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ร่ างสัญญาก่ อตัง้ ทรั สต์
ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ า อมตะซัมมิทโกรท
(Amata Summit Growth Freehold and LeaseholdReal Estate Investment Trust)
สัญญาก่อตั ้งทรัสต์ ("สัญญา") ฉบับนี ้ทําขึ ้นเมื่อวันที่ [•] ระหว่าง
(1)

บริ ษัท อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด("บริ ษัทฯ") ซึง่ เป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษัทจํากัด จดทะเบียน
จัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย สํานักงานตั ้งอยู่เ ลขที่ 2126 อาคารกรมดิ ษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 ในฐานะผู้ก่อตั ้งทรัสต์ซงึ่ จะเข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์เมื่อมีการก่อตั ้งกองทรัสต์แล้ ว และ

(2)

บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จัด การกองทุ น กสิ กรไทยจํากัด ("ทรั ส ตี" ) ซึ่ง เป็ นนิ ติ บุค คลประเภทบริ ษัท จํ า กัด จด
ทะเบี ย นจัด ตัง้ ขึ น้ ตามกฎหมายไทย สํา นัก งานตัง้ อยู่เ ลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิก รไทย ชัน้ 6 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ในฐานะทรัสตี

โดยที่
ก.

บริษัทฯ ประสงค์จะจัดตั ้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เรี ยกว่า ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิท ธิ ก ารเช่ า อมตะซัม มิ ท โกรท(Amata Summit Growth Freehold and LeaseholdReal Estate
Investment Trust: AMATAR)

ข.

บริ ษั ทฯ ตกลงที่ จะโอนเงิ นที่ ได้ จากการจํ าหน่ ายหน่ วยทรั สต์ ด้ วยความไว้ วางใจให้ ทรั สตี จัดการทรั พย์ สินเพื่ อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

ค.

ทรัสตี ตกลงที่จะดําเนินการเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ (ตามที่ได้ นิยามด้ านล่าง)ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่กําหนด
ไว้ ในสัญญานี ้ และ

ง.

บริ ษัท ฯ และทรั สตีไ ด้ ตกลงเข้ าทํา สัญญานี ้โดยมีเนื อ้ ความและสาระสําคัญเป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ทรัสต์
(ตามที่ได้ นิยามด้ านล่าง) ประกาศ สร. 26/2555 (ตามที่ได้ นิยามด้ านล่าง) รวมทั ้งประกาศ กฎ และคําสัง่ ที่ออก
ตามกฎหมายดังกล่าวและหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 (ตามที่ได้ นิยามด้ านล่าง)

คู่สัญญาจึงตกลงกันเข้ าทําสัญญาโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่ อไปนี ้
1.

คําจํากัดความ
เว้ นแต่ข้อความในสัญญานี ้จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ถ้ อยคําที่ใช้ ในสัญญานี ้ให้ มีคําจํากัดความดังต่อไปนี ้
"กลุ่มบุ คคลเดี ยวกัน " หมายความว่า บุคคลที่มี ความสัมพันธ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรื อหลายลักษณะ
ตามที่กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555
"กองทรั สต์ " หมายความว่า ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่า อมตะซัมมิทโกรท(Amata
Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust: AMATAR)
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“กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ” หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ที่จัดตั ้งขึ ้นตามประกาศสํานักงาน
ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั ้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
"การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป" (General Mandate) หมายความว่า การเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ตามมติที่
ประชุมผู้ถือ หน่ว ยทรั สต์ ที่ให้ อํา นาจผู้จัด การกองทรัสต์ กําหนดหรื อ เห็ นชอบวัต ถุป ระสงค์ การออกและจัด สรร
หน่ ว ยทรั สต์ เ พิ่ม ทุนแต่ ละคราวตามความเหมาะสม เช่น การกํา หนดราคา วัน และเวลาที่จ ะเสนอขาย หรื อ
เงื่อนไขในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น
"คณะกรรมการ ก.ล.ต." หมายความว่ า คณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และให้
หมายความรวมถึงคณะกรรมการกํากับตลาดทุนด้ วย
"ค่ าเช่ า" หมายความว่า ค่าตอบแทนที่ได้ รับจากการให้ เช่า การให้ ใช้ พื ้นที่ หรื อการให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ให้ เช่าหรือให้ ใช้ พื ้นที่ แล้ วแต่กรณี
"ตลาดหลักทรั พย์ " หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"ทรั พย์ สินหลัก" หมายความว่า ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในประกาศ
ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน ก.ล.ต. จะได้ ประกาศกําหนดแก้ ไขเพิ่มเติม
ต่อไป
"ที่ปรึ กษาทางการเงิน" หมายความว่า ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบ
"ทุนชําระแล้ ว" หมายความว่า มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่ชําระเต็มจํานวนแล้ ว
"บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน" หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
"ประกาศ กข. 1/2553" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข.
1/2553 เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ ไปของทรัสตีและที่แก้ ไขเพิ่มเติม
"ประกาศ กร. 14/2555" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร.
14/2555 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การเป็ นผู้ ก่ อ ตั ง้ ทรั ส ต์ และการเป็ นทรั ส ตี ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
"ประกาศ ทจ. 49/2555" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
"ประกาศ สช. 29/2555" หมายความว่ า ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ที่ สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานและที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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"ประกาศ สร. 26/2555" หมายความว่า ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ข้ อกําหนดเกี่ยวกับรายการและข้ อความในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และที่ไแก้ ไขเพิ่มเติม
“ผู้จดั การกองทรั สต์ ” หมายความว่า บุคคลที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ตามสัญญาฉบับนี ้ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท
อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
"ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ " หมายความว่า ผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จดั การกองทรัสต์ให้ ทําหน้ าที่ในการบริ หาร
หรือจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
"พระราชบัญญัติทรั สต์ " หมายความว่า พระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และตามที่
ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
"พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ " หมายความว่า พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
“วันทําการ” หมายความว่า วันทําการของธนาคารพาณิชย์
"ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ " หมายความว่าบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
"สํานักงาน ก.ล.ต." หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"หน่ วยทรั สต์ " หมายความว่า ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
"อสังหาริ มทรั พย์ " หมายความว่าอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
2.

การก่ อตัง้ ทรั สต์
2.1

ลักษณะของกองทรัสต์และกลไกการบริหาร
ทรั สต์ เพื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ แล ะ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อ มต ะ ซั ม มิ ท โ กร ท ใช้ ชื่ อ
ภาษาอังกฤษว่า Amata Summit Growth Freehold and LeaseholdReal Estate Investment Trust
หรือ AMATAR เป็ นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญั ติ ท รั ส ต์ ที่ก่อตั ้งขึ ้นด้ วยผลของสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ นี ้
และสมบูรณ์ เ มื่อผู้ก่อตั ้งทรั สต์ โอนเงิน ที่ได้ จากการจําหน่ายหน่ว ยทรัสต์ ด้ ว ยความไว้ วางใจให้ ทรัสตี
จัดการทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ นี ้ไม่มีสถานะเป็ นนิติบุคคล โดยเป็ นกอง
ทรัพย์สนิ ที่อยู่ในชื่อและอํานาจจัดการของทรัสตี
การจัดการกองทรัสต์ จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ ที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีซึ่งได้ รับ
การแต่ งตั ้งตามสัญ ญานี ้ โดยมีข อบเขตอํานาจหน้ า ที่แ ละความรั บผิด ชอบตามที่ ปรากฏในรายการ
เกี่ยวกับอํานาจหน้ าที่ของทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ ในการนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์ มีอํานาจหน้ าที่และ
ความรับ ผิ ดชอบหลัก ที่เ กี่ ยวข้ อ งกับ การดูแ ลจัด การกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุน ในทรั พ ย์ สินของ
กองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการปฏิ บัติหน้ าที่ของ
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ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ ามี) ให้ เป็ นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย ตลอดจน
การเก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ทั ้งนี ้ ในกรณีที่กองทรัสต์ มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์ สินอื่น ที่
มิ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิน หลัก การจัด การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิน อื่ น ดัง กล่ า วอาจดํ า เนิ น การโดยทรั สตี ผู้ จัด การ
กองทรั สต์ หรื อ บุค คลอื่ น ที่ ทรั สตี ห รื อ ผู้จัด การกองทรั สต์ ม อบหมาย โดยจะเป็ นไปตามที่ ระบุไ ว้ ใ น
สัญญานี ้และแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี จะปฏิ บัติหน้ าที่ ในฐานะที่เป็ นผู้ที่มีวิ ชาชีพซึ่งได้ รับ ความไว้ วางใจ ด้ ว ย
ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริต โดยต้ องปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ ที่ดีที่สดุ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและเป็ นไปตามสัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อผูกพันที่ได้
ให้ ไว้ เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผ้ ลู งทุน และมติของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
2.2

ชื่อ อายุ ประเภทและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
2.2.1

ชื่อ อายุ และประเภท
ชื ่ อ ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ ซึ ่ง ก่ อ ตั ง้ ขึ น้ ต า ม ส ัญ ญ า นี ้ คื อ ท รั ส ต์ เ พื ่ อ ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า อมตะซั ม มิ ท โกรท และใช้ ชื่ อภาษาอัง กฤษว่ า
Amata Summit Growth Freehold and LeaseholdReal Estate Investment Trust หรื อ
AMATAR อนึง่ ชื่อของกองทรัสต์อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ จะกําหนดเป็ น
ครั ้งคราว โดยได้ รับอนุมตั ิจากทรัสตีและที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
กองทรัสต์จดั ตั ้งขึ ้นโดยไม่มีกําหนดอายุของกองทรัสต์ และเป็ นกองทรัสต์ ประเภทไม่รับซื ้อคืน
หน่วยทรัสต์จากผู้ถือหน่วยทรัสต์

2.2.2

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
กองทรัสต์ จัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อประโยชน์ ในการดําเนินธุรกรรมในตลาด
ทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํา หนด โดยมีวัตถุประสงค์ ในการออกหลักทรัพ ย์
ประเภทหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
และนําหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์นั ้น บริษัทฯจะเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามที่กําหนดไว้ ในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลในการเสนอขายแต่ละครัง้ โดยจะกําหนดให้ มีการชําระค่าหน่วยทรัสต์ ด้วยเงินสดหรื อ
เทีย บเท่าเท่า นั ้น และภายหลัง จากที่บ ริ ษั ทฯ ได้ โอนเงิ นที่ ได้ จากการจํา หน่ ายหน่ว ยทรัสต์
ให้ ทรัสตี และกองทรัสต์ ไ ด้ ก่อตั ้งขึ ้นอย่า งสมบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ แล้ วบริ ษัทฯจะ
ดําเนินการยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ พิจารณารับหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และเมื่อ
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นําหน่วยทรัสต์ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้
ถือหน่วยทรัสต์จะสามารถทําการซื ้อ / ขายหน่วยทรัสต์ ผ่านระบบ “การซื ้อ / ขายหน่วยทรัสต์
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์ ” ได้ โดยปฏิ บัติ ตามกฎ ระเบี ยบ และวิธี ปฏิ บัติ ของตลาด
หลักทรัพ ย์ ทั ้งนี ้ บริ ษัท ฯจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือ หน่ วยทรั สต์ ทราบถึง กํ าหนดเวลาดัง กล่าวโดยการ
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และผู้ลงทุนโดยมิชกั ช้ า
เมื่ อ กองทรั ส ต์ นํ า เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการเสนอขายหน่ ว ยทรั สต์ ไ ปลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น หลัก ของ
กองทรัสต์ กองทรัสต์โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ (รายละเอียดเกี่ยวกับการได้ รับ
ความเห็นชอบให้ เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอี ยดเกี ่ยวกับ
การได้รับความเห็ นชอบให้เ ป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ )) จะนําทรัพย์ สิน หลัก ดังกล่าวไปจัดหา
ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ เช่า ให้ เช่ าช่วง การให้ ใช้ พื ้นที่ใ นลักษณะคล้ ายคลึงกันกับ
การให้ เ ช่า การให้ บริ ก ารที่เกี่ ยวข้ องกับการเช่าหรื อ ทรัพย์ สิน ที่ให้ เช่ า โดยบริ ษัทฯ ในฐานะ
ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายหรื อแต่งตั ้งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager)
ซึง่ จะมีการแต่งตั ้งขึ ้นตามข้ อกําหนดในสัญญาฉบับนี ้ กฎหมายและประกาศของสํานักงาน
ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ได้
ในการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯและการจัด การทรั พ ย์ สิน ของกองทรั สต์ จะอยู่ภ ายใต้ ก าร
ควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ลโดยทรั ส ตี เพื่ อ ให้ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และผู้ บริ ห าร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่ อ นไขแห่ ง สั ญ ญานี ้ และหลั ก เกณฑ์ ที่
พระราชบัญญัติทรัสต์ รวมทั ้งประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์
ทั ้งนี ้ กองทรัสต์ จ ะไม่ ดําเนิ นการในลักษณะใดที่เ ป็ นการใช้ กองทรัสต์ เ ข้ าดํ าเนิน ธุรกิจ หรื อ
ประกอบธุ รกิ จเอง อีก ทัง้ กองทรั สต์ จ ะไม่นํ า อสัง หาริ มทรั พ ย์ ของกองทรั สต์ อ อกให้ เ ช่ า แก่
บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนําอสังหาริ มทรัพย์ นั ้นไปใช้ ประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรม
หรือไม่ชอบด้ วยกฎหมาย นอกจากนี ้ กองทรัสต์ สามารถลงทุนในทรัพย์ สินอื่นนอกเหนือจาก
การลงทุนในทรัพย์ สินหลักได้ ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์ และสัดส่วนที่กําหนดไว้ ในประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ทั ้งนี ้กองทรัสต์ มีรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี และรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกให้ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2.3

ผู้ก่อตั ้งทรัสต์
บริษัทอมตะ ซัมมิท รี ทส์แมเนจเม้ นท์ จํากัด ตั ้งอยู่เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2792-0089 เป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษัทจํากัด
จดทะเบียนจัดตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ตามกฎหมายไทย บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท
อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จํากัดถือหุ้นในบริษัทฯ เป็ นจํานวนร้ อยละเก้ าสิบเก้ าจุดเก้ าเก้ าเจ็ด (99.997)
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ของหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทั ้งหมดของบริษัทฯ (รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ างการถือหุ้นและโครงสร้ างการ
บริหารจัดการของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (รายละเอี ยดเกี ่ยวกับโครงสร้ างการถื อหุ้น และ
โครงสร้างการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ))
บริษัทฯ ตกลงที่จะโอนเงินที่ได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ด้วยความไว้ วางใจให้ ทรัสตีจัดการทรัพย์ สิน
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และเมื่อการก่อตั ้งกองทรัสต์ มีผลสมบูรณ์ แล้ ว บริ ษัทฯ
ในฐานะผู้ก่อตั ้งทรัสต์จะเข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
อนึ่ง ในกรณี ที่ ผ้ กู ่ อตัง้ ทรั สต์ ป ระสงค์ จะถือ หน่ว ยทรั สต์ ข องกองทรั สต์ ผู้ก่อตัง้ ทรั สต์ แ ละกลุ่ม บุค คล
เดียวกันกับผู้ก่อตั ้งทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละห้ าสิบ (50) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ ที่
จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกองทรัสต์ หรือในสัดส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนด
2.4

ทรัสตี
บริ ษัทหลักทรั พย์ จดั การกองทุน กสิกรไทยจํากัด ("ทรั สตี") ตั ้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคาร
กสิกรไทย ชั ้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02673-3999 เป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษัทจํากัด จดทะเบียนจัดตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ตาม
กฎหมายไทย ทรัสตี เ ป็ นผู้มีคุณสมบัติ ต ามที่ กํ าหนดไว้ ใ นพระราชบัญญั ติ ทรั สต์ และประกาศอื่ น ที่
เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยทรัสตีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี ซึ่งรายละเอียด
เกี่ยวกับการได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีปรากฏตามเอกสารแนบ 3 (รายละเอี ยดเกี ่ยวกับ
การได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิ จเป็ นทรัสตี)
ทรัสตีตกลงที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ โดยตกลงเข้ าถือทรัพย์ สินที่จะเป็ นกองทรัสต์ ซึ่งผู้
ก่อ ตัง้ ทรั สต์ โ อนให้ แ ก่ ท รั สตี ด้ว ยความไว้ วางใจให้ จัด การทรั พ ย์ สิน ดังกล่า วเพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ถื อ
หน่ วยทรั สต์ ต ามข้ อ ตกลงและเงื่อ นไขแห่ งสัญญานี ้ โดยหน้ าที่ หลักของทรัสตีเ กี่ ยวกับ กองทรั สต์ จ ะ
เป็ นไปตามที่กํ าหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี แ้ ละกฎหมายที่เ กี่ย วข้ อง นอกจากนี ้ ทรัสตีมี ระบบงานเพื่ อ
ดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วซึ่ ง เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ท รั ส ต์ และประกาศอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ องตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. จะได้ ประกาศกําหนด หรือแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป
อนึง่ ในกรณีที่ทรัสตีประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ทรัสตีและกลุม่ บุคคลเดียวกันกับทรัสตีจะ
ถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละห้ าสิบ (50) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของ
กองทรัสต์ หรื อในสัดส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดหรื อจะแก้ ไขเพิ่มเติม
ต่อไป

2.5

ผู้จดั การกองทรัสต์
เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ วบริ ษัทฯตกลงที่จะเข้ ารับดูแลจัดการทรัพย์ สินของ
กองทรัสต์ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีโดยมีขอบเขต อํานาจ หน้ าที่และ
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ความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ ในสัญญานี ้ ตลอดจนสัญญาแต่งตั ้งผู้จัดการกองทรัสต์ และข้ อตกลง
อื่นระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี
อนึง่ ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ และกลุ่ม
บุคคลเดียวกันกับผู้จดั การกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์ รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละห้ าสิบ (50) ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกองทรัสต์ หรื อในสัดส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะกําหนดหรือที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป
2.6

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้ถือ หน่ว ยทรัสต์ ต ามที่ ป รากฏชื่อ ในสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ซึ่ง ได้ จัด ทํ า ตามหลัก เกณฑ์ แ ละ
ขั ้นตอนที่กําหนดในสัญญานี ้เป็ นผู้รับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ อนึ่ง ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ มี
สิทธิและหน้ าที่ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์ และหลักเกณฑ์ อื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่สํานักงาน
ก.ล.ต. จะได้ ประกาศกําหนด หรือแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป

2.7

ทรัพย์สนิ ที่จะให้ เป็ นกองทรัสต์
ทรัพย์สนิ เริ่มต้ น (Initial Assets) ที่จะให้ เป็ นกองทรัสต์ ได้ แก่ เงินที่ผ้ ูก่อตั ้งทรัสต์ ได้ รับจากการจําหน่าย
หน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั ้งแรก โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ก่อตั ้งทรัสต์ มีหน้ าที่โอนเงินที่ได้
จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตีเพื่อให้ การก่อตั ้งกองทรัสต์ แล้ วเสร็ จภายในสิบห้ า (15) วันนับ
แต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ ว่ามีการโอนเงินดังกล่าว พร้ อม
กับรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ภายหลังจากที่กองทรัสต์โดยทรัสตีได้ รับทรัพย์ สินเริ่ มต้ น (Initial Assets) ดังกล่าว กองทรัสต์ จะลงทุน
ในทรั พ ย์ สิน หลัก ตามที่ ระบุไ ว้ ใ นข้ อ 8.1 ของสัญญาฉบับ นี ้ โดยรายละเอี ย ดของทรั พ ย์ สิ น หลัก ที่
กองทรัสต์จะลงทุนครั ้งแรกปรากฏตามเอกสารแนบ 4 (บัญชี ทรัพย์ สิน) ทั ้งนี ้ ในการเข้ าลงทุนทรัพย์ สิน
หลักที่กองทรัสต์จะลงทุนครั ้งแรก กองทรัสต์จะนําทรัพย์ สินเริ่ มต้ น เงินประกันการเช่าและเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรื อบริ ษัทประกันภัย มาใช้ ในการลงทุนทรัพย์ สินหลักดังกล่าวโดย
จํานวนเงินกู้และข้ อกําหนดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินให้ เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่ว ยทรัสต์ ข องกองทรัสต์ แ ละตามสัญญาระหว่า งทรั สตี กับ ผู้ใ ห้ ก้ ู นอกจากนี ้ ทรัพ ย์ สินที่ จะให้ เป็ น
กองทรัสต์ ยังรวมถึงทรั พย์ สิน อื่นที่ก องทรั สต์ จะได้ มาเพิ่มเติมตามข้ อตกลงและเงื่ อนไขแห่งสัญญานี ้
ตลอดจนหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง

2.8

วันที่จดั ตั ้งกองทรัสต์
วันที่จัดตัง้ กองทรัสต์ ได้ แ ก่วันที่ [•] ซึ่งเป็ นวันที่ได้ ทําสัญญานี ้ และจะมีผลสมบูรณ์ เ มื่อผู้จัด จําหน่า ย
หลักทรัพย์ได้ โอนเงินซึง่ เป็ นค่าขายหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายครั ้งแรกทั ้งหมดให้ แก่ทรัสตี

7

ร่างแก้ ไข วันที่ 31 มีนาคม 2558
3.

หน่ วยทรั สต์
หน่วยทรัสต์ คือ สิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ จากกองทรัสต์ แบ่งออกเป็ นหน่วย หน่วยละเท่า ๆ กัน โดยมูลค่า ที่
ตราไว้ ข องหน่ว ยทรัสต์ คือ หน่ว ยละ [•] ([•]) บาทและหน่ว ยทรัสต์ จ ะให้ สิท ธิ แ ก่ผ้ ูถือ หน่ว ยทรัสต์ เ ท่า ๆกัน
ตามข้ อ ตกลงและเงื ่อ นไขของสัญญาฉบับ นี ้และกฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ ง สํา หรับ การเป็ นผู้รับ ประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์ นอกจากนี ้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี ้มิได้ ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นหน่วยทรัสต์ประเภทระบุชื่อผู้ถือและชําระเต็มมูลค่าทั ้งหมด รวมทั ้งไม่
มีข้อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้ นแต่ข้อจํากัดที่เป็ นไปตามกฎหมาย ตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั ้งแรกมีจํานวนหน่วยทรัสต์ ทั ้งสิ ้น ไม่เกินกว่า [•] ([•])หน่วย และคิดเป็ นมูลค่า
ไม่เกิน สามพันเจ็ดร้ อยล้ าน (3,700,000,000) บาท

4.

การเพิ่มทุนของกองทรั สต์
4.1

อํานาจหน้ าทีข่ องผู้จดั การกองทรัสต์ในการเพิ่มทุน
4.1.1

กองทรัสต์ อาจเพิ่มทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ ใหม่เพื่อเสนอขายตามข้ อตกลงและเงื่อนไขแห่ง
สัญญานี ้ ตลอดจนพระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ และข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกําหนด ทั ้งนี ้ ให้
ผู้จัด การกองทรั สต์ มี ห น้ าที่ ดํ า เนิ นการต่ างๆ ที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ การเพิ่ ม ทุน ของกองทรั สต์ ซึ่ง
รวมถึง แต่ ไ ม่ จํ ากัด เฉพาะการจัด ประชุม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ เ พื่ อ ขอมติ อ นุมัติ ใ ห้ เ พิ่ม ทุน และ
ดําเนินการอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้ องและให้ เป็ นไปตาม พระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ ข้ อกําหนดที่
เกี่ยวข้ อง และมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

4.1.2

กองทรัสต์อาจเพิ่มทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขายเป็ นการทัว่ ไปต่อผู้ลงทุน ต่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ หรื อเสนอขายเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ู
ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ บ างรายก็ ไ ด้ โดยให้ เป็ นไปตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ละ
ข้ อกําหนดในสัญญาฉบับนี ้

4.1.3

การออกหน่ ว ยทรั สต์ เ พื่ อ เพิ่ ม ทุน ของกองทรั สต์ ใ ห้ อ อกเป็ นหน่ ว ยเต็ ม กองทรั สต์ จ ะออก
หน่วยทรัสต์ที่เป็ นเศษมิได้ ในการออกหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามจํานวนเงินค่าจองซื ้อนั ้น
ให้ ผ้ จู องซื ้อได้ รับหน่วยทรัสต์เป็ นจํานวนเต็มเท่านั ้น

4.1.4

การออกหน่ว ยทรัสต์ เ พื่อ เพิ่ มทุน ของกองทรั สต์ ใ ห้ กระทํ าเฉพาะวันทํ า การเท่ านัน้ เว้ น แต่
ผู้จดั การกองทรัสต์จะกําหนดเป็ นประการอื่นใดโดยได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีก่อน

4.1.5

หากการเพิ่ มทุนของกองทรัสต์ จะก่ อให้ เ กิดความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ ระหว่ างผู้จัดการ
กองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ และบุคคลที่
เกี่ ย วโยงกัน ของผู้จัด การกองทรั สต์ ไ ม่ มี สิท ธิ อ อกเสียงในวาระที่ เ กี่ ย วกับ การเพิ่ ม ทุน ของ
กองทรัสต์และการออกหน่วยทรัสต์
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4.1.6

4.2

ผู้จัด การกองทรั สต์ มี หน้ าที่ดํ าเนินการตามที่สมควรเพื่ อให้ หน่ วยทรัสต์ ที่อ อกใหม่ ในแต่ละ
คราวสามารถเข้ าเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายในสี่สิบห้ าวัน (45) นับ
แต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในแต่ละคราวนั ้น

เหตุในการเพิ่มทุน
เหตุในการเพิ่มทุนกองทรัสต์มีดงั ต่อไปนี ้

4.3

4.2.1

เพิ่มทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มเติมจากทรัพย์ สิน
หลักของกองทรัสต์ที่มีอยู่เดิม

4.2.2

เพิ่ ม ทุน เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หรื อ ซ่ อ มแซมทรั พ ย์ สิน ของกองทรั สต์ ซึ่ง รวมถึง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
กองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ มีสิทธิ การเช่าให้ อยู่ในสภาพดีและมีความพร้ อมที่
จะใช้ หาผลประโยชน์

4.2.3

เพิ่มทุนเพื่อต่อเติมหรือก่อสร้ างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้ วซึ่งเป็ นของกองทรัสต์ หรื อที่
กองทรัสต์มีสทิ ธิการเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์

4.2.4

เพิ่มทุนเพื่อชําระเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต์

4.2.5

เหตุอื่นใดที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรและจําเป็ นขอให้ มีการเพิ่มทุน

กระบวนการเพิ่มทุน
4.3.1

การเพิ่ ม ทุน ของกองทรั สต์ จ ะกระทํ า ได้ ต่ อ เมื่ อ ไม่ ขัด หรื อ แย้ ง กับ เจตนารมณ์ ใ นการก่ อ ตัง้
กองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

4.3.2

การเพิ่มทุนของกองทรัสต์จะต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ มีมติอนุมัติให้ เพิ่ม
ทุน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
(1)

การเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
บางราย ต้ องไม่มีผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งถือหน่วยทรัสต์ รวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบ (10)
ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ ออกเสียงคัดค้ าน
การเพิ่มทุน

(2)

ในกรณีที่เป็ นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate) ให้ กระทําได้ เ ฉพาะกรณีที่ แสดงไว้ อย่ างชัดเจนว่ าการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ ใหม่จากการเพิ่ มทุนจะเป็ นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ ใ น
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิ บัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
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ของบริ ษั ทจดทะเบี ยนโดยอนุโลม และตามแนวทางที่ สํานักงาน ก.ล.ต. กํ าหนดใน
รายละเอียดเพื่อให้ เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิ (ถ้ ามี) ทั ้งนี ้ การเพิ่มทุนต้ องกระทําให้
แล้ วเสร็จภายในหนึง่ (1) ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุน

5.

4.3.3

ในกรณีที่เป็ นการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์ สินหลักเพิ่มเติม ต้ องผ่านกระบวนการเกี่ยวกับ
การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ตามที่กําหนดในข้ อ 8.1.4 แห่งสัญญานี ้ และหากเป็ น
การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ ต้ องผ่านการดําเนินการตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 12.1 แห่งสัญญานี ้

4.3.4

ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่

การลดทุนชําระแล้ วของกองทรั สต์
5.1

อํานาจหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ในการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ มีอํานาจหน้ าที่ในการดําเนินการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ โดยดําเนินการให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป

5.2

5.3

เหตุในการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ให้ มีได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
5.2.1

เป็ นการลดทุนชําระแล้ วตามแผนที่กําหนดไว้ อย่างชัดเจนในสัญญานี ้

5.2.2

กองทรัสต์ มีสภาพคล่องส่วนเกินที่ เหลืออยู่ภายหลังจากการจําหน่ ายอสัง หาริ มทรั พย์ หรื อ
สิทธิ การเช่าอสัง หาริ มทรั พย์ หรื อ การตัดจํ าหน่ายสิทธิ การเช่าอสัง หาริ มทรั พย์ (ถ้ า มี) ทั ้งนี ้
ต้ องปรากฏข้ อเท็จจริงด้ วยว่า กองทรัสต์ไม่มีกําไรสะสมเหลืออยู่แล้ ว

5.2.3

กองทรั สต์ มี ก ารเพิ่ม ทุน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ง อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ เพิ่ ม เติ ม แต่ ป รากฏเหตุขัด ข้ อ งใน
ภายหลัง ทําให้ ไม่สามารถได้ มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว

5.2.4

กองทรัสต์มีรายการค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ ในการคํานวณกําไรสุทธิ
ที่ปรับปรุงแล้ วของกองทรัสต์ ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 14.1 แห่งสัญญานี ้

5.2.5

กรณีอื่นใดที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ได้

กระบวนการลดทุนชําระแล้ ว
5.3.1

การลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ จะกระทําได้ ต่ อเมื่อไม่ ขัดหรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ ในการ
ก่อตั ้งกองทรัสต์ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎมายดังกล่าว

5.3.2

ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิให้ ลดทุนชําระแล้ ว แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการลดทุน
เพราะเหตุต ามที่ กํา หนดไว้ ใ นข้ อ 5.2.1 ถึง 5.2.4 ของสัญญาฉบับ นี ้ ผู้จัด การกองทรั สต์
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สามารถดํ า เนิ น การลดทุน ชํ า ระแล้ ว ของกองทรั สต์ ไ ด้ โ ดยไม่ ต้ อ งได้ รั บ มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์

6.

