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สรุปเงือ่นไขส ำคัญของสัญญำกู้ยืมเงิน 
 

เงือ่นไขส ำคัญในกำรกู้ยืมเงนิระยะยำวส ำหรับเข้ำลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1  

หัวข้อ รำยละเอียด 

ผู้กู้ กองทรสัต ์

ผู้ให้กู้ ธนาคาร เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

วงเงนิกู้ ไม่เกิน 750 ลา้นบาท เพื่อใชล้งทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

อัตรำดอกเบีย้ MLR – รอ้ยละ 2.625 ต่อปี 

(MLR ณ วนัที่ 12 มกราคม 2565 มีอตัราเท่ากบัรอ้ยละ 6.525 ต่อปี) 

(MLR หมายถึง ผลเฉลี่ยของอัตราดอกเบี ้ยส  าหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีของ

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน))  
 

ค่ำธรรมเนียม ร้อยละ 0.75 ของวงเงินสินเชื่ อที่ ตกลงกัน  ช าระครั้งแรกและครั้ง เดียว  

ณ วนัเบิกใชเ้งินกูค้รัง้แรก 

ระยะเวลำช ำระคืนเงิน กู้

และกำรสิน้สุดสัญญำเงนิกู้ 

12 ปี นับจากวนัเบิกเงินกู ้โดยช าระเป็นรายไตรมาสตามรายละเอียดที่ระบุใน

สญัญาเงินกูแ้ละเอกสารทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง 

กำรช ำระดอกเบีย้ ช าระเป็นรายเดือน ตามเงื่อนไขที่ระบใุนสญัญาเงินกู ้

หลักประกนั 1. จ านองเนื ้อที่ดิน 1-0-30.6 ไร่ (430.60 ตารางวา) พร้อมสิ่งปลูกสรา้ง

ประกอบดว้ย อาคารศูนยร์บัฝากขอ้มูล 3 ชั้น พืน้ที่ใชส้อย 1,800 ตาราง

เมตร อาคารที่เป็นที่ตัง้ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 2 ชัน้ พืน้ที่ใช้

สอย  192 ตารางเมตร และอาคารสนับสนุนอื่ น  ๆ  ของโครงการ 

INTERLINK DATA CENTER 

2. จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจบนกรรมสิทธิ์อปุกรณต่์าง ๆ ที่ส  าคญัของ

โครงการ INTERLINK DATA CENTER ตามเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นสญัญาซือ้

ขายสงัหารมิทรพัย ์(โครงการ INTERLINK DATA CENTER) 

3. สลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ ยงภัยในทรัพย์สิน  (All Risk 

Insurance) ใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัผลประโยชนแ์ละผูเ้อาประกันภยัรว่มส าหรบั
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หัวข้อ รำยละเอียด 

โครงการ INTERLINK DATA CENTER, โครงการริช แอสเซ็ท, โครงการ

เอสที บางบ่อ, โครงการเอสที บางปะอิน, โครงการซัมเมอรฮ์ับ  และ

โครงการซมัเมอรฮ์ิลล ์โดยตอ้งมีทุนประกันไม่ต ่ากว่ามลูค่าตน้ทุนทดแทน 

(Replacement Value) ของแต่ละโครงการ 

4. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสิทธิการรับเงินค่าเช่าส  าหรับ 

โครงการ INTERLINK DATA CENTER 

5. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่า

อาคารโครงการรชิ แอสเซ็ท 

6. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่า

อาคารโครงการเอสที บางบ่อ 

7. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่า

อาคารโครงการเอสที บางปะอิน 

8. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสิทธิการเช่าอาคาร งานระบบของ

โครงการซมัเมอรฮ์บั (ไม่รวมสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน) 

9. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสิทธิการเช่าอาคาร งานระบบของ

โครงการซมัเมอรฮ์ิลล ์(ไม่รวมสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน) 

10. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสิทธิการรับเงินค่าเช่าส  าหรับ 

โครงการริช แอสเซ็ท, โครงการเอสที บางบ่อ, โครงการเอสที บางปะอิน, 

โครงการซัมเมอรฮ์ับ และโครงการซัมเมอรฮ์ิลล ์รวมกันไม่เกิน 750 ลา้น

บาท 

11. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนบัญชีออมทรพัยท์ี่เปิดกับธนาคาร  

เพื่ อใช้รับ รายได้ค่ า เช่ าของโครงการ INTERLINK DATA CENTER,  

โครงการริช แอสเซ็ท, โครงการเอสที บางบ่อ, โครงการเอสที บางปะอิน, 

โครงการซมัเมอรฮ์บั และโครงการซมัเมอรฮ์ิลล ์

12. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนบัญชีฝากประจ าที่เปิดกับธนาคาร  

เพื่ อน าเงินมัดจ าค่าเช่าจาก โครงการ INTERLINK DATA CENTER,  
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หัวข้อ รำยละเอียด 

โครงการริช แอสเซ็ท, โครงการเอสที บางบ่อ, โครงการเอสที บางปะอิน, 

โครงการซัมเมอรฮ์ับ และโครงการซัมเมอรฮ์ิลล์ มาใช้ในการลงทุนใน

รูปแบบเงินฝากประจ า 

ค่ำธรรมเนียมกรณีช ำระ

เงินต้นก่อนก ำหนดแบบ

สมัครใจ  

(Voluntary Prepayment) 

รอ้ยละ 3.0 ของจ านวนเงินกูท้ี่ช  าระคืนก่อนก าหนด  

ยกเวน้ แหลง่ช าระเงินกูท้ี่มาจาก  

1. เงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทนุ  

2. กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  

3. กระแสเงินสดจากการขายทรพัยส์ิน  

4. เงินที่ไดจ้ากการเวนคืนทรพัยส์ิน  

5. การช าระหนี ้เดิมของกองทรัสต์ (Refinance) โดยสินเชื่อเพิ่มเติมจาก 

ผูใ้หกู้ ้ 

6. การช าระหนี ้เดิมของกองทรัสต์ (Refinance) โดยเริ่มจากการที่ผู้ให้กู้

ประสงค์จะโอนหนี ้เงินกู้นีใ้ห้แก่สถาบันการเงินรายอื่นแต่กองทรัสต์ไม่

ประสงคท์ี่จะใหโ้อน  

7. การช าระหนีเ้ดิมของกองทรสัต ์(Refinance) โดยเริ่มจากการที่ผูใ้หกู้ม้ีการ

เรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ ณ ขณะที่เขา้ท า

สญัญา  

8. การ Refinance โดยกองทรสัตร์ะดมทุนผ่านตราสารหนีเ้พื่อช าระหนีเ้ดิม

ของกองทรสัต ์(Refinance) ผ่านการจดัการของผูใ้หกู้ ้

ข้อปฏิบัติทำงกำรเงนิ 1. ผูกู้จ้ะตอ้งด ารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อมูลค่า

ท รัพ ย์สิ น รวม  (Interest Bearing Debt/Total Asset Value) ในอัต รา 

ไม่เกินรอ้ยละ 30  

2. ผู้กู้จะต้องด ารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อ 

EBITDA (Interest Bearing Debt/EBITDA Ratio) ไม่เกิน 5.0 เท่า  

 


