์กับกองทรสัต ์AIMCG ซึ่ง

กองทรสัต ์AIMCG มีสิทธิการเช่าอยู่ในปัจจบุนั 

ด-ีแลนด ์ 0-0-84.9 0-0-84.9 30 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 5 

กรกฎาคม 2562 โดย ณ 

วนัท่ี 15 มีนาคม 2565

ระยะเวลาการเชา่ตาม

สญัญาเชา่คงเหลืออยู่

ประมาณ 27 ปี 3 เดือน 

5 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีสญัญา

เช่าท่ีดินและอาคารสิน้สดุ2 
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ลาํดับ ทรัพยส์ิน 
เจ้าของ

กรรมสิทธิ ์

พืน้ทีข่องทีด่นิตาม

โฉนดทีด่ิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

พืน้ทีข่องทีด่นิ 

ทีก่องทรัสต ์ 

AIMCG ลงทนุ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

ระยะเวลาทีก่องทรัสต ์

AIMCG เข้าลงทนุ 

ระยะเวลา 

ทีก่องทรัสต ์AIMCG  

ได้มาซึ่งสทิธกิารเช่า 

3 สิทธิการเช่าในท่ีดิน (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 117043) 

ตัง้อยู่ท่ีตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดั

สมทุรสาคร อาคารและงานระบบ ตามสญัญาเช่า

ท่ีดินและอาคาร สําหรับโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ 

(โฉนดท่ีดินเลขท่ี 117043) ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 

2562 ระหว่าง ดี-แลนด ์กับกองทรสัต ์AIMCG ซึ่ง

กองทรสัต ์AIMCG มีสิทธิการเช่าอยู่ในปัจจบุนั 

ด-ีแลนด ์ 3-1-55.8 3-1-55.8 30 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 5 

กรกฎาคม 2562 โดย ณ 

วนัท่ี 15 มีนาคม 2565

ระยะเวลาการเชา่ตาม

สญัญาเชา่คงเหลืออยู่

ประมาณ 27 ปี 3 เดือน 

5 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีสญัญา

เช่าท่ีดินและอาคารสิน้สดุ2 

รวม 15-1-60.0 14-0-60.0   

หมายเหต ุ 

1   สญัญาเช่าทีด่ินและอาคาร ไดแ้ก่ (1) สญัญาเช่าทีด่ินและอาคาร สาํหรบัโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 120935) ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 (2)  สญัญาเช่าที่ดินและอาคาร สาํหรบัโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

(โฉนดที่ดินเลขที่ 117042) ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 และ (3) สญัญาเช่าที่ดนิและอาคาร สาํหรบัโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 117043) ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 
2  ระยะเวลาตามสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร จะสิน้สดุลงในวนัที่ 4 กรกฎาคม 2592 
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