5.3.3

ผู้จดั การกองทรัสต์ดําเนินการลดทุนชําระแล้ วด้ วยวิธีการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ให้ ตํ่าลงเท่านั ้น

5.3.4

ผู้จดั การกองทรัสต์จะเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ ที่ใช้ ในการลดทุนชําระ
แล้ วจากมูลค่า ทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพัก การโอนหน่ว ยทรัสต์
ทั ้งนี ้ เงินที่เฉลีย่ คืนต้ องมิได้ มาจากเงินกําไรของกองทรัสต์

ผู้ถอื หน่ วยทรั สต์
6.1

การเป็ นผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ มิ ไ ด้ ก่ อ ให้ เกิ ด นิ ติ สัม พั น ธ์ ใ นลัก ษณะของตั ว การตั ว แทนระหว่ า งผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์กบั ทรัสตี และมิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ ในลักษณะของการเป็ นหุ้นส่วนหรื อลักษณะอื่นใด
ระหว่างทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์ และในระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกัน

6.2

การเป็ นผู้ถือหน่ว ยทรัสต์ มิไ ด้ ทํ าให้ บุค คลดัง กล่าวมี ความรับ ผิดในกรณี ที่ทรั พย์ สิน ของกองทรัสต์ ไ ม่
เพียงพอต่อการชําระหนี ้ให้ แก่ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อเจ้ าหนี ้ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จัดการ
กองทรัสต์ และเจ้ าหนี ้ของกองทรัสต์จะบังคับชําระหนี ้ได้ จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เท่านั ้น

6.3

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิเรียกให้ กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ไม่เกินไปกว่าเงินกําไรหลังหักเงินต้ น
จากการกู้ยืม ที่ ถึง กํา หนดชํ า ระ (ถ้ า มี ) ค่า ใช้ จ่ า ย และค่ า สํา รองต่ างๆ ตามที่ก ฎหมายอนุญาตให้
กองทรัสต์หกั ได้ และมีสิทธิ เรี ยกให้ คืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุนของกองทรัสต์ ที่ปรับปรุ งด้ วย
ส่วนเกินหรือส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์

6.4

ไม่ว่าในกรณีใดๆ มิให้ ตีความสัญญานี ้ไปในทางที่ก่อให้ เกิดผลขัด หรือแย้ งกับข้ อกําหนดตามข้ อ6.1 ข้ อ
6.2 และข้ อ6.3

6.5

การเป็ นผู้ถื อหน่วยทรัสต์ ไม่ทําให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ มีกรรมสิทธิ์ และมี สิทธิ เรี ยกร้ องเหนือทรัพย์ สินของ
กองทรัสต์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องให้
โอนทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์มีเพียงสิทธิ ติดตามเอาทรัพย์ สิน
ของกองทรัสต์ คืนจากบุคคลภายนอกในกรณีที่ทรัสตีและ/หรื อผู้จัดการกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ ไม่
เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในสัญญานี ้ หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์ อันเป็ นผลให้ ทรัพย์ สินในกองทรัสต์ ถูก
จําหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติทรัสต์กําหนด

6.6

ผู้ถือ หน่ วยทรั สต์ ไ ม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ต่อ ผู้จัด การกองทรั สต์ ห รื อ ทรั สตีใ นการชํ า ระเงิ น อื่ น ใดเพิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่
กองทรัสต์หลังจากที่ได้ ชําระเงินค่าหน่วยทรัสต์ ครบถ้ วนแล้ ว และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ไม่มีความรับผิดอื่น
ใดเพิ่มเติมอีกสําหรับหน่วยทรัสต์ที่ถือนั ้น
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7.

6.7

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนซักถาม และ
แสดงความเห็ นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการกองทรั สต์ ของทรัสตีแ ละผู้จัด การกองทรัสต์ ว่าเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ที่ก ฎหมายที่เกี่ ยวข้ องและสัญญานี ้กําหนดไว้ หรื อไม่ อย่างไรก็ต าม ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ไม่ มี
สิทธิเข้ าแทรกแซงการดําเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations)ของผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี ซึ่ง
เรื่องดังกล่าวให้ ถือเป็ นอํานาจและดุลพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ หรือทรัสตี แล้ วแต่กรณี

6.8

ผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีสิทธิ ลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ โดยเป็ นไป
ตามเงื่ อ นไขและหลัก เกณฑ์ ที่กํ า หนดไว้ ใ นสัญญานี ้ ทรัสตี หรื อ ผู้จัด การกองทรัสต์ จ ะแก้ ไขเพิ่ม เติ ม
สัญญานี ้ หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ เมื่อได้ รับมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้

6.9

ผู้ถือหน่ว ยทรัสต์ มี สิท ธิ ที่ จ ะได้ รับการจัด สรรผลตอบแทนจากกองทรั สต์ ตามหลักเกณฑ์ และวิ ธีก าร
ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 14แห่งสัญญานี ้

6.10

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิที่จะโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทั ้งนี ้จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ตามที่
กําหนดไว้ ในข้ อ 7.2แห่งสัญญานี ้

6.11

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกกองทรัสต์หรื อลดทุน โดยในกรณีของการเลิกกองทรัสต์
นัน้ ทรั ส ตี ซึ่ง เป็ นผู้มี อํ า นาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกับ การชํ า ระบัญชี ก องทรั สต์ อ าจจัด ให้ มี ผ้ ูชํ า ระบั ญชี โดย
ดํา เนิ น การตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ระบุไว้ ใ นสัญญานี ้ อนึ่ง ผู้ถือ หน่ ว ยทรั สต์ จะได้ รับเงิ น คื น ก็
ต่อเมื่อกองทรัสต์ มีทรัพย์ สินคงเหลือภายหลังจากได้ หักค่าใช้ จ่ายและชําระหนี ้ของกองทรัสต์ เมื่อเลิก
กองทรัสต์ แ ล้ วเท่ านั ้นสําหรับ กรณี การลดทุนชํ าระแล้ ว ให้ ผ้ จู ัด การกองทรัสต์ ดํ าเนิน การเฉลี่ยเงินคื น
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และประกาศ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

6.12

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
6.12.1

ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ข องกองทรั สต์ สามารถนํ า หน่ ว ยทรั ส ต์ ไ ปจํ า นํ า ได้ ต ามกฎหมายตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ทรัสตีและ/หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

6.12.2

ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ ลงมติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การกองทรั สต์ ตามเงื่ อ นไขและ
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในสัญญานี ้ และจะต้ องไม่ขัดต่อกฎหมายและประกาศ หลักเกณฑ์
หรือ ข้ อบังคับ ของสํานักงาน ก.ล.ต. และ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ จะต้ องไม่เป็ นการ
เพิ่มภาระของทรัสตี ผู้ก่อทรัสต์ และ ผู้จดั การกองทรัสต์ เกินไปกว่าที่กฎหมายกําหนด

การจัด ทํ าสมุ ด ทะเบีย นผู้ ถือ หน่ ว ยทรั ส ต์ การโอนหน่ วยทรั ส ต์ และข้ อ จํากั ด การโอน และการออก
เอกสารแสดงสิทธิ
7.1

การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์และการออกเอกสารแสดงสิทธิ
7.1.1

ทรั สตี มี ห น้ า ที่ จัด ให้ มี ส มุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โดยทรั สตี อ าจมอบหมายให้ ตลาด
หลักทรัพย์ หรื อผู้ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลัก ทรัพ ย์ ตามพระราชบัญญั ติ
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หลักทรั พย์ ดํา เนินการได้ โดยในกรณีที่ทรั สตีเป็ นผู้จัด ทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เอง
ให้ ทรัสตีปฏิบตั ิให้ เป็ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิ ธี ก ารในการให้ บ ริ ก ารเป็ นนายทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ โ ดยอนุโ ลม และในกรณี ท รั ส ตี
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเป็ นผู้จดั ทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ บุคคลที่ได้ รับมอบหมาย
ดําเนินการจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามประกาศ กร. 14/2555 หรื อประกาศอื่นที่
เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และสัญญานี ้ เว้ นแต่มีการจัดทําหลักฐานตาม
ระบบและหลักเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ ว
7.1.2

สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ มีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1)

(2)

7.1.3

รายละเอียดทัว่ ไป
(ก)

ชื่อผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสตี

(ข)

จํานวนหน่ วยทรัสต์ มูลค่าที่ ตราไว้ ทุนชําระแล้ ว และวัน เดือ น ปี ที่ออก
หน่วยทรัสต์

(ค)

ข้ อจํากัดในเรื่องการโอนในเรื่ องสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือ
หน่ ว ยทรั สต์ ที่ มี สัญชาติ ต่า งด้ า ว สัด ส่ว นการถือ ครองหน่ ว ยทรั สต์ ข อง
ผู้จั ด การกองทรั ส ต์ แ ละกลุ่ม บคคลเดี ย วกัน และทรั ส ตี (ถ้ า มี ก ารถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ) หรื อ สั ด ส่ ว นการถื อ ครองหน่ ว ยทรั ส ต์ อื่ น ใดตามที่
พระราชบัญญั ติ ท รั ส ต์ ห รื อ หลัก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ องที่ สํ า นัก งาน ก.ล.ต.
ประกาศกํ า หนด และให้ รวมถึง หลัก เกณฑ์ ที่เ กี่ ยวข้ องที่ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

รายละเอียดของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย
(ก)

ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ข)

เลขที่ ห น่ ว ยทรั สต์ (ถ้ ามี ) และ/หรื อ เลขที่ ใ บหน่ ว ยทรั สต์ และจํ า นวน
หน่วยทรัสต์ที่ถือ

(ค)

วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็ นหรือขาดจากการเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ง)

วัน เดือน ปี ที่ยกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ ามี)

(จ)

เลขที่คําร้ องขอให้ เปลี่ย นแปลงหรื อ จดแจ้ งรายการในสมุด ทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)

สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าถูกต้ อง และการชําระเงินหรื อทรัพย์ สิน
อื่น รวมทั ้งการให้ สทิ ธิหรื อการจํากัดสิทธิ ใดๆ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุด
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ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากได้ กระทําตามข้ อกําหนดในข้ อผูกพันหรื อตามกฎหมายแล้ ว ให้
ถือว่าทรัสตีได้ ดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่แล้ ว
7.1.4

ทรั ส ตี ห รื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ ป ฏิ เ สธการแสดงชื่ อ ในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ
หน่ วยทรัสต์ ในกรณี ที่ การถื อ หน่ วยทรัสต์ ไ ม่ เป็ นไปตามอัต ราที่ กํา หนดไว้ ในประกาศ ทจ.
49/2555 รวมถึงประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.1.5

ทรั ส ตี ห รื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ จ ะทํ า หลัก ฐานแสดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยทรั ส ต์ หรื อ ใบ
หน่ ว ยทรั สต์ ใ ห้ แก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั สต์ เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ สามารถใช้ อ้ างอิ ง ต่ อ ทรั ส ตี
ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้
อนึ่ง หลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่ วยทรัสต์ หรื อ ใบหน่วยทรัสต์ ที่จะออกให้ แก่ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์
ตามสัญญานี ้ให้ มีรายละเอียดอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1)

มีข้อมูลที่จําเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ สามารถใช้ เป็ นหลักฐานแสดง
สิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้

(2)

มีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จัดการ
กองทรัสต์ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ สามารถติดต่อ
กับบุคคลเหล่านั ้นได้

(3)

มีข้ อมูลที่ แสดงว่ าผู้ถือ หน่ วยทรั สต์ ไ ม่สามารถขายคื นหรื อ ไถ่ ถอนหน่ วยทรั สต์ ไ ด้
และในกรณีที่มีข้อจํากัดสิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องระบุข้อจํากัดสิทธิ เช่นว่านั ้น
ไว้ ให้ ชดั เจน

ทั ้งนี ้รายละเอียดตัวอย่างหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรัสต์ หรื อใบหน่วยทรัสต์ ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5 (ตัวอย่างหลักฐานแสดงสิ ทธิ หรื อใบหน่วยทรัสต์)
7.1.6

7.2

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ขอให้ ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ออกหลักฐานแสดงสิทธิ
ในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าที่สญ
ู หายลบเลือน หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ ทรัสตีต้อง
ออกหรื อ ดําเนินการให้ มีก ารออกหลัก ฐานแสดงสิท ธิ ในหน่ วยทรัสต์ ให้ แ ก่ผ้ ถู ื อหน่ วยทรัสต์
ภายในเวลาอั น ควรโดยทรั ส ตี มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ น้ (ถ้ ามี ) จากการ
ดําเนินการตามคําร้ องขอของผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวได้ ตามจริง

การโอนและข้ อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์
7.2.1

การโอนหน่วยทรัสต์
ภายใต้ บงั คับแห่งข้ อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์ ตามข้ อ 7.2.2 แห่งสัญญานี ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
สามารถโอนหน่วยทรัสต์ได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี ้
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(1)

วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ที่มีใบหน่วยทรัสต์
การโอนหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ใ บหน่ ว ยทรั ส ต์ ย่ อ มสมบู ร ณ์ เ มื่ อ ผู้ โอนได้ สลัก หลัง ใบ
หน่ว ยทรัสต์ โดยระบุชื่ อผู้รับ โอนและลงลายมือ ชื่อของผู้โ อนกับ ผู้รับ โอน และส่ง
มอบใบหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ ห้ แก่ ผ้ ูรั บ โอน การโอนหน่ ว ยทรั สต์ จ ะใช้ ยั น กองทรั สต์ ไ ด้
เมื่อทรั สตี หรื อบุคคลที่ทรัสตี มอบหมายให้ เ ป็ นนายทะเบีย นหน่วยทรัสต์ ไ ด้ รับคํ า
ร้ องขอจากผู้รับโอนหรื อผู้โ อนให้ ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์ แล้ ว แต่จะใช้ ยัน
บุค คลภายนอกได้ เ มื่ อทรั สตี หรื อบุค คลที่ ท รัสตี ม อบหมายให้ เ ป็ นนายทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์ ได้ ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์ แ ล้ ว ในการนี ้ หากทรัสตี หรื อนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่าการโอนหน่วยทรัสต์ นั ้นไม่ถูกต้ องสมบูรณ์ ให้ ทรัสตีหรื อ
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ แจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคําร้ องภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ได้ รับคํา
ร้ องเพื่อดําเนินการแก้ ไข ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนหน่วยทรัสต์ประสงค์ จะได้ ใบหน่วยทรัสต์
ใหม่ให้ ร้องขอต่อทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยทําเป็ นหนังสือลงลายมือ
ชื่อของผู้รับโอนหน่ วยทรั สต์ แ ละมี พยานหนึ่ง (1) คนเป็ นอย่า งน้ อ ยลงลายมือชื่ อ
รับรองลายมือชื่อนั ้น พร้ อมทั ้งเวนคืนใบหน่วยทรัสต์เดิมหรือหลักฐานอื่นให้ แก่ทรัสตี
หรื อนายทะเบีย นหน่ว ยทรัสต์ ในการนี ้ หากทรั สตี หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
เห็นว่าการโอนหน่วยทรัสต์นั ้นถูกต้ องตามกฎหมาย และตามสัญญานี ้แล้ ว ให้ ทรัสตี
หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์ ภายในเจ็ด (7) วันนับ
แต่วนั ได้ รับคําร้ องขอและให้ ทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกใบหน่วยทรัสต์
ให้ ใหม่ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้ รับคําร้ อ งขอนัน้ ทั ้งนี ้ ผู้โอนจะต้ องเสีย
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) ตามที่ทรัสตี หรือบุคคลที่ทรัสตีมอบหมาย
ให้ เป็ นนายทะเบีนหน่วยทรัสต์กําหนด

(2)

วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ ใบหน่วยทรัสต์
ผู้ถือ หน่ว ยทรัสต์ ที่ ประสงค์ จ ะโอนหน่ว ยทรัสต์ ใ นระบบไร้ ใบหน่ ว ยทรั สต์ จ ะต้ อ ง
ปฏิ บั ติ ต ามหลัก เกณฑ์ ที่ ร ะบุ โ ดยนายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ทั ้งนี ้ ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนีย ม
การโอนหน่ ว ยทรั ส ต์ (ถ้ ามี ) ตามที่ น ายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ แ ละ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กําหนด

7.2.2

ข้ อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ที่ออกตามสัญญานี ้สามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่
(1)

การโอนหน่ ว ยทรั ส ต์ นั น้ เป็ นเหตุ ใ ห้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี สั ญ ชาติ ต่ า งด้ าวถื อ
หน่ว ยทรั สต์ ใ นกองทรั สต์ เ กินกว่าร้ อยละสี่สิบเก้ า (49) ของจํา นวนหน่ว ยทรั สต์ ที่
จําหน่ายได้ ทั ้งหมดตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 16.1.2 แห่งสัญญานี ้ และ
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(2)

8.

การโอนหน่วยทรัสต์นั ้นเป็ นเหตุให้ สดั ส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของบุคคลใดซึ่งรวมถึง
บริ ษั ท ฯ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ แ ละกลุ่ม บุ ค คลเดี ย วกั น และทรั ส ตี (ถ้ ามี ก ารถื อ
หน่วยทรัสต์ ) ไม่เป็ นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด

การลงทุนของกองทรั สต์
การลงทุนของกองทรัสต์ ใ ห้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กํ าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และ
คําสัง่ ที่เกี่ยวข้ องอื่นใดที่เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. จะได้ ประกาศกําหนด หรื อ
แก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป
8.1

นโยบายการลงทุนและประเภททรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะลงทุน
8.1.1

การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทางตรง
กองทรัสต์ มี น โยบายการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน หลัก ประเภทอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ห รื อ สิท ธิ การเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ ) และทรัพย์ สินอันเป็ นส่วนควบหรื อ
เครื่องอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าว ทั ้งนี ้ประเภททรัพย์ สินที่กองทรัสต์ จะลงทุนได้ แก่
อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า อาคารโรงงานพร้ อมสํานักงาน พื ้นที่หลังคาหรื อส่วนใด
ส่วนหนึง่ ของอาคารดังกล่าว อสังหาริมทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนหรื อส่งเสริ มธุรกิจ
พั ฒ นาและให้ เช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใดที่ อ าจส่ ง เสริ ม การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์มีหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังต่อไปนี ้
(1)

กองทรั ส ต์ จ ะต้ องลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ได้ มาซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครอง ทั ้งนี ้ ในกรณี ที่เป็ นการได้ ม าซึ่ง สิทธิ ค รอบครองต้ องเป็ นกรณีใ ดกรณี
หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

เป็ นการได้ มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ที่มีการออก น.ส. 3 ก.

(ข)

เป็ นการได้ มาซึง่ สิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ ที่มีการออกตราสารแสดง
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.

(2)

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนและได้ มาต้ องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรื อมี
ข้ อพิพาทใด ๆ เว้ นแต่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และทรัสตีได้ พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรว่า การอยู่ภายใต้ บังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรื อการมีข้อพิพาทนั ้นไม่
กระทบต่อ การหาประโยชน์ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พย์ ดัง กล่าวอย่ า งมี นัย สําคัญ และ
เงื่อนไขการได้ มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์นั ้นยังเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(3)

การทํ า สัญ ญาเพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ ล งทุ น นั น้ ต้ องไม่ มี
ข้ อตกลงหรื อ ข้ อผู ก พั น ใด ๆ ที่ อ าจมี ผ ลให้ กองทรั ส ต์ ไ ม่ ส ามารถจํ า หน่ า ย
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อสังหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะที่มีการจําหน่าย) เช่น ข้ อตกลงที่ให้ สิทธิ
แก่ ค่สู ัญญาในการซื ้ออสังหาริ ม ทรั พย์ ของกองทรั สต์ ไ ด้ ก่ อนบุค คลอื่น โดยมีก าร
กําหนดราคาไว้ แน่นอนล่วงหน้ า เป็ นต้ น หรืออาจมีผลให้ กองทรัสต์ มีหน้ าที่มากกว่า
หน้ าที่ปกติที่ผ้ เู ช่าพึงมีเมื่อสัญญาเช่าสิ ้นสุดลง
(4)

อสังหาริมทรัพย์ ที่ได้ มาต้ องพร้ อมจะนําไปจัดหาประโยชน์ คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ า (75) ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ขออนุญาตเสนอขายรวมทั ้ง
จํานวนเงินกู้ยืม ทั ้งนี ้ กองทรัสต์ อาจลงทุนในโครงการที่ยังก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จได้
โดยมูลค่าของเงินลงทุนที่จะทําให้ ได้ มาและใช้ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ให้ แล้ วเสร็ จ
เพื่อนําไปจัดหาประโยชน์ ต้ องไม่เกินร้ อยละสิบ (10) ของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของ
กองทรั สต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่ ว ยทรั สต์ )และต้ อ งแสดงได้ ว่ าจะมี เงิ น ทุน
หมุน เวี ย นเพี ย งพอเพื่ อ การพัฒ นาดัง กล่า ว โดยไม่ ก ระทบกับ ความอยู่รอดของ
กองทรัสต์ด้วย

(5)

อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั สต์ ล งทุน ต้ อ งผ่ า นการประเมิ น มู ลค่ า ตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(ก)

เป็ นการประเมิ นมูลค่ า อย่ างเต็ มรู ป แบบที่ มีก ารตรวจสอบเอกสารสิท ธิ
และเป็ นไปเพื่อ วัตถุประสงค์ สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อ มูลต่อ ผู้ลงทุน
เป็ นเวลาไม่ เ กิ น หก (6) เดื อ นก่ อ นวั น ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อย่างน้ อยสอง (2) ราย และ

(ข)

ผู้ป ระเมิ นมูลค่า ทรั พย์ สินตาม (ก) ต้ อ งเป็ นผู้ประเมิน มูลค่ าทรัพ ย์ สิน ที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(6)

อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ ไ ด้ มาต้ อ งมี มูล ค่ า รวมกั น ไม่ น้ อยกว่ า ห้ าร้ อยล้ า น
(500,000,000) บาท ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ จํานวนเงิ นที่จ ะได้ จากการระดมทุนผ่า นการ
เสนอขายหน่ วยทรัสต์ น้อ ยกว่ามูลค่า อสังหาริ มทรัพย์ ที่ป ระสงค์ จ ะลงทุน บริ ษัท ฯ
ต้ องแสดงได้ ว่ามีแหล่งเงินทุนอื่นเพียงพอที่จะทําให้ ได้ มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว

(7)

ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ จ ะลงทุ น เพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ ง สิ ท ธิ ค รอบครองโดยการเช่ า ช่ ว ง
อสังหาริมทรัพย์ หรื อ เช่าอาคาร หรื อ โรงเรื อน หรื อสิ่งปลูกสร้ างที่ผ้ ูให้ เช่ามิได้ เป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ ตามโฉนดที่ดินหรื อผู้มีสิทธิ ครอบครองตามหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ ผู้ จัด การกองทรั สต์ ต้ อ งจัด ให้ มี ม าตรการป้ องกัน ความเสี่ย งหรื อ การ
เยียวยาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นกับกองทรัสต์อนั เนื่องมาจากการลงทุนเพื่อให้
ได้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ค รอบครองโดยการเช่ า ช่ ว งอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ เช่ า อาคาร หรื อ
โรงเรื อ น หรื อ สิ่ง ปลูก สร้ างที่ ผ้ ูเ ช่ า มิ ไ ด้ เป็ นเจ้ า ของกรรมสิทธิ์ เช่ น จัด ให้ มี บ ริ ษั ท
ประกันภัยที่ทรัสตียอมรับเป็ นผู้รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการบอก
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เลิกสัญญาของเจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้มีสทิ ธิครอบครองดังกล่าว จัดให้ มีการ
จํานองเพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา จัดให้ มีข้อตกลงกระทําการจากบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องเพื่อรองรับการปฏิ บัติตามสัญญา และชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่กองทรัสต์
จั ด ให้ มี ก ารรั บ ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสัญ ญาโดยการวางหลัก ทรั พ ย์ เ พื่ อ เป็ น
หลักประกัน จัดให้ มีข้อสัญญาหรือข้ อตกลงที่ให้ สิทธิ กองทรัสต์ สามารถเข้ าไปแก้ ไข
การผิดสัญญาโดยตรงกับเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ได้ เป็ นต้ น และผู้จัดการกองทรัสต์ ต้อง
จัดให้ มีการเปิ ดเผยความเสีย่ งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ทราบ โดยระบุไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อ มูลถึง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึน้ กับ ผลประกอบการของกองทรั สต์ ห าก
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ ตามโฉนดที่ดินหรื อผู้มีสิทธิ ครอบครองตามหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์บอกเลิกสัญญา
(8)

8.1.2

ในกรณี ที่กองทรัสต์ ได้ มาซึ่งกรรมสิท ธิ์ ในอสังหาริ ม ทรัพ ย์ และผู้จัดการกองทรัสต์
ประสงค์ จ ะจัดหาผลประโยชน์ จากอสัง หาริ มทรัพ ย์ ดังกล่าวโดยการให้ เ ช่า แก่ เจ้ า
ของเดิม ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องกําหนดค่าเช่าที่เรียกเก็บจากเจ้ าของเดิมในลักษณะ
ที่ เ ป็ นธรรมเนี ย มทางค้ าปกติ เ สมื อ นเป็ นการทํ า ธุ ร กรรมกั บ คู่ ค้ าทั่ ว ไปที่ เ ป็ น
บุคคลภายนอก

การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทางอ้ อม
การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ต ามที่กํ าหนดไว้ ใ นข้ อ 8.1.1 แห่งสัญญานี ผ้ ่า นการถื อหุ้นใน
บริษัทที่จดั ตั ้งขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ โดยการ
ลงทุนดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้

8.1.3

(1)

กองทรั สต์ ต้ อ งถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ดัง กล่า วไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละเก้ า สิ บ เก้ า (99) ของ
จํานวนหุ้น ที่จํ าหน่ ายได้ แล้ วทั ้งหมดและไม่น้ อยกว่ าร้ อยละเก้ า สิบ เก้ า (99) ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัทนั ้น

(2)

แสดงได้ ว่ามี มาตรการหรื อกลไกที่จ ะทํา ให้ ท รัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ สามารถ
ดูแลและควบคุมให้ บริ ษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็ นไปตามสัญญานี ้ และ
หลั ก เกณฑ์ ใ นประกาศ ทจ. 49/2555และประกาศอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ องตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ า หนดในทํ า นองเดี ย วกั บ กรณี ที่ ก องทรั ส ต์ ล งทุ น ใน
ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทางตรง

ข้ อจํากัดการลงทุน
กองทรัสต์ ไม่มีนโยบายในการลงทุนทรัพ ย์ สินอื่นใดนอกเหนื อจากประเภททรัพย์ สินที่มีการ
ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
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8.1.4

วิธีการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
(1)

การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
(ก)

ในการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครั ้ง ผู้จดั การกองทรัสต์ ต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
• ตรวจสอบและสอบทาน (การทํ า Due Diligence)ข้ อมูลและสัญญา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี)ในเรื่องต่อไปนี ้
-

สภาพของอสังหาริมทรัพย์ เช่น สภาพที่ตั ้ง ทางเข้ าออก โอกาส
ในการจัดหารายได้ และภาระผูกพันต่างๆของอสังหาริ มทรัพ ย์
นั ้น เป็ นต้ น

-

ข้ อ มู ล กฎ ห มา ยข อ ง อ สั ง ห า ริ มท รั พ ย์ ที่ จ ะ ลง ทุ น แ ละ
ความสามารถของคู่สัญญาในการเข้ า ทํ า นิ ติ ก รรม ตลอดจน
ความครบถ้ วน ถูกต้ องและบังคับได้ ตามกฎหมายของเอกสาร
สิทธิหรือเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้ อง

-

ในกรณี ที่ อ สัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จ ะลงทุ น อยู่ใ นต่ า งประเทศ ต้ อ ง
ตรวจสอบและสอบทานความสามารถของกองทรั สต์ ใ นการ
ได้ มาถื อ ครองและภาระผู ก พั น ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต าม
กฎหมายของประเทศดังกล่าวรวมถึงกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องของ
ประเทศนัน้ ด้ ว ยโดยต้ อ งจัด ให้ มี ค วามเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาทาง
กฎหมายที่เชี่ยวชาญในกฎหมายของประเทศนั ้นประกอบการ
ตรวจสอบและสอบทานด้ วย

-

ข้ อมูลด้ านการเงินของอสังหาริมทรัพย์ และความเหมาะสมอื่นๆ
ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั ้น

โดยในกรณีที่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า หรือผู้โอนสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ห รื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ผู้ จั ด การ
กองทรั ส ต์ ผู้จัด การกองทรั สต์ จ ะจัด ให้ มี ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้ วย
ทั ้งนี ้การตรวจสอบและสอบทานทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ เป็ นไปเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
• ประเมิ นมูลค่า ทรัพย์ สินหลักอย่างน้ อ ยตามที่ กําหนดไว้ ในข้ อ 11.1
แห่งสัญญานี ้
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• ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ จ ะลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ น
ลัก ษณะที่ เ ป็ นการเช่ าช่ วง จะจัด ให้ มี มาตรการป้องกันความเสี่ย ง
หรื อการเยียวยาความเสียหายที่ อาจเกิด ขึ ้นจากการผิด สัญญาเช่ า
หรือการไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า
(ข)

การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติม ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
• ในด้ านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมที่เข้ าลักษณะดังต่อไปนี ้
-

เป็ นไปตามสัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

-

เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์

-

สมเหตุสมผลและใช้ ราคาที่เป็ นธรรม

-

ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี)
อยู่ในอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม

-

ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทําธุรกรรมไม่มีส่วนร่ วมใน
การตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรมนั ้น

• ในด้ านระบบในการอนุมตั ิ ต้ องผ่านการดําเนินการดังต่อไปนี ้
-

ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี ว่ า เป็ นธุ รกรรมที่ เ ป็ นไปตาม
สัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว

-

ในกรณีที่เป็ นการได้ มาซึ่งทรัพย์ สินหลักที่ มีมูลค่าตั ้งแต่ร้อยละ
สิบ (10) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ขึ ้นไป ต้ องได้ รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of Directors)ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ด้วย

-

ในกรณีที่เป็ นการได้ มาซึ่งทรัพย์ สินหลักที่ มีมูลค่าตั ้งแต่ร้อยละ
สามสิบ (30) ของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของกองทรัสต์ ขึ ้นไป ต้ อง
ได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ า สามในสี่ (3 ใน 4) ของจํ า นวนเสี ย งทั ง้ หมดของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

ทั ้งนี ก้ ารคํานวณมูลค่าของทรั พย์ สินตามข้ อนี ้ จะคํานวณตามมูลค่ า
การได้ ม าซึ่งสินทรั พย์ ทัง้ หมดของแต่ ละโครงการที่ ทํ าให้ ก องทรั สต์
พร้ อมจะหารายได้ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนั ้นด้ วย
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• กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และทรัสตีมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้

(2)

-

หน้ า ที่ ข องผู้จัด การกองทรัสต์ ใ นการจัด มี ใ ห้ เ อกสารขอความ
เห็นชอบหรื อหนังสือเชิญประชุม แล้ วแต่กรณี แสดงความเห็น
ของตนเกี่ ย วกับ ลัก ษณะธุ ร กรรมการได้ ม าซึ่ง ทรั พ ย์ สิน หลัก
เพิ่มเติมพร้ อมทั ้งเหตุผลและข้ อมูลประกอบที่ชดั เจน

-

หน้ าที่ข องทรัสตีในการเข้ า ร่ วมประชุมผู้ถือหน่ว ยทรัสต์ เพื่อให้
ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปตาม
สัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรือไม่

การจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
การจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

ก่อนการจํา หน่า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์ สิน หลัก ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ จัด ให้ มี การ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักตามข้ อ 11.1 แห่งสัญญานี ้

(ข)

การจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
• การจําหน่ายไปจะกระทําโดยเปิ ดเผย และมีสาระของรายการตามที่
กําหนดในข้ อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสัญญานี ้และมีกระบวนการขอความ
เห็ นชอบจากทรั สตี ห รื อ การขอมติ ที่ป ระชุมผู้ถื อหน่ว ยทรั สต์ ตามที่
กําหนดไว้ ในข้ อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสัญญานี ้ โดยอนุโลม
• การจําหน่ายทรัพย์สนิ หลักที่เข้ าลักษณะดังต่อไปนี ้ นอกจากจะต้ อง
เป็ นไปตามข้ อกําหนดในเรื่ องการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินหลักที่ระบุ
ไว้ ในวรรคก่ อ น ยัง ต้ องเป็ นกรณี ที่เ ป็ นเหตุจํา เป็ นและสมควร โดย
ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ด้วย
-

การจํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น หลัก ก่ อ นครบหนึ่ ง (1) ปี นั บ แต่ วั น ที่
กองทรัสต์ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักนั ้น

-

การจําหน่ายทรัพย์ สินหลักที่กองทรัสต์ ได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ ให้ แก่
เจ้ าของเดิม
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8.2

นโยบายการลงทุนทรัพย์สนิ ประเภทอื่นของกองทรัสต์ นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก
นอกเหนื อ จากการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิน หลัก กองทรั สต์ มี น โยบายจะลงทุน หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ง ทรั พ ย์ สิน อื่ น
ดัง ต่ อ ไปนี ้ ทัง้ นี ้ ในการลงทุ น ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น หลัก ทรั ส ตี จ ะมอบหมายให้ ผู้จั ด การ
กองทรัสต์เป็ นผู้ลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม ทรัสตีอาจเป็ นผู้ลงทุนหรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้ลงทุน
ในทรัพย์สนิ อื่นได้ ตามที่เห็นสมควร โดยจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศ สร. 26/2555
8.2.1

ประเภทของทรัพย์สนิ อื่นที่กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนหรือมีไว้ มีดงั ต่อไปนี ้
(1)

พันธบัตรรัฐบาล

(2)

ตัว๋ เงินคลัง

(3)

พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ที่รัฐวิ สาหกิจ หรื อนิติ บุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัด ตั ้งขึ ้นเป็ นผู้
ออก และมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้คํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจํานวนแบบไม่
มีเงื่อนไข

(4)

เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

(5)

บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าแฝง

(6)

ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คํ ้าประกัน โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าแฝง
โดยการรั บรอง รับ อาวัล หรื อคํ า้ ประกัน แล้ วแต่ก รณี ตาม8.2.1(6) ต้ อ งเป็ นการ
รับรองตลอดไป รับอาวัลทั ้งจํานวน หรื อคํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจํานวน
อย่างไม่มีเงื่อนไข

(7)

หน่ว ยลงทุน หรื อ ใบสําคัญแสดงสิท ธิ ที่จ ะซื อ้ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร
แห่งหนี ้ หรื อกองทุนรวมอื่น ที่มีน โยบายการลงทุนในตราสารแห่ งหนี ้หรื อเงิ นฝาก
ทั ้งนี ้ในกรณีที่เป็ นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(ก)

เป็ นหน่ว ยลงทุนของกองทุนรวมต่า งประเทศที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแ ล
ของหน่ว ยงานกํ ากับ ดูแลด้ า นหลักทรั พย์ แ ละตลาดซื ้อขายหลักทรั พย์ ที่
เป็ นสมาชิ ก สามั ญของInternational Organization of Securities
Commissions (IOSCO) หรื อ เป็ นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
ต่างประเทศที่มีการซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ ที่เป็ นสมาชิกของ
World Federation of Exchanges (WFE)
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(ข)

กองทุนรวมต่างประเทศนั ้นมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์ สินประเภทและ
ชนิดเดียวกับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์สามารถลงทุนหรือมีไว้ ได้ และ

(ค)

กองทุนรวมต่างประเทศนั ้นจัดตั ้งขึ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

(8)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ อื่น ทั ้งนี ้
เฉพาะที่จดั ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย

(9)

ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จัดตั ้งตามกฎหมายต่างประเทศไม่
ว่า กองทรั สต์ นัน้ จะจัด ตั ้งในรู ป บริ ษัท กองทรัสต์ หรื อ รู ปแบบอื่ น ใด ทัง้ นี ้ ต้ อ งมี
ลักษณะดังต่อไปนี ้

(10)

(ก)

Real Estate Investment Trust นั ้นจัดตั ้งขึ ้นสําหรับผู้ลงทุนทั่วไปและอยู่
ภายใต้ ก ารกํ า กับ ดู แ ลของหน่ ว ยงานที่ กํ า กับ ดูแ ลด้ า นหลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลา ดซื อ้ ขา ยห ลั ก ทรั พ ย์ ที่ เป็ นสม าชิ กสามั ญ ขอ ง International
Organization of Securities Commissions (IOSCO)

(ข)

มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ห้ ุนสามัญของบริ ษัทที่
มีรายชื่ออยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ ที่
เป็ นสมาชิ กของ World Federation of Exchanges (WFE) หรื อหุ้น
สามั ญ ของบริ ษั ท ที่ มี ลัก ษณะธุ ร กิ จ เที ย บเคี ย งได้ กั บ หมวดพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์

(ค)

มี ก ารซื อ้ ขายในตลาดซื อ้ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ นสมาชิ ก ของ World
Federationof Exchanges (WFE) หรือมีการรับซื ้อคืนโดยผู้ออกตราสาร

สัญญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า เฉพาะกรณี ที่ ทํ า สัญญาโดยมี วัตถุป ระสงค์ เ พื่ อ ป้ องกัน
ความเสีย่ งของกองทรัสต์

8.2.2

อัตราส่วนการลงทุนในทรัพ ย์ สินอื่ นเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่กํา หนดไว้ ใ นประกาศเกี่ ยวกับ
อัต ราส่วนการลงทุนในทรั พ ย์ สิน ของกองทุน รวมทั่ว ไปที่ ออกตามมาตรา 117 และมาตรา
126(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์โดยอนุโลม

8.2.3

ในกรณี ที่ ลูก หนี ต้ ามตราสารที่ ก องทรั สต์ ลงทุน ผิ ด นัด ชํ า ระหนี ้ หรื อ มี พ ฤติ ก ารณ์ ว่ า จะไม่
สามารถชํ า ระหนี ไ้ ด้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะดํ า เนิ น การตามหลัก เกณฑ์ ใ นเรื่ อ งเดี ย วกัน ที่
กําหนดไว้ สาํ หรับกองทุนรวมทัว่ ไปที่ออกตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ โดย
อนุโลม
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8.3

9.

กองทรัสต์ อาจลงทุน ในหุ้นของนิ ติบุค คลซึ่งเป็ นผู้เช่ าทรั พย์ สินหลักของกองทรัสต์ ได้ เมื่ อเป็ นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
8.3.1

สัญญาเช่ากําหนดค่าเช่าโดยอ้ างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์

8.3.2

เป็ นการลงทุนในหุ้นที่ให้ สทิ ธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมตั ิการดําเนินงานบางประการของ
นิติบคุ คล (Golden Share) ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของนิติบคุ คลนั ้นไม่เกินหนึง่ (1) หุ้น

การจัดหาผลประโยชน์ ของกองทรั สต์
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
9.1

กองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลัก ไม่ว่าจะเป็ นการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง การให้ ใช้ พื ้นที่ใน
ลักษณะคล้ ายคลึงกันกับการให้ เช่า การให้ บริการที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าหรื อทรัพย์ สินที่ให้ เช่าซึ่งรวมถึง
การให้ เช่ า ที่ ดิ น เปล่า ซึ่ง เป็ นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห้ า มมิ ใ ห้ ก องทรั ส ต์
ดํ า เนิ น การในลัก ษณะใดที่ เ ป็ นการใช้ ก องทรั สต์ เ ข้ า ดํ า เนิ น ธุ รกิ จ หรื อ ประกอบธุ รกิ จ เองเช่ น เป็ นผู้
ประกอบธุรกิจโรมแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น

9.2

ในกรณีที่กองทรัสต์ จ ะให้ เช่าอสังหาริ ม ทรัพย์ แก่บุคคลที่จะนํ าอสังหาริ มทรัพย์ นัน้ ไปประกอบธุรกิจ ที่
กองทรัสต์ ไ ม่สามารถดํ าเนิ นการได้ เอง เช่ น ธุรกิ จโรงแรม หรื อธุ รกิ จโรงพยาบาล เป็ นต้ น จะต้ อ งมี
ข้ อตกลงที่กําหนดค่าเช่าส่วนใหญ่ เป็ นจํานวนที่แน่นอนไว้ ล่วงหน้ า และหากจะมีส่วนที่อ้างอิงกับผล
ประกอบการของผู้เช่า จํานวนเงินค่าเช่าสูงสุดที่อ้างอิงกับผลประกอบการนั ้นจะไม่เกินกว่าร้ อยละห้ า
สิบ (50) ของจํานวนเงินค่าเช่าที่กําหนดไว้ แน่นอนล่วงหน้ า

9.3

ห้ ามมิ ใ ห้ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ใ ห้ เช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แก่ บุ ค คลที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า จะนํ า
อสังหาริมทรัพย์นั ้นไปใช้ ประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยการให้ เช่าในแต่
ละครั ้ง กองทรัสต์ต้องจัดให้ มีข้อตกลงเพื่อให้ กองทรัสต์ สามารถเลิกสัญญาเช่าได้ หากปรากฏว่าผู้เช่า
นําอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

9.4

ผู้จดั การกองทรัสต์จะดูแลรักษาทรัพย์ สินหลักให้ อยู่ในสภาพดีพร้ อมต่อการจัดหารายได้ โดยผู้จัดการ
กองทรัสต์มีหน้ าที่จดั ให้ มีการประกันภัยในวงเงินที่ทรัสตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมและระบุให้ ผ้ ใู ห้
กู้ยืมเงินเป็ นผู้รับผลประโยชน์ ในกรณีที่กองทรัสต์ ก้ ยู ืมเงิน หรื อระบุให้ ทรัสตีในนามของกองทรัสต์ เป็ น
ผู้รับประโยชน์สาํ หรับกรณีที่กองทรัสต์ไม่ได้ ก้ ยู ืมเงิน (แล้ วแต่กรณี) ในการประกันภัยตลอดระยะเวลาที่
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักโดยการประกันภัยดังกล่าวจะต้ องครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยที่
อาจเกิ ด ขึน้ กับ อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ในวงเงิ น ประกันภั ย ซึ่งไม่ น้อ ยกว่า จํ านวนต้ น ทุน ทดแทนหรื อต้ น ทุน
เปลีย่ นแทน (Full Replacement Cost) และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้ รับ
ความเสียหายจากอสังหาริ มทรัพย์ หรื อจากการดําเนินการในอสังหาริ มทรัพย์ ในวงเงินที่ทรัสตีเห็นว่า
เพียงพอและเหมาะสม
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10.

9.5

ในกรณีที่ กองทรั สต์ ได้ ม าซึ่งกรรมสิท ธิ์ ใ นอสังหาริ มทรัพ ย์ และผู้จัด การกองทรัสต์ ป ระสงค์ จะจัด หา
ผลประโยชน์ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่า วโดยการให้ เ ช่ า แก่ เ จ้ า ของเดิ ม ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ต้ อ ง
กําหนดค่ าเช่าที่เ รี ยกเก็บ จากเจ้ าของเดิ มในลักษณะที่เป็ นธรรมเนียมทางค้ าปกติเ สมือนเป็ นการทํ า
ธุรกรรมกับคู่ค้าทัว่ ไปที่เป็ นบุคคลภายนอก

9.6

ผู้จัดการกองทรัสต์ จะจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์ ให้ เกิดรายได้ ประจําไม่น้ อยกว่าร้ อยละ
เจ็ดสิบห้ า (75) ของรายได้ ทั ้งหมดของกองทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้ นแต่กรณีรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปี แรกและประจําปี สุดท้ ายของปี ที่สิ ้นสุดสัญญานี ้

การกู้ยืมเงินและก่ อภาระผูกพันของกองทรั สต์
10.1

กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินได้ แต่เฉพาะการกู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
10.1.1 กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติม
10.1.2 กู้ยืมเงินเพื่อนํามาใช้ ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
10.1.3 กู้ยืมเงินเพื่อนํามาใช้ เพื่อการดูแล ซ่อมบํารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ได้ แก่
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสทิ ธิ การเช่าให้ อยู่ในสภาพดี
และพร้ อมนํา ไปจัด หาผลประโยชน์ หรื อสอดคล้ อ งกับสภาพตลาดหรื อ ความต้ อ งการของ
ลูกค้ าที่เปลีย่ นแปลงไป
10.1.4 กู้ยืมเงินเพื่อต่อเติมหรือก่อสร้ างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้ วซึ่งเป็ นของกองทรัสต์ หรื อที่
กองทรัสต์มีสทิ ธิการเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทรัสต์ หรื อสอดคล้ อง
กับสภาพตลาดหรือความต้ องการของลูกค้ าที่เปลีย่ นแปลงไป
10.1.5 กู้ยืมเงินเพื่อชําระเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต์
10.1.6 เหตุจําเป็ นอื่นใดตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อบริ หารจัดการกองทรัสต์ และเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

10.2

กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี ้
10.2.1 การขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัยหรื อ สถาบันการเงิน อื่นใดที่สามารถให้
สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้ ทั ้งนี ้ โดยไม่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ คําสัง่ ใด หรื อหลักเกณฑ์ ใด ๆ ที่
เกี่ยวข้ องที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
10.2.2 การออกตราสารหนี ้หรือหลักทรัพย์ประเภทหนี ้หรือเข้ าทําสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืมกับ
บุคคลหรื อนิ ติบุค คลอื่น ที่สามารถให้ ก้ ูยื มได้ โดยไม่ขัด กับกฎหมาย ประกาศ คํา สัง่ ใด หรื อ
หลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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10.3

สัดส่วนการกู้ยืมเงิ นของกองทรัสต์ ต้อ งไม่เกิน อัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่การเกิ น
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม
10.3.1 ร้ อยละสามสิบห้ า (35) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
10.3.2 ร้ อยละหกสิบ (60) ของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีที่กองทรัสต์ มีอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือ
ครั ้งล่าสุดที่ได้ รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกินหนึง่ (1) ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน
ทั ้งนี ้การกู้ยืมเงินตามข้ อนี ้ ให้ หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือหลักทรัพย์ หรื อเข้ าทําสัญญาไม่ว่า
ในรูปแบบใดที่มีความมุ่งหมายหรือเนื ้อหาสาระที่แท้ จริง (Substance) เข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน

10.4

การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ให้ กระทําได้ เฉพาะกรณีที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการ
บริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี ้
10.4.1 การก่อภาระผูก พันซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับการทําข้ อตกลงหลักที่กองทรัสต์ สามารถกระทําได้ ตาม
ข้ อกําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 เช่น การนําทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ไปเป็ นหลักประกัน
การชําระเงินกู้ยืมตามสัญญานี ้
10.4.2 การก่อภาระผูกพันที่เป็ นเรื่องปกติในทางพาณิชย์หรือเป็ นเรื่องปกติในการทําธุรกรรมประเภทนั ้น

10.5

วิธีการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพัน
กองทรัสต์ จะกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ เป็ นสําคัญ และ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์วิธีการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพันดังต่อไปนี ้
10.5.1 ผู้จัด การกองทรั สต์ จะพิ จารณาถึง ความจํ าเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืม เงิ นหรื อก่ อ
ภาระผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกู้ยืม
เงินหรือก่อภาระผูกพัน จากนั ้นนําเสนอต่อทรัสตีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็ นกรณีไปโดยที่ทรัสตี
สามารถนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมตั ิตามที่ทรัสตีเห็นสมควร
10.5.2 ทรัสตีเป็ นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้ าทําสัญญาเพื่อกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันเหนือ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
10.5.3 กรณีที่กองทรัสต์ต้องนําทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมเงินซึ่งรวมถึงการ
เพิ่ ม วงเงิ น หลัก ประกั น ให้ แก่ ผ้ ู ให้ กู้ รายเดิ ม จากหลัก ประกั น ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ด้ วย ในการให้
หลักประกันดังกล่าวกองทรัสต์ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
แต่ อย่ างไรก็ ดี ในกรณี ที่ มีก ารเปลี่ยนแปลงหรื อ เพิ่ม เติ ม ผู้รับผลประโยชน์ หรื อผู้รับจํ านอง
เหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ซึ่งเกิดจากเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมผู้ให้ ก้ ู โดยคงหลักประกัน
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และวงเงิน หลักประกันเท่า เดิ ม กองทรั สต์ สามารถดํา เนิน การดังกล่า วได้ โดยไม่ต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
10.5.4 กรณีที่กองทรัสต์ก้ ยู ืมเงินเพื่อการดูแล ซ่อม บํารุ งรักษา หรื อปรับปรุ งทรัพย์ สินของกองทรัสต์
ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสทิ ธิการเช่าตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 10.1.3 แห่งสัญญานี ้
หรื อ ต่ อ เติ ม หรื อ ก่ อ สร้ างอาคารเพิ่ ม เติ ม บนที่ ดิ น ที่ มี อ ยู่แ ล้ ว ซึ่ง เป็ นของกองทรั ส ต์ ห รื อ ที่
กองทรัสต์มีสทิ ธิการเช่าเพื่อประโยชน์ ในการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทรัสต์ ตามที่กําหนด
ไว้ ในข้ อ 10.1.4 แห่งสัญญานี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที่เหลืออยู่ตาม
สัญญาเช่าด้ วย
10.6

การกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตี
กองทรัสต์ อาจกู้ยืมเงินโดยการขอสินเชื่ อ หรื อก่ อภาระผูก พันแก่ทรัพ ย์ สินของกองทรัสต์ จ ากสถาบัน
การเงิ น ที่ เ ป็ นบุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของทรั สตี ไ ด้ ตามหลัก เกณฑ์ ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และคําสัง่ ที่เกี่ยวข้ องอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

11.

การประเมินมูลค่ าทรั พย์ สินและ มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
11.1

การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ต้องดําเนินการต่อไปนี ้
11.1.1 แต่งตั ้งผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ นั ้นต้ องเป็ นบุคคลที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.ที่เกี่ยวกับการให้ ความเห็นชอบ
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลัก
11.1.2 การประเมินมูลค่าต้ องไม่กระทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์ สินรายเดียวกันติดต่อกันเกินสอง (2)
ครั ้ง
11.1.3 ในกรณีดังต่ อไปนี ้ ต้ องประเมิ นมูลค่า อย่ างเต็มรู ปแบบที่ มีก ารตรวจสอบเอกสารสิทธิ และ
เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
(1)

เมื่อกองทรัสต์จะได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินหลัก โดยให้ ประเมินล่วงหน้ าได้
เป็ นเวลาไม่เกินหนึง่ (1) ปี

(2)

เมื่อครบกําหนดสอง (2) ปี นับแต่วนั ที่มีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครั ้งล่าสุด

(3)

เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลีย่ นแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการด้ อยค่า
ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ

(4)

เมื่อทรัสตีหรือผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ร้องขอ
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11.1.4 มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่มีการประเมินมูลค่าเต็มรู ปแบบ
ครั ้งล่าสุด
11.2

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
หลักเกณฑ์การคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value: NAV)
ผู้จั ด การกองทรั สต์ จ ะเป็ นผู้ จัด ทํ า และส่ ง รายงานมู ลค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทรั สต์ แ ละมู ล ค่ า
หน่ว ยทรัสต์ ณ วันทํ าการสุด ท้ า ยของแต่ละไตรมาส ซึ่งผ่ านการรับ รองจากทรั สตีแ ล้ ว ต่อ สํา นัก งาน
ก.ล.ต. ภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาสนั ้น
นอกจากนี ้ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะจั ด ทํ า และส่ ง รายงานทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทรั ส ต์ แ ละมู ล ค่ า
หน่ว ยทรั สต์ ณ วัน ทําการสุดท้ ายของแต่ ละเดือ นให้ ทรั สตีต รวจสอบภายในยี่ สิบ (20) วัน นับแต่วัน
สุดท้ ายของแต่ละเดือน
ทั ้งนี ้ การคํานวณและรายงานมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทรัสต์ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ให้ ใช้ ราคาดังต่อไปนี ้ ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุน
(ก)

ราคาที่ได้ จากการประเมินมูลค่าหรื อสอบทานการประเมินมูลค่าครัง้ ล่าสุด แล้ วแต่
กรณี เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นการคํานวณมูลค่าในช่วงเวลาตั ้งแต่การลงทุนในทรัพย์ สิน
หลัก จนถึงวัน ก่ อ นวัน สอบทานการประเมิ น มูลค่ า ครั ง้ แรก ให้ ใช้ ราคาที่ไ ด้ ม าซึ่ง
ทรัพย์สนิ หลักในการคํานวณ
การประเมินมูลค่า หรื อ การสอบทานการประเมิน มูลค่ าตามวรรคหนึ่งต้ องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ด้วย

(ข)
(2)

ราคาที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด ใน
กรณีที่เป็ นทรัพย์สนิ อื่นนอกจาก (ก)

ให้ ใช้ ตวั เลขทศนิยมดังต่อไปนี ้
(ก)

คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและใช้ ผลลัพธ์ เป็ นตัวเลขทศนิยมสอง (2) ตําแหน่งและ
ปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(ข)

คํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ เป็ นตัวเลขทศนิยมห้ า (5) ตําแหน่งและปั ดเศษทศนิยม
ตามหลัก สากล แต่ใ ช้ ผลลัพ ธ์ เ ป็ นตัว เลขทศนิ ยมสี่ (4) ตํ า แหน่ งและตัด ทศนิ ย ม
ตําแหน่งที่ห้า (5) ทิ ้ง

ในกรณี ที่ มี เ ศษเหลื อ จากการปั ด เศษตามวรรคหนึ่ ง ให้ นํ า เศษนั น้ รวมคํ า นวณเข้ าเป็ น
ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์
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เงื่อนไขเพิ่มเติม:
สําหรั บวิ ธี ก ารคํ า นวณมู ลค่ าทรั พย์ สิ นสุทธิ และ มูลค่ าหน่ ว ยทรั สต์ ผู้จั ดการกองทรั สต์ จ ะ
ดําเนิ นการให้ เป็ นไปตามที่ กํ าหนดไว้ ในข้ อ 11.2 แห่งสัญญานี ้ เว้ นแต่ กรณีที่ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื่น ใดที่มี อํานาจตามกฎหมาย ได้ แ ก้ ไ ขเปลี่ย นแปลง เพิ่ม เติม
ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็น ชอบ และ/หรื อ ผ่อ นผัน เป็ นอย่า งอื่น ผู้จ ัด การกองทรัสต์ จ ะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนั ้น
ทั ้งนี ้ การคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ ที่
ผู้จัดการกองทรัสต์ ประกาศเป็ นการคํา นวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการ
สอบทานการประเมิ น ค่ า ครั ง้ ล่ า สุ ด เป็ นฐานในการกํ า หนดมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น หลั ก
(อสังหาริ มทรัพย์ ) ของกองทรัสต์ ซึ่ง มูลค่ าดังกล่า วอาจไม่ใ ช่มูลค่า ที่จ ะซื อ้ ขายได้ จ ริ ง ของ
ทรัพย์สนิ หลัก (อสังหาริมทรัพย์) ดังกล่าว
12.

การทําธุรกรรมระหว่ างกองทรั สต์ กับผู้จดั การกองทรั สต์ หรื อทรั สตีหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรั สต์ หรื อทรั สตี
12.1

การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
12.1.1 ด้ านสาระของรายการ ต้ องเป็ นธุรกรรมที่เข้ าลักษณะตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 8.1.4 (1) (ข) แห่ง
สัญญานี ้
12.1.2 ด้ านระบบในการอนุมตั ิ การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อบุคคลที่
เกี่ย วโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ อื่ นนอกจากที่ได้ แสดงข้ อมูลไว้ อย่ างชัดเจนแล้ ว ในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนให้ ดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้ าทํารายการ
ดังต่อไปนี ้
(1)

ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญานี ้และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องแล้ ว

(2)

ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมลู ค่าเกินกว่าหนึ่งล้ าน (1,000,000) บาท หรื อตั ้งแต่ร้อย
ละศูน ย์ จุด ศูนย์ สาม (0.03) ของมูลค่า ทรัพ ย์ สินสุทธิ ข องกองทรัสต์ ขึ ้นไป แล้ วแต่
มูลค่าใดจะสูงกว่าต้ องได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย

(3)

ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมูลค่าตั ้งแต่ยี่สิบล้ าน (20,000,000) บาทขึ ้นไป หรื อเกิน
ร้ อยละสาม (3) ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทรัสต์ แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
ต้ องได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3
ใน 4) ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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ในกรณีที่ธุรกรรมในข้ อนี ้เป็ นการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินหลัก การคํานวณ
มูลค่าจะคํานวณตามมูลค่าการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั ้งหมดของแต่ละ
โครงการที่ทํา ให้ กองทรั สต์ พร้ อมจะหารายได้ ซึ่ง รวมถึง ทรั พย์ สินที่ เกี่ ยวเนื่อ งกับ
โครงการนั ้นด้ วย
12.1.3 เว้ นแต่เป็ นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ที่ได้ แสดงข้ อมูลไว้ อย่างชัดเจนแล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือ
ชี ้ชวน กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้อง
เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสัญญานี ้โดยอนุโลม และในกรณีที่เป็ นการขอ
มติที่ประชุมผู้ถือหน่ว ยทรัสต์ หนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดังกล่าวต้ องมี ความเห็ น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
12.2

การทําธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตี
ในการจัดการกองทรัสต์ ห้ ามมิให้ ทรัสตีกระทําการใดอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ ของกองทรัสต์ ไม่
ว่าการกระทํ านัน้ จะเป็ นไปเพื่อ ประโยชน์ ข องทรั สตีเ องหรื อประโยชน์ ของผู้อื่ น เว้ นแต่เ ป็ นการเรี ย ก
ค่าตอบแทนในการทําหน้ าที่เป็ นทรัสตี หรื อทรัสตี แสดงให้ เห็นได้ ว่าได้ จัดการกองทรัสต์ ในลักษณะที่
เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เ กี่ยวข้ องให้ ผ้ รู ับประโยชน์ ทราบก่ อนอย่างเพี ยงพอแล้ ว ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ้ โดยผู้รับประโยชน์ที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
12.2.1 เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทยที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือช่องทางอื่นใดที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลการจะ
เข้ าทําธุรกรรมได้ อย่างทัว่ ถึง
12.2.2 มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สมเหตุสมผลซึง่ ต้ องไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน
12.2.3 มีการเปิ ดเผยช่องทางวิธีการและระยะเวลาในการแสดงการคัดค้ านที่ชัดเจนโดยระยะเวลา
ดังกล่าวต้ องไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันเว้ นแต่ในกรณีที่มีการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ เพื่อเข้ าทํา
ธุรกรรมดังกล่าวให้ การคัดค้ านกระทําในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นั ้น
ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ แสดงการคัดค้ านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปิ ดเผยตามข้ อ12.2.3 ใน
จํานวนเกินกว่าหนึง่ ในสี่ (1 ใน 4) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดทรัสตีจะกระทําหรื อ
ยินยอมให้ มีการทําธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้

13.

การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์
13.1

ผู้จัด การกองทรั สต์ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการจัด ทํ า และเปิ ดเผยข้ อ มูลของกองทรั สต์ ต่ อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการจัดส่งรายงานประจําปี
ของกองทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และทรัสตี พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจําปี
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13.2

ในการปฏิ บัติ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ ในการจัดทํ า และเปิ ดเผยข้ อมูลของ
กองทรัสต์ ตามสัญญานี ้ หากผู้จัดการกองทรัสต์ ปฏิ บัติหน้ าที่บกพร่ อง หรื อไม่ปฏิ บัติหน้ าที่ให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วนซึง่ รวมถึงการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เป็ นปั จจุบันตามหลักเกณฑ์ ของประกาศที่
เกี่ยวข้ องกําหนด หรือเปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นเท็จ ปกปิ ดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งให้ ทราบ หรื อข้ อความที่อาจ
ทําให้ สําคัญผิดเกี่ยวกับการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของกองทรัสต์ จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์ เกิด
ความรับผิดตามกฎหมายหรื อเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์ ต้องรับผิดชอบในค่าปรับหรื อความเสียหายใดๆที่
เกิดขึ ้นต่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ให้ กองทรัสต์มีสทิ ธิเรียกร้ องโดยตรงต่อผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อได้ รับชดเชย
ความเสียหายใด ๆ จากผู้จดั การกองทรัสต์จนเต็มจํานวนตามที่กองทรัสต์ ต้องเสียหายจริ งหรื อในกรณี
ที่สามารถดําเนินการได้ ตามกฎหมาย ผู้จดั การกองทรัสต์ ตกลงเข้ ารับผิดชอบชดเชยความเสียหายใดๆ
โดยตรงกับผู้เสียหายหรือกองทรัสต์ แล้ วแต่กรณี

13.3

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องมีหน้ าที่จดั ทําและจัดส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีโดยให้ เป็ นไปตามรายละเอียดรายการและ
ระยะเวลาดังต่อไปนี ้
13.3.1 งบการเงิ นรายไตรมาสที่ ผ้ ูสอบบัญชี ไ ด้ สอบทานแล้ ว พร้ อมกับ หนังสือ รั บ รองงบการเงิ น
บทสรุปประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วยการให้ ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชี และรายงานการวิเคราะห์และคําอธิบายระหว่างกาลในกรณีที่ปรากฏว่า
รายได้ หรื อกําไรสุทธิ ตามงบการเงินงวดใดของกองทรัสต์ มีความแตกต่างจากงบการเงินใน
งวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าเกินกว่าร้ อยละยี่สิบ (20) ให้ ส่งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี
ภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วันนับแต่วันสุดท้ ายของแต่ละไตรมาส ทั ้งนี ้ สําหรับงบการเงินไตรมาส
สอง หรืองบการเงินไตรมาสสี่ ผู้จดั การกองทรัสต์อาจเลือกดําเนินการดังต่อไปนี ้แทน
(1)

สําหรับการนําส่งงบการเงินไตรมาสสอง ผู้จัดการกองทรัสต์ อาจเลือกที่จะนําส่งงบ
การเงิ นประจํา งวดหก (6) เดื อนฉบับตรวจสอบ ภายในสอง (2) เดือ นนับแต่วัน
สุด ท้ า ยของรอบระยะเวลาหก (6) เดื อนแรกของปี บัญชี โดยผู้จัด การกองทรั สต์
จะต้ องแจ้ ง ทรัสตีล่วงหน้ า ก่อนการดํา เนิ นการภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วัน
สุดท้ ายของรอบระยะเวลาหก (6) เดือนแรกของปี บัญชี หรือ

(2)

สําหรับกรณีการนําส่งงบการเงินรายไตรมาสสี่ ผู้จัดการกองทรัสต์ อาจเลือกที่จะส่ง
งบการเงิ น ประจํ า รอบปี บัญ ชี ที่ ผ้ ูสอบบัญชี ต รวจสอบและแสดงความเห็ น แล้ ว
ภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยผู้จัดการกองทรัสต์
จะต้ องแจ้ งทรัสตีล่วงหน้ าก่อนการดําเนินการภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วัน ที่
สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนั ้น

13.3.2 งบการเงิ น ประจํา รอบปี บัญชี ที่ ผ้ ูสอบบัญชี ต รวจสอบและแสดงความเห็ น แล้ ว พร้ อมกับ
หนัง สือรั บรองงบการเงิ น บทสรุ ปประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีตามประกาศสํานัก งาน
ก.ล.ต. ว่า ด้ ว ยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และรายงานการวิเคราะห์ แ ละคํ าอธิ บาย
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ระหว่ างกาลเกี่ยวกับเหตุการณ์ ที่ป รากฏว่า รายได้ หรื อกํา ไรสุท ธิ ตามงบการเงินงวดใดของ
กองทรัสต์มีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าเกินกว่าร้ อยละยี่สิบ
(20) ให้ ส่ง ต่ อ สํา นัก งาน ก.ล.ต. และทรั สตี ภ ายในสอง (2) เดื อ นนับ แต่ วัน สิ ้นสุด รอบ
ระยะเวลาบัญชี ทั ้งนี ้ ยกเว้ นกรณีที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ เลือกที่จะส่งงบการเงินรายไตรมาสสี่
ภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วัน นับแต่วนั สุดท้ ายของไตรมาสสี่ ให้ ระยะเวลาในการจัดส่งงบการเงิน
ประจํารอบปี บัญชีขยายเป็ นสาม (3) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
13.3.3 แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ให้ สง่ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี ภายในสาม (3) เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
13.3.4 รายงานประจําปี และหนัง สือเชิญประชุมสามัญประจํ าปี ให้ ส่ง สําเนาต่ อสํา นักงาน ก.ล.ต.
และทรัสตี ไม่ ช้า กว่า วัน ที่ส่งให้ ผ้ ูถื อหน่ว ยทรัสต์ แ ต่ไ ม่ เกิ นสี่ (4) เดื อนนับแต่วันสิ ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี
ทั ้งนี ้ในการจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินของกองทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่สภา
วิชาชีพบัญชีกําหนดสําหรับการทําธุรกรรมในแต่ละลักษณะนอกจากนี ้ ในการนําส่งงบการเงินรายไตร
มาสที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ สอบทานแล้ ว และงบการเงินประจํางวดรอบปี บัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็ น แล้ ว ตามข้ อ 13.3.1 และ ข้ อ 13.3.2 นั น้ ผู้จัด การกองทรั สต์ จ ะเลือ กนํ า ส่ง ตาม
รายละเอี ย ดที่ กํา หนดไว้ โดยคํ า นึง ถึง ความสอดคล้ อ งของรู ป แบบในการนํ า ส่ง เพื่ อ ให้ เ ป็ นรู ป แบบ
เดียวกันอย่างสมํ่าเสมอ
13.4

ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ มี ก ารลดเงิ น ทุ น ชํ า ระแล้ ว ให้ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ร ายงานมู ลค่ า ที่ ต ราไว้ ข อง
หน่วยทรัสต์ภายหลังจากการลดทุนชําระแล้ ว ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสิบห้ า (15) วันนับ
แต่วนั ที่ดําเนินการลดทุนแล้ วเสร็จ

13.5

ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ทําและส่งรายงานการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์
ต่ อ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต.และทรั ส ตี ภ ายในสิ บ ห้ า (15) วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ มาหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์นั ้น โดยรายงานดังกล่าวต้ องมีสาระสําคัญอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
13.5.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ต้ องระบุสาระสําคัญอย่างน้ อยเกี่ยวกับชื่อ ที่ตั ้ง ประเภท
การใช้ งาน ขนาดพื ้นที่ และภาระผูกพันต่าง ๆ
13.5.2 วันที่และราคาที่ได้ มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ รวมทั ้งชื่อผู้ขาย ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้
สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
13.5.3 วันที่และราคาที่จํา หน่ายอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรัสต์ รวมทั ้งชื่ อผู้ซื ้อ ผู้เช่า หรื อผู้รับโอน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
13.5.4 วันที่ ราคา และวิธีการประเมินมูลค่าที่ได้ จากรายงานการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมทั ้งชื่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
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13.5.5 ในกรณีที่ เป็ นการจําหน่า ยไปซึ่งอสังหาริ ม ทรัพย์ หากราคาที่จําหน่ ายตํ่ากว่าราคาประเมิ น
สูงสุดที่ผ้ ปู ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ได้ จดั ทําขึ ้นล่วงหน้ าก่อนการจําหน่ายไปซึ่งอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นเวลาไม่ เ กิน หนึ่ง (1) ปี เกิน กว่า ร้ อ ยละห้ า (5) ให้ แ สดงข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุผลของการ
จําหน่ายในราคาดังกล่าวไว้ ด้วย
13.5.6 ในกรณีที่เ ป็ นการได้ มาซึ่ง อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ หากราคาที่ ได้ มาสูงกว่าราคาประเมิ นตํ่า สุดที่ ผ้ ู
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ได้ จดั ทําขึ ้นล่วงหน้ าก่อนการได้ มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นเวลาไม่เกิน
หนึ่ง (1) ปี เกิ น กว่ า ร้ อยละห้ า (5) ให้ แสดงข้ อเท็ จ จริ ง และเหตุผลของการได้ ม าในราคา
ดังกล่าวไว้ ด้วย
13.6

ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ จัดทํา
รายงานความคื บ หน้ า ของการก่ อ สร้ างทุก รอบระยะเวลาหก (6) เดื อ นนับแต่ วัน ที่ มี ก ารลงทุน ใน
ทรัพย์สนิ นั ้น และส่งรายงานดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วัน
สุดท้ ายของรอบระยะเวลาหก (6) เดือนนั ้น โดยการรายงานความคืบหน้ าของการก่อสร้ า งนี ้ ต้ องมี
รายละเอียดข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
13.6.1 ข้ อมูลความคืบหน้ าของการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์
13.6.2 ในกรณี ที่ ก ารก่ อ สร้ างไม่ เ ป็ นไปตามแผนที่ ว างไว้ ให้ ระบุแ นวทางแก้ ไ ขและผลกระทบที่
กองทรัสต์ได้ รับหรืออาจได้ รับไว้ ด้วย
และเมื่ออสังหาริ มทรัพย์ ดังกล่าวก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมจะนําไปจัดหาผลประโยชน์ ให้
ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ทําและส่งรายงานความคืบหน้ าของการก่อสร้ างโดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
การดํ า เนิ น การก่ อ สร้ างที่ แ ล้ ว เสร็ จ เช่ น วัน ที่ ก่ อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ เป็ นต้ น และส่ง รายงาน
ดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมจะ
นําไปจัดหาผลประโยชน์

13.7

เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ชกั ช้ า
13.7.1 เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบให้ ต้องเลิกกองทรัสต์
13.7.2 เหตุการณ์ที่สญ
ั ญานี ้กําหนดให้ เป็ นเหตุแห่งการเลิกกองทรัสต์ หรื อเหตุการณ์ อื่นที่ทําให้ ทราบ
กําหนดการเลิกกองทรัสต์ลว่ งหน้ า

13.8

ก่อนการเข้ าทําธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ของกองทรัสต์ ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ เปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้ลงทุน ดังนี ้
(1)

เป็ นการเปิ ดเผยผ่ านตลาดหลัก ทรัพ ย์ ตามข้ อ บัง คับ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่เ กี่ ย วกับ เรื่ อ ง
ดังกล่าว หรื อช่องทางอื่นใดที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลการจะเข้ าทําธุรกรรมได้
อย่างทัว่ ถึง
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(2)

มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สมเหตุสมผล ซึง่ ต้ องไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน

(3)

มีการเปิ ดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดค้ านที่ชัดเจน โดยระยะเวลา
ดังกล่าวต้ องไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน เว้ นแต่ในกรณีที่มีการขอมติผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ เพื่อเข้ า
ทําธุรกรรมดังกล่าว ให้ การคัดค้ านการกระทําในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นั ้น
โดยในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ แสดงการคัดค้ านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปิ ดเผยตาม
ข้ อ 13.8 (3) นี ้ ในจํานวนเกินกว่าหนึง่ ในสี่ (1 ใน 4) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ ที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทั ้งหมด ทรัสตีจะกระทําหรือยินยอมให้ มีการทําธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ของ
กองทรัสต์ไม่ได้

13.9

14.

นอกจากการเปิ ดเผยข้ อ มูลตามที่กํ า หนดข้ างต้ น แล้ ว ในกรณี ที่ มี ประกาศ หรื อ คํ า สั่ง ใดของตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อ
นํ า ส่ ง สารสนเทศใดอัน เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจั ด การกองทรั สต์ และการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องผู้ จัด การ
กองทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิตามประกาศ หรือคําสัง่ ดังกล่าวด้ วย

การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยทรั สต์
14.1

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้ าสิบ (90) ของ
กําไรสุทธิ ที่ ปรั บปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ ตอบแทนที่จะจ่า ยให้ แก่ ผ้ ูถือ หน่ วยทรัสต์ นัน้
แบ่งเป็ น ประโยชน์ ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) และ ประโยชน์ ตอบแทน
ระหว่างกาล (Interim Distribution) ในแต่ละไตรมาส (หากมี) ทั ้งนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ จะจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ไม่เกินสี่ (4) ครัง้ ต่อรอบปี บัญชี เว้ นแต่กรณีที่กองทรัสต์ มีการเพิ่มทุน
กองทรัสต์ อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนเกินกว่าสี่ (4) ครัง้ ต่อรอบปี บัญชีได้ เพื่อเป็ นประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ทั ้งนี ้กองทรัสต์ จะเริ่ มจ่ายประโยชน์ ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีแรกของ
กองทรัสต์ หากกองทรัสต์มีกําไรเพียงพอที่จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าว
อนึ่ง กําไรสุทธิ ที่ ปรั บปรุ งแล้ วตามข้ อนี ใ้ ห้ หมายถึงกํา ไรสุทธิ ที่อ้ างอิ งสถานะเงินสดของกองทรัสต์ ซึ่ง
สามารถหักการชําระคืนเงินต้ นจากการกู้ยืมได้ (ถ้ ามี)

14.2

ในกรณีที่กองทรัสต์ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ จะไม่จ่ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์

14.3

ในกรณี ที่มีการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่ว ยทรัสต์ ในแต่ ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ และปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน และจะดําเนินการจ่ายประโยชน์ ตอบแทน
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี ้
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14.3.1 ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution)
ผู้จัดการกองทรัสต์ จ ะจ่ายประโยชน์ ตอบแทนสําหรั บรอบปี บัญชี (Year-End Distribution)
ภายในเก้ าสิบ (90) วันนับแต่วันสิ ้นรอบปี บัญชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ
(30) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อกําหนดสิทธิ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ที่มีสิทธิ
ได้ รับประโยชน์ตอบแทน
14.3.2 ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution)
ผู้จัดการกองทรัสต์ จะจ่ายประโยชน์ ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี )
ภายในเก้ า สิบ (90) วัน นับแต่ วัน สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี สําหรับ ไตรมาสล่า สุดก่ อ นจ่ า ย
ประโยชน์ ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วันปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทั ้งนี ้ ในกรณี ที่ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ ไม่ สามารถจ่ ายประโยชน์ ต อบแทนได้ ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์ จะแจ้ งให้ สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทราบเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษร และหากผู้จัด การกองทรั สต์ ไ ม่ สามารถจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ กับ ผู้ถื อ
หน่ ว ยทรั สต์ ไ ด้ ภ ายในระยะเวลาที่ ไ ด้ ป ระกาศกํ า หนดอัน เนื่ องมาจากความผิ ดพลาดของ
ผู้จดั การกองทรัสต์เอง ผู้จดั การกองทรัสต์จะชําระดอกเบี ้ยไม่ตํ่ากว่าร้ อยละเจ็ดครึ่ง (7.5) ต่อ
ปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดเวลานั ้นจนถึงวันที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ ตอบแทนให้ กับผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในส่วนของดอกเบี ้ย
เงื่อนไขเพิ่มเติม:
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกําหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ ตอบ
แทนจะขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์ ต อบแทนที่จะประกาศ
จ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมลู ค่าตํ่ากว่าหรือเท่ากับศูนย์ จุดหนึ่งศูนย์ (0.10)
บาท ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่จ่ายประโยชน์ ตอบแทนในครัง้ นั ้น และให้ สะสม
ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนําไปจ่ายรวมกับประโยชน์ ตอบแทนที่จะให้ มีการจ่ายในงวด
ถัดไป
สํา หรั บ นโยบายการจ่ ายประโยชน์ ต อบแทนดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์ จะดํ าเนิน การให้
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้เว้ นแต่ กรณีที่ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
มี อํ า นาจตามกฏหมาย ได้ มี ก ารแก้ ไขเปลี่ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม ประกาศ กํ า หนด สั่ง การ
เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนั ้น
14.5

ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
14.5.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทนต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อการ
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จ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ แต่ละราย หาก
ปรากฏว่ามีบคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ เกินกว่าอัตราที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั ้นจะไม่มีสิทธิ ได้ รับ
ประโยชน์ ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถื อหน่ว ยทรั สต์ เกิ นกว่า อัตราที่ ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
14.5.2 ผู้จัด การกองทรั สต์ จ ะประกาศการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนณ วั น ปิ ดสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ เ พื่อสิทธิ ในการรับประโยชน์ ตอบแทน และอัตราประโยชน์ ตอบแทนผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1)

ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่ว ยทรัสต์ ที่ มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ณวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือ

(2)

ทําการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผยณที่ทําการทุกแห่งของผู้จดั การกองทรัสต์หรือ

(3)

ผ่านเว็บไซด์ของผู้จดั การกองทรัสต์ หรือ

(4)

ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้ อยหนึง่ (1) ฉบับ

14.5.3 ผู้จัดการกองทรัสต์ จะดําเนินการให้ มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราตามที่กฎหมายกําหนด
จากผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์แต่ละประเภท เว้ นแต่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์
จะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อดําเนินการเป็ นอย่างอื่นภายในสาม
(3) วันนับตั ้งแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
14.5.4 ผู้จดั การกองทรัสต์ จะดําเนินการให้ มีการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่
จ่ายในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ระบุ
ไว้ ในใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์หรือนําเงินฝากเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามที่แจ้ งไว้
โดยค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยในการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนที่ เ กิ ด ขึน้ สํา หรั บ การจ่ า ย
ประโยชน์ตอบแทนในประเทศไทยเช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมในการออก
เช็ค) กองทรัสต์จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
อย่างไรก็ดีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ จะเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจาก
การแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงภาระความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ ามี) โดย
จะหักค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจากจํานวนเงินที่จะจ่ายให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
14.5.5 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ไม่ใช้ สิทธิ ขอรับประโยชน์ ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้
สิทธิ เรี ยกร้ องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ เงินดังกล่า วตกเป็ นกรรมสิทธิ์ ของ
กองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ จะไม่นําประโยชน์ ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการ
อื่นใดนอกจากเพือ่ ประโยชน์ของกองทรัสต์
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15.

การขอมติและการประชุมผู้ถอื หน่ วยทรั สต์
15.1

วิธีการขอมติ
การขอมติเพื่ออนุมตั ิในเรื่องใด ๆ ในการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองทรัสต์ ตามที่สญ
ั ญานี ้
และพระราชบัญญัติทรัสต์กําหนดนั ้น ให้ กระทําด้ วยวิธีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่านั ้น

15.2

เหตุในการขอมติ
เหตุในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีดงั ต่อไปนี ้
15.2.1 การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิน ทรัพย์ หลักที่ มีมูลค่า ตั ้งแต่ ร้อยละสามสิบ (30) ของมูลค่ า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
15.2.2 การออกตราสารหนี ห้ รื อ หลัก ทรั พ ย์ ป ระเภทหนี ้ หรื อ การกู้ยืม เงิ น ที่ ก องทรั สต์ ต้ องจัด หา
หลักประกัน
15.2.3 การเพิ่มทุนหรือการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ที่มิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ าในสัญญานี ้
15.2.4 การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไปของกองทรัสต์
15.2.5 การทําธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาด
รายการตั ้งแต่ยี่สบิ ล้ าน (20,000,000) บาทหรื อเกินกว่าร้ อยละสาม (3) ของมูลค่าทรัพย์ สิน
สุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
15.2.6 การเปลีย่ นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
15.2.7 การเปลีย่ นแปลงทรัสตี หรือผู้จดั การกองทรัสต์
15.2.8 การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี ้ในเรื่องที่กระทบสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ
15.2.9 การเลิกกองทรัสต์
15.2.10 กรณีอื่นใดที่ทรัสตีหรือผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่าเป็ นกรณีจําเป็ นหรื อสมควรเพื่อประโยชน์ ต่อ
ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ โดยรวม หากเสนอเรื่ องให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหน่ว ยทรัสต์ พิจารณาและมีมติใ น
เรื่องดังกล่าว

15.3

หน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ในการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่จดั ให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
15.3.1 การประชุมสามัญประจําปี ซึ่งต้ องจัดให้ มีขึ ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ ้นรอบปี บัญชีของ
กองทรัสต์
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15.3.2 การประชุมวิสามัญคือ การประชุมคราวอื่นที่มิใช่การประชุมสามัญประจําปี ซึ่งจะจัดให้ มีขึ ้น
เมื่อมีรายการหรือเหตุที่กําหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
(1)

เมื่ อผู้ถือ หน่ วยทรั สต์ ซึ่งถื อหน่ว ยทรั สต์ รวมกันไม่น้ อ ยกว่า ร้ อ ยละสิบ (10) ของ
จํานวนหน่วยทรัสต์ ที่จํ าหน่ ายได้ แ ล้ วทัง้ หมด เข้ าชื่ อกันทํา หนัง สือขอให้ ผ้ ูจัด การ
กองทรั สต์ เรี ย กประชุมผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ โดยระบุเ หตุผลในการขอเรี ย กประชุมไว้
อย่างชัดเจนในหนังสือนั ้น ทั ้งนี ้ เมื่อมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ เข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ มี
การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ ว ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ จัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ภายในหนึง่ (1) เดือนนับแต่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์

(2)

ในกรณีเรื่องใดที่ทรัสตีเห็นว่าเป็ นกรณีจําเป็ นหรือสมควรที่จะเสนอเรื่ องให้ ที่ประชุม
ผู้ถื อหน่ว ยทรัสต์ พิ จารณาและมีม ติใ นเรื่ อ งนัน้ ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ จัดให้ มี การ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในหนึง่ (1) เดือนนับแต่ได้ รับหนังสือจากทรัสตี ทั ้งนี ้ไม่
ตัดสิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกับผู้จดั การกองทรัสต์ถงึ เหตุจําเป็ นดังกล่าว

(3)

ในกรณีอื่นใดที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เห็นว่าเป็ นกรณีจําเป็ น หรื อสมควรที่จะเสนอเรื่ อง
ให้ ที่ ป ระชุมผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ พิ จ ารณาและมี ม ติใ นเรื่ อ งนั ้นเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
จัดการกองทรัสต์ แต่ทั ้งนี ้ไม่ตดั สิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารื อกับผู้จัดการกองทรัสต์
ถึงเหตุจําเป็ นดังกล่าว

โดยให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ดําเนินการตามขั ้นตอนในการเรี ยกประชุมผู้ถื อหน่วยทรัสต์ ตามที่
กําหนดไว้ ในข้ อ 15.4 แห่งสัญญานี ้
15.4

การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ จัดทําเป็ นหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุใ ห้ ชัด เจนว่ า เป็ นเรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุมัติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณา แล้ ว แต่ ก รณี รวมทั ง้
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ในเรื่องดังกล่าว ซึง่ รวมถึงผลกระทบที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ อาจได้ รับจากการ
ลงมติในเรื่ องนั ้น และจัด ส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์ ทราบไม่ น้อยกว่ าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี ้ ให้
ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ รายวันแห่งท้ องถิ่นอย่างน้ อยหนึ่ง (1) ฉบับไม่น้อยกว่าสาม (3)
วันก่อนวันประชุมด้ วย
สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้ องอยู่ในท้ องที่อันเป็ นที่ตั ้งสํานักงานของทรัสตี หรื อของ
ผู้จดั การกองทรัสต์หรือจังหวัดใกล้ เคียง
ในกรณีที่ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ มิ ได้ ดํา เนิ นการเรี ยกประชุมผู้ถือ หน่ วยทรั สต์ ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1)
เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 15.3.2 (1) แห่งสัญญานี ้และ/
หรือทรัสตีตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 15.3.2 (2) แห่งสัญญานี ้แล้ วแต่กรณี ให้ ทรัสตีดําเนินการเรี ยกประชุม
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ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ โดยให้ ปฏิบตั ิตามวิธีการเรียกประชุมที่กําหนดไว้ ในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม และทรัสตี
มี สิท ธิ ที่ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึน้ (ถ้ ามี ) จากการจัด ประชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ทนผู้ จัด การ
กองทรัสต์ดงั กล่าวได้ ตามจริง
15.5

องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คนหรื อไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ทั ้งหมด และต้ องมีห น่วยทรัสต์ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1 ใน 3) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั ้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจํานวน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที่กําหนดเอาไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่า
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ร้องขอตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 15.3.2
(1) แห่ ง สัญญานี ้ การประชุม เป็ นอัน ระงับ ไป ถ้ า การประชุม ผู้ถือหน่ ว ยทรั สต์ นั ้นมิ ใ ช่เ ป็ นการเรี ย ก
ประชุมเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 15.3.2 (1) แห่งสัญญานี ้ ให้ นัดประชุมใหม่
และให้ สง่ หนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครั ้งหลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ทั ้งนี ้ ภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทรัสตีแต่งตั ้งบุคคลหนึ่งเพื่อ
ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในวาระ
ใดที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสว่ นได้ เสีย ให้ ประธานออกจากการประชุมในวาระนั ้น และ
ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ นํา เสนอรายชื่อ บุค คลเพื่อให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ พิจ ารณาแต่งตัง้ ให้ เป็ น
ประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนั ้นๆ
หากการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ใดมีการพิจารณาเรื่ องที่ทรัสตีหรื อผู้จัดการกองทรัสต์ มีส่วนได้ เสีย
ให้ ทรัสตีหรือผู้จดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือผู้จดั การกองทรัสต์ ไม่มีสิทธิ ออกเสียงในวาระ
ดังกล่าว (ในกรณีที่ทรัสตีหรือผู้จดั การกองทรัสต์ และตัวแทนของทรัสตีหรื อผู้จัดการกองทรัสต์ เป็ นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์)ในกรณีที่ทรัสตีมีสว่ นได้ เสียในวาระใด ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์นําเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ ที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ พิจารณาแต่งตั ้งให้ เป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในวาระนั ้น ๆ ใน
กรณีที่ ทั ้งทรั สตีและผู้จัด การกองทรั สต์ มีส่วนได้ เสียในวาระใด ให้ ผ้ ูถื อหน่ว ยทรัสต์ ซึ่งถื อหน่ว ยทรัสต์
รวมกันแล้ วไม่น้อ ยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของหน่วยทรัสต์ ที่จํา หน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกองทรั สต์ มีสิท ธิ
เสนอรายชื่อ บุคคลเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถื อหน่ว ยทรัสต์ พิจารณาแต่งตั ้งให้ เป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ในวาระนั ้นๆ
อนึง่ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ มีอํานาจ หน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ควบคุมดูแลการดําเนินการประชุมโดยทัว่ ไปให้ มีความเรียบร้ อย
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15.6

(2)

กําหนดให้ ใช้ วิธีการอื่นใดในการดําเนินการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ประธานในที่ประชุม
จะพิจารณาเห็นสมควร หรือจําเป็ นเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการ
ในการพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ เป็ นระเบียบเรียบร้ อยและมีประสิทธิภาพ

(3)

เพื่อให้ การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศที่เกี่ยวข้ องมีความ
เป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อย ประธานอาจยุติ ก ารอภิ ป ราย หรื อ การพิ จ ารณาในที่ ป ระชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ในเรื่องใด ๆ ได้

(4)

ในการลงมติในที่ประชุมและปรากฏว่าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ ูเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ มีคะแนนอีกเสีย งหนึ่งเป็ นเสียงชี ข้ าดโดยการใช้ อํา นาจในการตัดสิน ชี ้ขาดของ
ประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติเท่ากันนี ้ให้ เป็ นที่สดุ

วิธีการมอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ อาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียง
แทนตนในการประชุมได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ จัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ หนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ เป็ นไปตามแบบที่ทรัสตีกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย ณ ที่
ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

15.7

วิธีการนับคะแนนเสียง
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หน่วยทรัสต์ ที่ตนถือ โดยผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่ มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนต้ องไม่เป็ นผู้ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา

15.8

มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เว้ นแต่สญ
ั ญานี ้จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
15.8.1 ในกรณีทวั่ ไปให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
15.8.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3 ใน 4) ของจํานวนเสียงทั ้งหมด
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1)

การได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินหลักที่มีมูลค่าตั ้งแต่ร้อยละสามสิบ (30) ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์

(2)

การเพิ่มทุนหรือการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ ที่มิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ าใน
สัญญานี ้
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(3)

การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไปของกองทรัสต์

(4)

การทําธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
ซึง่ มีขนาดรายการตั ้งแต่ยี่สบิ ล้ าน (20,000,000) บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละสาม (3)
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า

(5)

การเปลีย่ นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

(6)

การเปลีย่ นแปลงทรัสตีหรือผู้จดั การกองทรัสต์

(7)

การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม สัญญาก่ อตัง้ ทรัสต์ ใ นเรื่ อ งที่ ก ระทบสิท ธิ ข องผู้ถื อหน่ ว ยทรั สต์
อย่างมีนยั สําคัญ

(8)

การเลิกกองทรัสต์

อนึง่ มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็ นผลให้ กองทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์ มีลกั ษณะที่ขัด
หรื อ แย้ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดในประกาศ สร. 26/2555 หรื อ หลั ก เกณฑ์ อื่ น ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ให้ ถือว่ามตินั ้นไม่มีผลบังคับ
15.9

บันทึกการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ทําบันทึกรายงานมติของที่ประชุมและกระบวนการเรี ยกและดําเนินการประชุม
ของการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละครั ้ง โดยให้ ประธานในที่ประชุมของการประชุมแต่ละครัง้ เป็ นผู้ลง
นามรับรองความถูกต้ องของบันทึกนั ้น

16.

การจํากัดสิทธิในการรั บประโยชน์ ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์ ตอบแทน และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหน่ วยทรั สต์
16.1

ข้ อจํากัดในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
16.1.1 การจัด สรรหน่ วยทรัสต์ ให้ แก่ บุคคลใดหรื อ กลุ่มบุค คลเดีย วกันใด ผู้ก่อ ตั ้งทรัสต์ ทรัสตี หรื อ
ผู้จัด การกองทรั สต์ อ ยู่ ใ นบัง คับ ต้ องปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ก ารจัด สรรหน่ ว ยทรั สต์ ต ามที่
กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 โดยจะได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ เป็ นไปตามอัตราและ
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้ วแต่กรณี
16.1.2 กรณี ที่ก องทรั สต์ มี น โยบายการลงทุนในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ในประเทศไทยซึ่ง เป็ นการลงทุน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ง สิทธิ ใ นที่ดิ น การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ใ นประเทศไทยมี ข้ อกํ า หนดของ
กฎหมายเกี่ ย วกับ สัด ส่ ว นการลงทุน ของผู้ลงทุน ต่ า งด้ า ว ดัง นัน้ บริ ษั ท ฯ จึง จะไม่ จัด สรร
หน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละสีส่ บิ เก้ า (49) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ ที่จําหน่าย
ได้ แล้ วทั ้งหมดของกองทรัสต์
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16.1.3 ในกรณีที่บคุ คลใด ถือหน่วยลงทรัสต์เกินกว่าสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ
16.1 แห่งสัญญานี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้

16.2

(1)

รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้ า (5) วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
รู้หรือควรรู้ถงึ เหตุดงั กล่าว

(2)

แจ้ ง ให้ บุค คลดัง กล่า วทราบโดยไม่ชัก ช้ า ถึง ข้ อ จํ า กัด สิท ธิ เ กี่ ย วกับ การออกเสีย ง
ลงคะแนนและการรับประโยชน์ตอบแทนตามที่กําหนดไว้ ในสัญญานี ้

(3)

แจ้ ง ให้ บุค คลดัง กล่าวหรื อ กลุ่ม บุค คลเดีย วกัน ของผู้จัด การกองทรั สต์ จํ า หน่ า ย
หน่วยทรัสต์ ในส่วนที่เกินกว่าร้ อยละห้ าสิบ (50) หรื อเกินกว่าร้ อยละสี่สิบเก้ า (49)
สําหรับผู้ลงทุนต่างด้ าว ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด

ข้ อจํากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และการจัดการกับประโยชน์ตอบแทน
ผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ ห รื อ กลุ่มบุค คลเดี ยวกันของผู้ถื อหน่ วยทรั สต์ ที่ถือ หน่ วยทรัสต์ เ กิน กว่ าอัต ราหรื อไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช.
29/2555 แล้ วแต่ กรณี มีข้ อจํ ากัด สิท ธิ ใ นการรับ ประโยชน์ ตอบแทน โดยผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ หรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดังกล่าวจะได้ รับประโยชน์ ตอบแทนเพียงเท่าที่เป็ นไปตามสัดส่วน
การถือหน่วยทรัสต์ในส่วนที่อยู่ในอัตราที่ประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ
สช. 29/2555 แล้ วแต่กรณี กําหนด และผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการคํานวณหาจํานวนหน่วยทรัสต์
ที่มีสทิ ธิในการได้ รับประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ แต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนั ้น โดยจะใช้
วิธีการเฉลีย่ ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ แต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐาน
ในการคํานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ทั ้งนี ้ เว้ นแต่สาํ นักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด สัง่ การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ส่วนประโยชน์ ตอบ
แทนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ดังกล่าวนั ้นให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายอื่นตาม
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิได้ รับในคราวนั ้น หรือในคราวอื่นใด

16.3

ข้ อจํากัดสิทธิในการใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี ้มีข้อจํากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
16.3.1 ผู้ถือ หน่ วยทรั สต์ ที่ถือหน่ว ยทรัสต์ เ กิน กว่ าอัตราหรื อ ไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ กํา หนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้ วแต่กรณี หรื อ
ในสัดส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้ ประกาศกําหนด หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป
ทั ้งนี ้ เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
16.3.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ
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17.

ทรั สตี
17.1

การแต่งตั ้งทรัสตีและค่าตอบแทนทรัสตี
17.1.1 การแต่งตั ้งทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด ได้ รับแต่งตั ้งให้ เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ ตาม
สัญญานี ้ การเปลีย่ นแปลงทรัสตี หรื อการแต่งตั ้งทรัสตีรายใหม่แทนรายเดิมที่ลาออกหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ด้วยเหตุก็ใดก็ตาม จะต้ องได้ รับมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามที่
กําหนดไว้ ในข้ อ 15.8.2 (6) แห่งสัญญานี ้เท่านั ้น ทั ้งนี ้ การที่ทรัสตีเข้ าทําสัญญานี ้หรื อการเข้ า
เป็ นทรัสตีของกองทรั สต์ มิ ได้ เ ป็ นการให้ หลักประกัน รายได้ ห รื อการปฏิ บัติ ตามสัญญาของ
บรรดาผู้เช่าไม่ว่ารายใดสําหรับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
17.1.2 ค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมของทรัสตี
ค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมของทรัสตีให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 19.1 แห่งสัญญานี ้

17.2

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดของทรัสตี
ภายใต้ บังคับแห่ง สัญ ญานี ้ ทรั สตี มี สถานะเป็ นนิติ บุค คล มี อํา นาจและความสามารถทางกฎหมาย
รวมทั ้งมีสทิ ธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ ในฐานะผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์ สินหรื อผู้มีสิทธิ เหนือทรัพย์ สิน
และทรัสตี มีสิทธิ หน้ าที่และความรับ ผิดชอบในการจัดการกองทรัสต์ ตามข้ อกําหนดและเงื่ อนไขของ
สัญญานี ้ และตามพระราชบัญญัติทรัสต์ประกาศ สร. 26/2555 และประกาศ กร. 14/2555
อนึง่ รายการเกี่ยวกับสิทธิ หน้ าที่และความรับผิดของทรัสตีมีดงั ต่อไปนี ้
สิทธิ
17.2.1 นอกเหนือจากค่าตอบแทนของทรัสตีตามสัญญานี ้แล้ ว ให้ ทรัสตีมีสิทธิ ถือหน่วยทรัสต์ ได้ โดย
เป็ นไปตามข้ อจํากัดสิทธิในการใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามที่กําหนด
ไว้ ในข้ อ 16 แห่งสัญญานี ้
17.2.2 การมอบหมายงานการจัดการกองทรัสต์
การใช้ อํ า นาจและการปฏิ บัติ หน้ า ที่ ของทรัสตี ใ นการจัด การกองทรั สต์ เป็ นเรื่ อ งเฉพาะตัว
ของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้ นแต่
(1)

การทําธุรกรรมที่มิใช่เรื่องที่ต้องทําเฉพาะตัวและไม่จําเป็ นต้ องใช้ วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี

(2)

การทํ าธุรกรรมที่โ ดยทั่วไปผู้เป็ นเจ้ าของทรั พย์ สินซึ่ง มีทรั พย์ สินและวัต ถุประสงค์
ของการจัด การในลัก ษณะทํ า นองเดี ย วกั น กั บ กองทรั ส ต์ จ ะพึ ง กระทํ า ในการ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการแทน
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(3)

ทรั สตี อ าจมอบหมายงาน การเก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิน การจัด ทํ า สมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ หรื อการปฏิ บัติงานด้ านการสนับสนุนให้ บริ ษัทในเครื อของทรัสตีหรื อ
ผู้อื่นดําเนินการได้

(4)

เรื่องอื่นใดที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ เป็ นผู้รับผิดชอบและดําเนินการตามที่กําหนดไว้ ใน
สัญญานี ้หรื อ หลัก เกณฑ์ ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และ
ประกาศ สช. 29/2555หรือประกาศหรือข้ อกําหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง

เมื่อทรัสตีมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการกองทรัสต์ ตามข้ อกําหนดแห่งสัญญานี ้แล้ ว นอกเหนือจาก
เรื่ อ งที่ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ เ ป็ นผู้ดํ า เนิ น การตามสัญญานี ห้ รื อ หลัก เกณฑ์ ใ นประกาศ ทจ.
49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555หรื อประกาศหรื อข้ อกําหนดอื่น
ใดที่เกี่ยวข้ องให้ ทรัสตีเลือกผู้รับมอบหมายด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง และต้ องกํากับ
ดูแลและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ ด้ วยความระมัดระวังและความเอาใจใส่
โดยต้ อ งกํ าหนดมาตรการในการดํ าเนิน งานเกี่ ยวกับ การมอบหมายงานตามหลัก เกณฑ์ ที่
กําหนดในประกาศ กข. 1/2553 ดังนี ้
ในการมอบหมายงานการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะกําหนดมาตรการในการดําเนินงานใน
เรื่องดังต่อไปนี ้
(1)

การคัดเลือกผู้ที่สมควรได้ รับมอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้ อมด้ านระบบงาน
และบุคลากรของผู้ที่ได้ รับมอบหมาย ตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ ของผู้รับ
มอบหมายงานและกองทรัสต์

(2)

การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิของผู้ได้ รับมอบหมายงาน

(3)

การดําเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏว่าผู้ที่ได้ รับมอบหมายไม่เหมาะสมที่จะได้ รับ
มอบหมายงานอีกต่อไป

โดยทรั ส ตี สามารถมอบหมายงานการเก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น การจั ด ทํ า สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ หรือการปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุนได้ ซึ่งในการมอบหมายงานดังกล่าวทรัสตีจะ
มอบหมายให้ บคุ ลลดังต่อไปนี ้
(1)

การเก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้ องเป็ นการมอบหมายให้ ผ้ ทู ี่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(ข)

ผู้รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนส่วนบุคคล

(ค)

ทรัสตีรายอื่น
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(ง)
(2)

ผู้รับฝากทรั พย์ สิน โดยชอบด้ ว ยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง ที่
กองทรัสต์ได้ ลงทุนไว้ หรือของประเทศที่ผ้ รู ับฝากทรัพย์สนิ ตั ้งอยู่

การจัด ทํ า สมุด ทะเบี ยนผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ ต้ อ งเป็ นการมอบหมายให้ ผ้ ูที่ สามารถ
ประกอบธุรกิจนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้

โดยในการมอบหมายงานที่ กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ ทรัสตีจะต้ องมอบหมายงานในลักษณะที่ ทําให้
มัน่ ใจได้ ว่าการบริหารจัดการกองทรัสต์ จะสามารถดําเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดผลเสียหาย
ต่ อกองทรั สต์ และทรั สตี จะยังคงรั บผิ ดชอบต่ อความเสียหายที่ เกิ ด ขึน้ แก่ กองทรั สต์ ตามที่
พระราชบัญญัติทรัสต์กําหนด
17.2.3 ทรัสตีสามารถใช้ ประโยชน์จากและดําเนินการใด ๆ โดยอาศัย
(1)

ความเห็นหรือคําแนะนําจากที่ปรึกษากฎหมายในการให้ ความเห็นในข้ อกฎหมาย
การตี ค วามสัญญานี ้ หรื อ เอกสารอื่ น ใด (ไม่ ว่ า จะเป็ นเอกสารที่ จั ด ทํ า ขึน้ ตาม
ข้ อกําหนดแห่งกฎหมายหรื อไม่ก็ตาม) รวมทั ้งความเห็นหรื อคําแนะนําโดยทั่วไปที่
เกี่ยวกับกองทรัสต์

(2)

คําแนะนํา ความเห็น คําชี ้แจง หรือข้ อมูลจากวาณิชธนกิจ นักการบัญชีผ้ ูตรวจสอบ
บัญชี ผู้ประเมินราคา และบุคคลอื่นใดที่ทรัสตีขอคําปรึกษา และผู้ที่ทรัสตีเชื่อโดย
สุจริตว่าเป็ นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ทรัสตีขอคําปรึกษานั ้น

(3)

เอกสารที่ทรัสตีเชื่อโดยสุจ ริ ตว่าเป็ นเอกสารต้ นฉบับอันถูกต้ องแท้ จริ ง หรื อสําเนา
เอกสารอัน แสดงถึง การที่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ แ ต่ ง ตัง้ บุค คลให้ เ ป็ นตัว แทนในการ
ดําเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ และ

(4)

เอกสารอื่นใดที่ทรัสตีได้ รับและเกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ ซึ่งทรัสตีมีเหตุอันสมควรที่จะ
ใช้ เอกสารเหล่านั ้น

อนึง่ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดหากว่าทรัสตีได้ กระทําการ หรืองดเว้ นกระทําการโดยสุจริ ตโดยอาศัย
ความเห็น คํ า แนะนํ า คํ า ชี แ้ จง ข้ อ มูลหรื อ เอกสารที่ท รั สตี ได้ รับ ตามข้ อ นี ้ โดยได้ ใ ช้ ค วาม
ระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพและความชํานาญในการพิจารณาแล้ วทั ้งนีท้ รัสตีจะตรวจสอบการ
ลงลายมือ ชื่อ ใดๆ ในเอกสารที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ กองทรั สต์ ที่ไ ด้ รับ หากมี เ หตุให้ สงสัยถึง ความ
ถูกต้ องแท้ จริงของลายมือชื่อเช่นว่านั ้น
17.2.4 การตัดสินใจใด ๆ ของทรัสตีในการปฏิ บัติในขอบเขตอํานาจหน้ าที่ซึ่งได้ กําหนดไว้ ในสัญญา
ฉบับ นี ้ และ/หรื อ พระราชบัญญั ติท รั สต์ และประกาศ กฎ ระเบี ยบ ข้ อ บัง คับที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
หากทรั สตี ได้ กระทํ าไปด้ วยความสุจ ริ ต แล้ ว ให้ ถือเป็ นที่สุด อนึ่ง ในการตี ความว่า ทรั สตี มี
อํ า นาจดํ า เนิ น การใดที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กองทรั ส ต์ ห รื อ ไม่ นั น้ หากสั ญ ญานี ้ และ/หรื อ
พระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอื่นใดมิได้ กําหนดไว้ อย่าง
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แจ้ งชัด ให้ ตีความในลักษณะที่เป็ นการให้ อํานาจแก่ทรัสตีในการดําเนินการใดที่เกี่ยวข้ องกับ
กองทรัสต์เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ได้
17.2.5 สิทธิที่จะได้ รับเงินหรือทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ของทรัสตี
(1)

การจัด การกองทรั สต์ และการมอบหมายให้ ผ้ ูอื่น จัด การกองทรัสต์ โ ดยชอบตาม
สั ญ ญานี ้ หากมี ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ ทรั ส ตี ต้ องชํ า ระเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ให้ กั บ
บุคคลภายนอกด้ วยเงินหรือทรัพย์สนิ ที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความ
จําเป็ นอันสมควร ให้ ทรัสตีมีสทิ ธิได้ รับเงินหรือทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ ได้ เว้ นแต่
สัญญานี ้จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
สิท ธิ ใ นการได้ รับ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิน คื น จากกองทรั สต์ ต ามที่ ก ล่าวมาข้ า งต้ น นี ใ้ ห้
หมายความรวมถึง แต่ไม่จํ ากัดเพียงค่ าใช้ จ่า ยค่าธรรมเนียมศาลค่าใช้ จ่ายในการ
ว่าจ้ างทนายความหรื อ ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทรัสตีได้ ว่าจ้ างตามที่สมควรแก่กรณี
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความจํ า เป็ นเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุด ของกองทรั ส ต์ แ ละความรู้
ความสามารถของทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวทั ้งนี ้เงินชดใช้ ตามข้ อ
นี ้ให้ รวมถึงค่า ใช้ จ่ ายในการทวงถามการดํ าเนิ นคดี และการบังคับ คดีใ นจํา นวนที่
สมเหตุสมผลและเหมาะสมและในจํานวนที่ได้ จ่ายไปตามความเป็ นจริ งตลอดจน
การรั บผิ ด ชดใช้ จ ากทรั พ ย์ สินของกองทรัสต์ สําหรั บความรับ ผิด ใดๆอัน ทรั สตี ไ ด้
ก่อให้ เกิดขึ ้นอันเป็ นผลมาจากการที่ทรัสตีได้ ปฏิ บัติหน้ าที่และใช้ อํานาจของทรัสตี
อย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมตามสัญญานี แ้ ละตามพระราชบั ญญั ติ ท รั สต์ ต ลอดจน
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้ องในจํานวนที่ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
ภายใต้ บังคับแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ เงินชดใช้ ความเสียหายและการรับผิดชดใช้
ตามข้ อนี ้ ให้ รวมถึงความรับผิดอันเป็ นผลมาจากการกระทํา หรื อการงดเว้ นการกระทํา
ใด ๆ ของผู้ที่ทรัสตีได้ มอบอํานาจ หรือตัวแทนซึง่ ได้ รับการแต่งตั ้งจากทรัสตีด้วย

(2)

สิทธิที่จะได้ รับเงินหรือทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 17.2.5 (1)
แห่ งสัญญานี ้เป็ นเงิน ที่ท รั สตี พึง ได้ รับเพิ่ มเติม จากเงิ นชดใช้ ความเสีย หายอื่น ใด
ที่ ท รั สตี มี สิท ธิ ไ ด้ รับ ตามกฎหมาย และย่ อ มเป็ นบุริม สิท ธิ ที่ ท รั สตี มี อ ยู่ก่อ นผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ และบุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิ หรื อสิทธิ ใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และ
เป็ นสิทธิที่อาจบังคับได้ ในทันทีโดยไม่จําต้ องรอให้ มีการเลิกกองทรัสต์ และในกรณี
ที่มีความจําเป็ นต้ องเปลีย่ นรูป หรือเปลีย่ นสภาพทรัพย์ สินในกองทรัสต์ เพื่อให้ มีเงิน
หรื อทรั พย์ สินคื นแก่ทรั สตี ให้ ทรัสตีมี อํานาจดําเนิน การดัง กล่าวได้ แต่ต้อ งกระทํ า
โดยสุจริ ตและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
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แต่ ทัง้ นี ้ ห้ า มมิ ใ ห้ ท รั ส ตี ใ ช้ สิ ท ธิ ต ามข้ อ นี จ้ นกว่ า ทรั ส ตี จ ะได้ ชํ า ระหนี ท้ ี่ มี อ ยู่ ต่ อ
กองทรัสต์ จนครบถ้ วนแล้ ว เว้ นแต่เป็ นหนี ้ที่อาจหักกลบลบหนี ้กันได้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(3)

สิทธิที่จะได้ รับเงินหรื อทรัพย์ สินคืนจากกองทรัสต์ ของทรัสตีตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ
17.2.5 (1) แห่งสัญญานี ้ ให้ มีผลใช้ บังคับต่อไปภายหลังที่ทรัสตีพ้นจากตําแหน่ง
หรือถูกถอดถอนจากตําแหน่งการเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์

หน้ าที่
ทรั สตี มี หน้ าที่ จัดการกองทรัสต์ ด้ ว ยความซื่อ สัต ย์ สจุ ริ ตและระมัดระวัง เยี่ ย งผู้มี วิช าชี พ รวมทัง้ ด้ ว ย
ความชํานาญ โดยปฏิ บัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญานี ้ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้ อ ง ข้ อผูกพัน ที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่ มเติมแก่ผ้ ูถื อ
หน่ ว ยทรั สต์ (ถ้ า มี ) และมติ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ โดยในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ดัง กล่า ว ทรั ส ตี อ าจขอ
ความเห็นจากที่ปรึกษาวิชาชีพที่มีความเป็ นอิสระตามแต่ที่ทรัสตีจะพิจารณาเห็นสมควร
อนึ่ง การปฏิ บัติ หน้ าที่ ของทรัสตี ให้ ท รัสตีง ดเว้ นการกระทําการอันเป็ นการขัด แย้ งกับประโยชน์ ของ
กองทรัสต์ไม่ว่าการกระทํานั ้นจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของทรัสตีเองหรื อประโยชน์ ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ น
การเรี ยกค่าตอบแทนในการทําหน้ าที่เ ป็ นทรัสตี หรื อ ทรัสตีแสดงให้ เห็น ได้ ว่ าได้ จัดการกองทรั สต์ ใ น
ลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ทราบก่อนเพียงพอแล้ ว โดยผู้
ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน ทั ้งนี ้การเปิ ดเผยข้ อมูลและการคัดค้ าน
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใต้ บงั คับแห่งสัญญานี ้ รวมตลอดจนพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ องอื่นใดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ให้ ทรัสตีมีอํานาจ
หน้ าที่ดงั จะกล่าวต่อไปนี ้
17.2.6 หน้ าที่ในการจัดระบบงานของทรัสตี
ทรัสตีมีหน้ าที่ในการจัดให้ มีระบบงานอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติทรัสต์ และตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอย่างน้ อยให้ ระบบงานของทรัสตีครอบคลุมเรื่ องต่างๆ
ดังต่อไปนี ้
(1)

การแยกทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สนิ ส่วนตัวของทรัสตี โดยในการเก็บ
รักษาทรัพย์สนิ จะต้ องมีการแยกทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ภายใต้ สญ
ั ญานี ้ ออกจาก
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์อื่นหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวของทรัสตี

(2)

การตรวจสอบการจั ด การกองทรั สต์ ข องผู้จัด การกองทรั ส ต์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ นไปตาม
สัญญานี ้ และพระราชบัญญัติทรัสต์
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(3)

การบัน ทึก กรรมสิท ธิ์ ห รื อ สิทธิ เ หนื อ ทรั พ ย์ สิน ในกองทรัสต์ รายได้ รายจ่ า ยและ
หนี ้สินของกองทรัสต์ ตลอดจนบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์

(4)

การตรวจสอบดู แ ลและติ ด ตามการทํ า หน้ าที่ ข องผู้ จั ด การกองทรั สต์ เ พื่ อ สิ ท ธิ
ประโยชน์ของกองทรัสต์

(5)

การจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

(6)

การควบคุม ตรวจสอบและป้องกันมิให้ มีการจัดการกองทรัสต์ ไม่เป็ นไปตามสัญญา
นี ้และพระราชบัญญัติทรัสต์ และมิให้ มีการทุจริตในการจัดการกองทรัสต์

(7)

การแยกงบการเงิน ของกองทรัสต์ ออกจากงบการเงิน ของกองทรัสต์ อื่น หรื อ ของ
ทรัสตีโ ดยคํา นึง ถึง มาตรฐานที่ กํา หนดตามกฎหมายว่า ด้ ว ยวิ ชาชีพ บัญชี โดยงบ
การเงินที่จดั ทําขึ ้นให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ ในประกาศ กข. 1/2553 โดย
ต้ องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีดงั กล่าวต้ องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ าง
ของทรั สตี ก่ อ นที่ จ ะยื่ น ต่ อ สํา นัก งาน ก.ล.ต. และเปิ ดเผยต่ อ สาธารณชนตาม
หลักเกณฑ์ที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(8)

การจัดทําบัญชีทรัพย์ สินของกองทรัสต์ แ ยกต่างหากจากทรั พย์ สินและบัญชีอื่น ๆ
ของทรัสตี และในกรณี ที่ทรัสตีจัดการกองทรั สต์ หลายกอง ทรั สตีต้อ งจัดทํ าบัญชี
ทรั พ ย์ สิน ของกองทรั สต์ แ ต่ ละกองแยกต่า งหากออกจากกัน และบัน ทึก บัญชี ใ ห้
ถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั นอกจากนี ้ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยก
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไว้ ต่างหากจากทรัพย์ สินส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์ สินอื่น
ที่ทรั สตีค รอบครองอยู่และในกรณี ที่ทรั สตีจัดการกองทรัสต์ หลายกองทรั สต์ ต้ อ ง
แยกทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์แต่ละกองออกจากกันด้ วย

17.2.7 หน้ าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์
(1)

ทรัสตีมีหน้ าที่เข้ าร่วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทุกครัง้ โดยหากมีการขอมติที่
ประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ ดํ า เนิ น การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ทรั ส ตี ต้ องปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี ้
(ก)

ตอบข้ อซักถามและให้ ค วามเห็น เกี่ ย วกับการดํ าเนิน การว่ า เป็ นไปตาม
สัญญานี ้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรือไม่

(ข)

ทักท้ วงและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวหรื อ
เรื่ อ งที่ ข อมติ ไ ม่ ส ามารถกระทํ า ได้ หากไม่ เ ป็ นไปตามสัญ ญานี ห้ รื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
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โดยในกรณีที่ทรัสตีเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในกองทรัสต์ หากต้ องมีการออกเสียงหรื อ
ดําเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ทรัสตีคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และตั ้งอยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต และ
รอบคอบระมัด ระวัง รวมถึงไม่ ก่อให้ เ กิด ความขัดแย้ ง หรื อ กระทบต่อ การปฏิ บัติ
หน้ าที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์
นอกจากนี ้ทรัสตีมีหน้ าที่ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ลงมติว่า เป็ นกรณีที่เป็ นไปตามสัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรือไม่
(2)

ทรัสตีมีหน้ าที่บงั คับชําระหนี ้หรื อดูแลให้ มีการบังคับชําระหนี ้เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อ
สัญญาระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลอื่น

(3)

ห้ า มมิ ใ ห้ ท รั สตี นํา หนี ท้ ี่ ตนเป็ นลูก หนี บ้ ุคคลภายนอกอันมิ ไ ด้ เ กิด จากการปฏิ บัติ
หน้ าที่ เป็ นทรัสตีไปหักกลบลบหนี ้กับหนี ท้ ี่บุค คลภายนอกเป็ นลูก หนี ้ทรัสตี อันสืบ
เนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ ทั ้งนี ้การกระทําที่ฝ่าฝื นข้ อห้ ามนี ้ ให้ การกระทํา
เช่นนั ้นตกเป็ นโมฆะ

(4)

ในกรณีที่ทรัสตีเข้ าทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมต่างๆกับบุคคลภายนอก ให้ ทรัสตีแจ้ ง
ต่อบุคคลภายนอกทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรเมื่อเข้ าทํานิติกรรมหรื อธุรกรรมกับ
บุคคลภายนอกว่าเป็ นการกระทําในฐานะทรัสตี

(5)

ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจ ะมอบหมายให้ ผ้ ูอื่นจัดการกองทรัสต์ มิได้ เว้ นแต่
เข้ าข้ อ ยกเว้ น ให้ ทรั สตีมีสิท ธิ มอบหมายงานได้ ทัง้ นี ้ตามที่กําหนดไว้ ใ นข้ อ 17.2.2
แห่งสัญญานี ้

(6)

ทรั สตี มี ห น้ า ที่ จัด ทํ า สมุด ทะเบี ย นผู้ถือ หน่ ว ยทรั สต์ โ ดยทรั สตี อ าจมอบหมายให้
ตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตาม
พระราชบัญญั ติห ลัก ทรั พย์ ดําเนิน การแทนได้ โดยเมื่อ มีก ารมอบหมายผู้อื่น เป็ น
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้ าที่กํากับดูแลให้ ผ้ ูที่ได้ รับมอบหมายดังกล่าว
ปฏิ บั ติ ต ามหลัก เกณฑ์ ใ นข้ อ 7.1 และ 7.2 แห่ ง สัญ ญานี ้ เว้ นแต่ มี ก ารจั ด ทํ า
หลักฐานตามระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(7)

ทรั สตีมี ห น้ า ที่ จัดทํ า หลัก ฐานแสดงสิทธิ ใ นหน่ ว ยทรั สต์ หรื อ ใบหน่ ว ยทรั สต์ ม อบ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้ อ 7.1.5 แห่งสัญญานี ้

(8)

ในกรณีที่ ผ้ ถู ื อหน่ว ยทรัสต์ ข อให้ ท รัสตีห รื อ นายทะเบีย นหลัก ทรั พย์ ออกหลัก ฐาน
สิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่หรือใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าที่สญ
ู หายลบเลือน
หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ ทรัสตีมีหน้ าที่ออกหรือดําเนินการให้ มีการออกหลักฐาน
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แสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรื อใบหน่วยทรัสต์ ให้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ภายในเวลา
อันควร
(9)

ทรั ส ตี มี ห น้ าที่ ใ ห้ ความเห็ น ของทรั ส ตี เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ ใ นรายงานประจํา ปี ของกองทรั สต์ ซึ่ง ผู้จัดการกองทรัสต์ มี หน้ าที่ จัด ทํ า
รายงานดังกล่าวเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีจะต้ องแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิ บัติงานของผู้จัดการกองทรัสต์ ในการบริ ห ารจัดการกองทรัสต์ เป็ นอย่างไร
สอดคล้ องกับข้ อกําหนดแห่งสัญญานี ้ รวมทั ้งกฎหมาย ประกาศและข้ อกําหนดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องหรือไม่ หากผู้จดั การกองทรัสต์มิได้ ดําเนินการเป็ นไปตามข้ อกําหนดแห่ง
สัญญานี ้ หรื อกฎหมาย หรื อประกาศและข้ อกําหนดที่ เกี่ยวข้ องอื่ นใดนั ้น ให้ ระบุ
เรื่องดังกล่าว ตลอดจนการดําเนินการของทรัสตีในการแก้ ไขให้ มีความถูกต้ อง

(10)

ทรัสตี มีหน้ าที่ใ ห้ การรับ รองรายงานมูลค่า ทรัพ ย์ สิน สุทธิ ข องกองทรัสต์ และมูลค่ า
หน่วยทรั สต์ ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่ละไตรมาสตามหลัก เกณฑ์ ที่ก ฎเกณฑ์ ที่
เกี่ ยวข้ อ งประกาศกํ า หนด เพื่ อที่ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ จะใช้ ในการเปิ ดเผยรายงาน
ดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วันสุดท้ ายของแต่ละ
ไตรมาสนั ้น
นอกจากนี ้ทรัสตีมีหน้ าที่ใช้ ความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์
คํานวณมูลค่า ทรัพ ย์ สิน สุท ธิ (NAV) ของทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ต่อ หน่ว ยเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องประกาศกําหนด เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์ ออก
รายงานประจําปี ในแต่ละรอบระยะเวลา โดยจัดพิมพ์ ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์ สิน
สุท ธิ แ ละมูลค่ า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ต่ อ หน่ ว ยในรายงานประจํ า ปี ของกองทรั สต์ ทัง้ นี ้
ผู้จัด การกองทรัสต์ ต้ อ งส่ง ข้ อ มูลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการคํ า นวณมูลค่ า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ
(NAV) ซึ่ง รวมถึง แต่ ไ ม่ จํ า กัด เพี ย งรายงานประเมิ น มูลค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โดย
ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลที่สง่ ให้ แก่ทรัสตีด้วย

(11)

ทรัสตี อาจก่อหนี ้ และ/หรื อค่า ใช้ จ่ ายใด ๆ ภายใต้ ห ลักเกณฑ์ เงื่อ นไขและวิ ธีการ
ตามที่ กําหนดไว้ ใ นสัญญานี ้ พระราชบัญญั ติ ท รั สต์ ประกาศ กฎ ระเบีย บ และ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอื่นใด

(12)

ทรั ส ตี ไ ม่ มี ห น้ าที่ ใ ห้ หลัก ประกั น ใด ๆ เพื่ อ ประกัน การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องตนใน
ฐานะทรัสตี และทรัสตีไม่มีหน้ าที่อื่นใดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรื อบุคคลอื่นใด
นอกเหนือไปจากที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และ/หรื อที่กฎหมายได้ บัญญัติไว้ อนึ่ง การ
ที่ทรัสตีเข้ าทําสัญญานี ้มิได้ เป็ นการให้ หลักประกันรายได้ หรื อผลการประกอบการ
ของกองทรัสต์ หรือหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของบรรดาผู้เช่าไม่ว่ารายใด
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(13)

เมื่อกองทรัสต์ สิ ้นสุดลง ให้ ทรัสตีทําหน้ าที่ต่อไปเพื่อรวบรวม จําหน่าย และจัดสรร
ทรัพย์สนิ โดยต้ องชําระสะสางหนี ้สินและค่าใช้ จ่ายเมื่อทรัสต์ สิ ้นสุดลงตามลําดับที่
กําหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์

(14)

ตลอดระยะเวลาสอง (2) ปี ภายหลังจากการสิ ้นสุดความเป็ นทรัสตี ทรัสตีต กลงที่
จะเก็บรักษาข้ อมูลที่มีสาระสําคัญต่ อกองทรัสต์ และทรัสตีได้ รับข้ อมูลนั ้นมาจาก
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ภ ายใต้ สั ญ ญานี ้ พระราชบั ญ ญั ติ ท รั ส ต์ พระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพ ย์ และสัญญาแต่ง ตั ้งผู้จัดการกองทรั สต์ โดยทรั สตี จะไม่ เปิ ดเผยข้ อ มูล
ดัง กล่าวต่ อบุคคลภายนอกโดยไม่ไ ด้ รับ ความยิ นยอมเป็ นลายลัก ษณ์ อักษรจาก
ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือทรัสตีรายใหม่เสียก่อน
ทั ้งนี ้ หน้ าที่ดงั กล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ทรัสตีต้องเปิ ดเผยข้ อมูลนั ้นต่อบุคคลภายนอก
เพราะเหตุดงั ต่อไปนี ้

(15)

(ก)

กฎหมายทรัสต์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใด ที่กําหนดให้ ทรัสตี
เปิ ดเผย หรือ

(ข)

เจ้ าหน้ าที่ต ามกฎหมาย หรื อคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการอื่นใด กําหนดให้ เปิ ดเผย หรือ

(ค)

ทรัสตีเปิ ดเผยเพราะปฏิบตั ิตามคําพิพากษาของศาล คําสัง่ ของศาล หรื อ
คําสัง่ ของเจ้ าหน้ าที่ตามกฎหมาย

(ง)

ข้ อมูลที่สาธารณชนทราบโดยทัว่ ไปอยู่แล้ ว

ให้ ทรัสตีงดเว้ นการใช้ สทิ ธิรับเงินหรือทรัพย์ สินคืนจากกองทรัสต์ สําหรับค่าใช้ จ่ายที่
ชําระให้ กบั บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทรัสต์

17.2.8 หน้ าที่ติดตาม ดูแลและตรวจสอบผู้จดั การกองทรัสต์หรือผู้ได้ รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ ามี)
ทรัสตีมีหน้ าที่ติดตามดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ หรื อผู้ได้ รับมอบหมายรายอื่น
(ถ้ ามี) ดําเนินการในงานที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นไปตามสัญญานี ้ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง และ
ประกาศอื่นที่เ กี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต.กํ าหนด โดยจะ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
(1)

ดูแ ลให้ ก ารบริ ห ารจัด การกองทรั สต์ ก ระทํ า โดยผู้จัด การกองทรั สต์ ที่ไ ด้ รับ ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตั ้งอยู่

(2)

ติ ด ตามดู แ ลและดํ า เนิ น การตามที่ จํ า เป็ นเพื่ อ ให้ ผู้ รั บ มอบหมายและผู้จั ด การ
กองทรัสต์มีลกั ษณะและปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในสัญญานี ้และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงการถอดถอนผู้รับมอบหมายและผู้จัดการกองทรัสต์
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รายเดิม โดยการแต่งตั ้งผู้จดั การกองทรัสต์ รายใหม่ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ
18.3 การเปลีย่ นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์แห่งสัญญานี ้
(3)

ควบคุ ม ดู แ ลให้ การลงทุ น ของกองทรั ส ต์ เ ป็ นไปตามสัญ ญานี แ้ ละกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง

(4)

ควบคุม ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มูล ของกองทรั สต์ อ ย่ า งถูก ต้ องครบถ้ วนตามที่
กําหนดในสัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

(5)

แสดงความเห็ น เกี่ ย วกับ การดํ า เนิ น การหรื อ การทํ า ธุ ร กรรมเพื่ อ กองทรั สต์ ข อง
ผู้จัด การกองทรัสต์ และผู้รับ มอบหมายรายอื่ น (ถ้ า มี )เพื่ อ ประกอบการขอมติ ที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อ
เมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. ร้ องขอ

(6)

ในกรณีที่จําเป็ น และเพื่อประโยชน์ ของกองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยรวม ทรัสตี
อาจกํ าหนดให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ ต้อ งดํ า เนิ นการอย่า งใดอย่ างหนึ่งตามที่ ทรั สตี
เห็นสมควรโดยในการดําเนินการดังกล่าวหากเป็ นกรณีที่นอกเหนือจากที่กําหนดใน
สัญญาแต่งตั ้งผู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสตีอาจกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องที่ผ้ จู ัดการ
กองทรัสต์ต้องขอความเห็นชอบจากทรัสตีเสียก่อนที่จะดําเนินการข้ างต้ น

(7)

ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ก ระทํ า การ หรื อ งดเว้ น กระทํ า การจน
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ก องทรั ส ต์ หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามสัญ ญานี ห้ รื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทรัสตีมีหน้ าที่ดงั นี ้

(8)

(ก)

รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้ า (5) วันทําการนับแต่ร้ ู หรื อพึงรู้ ถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว

(ข)

ดําเนินการแก้ ไข ยับยั ้ง หรื อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์
ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่ไม่ มีผ้ จู ัด การกองทรั สต์ หรื อมีเ หตุที่ทํ าให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ไม่สามารถ
ปฏิ บัติ หน้ าที่ ได้ ให้ ท รั สตี มีอํ านาจในการจัด การกองทรั สต์ ต ามความจํา เป็ นเพื่ อ
ป้องกัน ยับยั ้ง หรือจํากัดมิให้ เกิดความเสียหายร้ ายแรงต่อประโยชน์ ของกองทรัสต์
หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในสัญญา
ก่อตั ้งทรัสต์และพระราชบัญญัติทรัสต์ในการจัดให้ มีผ้ จู ัดการกองทรัสต์ รายใหม่โดย
ในการดําเนินการดังกล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้ บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์ แทน
ในระหว่ า งนัน้ ก็ ได้ ทั ้งนี ภ้ ายในขอบเขต หลัก เกณฑ์ และเงื่อ นไขที่ ป ระกาศ กร.
14/2555 และสัญญานี ้ได้ ระบุไว้
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นอกจากนี ้เมื่อทรัสตีเห็นว่ากรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ไม่ปฏิ บัติหน้ าที่ให้ ถูกต้ องและ
ครบถ้ ว นตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นสัญญานี ้ หรื อ พระราชบัญญั ติ ท รั สต์ ประกาศของ
สํา นักงาน ก.ล.ต. หรื อ ประกาศที่เ กี่ ยวข้ องอื่ นใด เป็ นการก่ อ หรื อ อาจก่อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อกองทรัสต์และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถ
เยียวยาความเสียหายนั ้นได้ ภายในระยะเวลาอัน สมควร ให้ ทรัสตีสามารถเข้ าไป
ดําเนินการแทนผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ตามที่ทรัสตีเห็นสมควร ทั ้งนี ้เพื่อประโยชน์ ของ
กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้
(9)

ทรัสตีมีหน้ าที่ให้ ความร่วมมือและให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ และการจัดการ
กองทรั สต์ หรื อข้ อ มูลต่างๆ ที่จํา เป็ นในการปฏิ บัติ งานของผู้จัดการกองทรัสต์ แ ก่
ผู้จดั การกองทรัสต์
นอกจากนี ้ ในกรณีผ้ ูจัด การกองทรั สต์ ร้องขอความช่ว ยเหลือจากทรั สตี ในส่ว นที่
เกี่ ยวกับ การปฏิ บัติ ง านของผู้จัดการกองทรั สต์ ทรั สตี มีห น้ า ที่ ให้ ความช่ วยเหลือ
อํานวยความสะดวกแก่ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ ตามสมควร เพื่ อให้ การปฏิ บัติงานของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ตามสัญญาแต่งตั ้งผู้จดั การกองทรัสต์สาํ เร็จลุลว่ งไปด้ วยดี

(10)

ทรัสตี ซึ่งกระทํ าในนามกองทรัสต์ มีห น้ าที่ ชําระค่า ธรรมเนี ยมและค่ าใช้ จ่ายให้ แ ก่
ผู้จดั การกองทรัสต์โดยเรียกเก็บจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์ ที่
กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้จดั การกองทรัสต์

นอกเหนือจากที่กําหนดในสัญญานี ้และสัญญาแต่งตั ้งผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์
จะต้ องขอความเห็นชอบจากทรัสตีก่อนจึงจะสามารถดําเนินการในเรื่องดังกล่าว
17.2.9 หน้ าที่เกี่ยวกับสัญญาก่อตั ้งทรัสต์
ทรัสตีมีหน้ าที่ดแู ลให้ สญ
ั ญาก่อตั ้งทรัสต์มีสาระสําคัญเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยใน
กรณี ที่ มี ก ารแก้ ไ ขเปลี่ย นแปลงสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั สต์ ให้ ท รั สตี ดํ า เนิ น การตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1)

ดูแลให้ การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็ นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ใน
สัญญานี ้ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

(2)

ในกรณี ที่ ก ารแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงสัญ ญาตามข้ อ 20 แห่ ง สั ญ ญานี ใ้ ห้ ทรั ส ตี
ดํ า เ นิ น การใ ห้ เป็ นไป ตามอํ า น าจ หน้ า ที่ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใน สั ญ ญานี ้ และ ตา ม
พระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(3)

ในกรณีที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรื อการจัดการกองทรัสต์ ที่
ออกตามพระราชบัญญั ติห ลัก ทรั พ ย์ และตามพระราชบัญญั ติท รั สต์ มี ก ารแก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลงในภายหลัง และสัญญามี ข้ อกํ า หนดที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์
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ดัง กล่ า ว ให้ ทรั ส ตี ดํ า เนิ น การเพื่ อ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงสัญ ญานี ใ้ ห้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ นัน้ ตามวิธี การที่กําหนดในสัญญานี ้ หรื อ ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. มี
คําสัง่ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์
ความรั บผิด
17.2.10 ความรับผิดของทรัสตี
(1)

ในกรณี ที่ ท รั ส ตี จั ด การกองทรั ส ต์ ไ ม่ เ ป็ นไปตามที่ กํ า หนดในสั ญ ญานี ห้ รื อ
พระราชบัญญัติทรัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์
ในกรณีที่มีความจําเป็ นและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ ของกองทรัสต์ ทรัสตี
อาจขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดการกองทรัสต์ เป็ นอย่างอื่น
ให้ ต่างไปจากที่กําหนดไว้ ในสัญญานี ้ได้ และหากทรัสตีได้ จัดการตามที่ได้ รับความ
เห็นชอบนั ้นด้ วยความสุจริตและเพื่อประโยชน์ ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ แล้ ว ทรัสตีไม่
จําต้ องรับผิดตามที่กําหนดในข้ อนี ้

(2)

ในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องทรัสตี ทรั สตี ไ ม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อความเสีย หายที่ เกิ ด ขึน้ แก่
กองทรั สต์ ห รื อ ผู้ถือ หน่ ว ยทรั สต์ ห รื อ บุค คลใดๆ จากการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องทรั สตี
หากทรั สตีได้ ปฏิ บัติห น้ าที่ด้ วยความซื่อสัตย์ สจุ ริ ตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มี วิชาชี พ
รวมทัง้ ด้ วยความชํ า นาญ โดยปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ อ ย่ า งเป็ นธรรมเพื่ อ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และเป็ นไปตามสัญญานี ้ ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง และข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
ในการนี แ้ ม้ ท รั สตี ไ ม่ต้ อ งรั บ ผิด ต่ อ ความเสีย หายที่เ กิ ด ขึน้ แก่ ก องทรั สต์ ห รื อ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ตามวรรคหนึ่งให้ ทรัสตียังมีหน้ าที่ดําเนินการเรี ยกร้ องต่อผู้ที่ก่อให้ เกิด
ความเสี ย หายแก่ ก องทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ ให้ กองทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ได้ รับชดเชยความเสียหายตามความเป็ นจริง

(3)

ในการปฏิ บัติหน้ าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อบุคคลใดๆจากการกระทําหรื อการงด
เว้ นกระทํา การใดๆของผู้จัดการกองทรัสต์ หากว่าทรั สตีได้ ปฏิ บัติหน้ า ที่โดยสุจริ ต
และได้ ใช้ ค วามระมัดระวังตามสมควรในการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิ บัติ
หน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญานี ้และพระราชบัญญัติทรัสต์
ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
ในกรณีเช่นว่าให้ กองทรัสต์ โดยทรัสตีมีสิทธิ เรี ยกร้ องโดยตรงต่อผู้จัดการกองทรัสต์
เพื่ อให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ ชดเชยเยี ยวยาความเสีย หายที่ เ กิด ขึ ้นให้ แ ก่ก องทรั สต์
หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามความเป็ นจริง
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17.2.11 การจํากัดความรับผิดของทรัสตี
(1)

ภายใต้ บงั คับแห่งสัญญานี ้และพระราชบัญญัติทรัสต์ ความรับผิดต่อบุคคลใดตาม
สัญญาซึง่ ทรัสตีได้ กระทําในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถึงความรับผิดต่อบุคคล
ใดอั น เกิ ด จากหรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ใด ๆ ของกองทรั สต์ ใ ห้ มี จํ า นวนจํ า กั ด
โดยทรั ส ตี จ ะต้ องรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอกดั ง กล่ า วไม่ เ กิ น จํ า นวนเงิ น ชดใช้
ค่าเสียหายที่ทรัสตีจะได้ รับตามข้ อ 17.2.5 แห่ งสัญญานี ้ ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ ทรัสตีไ ม่
ปฏิ บัติหน้ าที่ตามที่พระราชบัญญัติทรัสต์ กําหนดไว้ โดยเจตนา โดยไม่สจุ ริ ต หรื อ
โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง ในกรณีเช่นว่านี ้ ทรัสตีจะมีข้อยกเว้ นความรับผิด
มิได้

(2)

ทรั สตี ไ ม่ ต้ องรั บ ผิ ด ต่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ห ากการกระทํ า หรื อ งดเว้ นการกระทํ า
ของทรัสตี(แล้ วแต่กรณี) เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายกฎข้ อบังคับประกาศ
หรือคําสัง่ ศาลคําพิพากษาของศาลหรือคําสัง่ อื่นใดของหน่วยงานราชการไม่ว่าจะมี
ผลบัง คับ เป็ นกฎหมายหรื อ ไม่ น อกจากนี ท้ รั สตี ไ ม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ในกรณี ที่ ท รั สตี ไ ม่
สามารถปฏิ บัติต ามข้ อสัญญาข้ อ ใดข้ อหนึ่งตามสัญญานี ้ได้ เนื่องจากเหตุสดุ วิสัย
หรื อเหตุที่อ ยู่น อกเหนื อการควบคุมของทรัสตีรวมถึง แต่ ไม่ จํ ากัดเพีย งเหตุตามที่
กําหนดไว้ ในข้ อ 17.2.11(4) แห่งสัญญานี ้

(3)

ในการโอนหน่ ว ยทรั สต์ ทรั สตี ไ ม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบความถูก ต้ อ ง
แท้ จริ งของลายมือชื่อ หรื อ ตราประทับ ที่ปรากฏในใบทรัสต์ หรื อในการสลักหลัง
ใบทรัสต์ หรือในตราสารการโอนหน่วยทรัสต์ หรือตราสารใดๆ ซึ่งแสดงกรรมสิทธิ์ ใน
หน่ ว ยทรั สต์ โดยทรัสตี มิ ต้ อ งรับ ผิ ด หากมี ก ารปลอมแปลงลายมื อ ชื่ อ หรื อ ตรา
ประทับ รวมถึงในกรณีที่ผ้ ลู งลายมือชื่อไม่มีอํานาจลงนาม อย่างไรก็ตาม ทรัสตีอาจ
เรียกให้ มีการพิสจู น์ความแท้ จริงของลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในเอกสารหรื อ
ตราสารตามสัญญานี ้ซึง่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องลงลายมือชื่อหากมีเหตุผลให้ สงสัยถึง
ความถูกต้ องแท้ จริงของลายมือชื่อเช่นว่านั ้น

(4)

ทรั สตี ไ ม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อกองทรั สต์ ห รื อ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ใ นความสูญเสีย หรื อ
ความเสีย หายที่เกิ ดขึ ้นเนื่อ งจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทรัสตีหรื อ
พนักงานของทรัสตีซงึ่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการที่ทรัพย์ สินถูกโอนเป็ นของรัฐการ
เวนคืนอสังหาริ ม ทรัพย์ ก ฎเกณฑ์ เ กี่ยวกับ การบริ ว รรตเงิน ตราสงครามการก่อการ
ร้ ายการจลาจลการปฏิ วัติก ารก่อความไม่สงบการประท้ วงเหตุสดุ วิ สยั การขัดข้ อ ง
ของเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตีหรื อ
เหตุอื่นใดที่ทรัสตีไม่สามารถควบคุมได้
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(5)

17.3

ทรัสตีไม่จําต้ องกระทําการใดๆที่จะเป็ นเหตุให้ ทรัสตีต้องใช้ เงินหรื อทรัพย์ สินส่วนตัว
ของทรั สตี (ทรั พ ย์ สิน ที่ ไ ม่ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิน ในกองทรั สต์ ) หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด ความรั บ ผิ ด
ทางการเงินอื่นใดๆในการปฏิบตั ิหน้ าที่หรือใช้ สทิ ธิตามสัญญานี ้ของทรัสตี

การเปลีย่ นแปลงทรัสตี
17.3.1 เงื่อนไขและวิธีการเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(1)

(2)

เงื่อนไขในการเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(ก)

ทรัสตีลาออกจากการทําหน้ าที่

(ข)

ทรัสตีถกู พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรือสิ ้นสภาพนิติบคุ คล

(ค)

ทรัสตีเลิกกิจการและเข้ าสูก่ ระบวนการชําระบัญชี

(ง)

ทรัสตีหยุดประกอบกิจการไม่ว่าโดยสมัครใจหรื อตามคําสัง่ ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องให้ พกั การประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นการชั่วคราวหรื อสัง่ เพิก
ถอนการอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี

(จ)

ผู้ถือ หน่ ว ยทรั สต์ มีม ติ ใ ห้ เ ปลี่ย นแปลงหรื อ ถอดถอนทรั สตี เมื่ อ ปรากฏ
ว่า ทรั สตี มิ ไ ด้ จัด การกองทรัสต์ ต ามหน้ า ที่ที่ กํ า หนดไว้ ในสัญญานี ้ หรื อ
พระราชบัญญั ติ ท รั สต์ หรื อ กระทํ า การ หรื อ งดเว้ น กระทํ า การอัน เป็ น
ความผิดตามพระราชบัญญัติทรัสต์ หรื อ กฎหมายอื่นใดซึ่งมิใช่ความผิด
ลหุโทษ และทรัสตีไม่อาจเยียวยาแก้ ไขให้ สิ ้นไปได้ ภายในระยะเวลาเก้ า
สิบ (90) วัน นั บ แต่ วัน ที่ ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ แ จ้ ง ให้ ทรั สตี ท ราบถึง เหตุ
ดังกล่าว

วิธีการเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(ก)

ในกรณีทรัสตีลาออกจากการทําหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 17.3.1 (1)
(ก) แห่ ง สัญ ญานี ใ้ ห้ มี ก ารเปลี่ย นแปลงทรั ส ตี ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ
17.3.2แห่งสัญญานี ้

(ข)

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การเปลีย่ นแปลงทรัสตีเพราะเหตุตามที่กําหนดไว้
ในข้ อ 17.3.1(1)(ข) และ (ค)แห่งสัญญานี ้ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ มีหนังสือ
แจ้ ง ไปยัง ผู้ชํ า ระบัญชี เจ้ า พนัก งานพิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ หรื อ บุค คลอื่ น ใดที่ มี
อํานาจตามกฎหมายอื่น ในทํา นองเดียวกับบุคคลดังกล่าว แล้ วแต่กรณี
ดําเนิ นการเกี่ย วกับ กองทรัสต์ เท่าที่ จําเป็ นและสมควรจนกว่ าทรัสตีราย
ใหม่จะมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์
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(3)

(ค)

ในกรณี ที่ ทรั สตี ถูก ถอดถอนหรื อสํา นักงาน ก.ล.ต. สั่งพัก การประกอบ
ธุรกิจ เป็ นทรั สตี เ ป็ นการชั่ว คราว หรื อเพิก ถอนการอนุญาตให้ ประกอบ
ธุรกิจเป็ นทรัสตีตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 17.3.1 (1)(ง)และ (จ)แห่งสัญญานี ้
ให้ ทรัสตีรายเดิมทําหน้ าที่ทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์
หรื อการใช้ สิทธิ ในกองทรัสต์ เพื่อมิให้ กองทรัสต์ เสียหาย เสื่อมค่า หรื อไร้
ประโยชน์จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(ง)

ในกรณี ที่เ กิด เหตุใ นการเปลี่ยนแปลงทรั สตี ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ เ รี ย ก
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยเร็วและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและได้ รับ
อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นทรัสตีรายใหม่เ พื่อ ให้ ที่ป ระชุม ผู้ถือ
หน่ ว ยทรั สต์ พิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ ทัง้ นี ้ ไม่ ตัด สิ ท ธิ ท รั สตี รายเดิ ม หรื อ ผู้ถื อ
หน่ ว ยทรั สต์ ที่ จ ะเสนอชื่ อ บุค คลที่ มี คุ ณสมบัติ แ ละได้ รั บ อนุญ าตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็ นทรัสตีรายใหม่

(จ)

ในกรณีที่มีเหตุให้ ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตี แต่มิอาจแต่งตั ้งทรัสตีรายใหม่
เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลีย่ งได้ ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียร้ องขอต่อศาลให้ มีการ
แต่งตั ้งทรัสตีรายใหม่ ถ้ ามิอาจแต่งตั ้งได้ ให้ ศาลมีคําสัง่ เลิกทรัสต์ ทั ้งนี ้ ให้
ศาลมี อํ า นาจแต่ ง ตั ง้ บุ ค คลใดเข้ าจั ด การกองทรั ส ต์ ใ ห้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติทรัสต์ โดยได้ รับค่าตอบแทนตามที่ศาลกําหนดให้

ผลของการเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(ก)

การเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 17.3 แห่งสัญญานี ้ไม่ได้ มี
ผลกระทบต่อการมีผลบังคับใช้ ของสัญญานี ้และไม่มีผลกระทบต่อสถานะ
ของกองทรัสต์

(ข)

เมื่อ มีการเปลี่ย นแปลงทรั สตีต ามที่กํา หนดไว้ ในข้ อ 17.3 แห่ งสัญญานี ้
ทรัสตีรายเดิมต้ องดําเนินการตามที่จําเป็ นเพื่อให้ ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิ โดย
สมบูรณ์ เ หนื อ กองทรั สต์ และเพื่ อ ให้ ท รั สตี รายใหม่ ท ราบเกี่ ย วกับ การ
จัดการกองทรัสต์ ที่ผ่านมาและที่ ต้องทํา ต่อไป ตลอดจนส่ง มอบเอกสาร
หลักฐาน และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ ทรัสตีราย
ใหม่สามารถทําหน้ าที่ต่อไปได้ ทั ้งนี ้ในการส่งมอบดังกล่าว ให้ ทรัสตีราย
เดิมลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิ่งที่
ส่งมอบให้ ท รัสตีรายใหม่และมอบหนังสือ ดังกล่าวให้ ทรัสตี รายใหม่เก็ บ
รักษาไว้
ให้ ทรัสตีรายเดิมดําเนินการตามวรรคหนึง่ ให้ แล้ วเสร็จภายในสามสิบ (30)
วันนับแต่วนั ที่ทรัสตีรายใหม่เข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่
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(ค)

เมื่อทรัสตีรายใหม่เข้ าทําหน้ าที่แทนทรัสตีรายเดิมและมีสิทธิ โดยสมบูรณ์
เหนือกองทรัสต์ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 17.3.1(3)(ข) แห่งสัญญานี ้ ให้ ทรัส
ตี รายใหม่ ต้ องผู ก พัน ตามสิท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องคู่สัญ ญาที่ กํ า หนดไว้ ใ น
สัญญานี ้ทุกประการ รวมทั ้งเข้ าสวมสิทธิ เป็ นคู่ความในคดีหรื อเป็ นฝ่ ายที่
ต้ องผูกพันตามคําพิพากษา
นอกจากนี ้ทรัสตีรายใหม่มีหน้ าที่แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้และต้ องแจ้ งเป็ น
ลายลักษณ์ อักษรให้ บุคคลภายนอกที่ตนทราบว่าเป็ นคู่สญ
ั ญากับทรัสตี
รายเดิมว่า ตนได้ เข้ าสวมสิทธิและหน้ าที่แทนทรัสตีรายเดิมแล้ ว

17.3.2 การลาออกของทรัสตี
หากทรัสตีประสงค์ที่จะลาออก ให้ ทรัสตีแจ้ งการลาออกเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ และ
ผู้จัด การกองทรั สต์ ท ราบล่ว งหน้ าไม่ น้อ ยกว่ าสาม (3) เดื อนพร้ อ มทั ้งเสนอผู้ที่จะทําหน้ า ที่
เป็ นทรัสตีรายใหม่ให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ พิจารณาลงมติเห็นชอบเพื่อแต่งตั ้งทรัสตีราย
ใหม่และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั ้งนี ้ ต้ อง
ไม่ ก่อ ให้ เ กิด ความเสียหายแก่ ผ้ ูถื อหน่ วยทรัสต์ ในการนี ้ ให้ ผ้ ูถื อ หน่ วยทรัสต์ หรื อผู้จัดการ
กองทรัสต์ มี สิทธิ เสนอรายชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.
เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ พิ จ ารณา คัด เลื อ กและแต่ ง ตัง้ เป็ นทรั ส ตี ร ายใหม่ ข อง
กองทรัสต์ ด้วย และให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการแต่ งตั ้งบุคคล
ใหม่ (ซึ่งมี คุณสมบัติ แ ละได้ รับ อนุญาตจากสํา นัก งาน ก.ล.ต.) ให้ เ ป็ นทรั สตี รายใหม่ ข อง
กองทรั สต์ แ ทนที่ท รัสตี รายเดิ ม ในการนี ้ ให้ ทรัสตีแ ละผู้จัด การกองทรัสต์ หารื อ ร่ วมกัน โดย
สุจริตเพื่อกําหนดบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติและได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. และเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาแต่งตั ้งเป็ นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ โดยทรัสตีราย
ใหม่นี ้จะต้ องเข้ าทําสัญญาเพิ่มเติมสัญญานี ้กับทรัสตีรายเดิมและผู้จดั การกองทรัสต์
หากพ้ นกําหนดระยะเวลาสาม (3) เดือนนับแต่วันที่ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ได้ รับ หนัง สือแจ้ งการ
ลาออกจากทรัสตีรายเดิมแล้ วและผู้จัดการกองทรัสต์ ยังไม่สามารถแต่งตั ้งทรัสตีรายใหม่ได้
ให้ ทรัสตีมีสทิ ธิแต่งตั ้งบุคคลที่ทรัสตีคัดเลือก (โดยต้ องเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติและได้ รับอนุญาต
จากสํานักงาน ก.ล.ต.) ให้ เป็ นทรัสตีรายใหม่
ในกรณีที่มีทรัสตีลาออกตามข้ อสัญญานี ้ ให้ การพ้ นจากตําแหน่งของทรัสตีมีผลเมื่อทรัสตีราย
ใหม่เข้ าทําหน้ าที่เป็ นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ โดยให้ ทรัสตีรายเดิมทําหน้ าที่ทรัสตีต่อไป
จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์
17.4

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของทรัสตี
17.4.1 ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าทรัสตีขาดความเป็ นอิสระ และจะรับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์มิได้
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(1)

(2)

มีความเกี่ยวข้ องกับผู้จดั การกองทรัสต์ในลักษณะดังต่อไปนี ้
(ก)

เป็ นผู้ถือหุ้นในผู้จดั การกองทรัสต์ เกินร้ อยละห้ า (5) ของจํานวนสิทธิ ออก
เสียงทั ้งหมดของผู้จดั การกองทรัสต์ดงั กล่าว

(ข)

มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ เป็ นผู้ถือหุ้นในทรัสตี เกินร้ อยละห้ า (5) ของจํานวน
สิทธิออกเสียงทั ้งหมดของทรัสตีดงั กล่าว

(ค)

มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ใ นทรั ส ตี เ ป็ นบุ ค คลเดี ย วกั บ ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ใ น
ผู้จดั การกองทรัสต์

(ง)

มี ก รรมการหรื อ ผู้ บริ ห ารของทรั ส ตี เ ป็ นบุค คลเดี ย วกั บ กรรมการหรื อ
ผู้บริหารของผู้จดั การกองทรัสต์

(จ)

มีความเกี่ยวข้ องไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมกับผู้จัดการกองทรัสต์ ใน
ลักษณะทํานองเดียวกับ 17.4.1(ก) ถึง 17.4.1(ง) ข้ างต้ น หรื อในลักษณะ
อื่นอย่างมีนยั สําคัญในประการที่อาจเป็ นเหตุให้ ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่

เป็ นหรื อ มี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ ผู้ ที่ จ ะจํ า หน่ า ย โอน ให้ เช่ า หรื อ ให้ สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริมทรัพย์ แก่กองทรัสต์ ในลักษณะที่ทําให้ ไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ในส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ อสัง หาริ มทรั พย์ ห รื อ การจัดหาผลประโยชน์ จากอสัง หาริ มทรั พย์ ไ ด้
อย่างเป็ นอิสระ
หากปรากฏข้ อเท็จจริงในภายหลังจากการเข้ ารับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ ว่า ทรัสตี
ขาดความเป็ นอิสระตามวรรหนึ่ง ให้ ทรัสตีแจ้ งกรณีดัง กล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
พร้ อมทัง้ แสดงมาตรการที่ สมเหตุสมผลและน่ าเชื่ อได้ ว่ าจะทํา ให้ ท รั สตี สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระภายในสิบห้ า (15) วัน นับแต่วันที่ปรากฏข้ อเท็จจริ ง
ดังกล่าว และให้ ดําเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้ นั ้น เว้ นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะ
มีคําสัง่ เป็ นอย่างอื่น

17.4.2 ภายใต้ บัง คับ ตามข้ อ 17.4.1 แห่ ง สัญญานี ้ ทรั สตี จ ะกระทํ า การใดที่ เ ป็ นการขัด แย้ ง กั บ
ประโยชน์ ของกองทรัสต์ หรื ออาจทําให้ ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระมิได้ เว้ นแต่เป็ นธุรกรรมที่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

เป็ นธุ รกรรมที่ มี ม าตราการ หรื อ กลไกตรวจสอบและถ่ ว งดุลความเป็ นธรรมของ
ธุรกรรมดังกล่าว

(2)

ในกรณีที่เป็ นการทําธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ของกองทรัสต์ ต้ องมี
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ ว โดย
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บุคคลดังกล่าวไม่คดั ค้ าน หรื อคัดค้ านในจํานวนที่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ ตามประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องกับการกระทําที่เป็ นการขัดแย้ งกับ
ผลประโยชน์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
17.4.3 ในกรณีที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เกิดขึ ้น ทรัสตีต้องดําเนินการให้ มั่นใจได้ ว่าผู้ลงทุน
ได้ รับ การปฏิ บัติที่ เ ป็ นธรรมและเหมาะสม โดยการป้ องกัน ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีให้ รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี ้

18.

(1)

ทรัสตีต้องไม่มีผลประโยชน์ อื่นที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์
และหากมีกรณีที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงได้
ว่ า มี ก ลไกที่ จ ะทํ า ให้ เ ชื่ อ มั่น ได้ ว่ า การบริ ห ารจั ด การกองทรั ส ต์ จ ะเป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(2)

กองทรัสต์จะไม่เข้ าทํารายการใดที่อาจส่งผลให้ ทรัสตีไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่าง
เป็ นอิสระ เช่น การซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีซึ่งอาจทํา
ให้ ทรัสตีไม่สามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due
Diligence) ของผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างเป็ นอิสระ เป็ นต้ น

ผู้จดั การกองทรั สต์
18.1

การแต่งตั ้งและค่าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์
การแต่ งตัง้ ผู้จดั การกองทรั สต์
บริษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติ ความรู้และความสามารถ ตลอดจนความพร้ อมของระบบงานในการปฏิ บัติหน้ าที่
เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศสช. 29/2555 รวมถึงประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
โดยสัญญานี ้ บริ ษั ท ฯ ตกลงที่ จ ะเข้ า รั บดูแ ลจัด การทรั พ ย์ สิน ของกองทรั สต์ ต ามที่ ไ ด้ รับ มอบหมาย
จากทรัสตี โดยมี ขอบเขต อํานาจ หน้ า ที่และความรับผิด ชอบตามที่กําหนดไว้ ในสัญญานี ้ กฎหมาย
หลัก เกณฑ์ แ ละประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนสัญญาแต่ ง ตัง้ ผู้จัด การกองทรั สต์ และข้ อ ตกลงอื่ น
ระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ ามี)
ค่ าตอบแทนผู้จดั การกองทรั สต์
ให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ ไ ด้ รับ ค่า ตอบแทนการปฏิ บัติห น้ าที่ จัดการกองทรั สต์ ตามสัญญานี ้ โดยอัต รา
ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ แ ละวิธีการคํานวณและชํา ระค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ จู ัด การกองทรัสต์ ให้ เป็ นไป
ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้จัดการกองทรัสต์ ทั ้งนี ้ จะต้ องไม่เกินอัตราที่ระบุในสัญญานี ้ และ
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
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18.2

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดของผู้จดั การกองทรัสต์
สิทธิ
18.2.1 ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ได้ การเบิกจ่ายดังกล่าวกระทําได้
เฉพาะกรณีที่เ ป็ นการเบิกจ่า ยจากบัญชีเพื่อ การดํา เนินการงานและบัญชี ประจํา วัน (petty
cash) ภายใต้ ว งเงิน ตามที่ไ ด้ รับอนุมัติ จากทรัสตี ซึ่งผู้จัดการกองทรั สต์ เป็ นผู้ที่ ได้ รับ มอบ
อํานาจจากทรัสตีในการลงนามแทนทรัสตีตามที่ได้ รับการอนุมัติจากทรัสตี และให้ ผ้ จู ัดการ
กองทรั สต์ จัดทํ าและจัดส่งรายงานการเบิ กจ่ายให้ แก่ทรั สตีเพื่ อให้ ทรั สตีสามารถตรวจสอบ
รายการดังกล่าวและชําระเงินเข้ าบัญชีเพื่อการดําเนินงาน
หน้ าที่
ผู้จดั การกองทรัสต์มีขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตี โดย
ผู้จัด การกองทรั สต์ ต้ อ งปฏิ บัติ ห น้ าที่ ใ นฐานะที่ เ ป็ นผู้ที่ มี วิ ช าชี พ ซึ่ง ได้ รับ ความไว้ ว างใจ ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริต โดยต้ องปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ ที่ดีที่สดุ ของผู้
ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ โ ดยรวม และเป็ นไปตามสัญญานี ้ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนสัญญาแต่ ง ตั ง้
ผู้จดั การกองทรัสต์ ข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยแก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) และมติ
ของผู้ถื อหน่ วยทรัสต์ และต้ อ งรั บผิ ด อย่ า งไม่ มีข้ อ จํา กัดความรั บผิ ดในกรณี ที่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ไ ม่
ปฏิ บัติหน้ าที่ และ/หรื อปฏิ บัติหน้ า ที่ไม่ถูก ต้ องครบถ้ วน ทั ้งนี ้ ผู้จัด การกองทรัสต์ มี อํานาจหน้ าที่และ
ความรับ ผิ ดชอบหลัก ที่เ กี่ ยวข้ อ งกับ การดูแ ลจัด การกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุน ในทรั พ ย์ สินของ
กองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีในเรื่องดังต่อไปนี ้
18.2.2 หน้ าที่ในการดําเนินธุรกิจเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักการดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี ้
(1)
(2)

(3)

(4)

มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ ้นจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างต่อเนื่อง
เปิ ดเผย ให้ ความเห็น หรื อให้ ข้อมูลที่มีความสําคัญและเกี่ยวข้ องอย่างเพียงพอใน
การตัดสิน ใจลงทุน ของผู้ลงทุน โดยข้ อ มูลดังกล่า วต้ อ งสื่อ สารได้ อย่ า งชัดเจนไม่
บิดเบือนและไม่ทําให้ สาํ คัญผิด
ไม่ นํ า ข้ อมู ล จากการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ผ้ ู จั ด การกองทรั ส ต์ ไ ปใช้ ประโยชน์ อ ย่ า งไม่
เหมาะสมไม่ว่าเพื่อตนเองหรื อเพื่อบุคคลอื่นใด หรื อทําให้ เ กิดความเสียหายหรื อ
กระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์
ปฏิบตั ิงานด้ วยความระมัดระวังไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และในกรณี
ที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึ ้นต้ องดําเนินการให้ มั่นใจได้ ว่าผู้ลงทุนได้ รับ
การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
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(5)

(6)

ปฏิ บัติ ตามพระราชบัญญั ติ ห ลักทรั พ ย์ พระราชบัญญั ติ ทรั สต์ แ ละกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานใน
การประกอบวิ ช าชี พ ที่ กํ า หนดโดยสมาคมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ธุ รกิ จ หลัก ทรั พ ย์ ห รื อ
องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนุโลมและไม่
สนับสนุน สัง่ การหรือให้ ความร่วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิ บัติฝ่าฝื นกฎหมายหรื อ
ข้ อกําหนดดังกล่าว
ให้ ความร่วมมือในการปฏิ บัติหน้ าที่ของทรัสตีหรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์ อย่างมีนัยสําคัญ
หรือข้ อมูลอื่นที่ควรแจ้ งให้ ทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ รวมถึงหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

จัดทําและจัดเก็บข้ อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการบริ หารจัดการ
การควบคุมภายใน และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ โดยเมื่อทรัส
ตีประสงค์ จ ะตรวจสอบการจัดการในเรื่ องใด ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้ องให้
ความร่ ว มมือ ในการนํา ส่ง ข้ อ มูลและเอกสารหลัก ฐาน รวมทัง้ ให้ เ ข้ า ไป
ตรวจสอบในสถานที่ ตั ง้ ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามที่ ท รั ส ตี ร้ องขอ เพื่ อ
ให้ ท รั สตี สามารถตรวจสอบให้ เ ป็ นที่ มั่น ใจได้ ว่ า ผู้จัด การกองทรั สต์ ไ ม่
ปฏิ บั ติ ฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อ ข้ อกํ า หนดแห่ ง สัญ ญานี ้ หรื อ ไม่ รั ก ษา
ประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี ้ ในการเข้ าไปตรวจสอบสถานที่ตัง้
ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทรั ส ตี จ ะต้ องแจ้ งให้ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ท ราบ
ล่ ว งหน้ าตามสมควร และ หากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั น้ ให้ เช่ า ไปแล้ ว
ระยะเวลาที่ ทรั สตี แจ้ ง ดัง กล่า วต้ อ งไม่น้ อ ยกว่ าระยะเวลาแจ้ ง ขอตรวจ
ทรัพย์ที่เช่าที่กําหนดไว้ ในสัญญาเช่า

(ข)

ผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้ าที่จัดทําและจัดส่งข้ อมูลเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัด โครงสร้ างรายได้ ข องกองทรั สต์ วิธี ก ารจัดหาและจัด เก็บ รายได้
ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ที่ สามารถเรี ย กเก็ บ จากกองทรั สต์ สัญญาที่ ผ้ ูจัด การ
กองทรัสต์ ได้ ทําในนามกองทรัสต์ กับบริ ษัทหรื อบุคคลต่างๆ ให้ แก่ทรัสตี
เพื่อให้ ทรัสตีนํามาวางแผนปฏิบตั ิงานในการกํากับดูแลและตรวจสอบการ
บริ หารจัดการ การควบคุมภายใน และการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์
ดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั ้งนี ้ เพื่อประโยชน์ แห่งสัญญาข้ อนี ้ คู่สัญญาตกลงกัน ว่า ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ มี
หน้ า ที่ต้ อ งประสานงาน และจัด ส่งข้ อ มูลเอกสารต่ า ง ๆ แก่ ทรั สตี โดยมี เ อกสาร
ความถี่ และกํา หนดเวลาตามที่ กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่ง
รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ทรัสตีร้องขอตามจําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการ
กองทรัสต์ ภายในกําหนดเวลาอันสมควร
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18.2.3 หน้ าที่ในการจัดระบบงานของผู้จดั การกองทรัสต์
เพื่อให้ การดูแลจัดการกองทรัสต์ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีระบบงานที่มีคุณภาพและสามารถรองรับ
งานในความรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งครบถ้ วน โดยการจัด ให้ มี ร ะบบงานตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
ประกาศ สช. 29/2555 หลักเกณฑ์ ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดในแนวปฏิ บัติในการจัดการ
กองทุน และทรัสต์ ที่ลงทุน ในอสังหาริ ม ทรัพ ย์ และที่ จ ะได้ แก้ ไ ขเพิ่ มเติ มและประกาศอื่ น ที่
เกี่ยวข้ องตามที่ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
18.2.4 หน้ าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์
(1)

ผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้ าที่ดูแลจัดการกองทรัสต์ ในส่ว นที่เป็ นการดํ าเนินงานทาง
ธุรกิจซึง่ รวมถึงการลงทุนการกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์ สินของกองทรัสต์
การเข้ าทําสัญญาและการดําเนินกิจการต่างๆ เพื่อกองทรัสต์ ทั ้งนี ้ภายในขอบเขต
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเท่าที่สญ
ั ญานี ้ได้ ระบุไว้

(2)

ผู้จดั การกองทรัสต์ มีหน้ าที่จัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงข้ อมูล
ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และข้ อมูลอื่นตามที่
กําหนดในสัญญานี ้และสัญญาแต่งตั ้งผู้จดั การกองทรัสต์

(3)

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่จัดให้ มีการประกันภัยกับผู้รับประกันภัยที่ทรัสตียอมรับ
เพื่อประกันภัยความรับผิดที่อาจเกิดขึ ้นจากการดําเนินธุรกิจหรื อการปฏิ บัติงานของ
ตนในฐานะเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิ บัติงานของกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาที่ได้ รับความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์
ภายในขอบเขตแห่ ง อํา นาจ หน้ า ที่แ ละความรับ ผิ ดชอบที่ พ ระราชบัญญั ติ ทรั สต์
ประกาศที่เ กี่ย วข้ องและสัญญานี ้ได้ กําหนดไว้ แต่ ทั ้งนี ้ ไม่ รวมถึง ความรับ ผิด ต่ อ
บุคคลภายนอกที่เกิดจากการที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน
ของผู้จัดการกองทรัสต์ มีเจตนากระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกนั ้น หรื อประมาท
เลินเล่ออย่างร้ ายแรงจนเป็ นผลละเมิดต่อบุคคลภายนอกนั ้น อนึ่งวงเงินประกันภัย
ให้ เป็ นไปตามที่ทรัสตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสม

(4)

ในการทํา ธุรกรรมเกี่ ยวกับ อสังหาริ มทรัพ ย์ เ พื่อ กองทรัสต์ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ ต้อ ง
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
(ก)

ดําเนิ นการเพื่ อให้ มั่นใจได้ ว่ าการจําหน่ายจ่ายโอนอสังหาริ ม ทรัพ ย์ หรื อ
การเข้ า ทํา สัญญาที่เ กี่ย วเนื่ องกับอสังหาริ ม ทรั พย์ เ พื่อกองทรัสต์ เป็ นไป
อย่างถูกต้ องและมีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย
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(ข)

ดําเนินการเพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์
เป็ นไปอย่างเหมาะสมโดยอย่างน้ อยต้ องมีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
• การประเมิ น ความพร้ อมของตนเองในการบริ ห ารการลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์นั ้น ๆ ก่อนรับเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อก่อนลงทุน
เพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อกองทรัสต์ แล้ วแต่กรณี
• การวิเคราะห์ และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบ
ทาน (การทําdue diligence) อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนการประเมิน
ความเสีย่ งด้ านต่างๆที่อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ นั ้นๆ
พร้ อมทัง้ จัดให้ มีแนวทางการบริ หารความเสี่ยงด้ วยทั ้งนี ้ความเสี่ย ง
ดังกล่าวให้ หมายความรวมถึงความเสี่ยงที่ เกี่ ยวข้ องกับการพัฒนา
หรื อ ก่อสร้ า งอสังหาริ ม ทรั พย์ (ถ้ ามี) เช่น ความเสี่ย งที่อ าจเกิด จาก
การก่ อ สร้ างล่ า ช้ าและการไม่ ส ามารถจั ด หาประโยชน์ จาก
อสังหาริมทรัพย์ได้ เป็ นต้ น

(5)

ผู้จัด การกองทรั สต์ มีห น้ า ที่จัด ให้ มี ก ารประชุมผู้ถื อ หน่ ว ยทรัสต์ ต ามที่ กํ าหนดใน
สัญญานี ้

(6)

ในกรณีที ่ม ีก ารแต่ง ตั ้งที ่ป รึก ษาเพื ่อ ให้ คํ า ปรึก ษาหรื อ คํ า แนะนํ า เกี ่ย วกับ การ
ลงทุน ในอสังหาริ มทรัพย์ และการจัดการอสังหาริ มทรั พย์ ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้ อง
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ดําเนินการให้ ที่ปรึกษาแจ้ งการมีสว่ นได้ เสียในเรื่องที่พิจารณา

(ข)

มิใ ห้ ที่ป รึ กษาผู้ที่มี ส่วนได้ เสีย ในเรื่ องที่ พิจ ารณาไม่ว่ า โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมเข้ าร่วมพิจารณาในเรื่องนั ้น

(7)

ผู้จดั การกองทรัสต์ มีหน้ าที่จัดทําและจัดเก็บข้ อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ใน
การบริ หารจัด การ การควบคุม ภายใน และการเปิ ดเผยข้ อ มูลเกี่ย วกับกองทรัสต์
โดยเมื่ อ ทรั สตี จ ะตรวจสอบการจัด การในเรื่ อ งใด ผู้จัด การกองทรั สต์ มี ห น้ า ที่ ใ ห้
ความร่ ว มมือและนําส่งข้ อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทัง้ ให้ เข้ าไปตรวจสอบใน
สถานที่ตั ้งของอสังหาริ มทรัพย์ ตามที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ ทรัสตีสามารถตรวจสอบ
ให้ มั่นใจได้ ว่า ผู้จัดการกองทรัสต์ ไ ม่ได้ ปฏิ บัติฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อข้ อกํ าหนดของ
สัญญานี ้ หรือไม่รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(8)

จัดทําและจัดส่งข้ อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้ างกองทรัสต์ วิธีการ
ปล่อ ยเช่ า การจัดหาและจัด เก็บ รายได้ ค่า ใช้ จ่ ายต่าง ๆ ที่สามารถเรี ยกเก็บ จาก
กองทรัสต์ สัญญาว่าจ้ างระหว่างกองทรัสต์และบริ ษัทหรื อบุคคลต่าง ๆ ให้ แก่ทรัสตี
ในช่วงระยะเวลาก่อนจัดตั ้งกองทรัสต์ นอกจากนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตีต้อง
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ประสานงานและทํ า ข้ อตกลงเกี่ ย วกั บ ลัก ษณะของข้ อมู ล เอกสารหลัก ฐาน
ประกอบการทําธุรกรรม และรายงานต่าง ๆ รวมทั ้งความถี่และระยะเวลาที่ผ้ จู ัดการ
กองทรัสต์ ต้องนํา ส่งข้ อมูลและเอกสารดังกล่าวให้ แก่ทรัสตี ทั ้งนี เ้ พื่อประโยชน์ ใ น
การกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทรัสต์
(9)

ในกรณีที่ ผ้ จู ัด การกองทรั สต์ ประสงค์ จะให้ บุคคลอื่นรั บดํ าเนิ นการในงานที่อ ยู่ใ น
ความรั บ ผิ ดชอบของตน ต้ อ งระบุเรื่ อ งดัง กล่า วพร้ อ มทัง้ ระบุหน้ า ที่ ของผู้จัด การ
กองทรัสต์ในการคัดเลือกผู้รับดําเนินการด้ วยความระมัดระวัง ตลอดจนการกํากับ
และตรวจสอบการดําเนินการของผู้รับดําเนินการไว้ ด้วย ทั ้งนี ้ ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ
การมอบหมายงานต้ องไม่มีสาระที่ขดั หรือแย้ งกับประกาศ สช. 29/2555

(10)

การบริ หารจัด การกองทรั สต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ จะต้ อ งปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต่า ง ๆ ของ
ผู้จัด การกองทรั สต์ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ นสัญญานี ้ พระราชบัญ ญั ติ ท รั สต์ สัญญา
แต่ ง ตัง้ ผู้จั ด การกองทรั ส ต์ กฎหมายและประกาศอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง ในกรณี ที่
ผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์จะมอบหมายให้ บุคคลอื่นเป็ น ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(Property Manager) บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ แทนตน ผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้ า ที่
คัดเลือกผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้ ได้ ผ้ บู ริ หาร
อสังหาริ มทรัพ ย์ (Property Manager) ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ เป็ นกองทรัสต์ ตลอดจนจัดทํา
สัญญาแต่ง ตั ้งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพ ย์ ให้ สอดคล้ อ งและไม่ขัดกับสัญญานี ้ และ
ควบคุมดูแลการปฏิ บัติหน้ าที่ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager)
ดัง กล่า วเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเป็ นไปตามที่ กํ า หนดใน
สัญญานี ้ สัญญาแต่งตั ้งผู้จดั การกองทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ให้ ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ คัดเลือกและ
แต่ ง ตัง้ มี ข อบเขตอํ า นาจ หน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ กํ า หนดในสัญญา
แต่ ง ตัง้ ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต.
กําหนดในแนวปฏิ บัติ ในการจัดการกองทุน และทรั สต์ ที่ลงทุนในอสังหาริ มทรัพ ย์
และที่จะได้ แก้ ไขเพิ่มเติม โดยผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้ าที่เลือกผู้รับมอบหมายด้ วย
ความรอบคอบระมั ด ระวั ง รวมทั ง้ กํ า กับ และตรวจสอบการจั ด การแทนอย่ า ง
เพียงพอ
อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ จู ัดการกองทรั สต์ ปล่อยเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ข องกองทรั สต์ ให้ แก่ ผ้ ู
เช่ารายเดี ยวโดยกองทรัสต์ ได้ รับค่า ตอบแทนทัง้ หมดหรื อบางส่วนในรู ปส่ว นแบ่ ง
กําไร (Profit Sharing) ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องมีระบบในการคัดเลือกและติดตาม
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ เช่ า รายเดี ย วนี ใ้ นลัก ษณะเดี ย วกับ การว่ า จ้ าง
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ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ข้ างต้ นด้ วย ทั ้งนี ้ เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่า
ผู้เช่ารายเดียวนี ้จะสามารถจ่ าค่าเช่ าให้ แก่ก องทรัสต์ ได้ ครบถ้ วนตามเงื่อ นไขของ
สัญญาเช่าและรายได้ ไม่รั่วไหล อันอาจทําให้ กองทรัสต์ ไม่ได้ รับผลตอบแทนอย่าง
เต็มที่ตามที่กองทรัสต์พงึ ได้ รับ
ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยหลักแล้ วมีหน้ าที่ปฏิ บัติตามกลยุทธ์ และแนวนโยบาย
ในการบริ หารจัด การทรัพ ย์ สิน ของกองทรั สต์ ที่ ผ้ จู ัด การกองทรัสต์ กํา หนดไว้ ทั ้งนี ้
ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงแต่
ไม่จํากัดเพียงขอบเขตอํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1)

หน้ าที่ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ มีห น้ าที่ ปฏิ บัติ ตามแนวทางการบริ หารจัด การ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ผ้ ูจั ด การกองทรั ส ต์ กํ า หนดไว้ โดยจะช่ ว ยผู้จั ด การ
กองทรัสต์ ดูแล และบํา รุ งรักษาอสังหาริ มทรัพ ย์ และทรั พย์ สินใดๆตามที่
จําเป็ นให้ อยู่ใ นสภาพที่ ดีเพื่ อประโยชน์ ใ นการบริ การ บริ หารและจัดหา
ผลประโยชน์ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ของกองทรั สต์ อํ านวยความสะดวก
ให้ กั บ ทรั ส ตี บริ ษั ท ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั สต์ และผู้ จัด การ
กองทรัสต์ ใ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับอสัง หาริ มทรัพย์ ตามที่เ กี่ยวข้ อ งจํา เป็ น
และเหมาะสม ดํ า เนิ น การใดๆร่ ว มกั บ ผู้จั ด การกองทรั ส ต์ เ พื่ อ ทํ า ให้
กองทรั สต์ ไ ด้ มาซึ่งใบอนุญาต และ/หรื อ เอกสารอื่ นใดที่เ กี่ ยวข้ องและ
จําเป็ นในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ จัดหา
ผู้เช่าเพื่อเช่าพื น้ ที่ในโครงการ ประสานงานรวมถึงเจรจากับผู้เช่าในการ
เข้ าทํ า สัญ ญาเช่ า พื น้ ที่ สัญ ญาบริ ก าร หรื อ สัญ ญาอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกั บ
โครงการ จัดส่งรายได้ นําส่งค่าใช้ จ่าย และชําระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การดําเนินงานกองทรัสต์ รวมถึงบริ หารงานให้ เป็ นไปตามสัญญาต่างๆ
ให้ ความช่วยเหลือให้ แก่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ตามที่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ร้อง
ขออย่างสมเหตุสมผลในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ประสงค์ จะขาย โอน ให้
เช่ า โอนสิ ท ธิ การเช่ า หรื อจํ า หน่ า ย (ถ้ ามี ) ไม่ ว่ า โดยวิ ธี ใ ดๆ ซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์ให้ แก่บคุ คลอื่น ติดต่อ ประสานงาน ให้ ข้อมูล ยื่นเอกสาร
และนํ า ส่ ง ค่ า ธรรมเนี ย มและภาษี โรงเรื อนและที่ ดิ น อั น เกิ ด จาก
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ มี ห น้ า ที่ ต้ องชํ า ระ ภาษี หัก ณ ที่ จ่ า ยอั น
เนื่องจากการบริ หารจัดการโครงการ และ/หรื อภาษี อื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ การบริ ห ารจั ด การโครงการ ต่ อ พนั ก งาน
เจ้ าหน้ าที่ ข องหน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อง ดํ า เนิ น การ และ/หรื อ
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ประสานงานกับ ผู้จัดการกองทรั สต์ และให้ ค วามช่ว ยเหลือ แก่ ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์ ในการจัดการให้ ผ้ เู ช่าของทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ได้ รับบริ การ
สาธารณูปโภคต่า งๆในโครงการฯ ดํา เนิน การอื่นใดที่จํ าเป็ นเพื่ อให้ การ
บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ นไปตามโครงการจั ด การกองทรั ส ต์ แ ละ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
(2)

การจั ด ทํ า บั ญชี แ ละรายงาน เอกสารการจัด การ และการตรวจสอบ
ภายใน
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะปฏิ บัติตามแนวทางการจัดทําบัญชี รายงาน
และการตรวจสอบภายในตามที่ ผ้ ูจั ด การกองทรั สต์ กํ า หนด โดยจะ
จัดเตรี ยมเอกสารหลัก ฐานใดๆ รวมทัง้ เอกสารหลักฐานทางการบัญชี ที่
เกี่ ยวกับ หรื อ เกี่ ย วเนื่อ งกับ กองทรั สต์ เพื่ อให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ผู้สอบ
บัญชี และ/หรือ ทรัสตีหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายสามารถตรวจสอบได้
ดําเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ที่ ได้ รับการร้ องขอให้ แก่ผ้ จู ัดการ
กองทรัสต์ ผู้สอบบัญชี และ/หรื อ ทรัสตี (แล้ วแต่กรณี) ภายใน 15 (สิบ
ห้ า) วันทําการนับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึงหรื อควรทราบถึงการร้ องขอดังกล่าว
เว้ นแต่จะมีเหตุอนั สมควรหรือคู่สญ
ั ญาตกลงเป็ นอย่างอื่น รวมถึงจัดให้ มี
บัญชีแ ละรายงานต่า ง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จัดการกองทรัสต์
เพื่ อจัด ส่ง บัญชี รายงาน และเอกสารที่เ กี่ย วข้ อ งให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์
ภายใ นระย ะเวลาที่ ผ้ ู จั ด การกอง ทรั ส ต์ กํ า หน ด ทั ง้ นี ้ ผู้ บ ริ หา ร
อสังหาริ มทรัพย์ จะจัดทําบัญชีดังกล่าวตามหลักการบัญชีที่เป็ นที่รับรอง
โดยทั่วไป และจะดําเนิ นการจัดเก็ บเอกสารหลักฐานประกอบการบัญชี
และการบันทึกบัญชี เป็ นระยะเวลาอย่ างน้ อ ยห้ า (5) ปี ให้ อ ยู่ใ นสภาพ
สมบูรณ์ ครบถ้ วน และพร้ อมให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ เข้ าตรวจสอบรวมถึง
อํ า นวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดย
ผู้จดั การกองทรัสต์หรือ ทรัสตี ตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตีร้องขอ

(3)

การตลาด
ผู้บริ หารอสัง หาริ ม ทรัพย์ จ ะปฏิ บัติตามกลยุท ธ์ และแนวทางการตลาดที่
ผู้จดั การกองทรัสต์ กําหนดไว้ โดยจะพัฒนาและจัดให้ มีแผนการโฆษณา
แผนการส่งเสริ มการขาย สําหรับอสังหาริ มทรัพย์ โดยที่บรรดาค่าใช้ จ่าย
ใด ๆ ที่เ กิด ขึน้ เนื่อ งจากการดํ าเนิ นการตามแผนการดัง กล่าว ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ จะเป็ นผู้รับผิดชอบทั ้งสิ ้น ซึ่งต้ องเป็ นไปตามที่กําหนดไว้
ในแผนการดําเนินงานประจําปี
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(4)

หน้ าที่ในการทําสัญญาในการจัดหาผลประโยชน์ ในอสังหาริ มทรัพย์ ของ
กองทรัสต์
ผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ จะปฏิ บัติตามกลยุทธ์ และแนวทางในการจัดหา
ผลประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์ โดยจัดทําสัญญาเช่าพื ้นที่
สัญญาบริ การ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ย วข้ องกับโครงการ ที่มีระยะเวลา
สอดคล้ องกับสัญญาการเข้ าลงทุน ในอสังหาริ ม ทรัพย์ หรื อมีระยะเวลา
เป็ นไปตามที่ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ กํ า หนด ดํ า เนิ น การใดๆที่ จํ า เป็ นและ
เหมาะสมเพื่ อ ให้ ผ้ ูเ ช่ า ปฎิ บัติ ต ามหน้ า ที่ เงื่ อ นไข และ/หรื อ ข้ อ ตกลงที่
กําหนดไว้ ในสัญญาเช่าพื ้นที่ สัญญาบริการ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
กับโครงการ ประสานงานกับผู้จัดการกองทรัสต์ และอํานวยความสะดวก
ให้ แ ก่ ผ้ ูเช่ า ในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้ องกับ การเปลี่ยนแปลง แก้ ไ ขและ/หรื อ เลิก
สัญ ญาข้ า งต้ น จั ด หา อํ า นวยความสะดวก รวมทั ง้ ประสานงานกั บ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ในกรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์ ในการเพิ่มหรื อลดพื ้นที่
ที่ใช้ หาผลประโยชน์

ความรั บผิด
18.2.5 ในกรณี ที่ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ บ ริ ห ารจั ด การกองทรั สต์ ไ ม่ เ ป็ นไปตามที่ กํา หนดใน สัญญา
ก่ อ ตั ง้ ทรั สต์ สัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ จัด การกองทรั สต์ ห รื อ พระราชบั ญญั ติ ท รั สต์ หรื อ ผู้ จัด การ
กองทรั สต์ ละเลยไม่ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องผู้จั ด การกองทรั สต์ ต ามที่ ระบุไ ว้ ในสัญ ญาแต่ ง ตั ง้
ผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อปฏิ บัติ หน้ าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ หรื อจงใจกระทําผิดหน้ า ที่
ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์ และต้ องรับผิดอย่างไม่มี
ข้ อจํากัดความรับผิดในกรณีที่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ไม่ปฏิ บัติหน้ าที่ ทั ้งนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์ มี
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
18.2.6 ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อบุคคลใดๆ จากการปฏิ บัติหน้ าที่ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ หากผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังเยี่ยง
ผู้มี วิ ช าชี พ รวมทัง้ ด้ ว ยความชํ า นาญ โดยปฏิ บัติ ต่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ อ ย่ า งเป็ นธรรมเพื่ อ
ประโยชน์ สูง สุด ของผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ และเป็ นไปตามสัญ ญานี ้ สัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้จั ด การ
กองทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมแก่ผ้ ลู งทุน (ถ้ ามี)
ในการนี ้แม้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์ หรื อผู้ถือ
หน่ ว ยทรั สต์ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ยัง มี ห น้ าที่ ดํ า เนิ น การเรี ย กร้ องต่ อ ผู้ ที่
ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ก องทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ เ พื่ อ ให้ กองทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ได้ รับชดเชยความเสียหายตามความเป็ นจริง
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18.3

การเปลีย่ นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์
18.3.1 เหตุในการเปลีย่ นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์มีดงั ต่อไปนี ้
(1)

ผู้จดั การกองทรัสต์ลาออกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 18.3.3
แห่งสัญญานี ้

(2)

ผู้จดั การกองทรัสต์ถกู ถอดถอนจากการทําหน้ าที่เพราะเหตุดงั ต่อไปนี ้
(ก)

เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้จั ด การกองทรั สต์ มิ ไ ด้ จัด การกองทรั สต์ ต ามหน้ า ที่ ใ ห้
ถูกต้ อง และครบถ้ วนตามที่กําหนดไว้ ในสัญญานี ้ สัญญาแต่งตั ้งผู้จัดการ
กองทรัสต์พระราชบัญญัติทรัสต์ หรื อประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ
ประกาศที่เ กี่ยวข้ อ งอื่น ใด และการไม่ป ฏิ บัติ หน้ าที่นัน้ ทรัสตี เห็ นว่า เป็ น
การก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสีย หายอย่ า งร้ ายแรงต่ อ กองทรั สต์ แ ละ/หรื อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนั ้นได้ ภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วัน นับแต่ วันที่ทรัสตีแ จ้ งให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ ทราบถึงเหตุ
ดังกล่าว

(ข)

ปรากฏข้ อเท็จจริงต่อทรัสตีว่าผู้จัดการกองทรัสต์ มีลกั ษณะไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรือฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ในหมวด 2
ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ ป ฏิ บัติ ต ามคํ า สั่ง ของสํา นั ก งาน
ก.ล.ต. หรื อปฏิ บัติ ตามคําสั่งแต่ ไม่ สามารถแก้ ไ ขได้ ภายในระยะเวลาที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

(ค)

ปรากฏข้ อ เท็ จจริ ง ว่ าการให้ ค วามเห็ น ชอบเป็ นผู้จัด การกองทรัสต์ ข อง
สํานักงาน ก.ล.ต. สิ ้นสุด ลงและผู้จัดการกองทรั สต์ ไม่ ได้ รับการต่อ อายุ
การให้ ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(3)

สํานักงาน ก.ล.ต. สัง่ เพิกถอนการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อสัง่
พักการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ เป็ นเวลาเกินกว่าเก้ าสิบ (90) วัน ตาม
ประกาศ สช. 29/2555

(4)

ผู้จดั การกองทรัสต์สิ ้นสภาพนิติบคุ คลหรือชําระบัญชี หรื อถูกพิทักษ์ ทรัพย์ ไม่ว่าจะ
เป็ นคําสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่ก็ตาม

18.3.2 วิธีการเปลีย่ นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่
(1)

กรณีปรากฏเหตุในการเปลีย่ นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ ตามข้ อ 18.3.1 (ยกเว้ นกรณี
ตามข้ อ 18.3.1 (2) (ก)) ให้ ทรัสตีเป็ นผู้มีอํานาจในการถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์
โดยไม่ต้องขอมติผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ตามข้ อ 15.8.2(6) โดยในการดําเนินการแต่งตั ้ง
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ผู้จัดการกองทรั สต์ รายใหม่ ให้ ทรั สตีข อมติ ผ้ ูถือ หน่ว ยทรั สต์ เ พื่อ แต่ง ตัง้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่ภายในหกสิบ (60) วันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ(ยกเว้ นกรณีตามข้ อ
18.3.1 (2) (ก)) และแต่งตั ้งบุคคลที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ มีมติเห็นชอบภายในสามสิบ
(30) วัน นับ แต่วัน ที่ ไ ด้ รับ มติ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ข อมติ แล้ ว แต่ไ ม่ ไ ด้ รับ มติ ให้ ท รั สตี
ดําเนินการแต่งตั ้งผู้จัดการกองทรัสต์ รายใหม่ได้ เองโดยคํานึงถึงประโยชน์ ที่ดีที่สดุ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
กรณี ป รากฏเหตุใ นการเปลี่ยนแปลงผู้จัด การกองทรั สต์ ตามข้ อ 18.3.1 (2) (ก)
ให้ ทรัสตีเป็ นผู้มีอํานาจในการถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์ โดยให้ ทรัสตีเรี ยกประชุม
ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ ขอมติ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ละดํ า เนิ น การแต่ ง ตั ง้ ผู้ จั ด การ
กองทรัสต์รายใหม่ภายในเก้ าสิบ (90) วันนับแต่วนั ที่ของหนังสือแจ้ งจากทรัสตีตาม
ข้ อ 18.3.1 (2) (ก) และแต่งตั ้งบุคคลที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายในสามสิบ
(30) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับมติทั ้งนี ้ในกรณีที่ขอมติเพื่อแต่งตั ้งผู้จัดการกองทรัสต์ ราย
ใหม่แล้ วแต่ไม่ได้ รับมติให้ ทรัสตีดําเนินการแต่งตั ้งผู้จัดการกองทรัสต์ รายใหม่ได้ เอง
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(2)

ในการถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์ภายใต้ ข้อ 18.3.2 ของสัญญาฉบับนี ้ให้ มีผลเมื่อ
มีการเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้จัดการกองทรัสต์ โดยทรัสตี และทรัสตีไม่ต้องรับผิดชดใช้
ค่ า เสี ย หายใดๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ เ พราะการถอดถอนผู้ จั ด การ
กองทรัสต์โดยอาศัยเหตุตามสัญญานี ้และ/หรือตามพระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจน
ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

(3)

ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ รายเดิ มมี หน้ าที่ ดํา เนิ นการตามที่ จํา เป็ นเพื่อ ให้ ทรั สตี หรื อ
ผู้จัด การกองทรั สต์ รายใหม่ แล้ ว แต่ ก รณี สามารถปฏิ บัติห น้ า ที่ ต่ อ ไปได้ ซึ่ง การ
ดํ า เนิ น การดัง กล่ า วรวมถึง การลงลายมื อชื่ อในหนัง สือ เพื่ อ รั บ รองความถู กต้ อง
ครบถ้ วนของสิง่ ที่สง่ มอบให้ ทรัสตีหรือผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ด้วย

(4)

อย่างไรก็ ตาม ในกรณีที่ กองทรัสต์ มีการกู้ยืม เงิน และสัญญากู้ยืม เงินมี ข้อห้ ามใน
การเปลีย่ นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ โดยอาศัย
เหตุต ามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 18.3.1 จะกระทําได้ ก็ต่อ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ให้ ก้ ยู ืมเงินของกองทรัสต์

18.3.3 การลาออกจากการเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
หากผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์ที่จะลาออกให้ แจ้ งการลาออกเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
โดยการเผยแพร่ข่าวผ่านระบบเผยแพร่ ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และทรัสตีทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่าหนึ่งร้ อยยี่ สิบ (120) วันก่อ นวันที่กําหนดให้ ก ารลาออกมีผลใช้ บังคับ ทั ้งนี ้ ต้ องไม่
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ และต่อทรัสตีและในระหว่างที่การลาออกยังไม่มี
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ผลใช้ บัง คับนัน้ ให้ ผ้ ูจัด การกองทรัสต์ ให้ ความช่ วยเหลือ ตามสมควรแก่ทรั สตีใ นการแต่ งตัง้
บุคคลใหม่ (ซึ่งมีคุณสมบัติและได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.) ให้ เป็ นผู้จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่ของกองทรัสต์แทนที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายเดิมโดยในระหว่างที่ทรัสตียังไม่
สามารถแต่ ง ตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์ รายใหม่ ได้ นัน้ ให้ ผ้ ูจัด การกองทรัสต์ รายเดิม ทํ าหน้ า ที่
ต่อไปจนกว่าผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่จะสามารถเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ได้
อย่างสมบูรณ์ตามสัญญานี ้
18.3.4 การดําเนินการกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ไม่ว่ากรณีใด หากผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ได้ ให้ ทรัสตีจัดการกองทรัสต์
ตามความจํ า เป็ นเพื่ อ ป้ องกั น ยับ ยัง้ หรื อ จํ า กัด มิ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ า งร้ ายแรงต่ อ
ประโยชน์ ของกองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทั ้งปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ บุคคลอื่ น
จัดการกองทรัสต์ แทนในระหว่างนี ้ได้ ทั ้งนี ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในข้ อ 17.2.8
(8) แห่งสัญญานี ้
18.3.5 หน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ภายหลังจากการลาออกหรือการสิ ้นสุดของสัญญานี ้
เพื่อประโยชน์แห่งสัญญาข้ อนี ้ ถ้ อยคําต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้
เว้ นแต่สญ
ั ญาจะได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
"ข้ อมูลที่เป็ นความลับ" หมายความว่า บรรดาข้ อมูลที่มีบคุ คลใดบุคคลหนึง่ เป็ นเจ้ าของและ
เป็ นข้ อมูลที่เป็ นความลับ และข้ อมูลของกองทรัสต์ ฯ และ/หรื อของลูกค้ าของกองทรัสต์ ใดๆ
หรือข้ อมูลซึง่ โดยลักษณะของข้ อมูลนั ้นควรถือได้ ว่าเป็ นข้ อมูลที่เป็ นความลับ ซึ่งรวมถึง (แต่
ไม่จํากัดเพียง) ข้ อความที่เป็ นความลับนั ้นๆ ความลับทางการค้ า ความรู้ แห่งวิธีการ (knowhow) กลยุทธ์ แนวความคิด การดําเนินงาน ข้ อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ รายชื่อ
ลูกค้ า แผนงาน โอกาสทางการตลาดและการดํา เนิ นการธุรกิจ ต่า งๆ ไม่ว่ าจะเป็ นข้ อ มูลที่
ได้ รับโดยทางวาจา ที่เ ป็ นลายลักษณ์ อักษร ที่บัน ทึกด้ ว ยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อใน
รูปแบบอื่น
"การชักชวน (Solicitation) " หมายความว่า การกระทําใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ไม่ว่าในนามของผู้จัดการกองทรัสต์ ที่ลาออกเองหรื อ ผู้จัด การกองทรัสต์ ในกรณีที่สญ
ั ญานี ้
สิ ้นสุดลง หรือ ในนามของบุคคลอื่น และ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ ของผู้จัดการกองทรัสต์ ที่ลาออก
เอง หรือของผู้จดั การกองทรัสต์ ในกรณีที่สญ
ั ญานี ้สิ ้นสุดลง หรื อเพื่อประโยชน์ ของบุคคลอื่น
(ไม่ว่า ในฐานะกรรมการ ผู้ถือ หุ้น หุ้นส่วน ที่ปรึก ษา ตัวแทน หรื อ ฐานะอื่นใด) ซึ่งเป็ นการ
ชักชวน จูงใจ โฆษณา หรือ พยายามจะชักชวน จูงใจ หรือ โฆษณา หรือ การกระทําอื่นใดๆ ที่
เป็ นการนําเสนอข้ อมูลที่มีผลทางธุรกิจ
"ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ" หมายความว่า การทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรื อบริ การ หรื อ
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การให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์
หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องปฏิบตั ิต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง เมื่อธุรกรรมหรื อการทํารายการดังกล่าว
คิ ด คํ า นวณเป็ นมูลค่ า ได้ ตั ง้ แต่ ร้อยละสาม (3) ของสิน ทรั พ ย์ ที่ มี ตัว ตนสุท ธิ ข องผู้จัด การ
กองทรัสต์หรือตั ้งแต่สบิ ล้ าน (10,000,000) บาท ขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทั ้งนี ้ การ
คํ า นวณขนาดของธุ รกรรมหรื อ รายการดัง กล่า วให้ เ ป็ นไปตามวิ ธี ก ารคํ า นวณมูลค่ า ของ
รายการที่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ขนาดของธุรกรรมหรือรายการดังกล่าว ให้ นับรวมขนาดของธุรกรรมหรื อรายการที่เกิดขึ ้นใน
ระหว่างหนึง่ (1) ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบุคคลกลุม่ เดียวกัน
"ลูกค้ าปั จจุบัน"หมายความว่า บุคคลใดๆ ที่เป็ นลูกค้ า เป็ นคู่ค้า เป็ นคู่สญ
ั ญา หรื อ เป็ นผู้
ร่วมลงทุนปั จจุบนั ของกองทรัสต์ หรือบุคคลที่มีแนวโน้ มว่าจะเป็ นลูกค้ า จะเป็ นคู่ค้า จะเข้ าทํา
สัญญา หรือจะเข้ าร่วมลงทุนกับกองทรัสต์
เมื่ อผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ ยื่น หนัง สือลาออกต่ อ ผู้ถื อหน่ วยทรัสต์ แ ละทรั สตี โดยชอบตามที่
กําหนดไว้ ในข้ อ 18.3.3 แห่งสัญญานี ้ และการลาออกมีผลใช้ บังคับแล้ ว หรื อภายหลังจาก
สัญญานี ้สิ ้นสุดลงแล้ วไม่ว่าด้ วยเหตุใด ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ยงั คงมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชื่อลูกค้ า บัญชี เอกสาร และข้ อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิ บัติหน้ าที่เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลที่เป็ นความลับทางการค้ า
หรือไม่ก็ตามให้ แก่ทรัสตี และ/หรื อผู้จัดการกองทรัสต์ รายใหม่ตลอดจนดําเนินการ
ใด ๆ ตามที่ทรัสตีร้องขอตามสมควรเพื่อให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ รายใหม่สามารถเข้ า
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ นผู้จั ด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ประโยชน์ สูง สุด ของ
กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(2)

จัดทํ ารายงานสรุ ปการบริ หารจัดการกองทรั สต์ จนถึงเวลาวัน ที่สิ ้นสุดการปฏิ บัติ
หน้ าที่ และส่งมอบรายงานดังกล่าวให้ แก่ทรัสตี

(3)

ไม่ดําเนินการหรือประกอบธุรกิจที่มีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ ายกับ หรื อที่มีลกั ษณะ
เป็ นการแข่ งขัน กัน กับ ธุรกิจ ของกองทรัสต์ เป็ นระยะเวลาสอง (2) ปี นับ จากวัน ที่
สัญญานี ม้ ี ผลสิ ้นสุด ลง อนึ่ง หน้ า ที่ ใ นข้ อ นี ใ้ ห้ รวมถึง การไม่ ชัก ชวน ติ ด ต่ อ หรื อ
ดําเนินการใด ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ หรื อเป็ นผลให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ ที่ลาออก หรื อ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ในกรณีที่ สญ
ั ญานี ส้ ิ ้นสุดลงมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับลูกค้ า
ปั จจุบนั ของกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของกองทรัสต์

(4)

เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ได้ ระบุไ ว้ ในสัญญาฉบับนี ้ หรื อจะได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์
อั ก ษรจากทรั ส ตี หรื อ เป็ นกรณี ที่ ต้ องปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใด หรื อกฎ หรื อระเบียบ หรื อคําสัง่ ใดๆ
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ที่ออกด้ วยอํานาจหน้ าทีโ่ ดยชอบด้ วยกฎหมาย หรือกรณีที่ต้องปฏิ บัติตามคําสัง่ ของ
หน่วยงานราชการใดๆที่เกี่ยวข้ อ ง ผู้จัดการกองทรัสต์ ตกลงที่จะเก็บรักษาข้ อมูลที่
เป็ นความลับของกองทรัสต์โดยไม่เผยแพร่ ข้อมูล แบบร่ าง บัญชีรายชื่อลูกค้ า และ
เอกสารอื่ น ใดที่ มี ส าระสํ า คั ญ เป็ นข้ อมู ล ที่ เ ป็ นความลั บ ของกองทรั ส ต์ ต่ อ
บุคคลภายนอกโดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทรัสตีเสียก่อน
(5)
18.4

ดํ า เนิ น การอื่ น ใดตามสมควรเพื่ อ ให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ รายใหม่ สามารถปฏิ บั ติ
หน้ าที่ได้ อย่างต่อเนื่องตามสัญญานี ้

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของผู้จดั การกองทรัสต์
การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องผู้จัด การกองทรั สต์ ต ามสัญ ญานี ผ้ ้ ูจัด การกองทรั สต์ มี ม าตรการหรื อ กลไกที่
สามารถรองรับให้ การจัดการกองทรัสต์ดําเนินไปในลักษณะที่เป็ นธรรม ไม่เป็ นการเอาเปรี ยบกองทรัสต์
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่กําหนดในประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร.
14/2555 โดยผู้จดั การกองทรัสต์มหี น้ าที่ใช้ ความรอบคอบและระมัดระวังในการดําเนินการเพื่อป้องกัน
ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ระหว่ า งกองทรั สต์ กับ ผู้จัด การกองทรั สต์ ทัง้ นี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์ จ ะ
ดําเนินการดังต่อไปนี ้เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
18.4.1 ผู้จั ด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งไม่ มี ผลประโยชน์ อื่ น ที่ อ าจขั ด แย้ งกั บ ผลประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุด ของ
กองทรัสต์ และหากมีกรณีที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงได้
ว่ามีกลไกที่จะทําให้ เชื่อมัน่ ได้ ว่า การบริหารจัดการกองทรัสต์ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ที่ดีที่สดุ
ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
18.4.2 ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีการจัดการกองทรัสต์ อื่นอยู่ด้วย ทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ ที่ขอ
อนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ ต้ องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ อื่นนัน้
เว้ นแต่กองทรัสต์อื่นเป็ นกองทรัสต์ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

19.

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
19.1

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่จะเรียกเก็บจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ ต้องเป็ นค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นและ
สมควรซึง่ เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ โดยตรง ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดําเนินการใดๆเพื่อการก่อตั ้งทรัสต์ ทั ้งนี ้จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายจากทรัพย์ สินของ
กองทรัสต์ ไ ด้ ไม่ เกิ นอัต ราที่ กํา หนดไว้ ในเอกสารแนบ 6 (ค่า ธรรมเนี ยมและค่า ใช้จ่ ายที ่เรี ยกเก็ บ จาก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์)
โดยในการกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของแต่ละรายการให้ เป็ นไปตามที่ค่สู ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องตก
ลงกันในแต่ละคราวซึ่งแยกต่างหากออกจากสัญญานี ้ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวยังไม่
รวมภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม ซึ่ง กองทรั สต์ จ ะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบในภาษี มู ลค่ า เพิ่ ม และภาษี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทัง้ นี ้
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะต้ องไม่เกินอัตราที่ระบุในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
19.2

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
19.2.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ แก่
(1)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ เป็ นไปตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ ามี)

(2)

ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่วยทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามอัตราที่น ายทะเบียนหน่วยทรัสต์
กําหนด

(3)

ค่า ธรรมเนี ย มการออกเอกสารแสดงสิท ธิ ในหน่ว ยทรั สต์ หรื อใบหน่ ว ยทรั สต์ ให้
เป็ นไปตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

(4)

ค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ
(ก)

ค่ า ธรรมเนี ย มในการจดแจ้ งการจํ า นํ า หน่ ว ยทรั ส ต์ กั บ นายทะเบี ย น
หน่ ว ยทรั ส ต์ ให้ เป็ นไปตามอั ต ราที่ ท รั ส ตี และ/หรื อ นายทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์กําหนด

(ข)

ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆที่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ขอให้ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ หรื อ
นายทะเบี ยนหน่ วยทรัสต์ ดําเนิ นการให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ เป็ นกรณี พิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติ ให้ เป็ นไปตามที่จ่ายจริง

ทั ้งนี ค้ ่า ธรรมเนี ย มตามที่ กํ าหนดไว้ ในข้ อนี ้ เป็ นอัต ราที่ ยังไม่ รวมภาษี มูลค่ าเพิ่ ม
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน
19.3

การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้ จ่าย
19.3.1 การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 19.1 และข้ อ 19.2 แห่ง
สัญญานี ้ หากจะเป็ นผลเสียต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น การเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย ให้
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ดํ า เนิ น การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม สัญ ญานี โ้ ดยอาศั ย มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์
19.3.2 กรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จะเปลีย่ นแปลงลดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย ผู้จัดการกองทรัสต์
จะติดประกาศค่าธรรมเนี ยม หรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สํานัก งานของผู้จัด การกองทรัสต์
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยทรัสต์
ทั ้งนี ้ในการเปลี่ยนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์ จะต้ อง
แจ้ ง ให้ สํานัก งาน ก.ล.ต.ทราบภายในสิบ ห้ า (15) วันนับแต่ วันเปลี่ย นแปลงค่ าธรรมเนีย ม
หรือค่าใช้ จ่ายนั ้น
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20.

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา
20.1

การแก้ ไ ขเพิ่มเติ มสัญญานี ต้ ้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ ใ นการก่อ ตั ้งกองทรัสต์ และบทบัญญั ติ
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

20.2

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 15.8.2(7) แห่งสัญญานี ้ เว้ นแต่เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมตามคําสัง่ ของสํานักงาน
ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์

20.3

กรณีการแก้ ไข เพิ่มเติมสัญญานี ้ในประเด็นที่ไม่กระทบสิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อ เป็ นการแก้ ไ ข
ข้ อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ ง คู่สญ
ั ญาสามารถทําความตกลงเห็นชอบร่ วมกันได้ โดยไม่ต้องขอมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

20.4

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้กรณีมีการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสัง่
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง่ หนังสือเวียน คําผ่อนผัน หรื อเปลี่ยนแปลง
แก้ ไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบัน ให้ ทรัสตีมีอํานาจใน
การแก้ ไข เปลีย่ นแปลง เพิ่มเติมสัญญานี ้ได้ ตามที่เห็นสมควร ทั ้งนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ ข้ อ บัง คับ คํา สั่ง ที่ เปลี่ย นแปลงหรื อ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ดัง กล่า วโดยไม่ ต้อ งขอมติ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์

20.5

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้กรณีอื่นๆ โดยทัว่ ไป
หากมี ค วามจํ า เป็ นต้ อ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สัญญานี ใ้ นกรณี อื่ น ใดอัน จะเป็ นคุณ ต่ อ กองทรั สต์ แ ละผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์มากกว่าข้ อตกลงและเงื่อนไขเดิม และไม่กระทบสิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยรวมในทางที่
ทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ เสียประโยชน์ ให้ ทรัสตีมีอํานาจในการแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญานี ้ได้
ตามที่เห็นสมควร ทั ้งนี ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ทรัสตีไม่จําต้ องขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

21.

การเลิกกองทรั สต์
เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์
21.1

เมื่อจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้ อยกว่าสามสิบห้ า (35) ราย

21.2

เมื่อมีการจําหน่ายทรัพย์สนิ หลัก และผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่สามารถดําเนินการเพื่อให้ กองทรัสต์ ลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าห้ าร้ อยล้ าน (500,000,000) บาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อย
ละเจ็ดสิบห้ า (75) ของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของกองทรัสต์ ภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่จําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
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21.3

กรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ ภายในระยะเวลาเก้ าสิบ (90) วันนับแต่วันที่การปฏิ บัติหน้ าที่ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิมสิ ้นสุด และทรัสตีได้ ใช้ ความพยายามตามสมควรในการขอมติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตั ้งผู้จัดการกองทรัสต์ รายใหม่แล้ วแต่ยังไม่สามารถแต่งตั ้งผู้จัดการกองทรัสต์ ราย
ใหม่ได้ ในกรณีดงั กล่าวนี ้ ให้ ทรัสตีขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์

21.4

เมื่อมีเหตุต้องเปลีย่ นแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตั ้งทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลี่ยงได้ และผู้
มีสว่ นได้ เสียได้ ร้องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตั ้งทรัสตีรายใหม่แล้ ว แต่มิอาจแต่งตั ้งได้

21.5

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในสัญญานี ้

ทรัสตีซงึ่ เป็ นผู้มีอํานาจหน้ าที่เกี่ยวกับการชําระบัญชีกองทรัสต์ อาจดําเนินการชําระบัญชีเองหรื อจัดให้ มีผ้ ชู ําระ
บัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับเงินคืนเมื่อกองทรัสต์ มีทรัพย์ สินคงเหลือภายหลังจากได้ หักค่าใช้ จ่ายและชําระหนี ้ของ
กองทรัสต์เมื่อเลิกกองทรัสต์แล้ วเท่านั ้น
22.

การรวบรวม จําหน่ าย และ จัดสรรทรั พย์ สินเมื่อกองทรั สต์ สนิ ้ สุด
เมื่อกองทรัสต์ สิ ้นสุดลงให้ ทรัสตีดําเนินการหรื อจัดให้ ผ้ ชู ําระบัญชีทําหน้ าที่ชําระสะสางหนี ้สินและค่าใช้ จ่ายให้
เป็ นไปตามลําดับดังต่อไปนี ้
(1)

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการรวบรวม จําหน่าย และจัดสรรทรัพย์สนิ

(2)

ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากรที่ต้องชําระและที่ค้างชําระ

(3)

ค่า ตอบแทนของบุค คลตามมาตรา 29 หรื อ มาตรา 52 แห่ งพระราชบัญญัติ ทรั สต์ ค่า ใช้ จ่า ยในการ
ดํ า เนิ น คดี ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต ามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรื อ มาตรา 46 แห่ ง
พระราชบัญญัติทรัสต์ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ ที่ทรัสตีมีสิทธิ
เรียกเอาจากกองทรัสต์ได้ โดยชอบตามกฎหมาย และค่าตอบแทนทรัสตี

(4)

หนี ้อย่างอื่น

โดยในกรณีที่ทรั พย์ สินในกองทรัสต์ มีไม่ เพียงพอที่ จะจัดสรรให้ เ ป็ นค่า ใช้ จ่ ายหรื อชํา ระหนี ้ในลําดับ ใดจนครบ
ให้ ทรัสตีชําระหนี ้ในลําดับนั ้นโดยเฉลีย่ ตามส่วนของมูลหนี ้
ในกรณีที่เมื่อได้ หักค่าใช้ จ่ายและชําระหนี ้ตามวรรคหนึ่งแล้ ว หากกองทรัสต์ มีทรัพย์ สินคงเหลือ ให้ ทรัสตีหรื อผู้
ชําระบัญชีจดั สรรส่วนที่คงเหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ทั ้งนี ้ในกรณีที่กองทรัสต์สิ ้นสุดลงเนื่องจากทรัสตีเลิกกิจการชําระบัญชีหรือล้ มละลายและไม่สามารถแต่งตั ้งทรัสตี
รายใหม่เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลีย่ งได้ ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์ ให้ ผ้ ชู ําระบัญชีหรื อ
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เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์แล้ วแต่กรณีเป็ นผู้ทําหน้ าที่แทนทรัสตีในการรวบรวมจําหน่ายหรื อจัดสรรทรัพย์ สินจน
เสร็จสิ ้น
23.

ข้ อสัญญาที่เป็ นโมฆะไม่ กระทบข้ อสัญญาที่สมบูรณ์
หากมีสญ
ั ญาข้ อใดข้ อหนึ่งภายใต้ สญ
ั ญานี ้ที่ตกเป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่อาจบังคับได้ ตามกฎหมาย ไม่ว่า
ด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ข้ อสัญญาหรื อข้ อกํ าหนดอื่ นในสัญญานี ้ ยัง คงมีผลสมบูรณ์ แ ละผูกพัน
คู่สัญญาได้ ต ามกฎหมาย เสมื อ นหนึ่ง ว่ า ไม่ มี ส่ ว นที่ เ ป็ นโมฆะ ไม่ สมบูรณ์ หรื อ ส่ว นที่ ไ ม่ อ าจบัง คับ ได้ ต าม
กฎหมายอยู่ในสัญญานี ้ และคู่สญ
ั ญาตกลงร่วมกันแก้ ไขข้ อความ หรือข้ อตกลงที่เป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่มี
ผลบังคับใช้ ให้ สมบูรณ์และสอดคล้ องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี ้

24.

ข้ อตกลงที่ขัดหรื อแย้ งกับสัญญาฉบับนี ้
ในกรณีที่มีข้อตกลง เนื ้อหา หรือข้ อสัญญาอื่นใดที่ขดั หรือแย้ งกับข้ อกําหนดในสัญญาฉบับนี ้ ให้ ถือเอาข้ อกําหนด
ในสัญญาฉบับนี ้เป็ นสําคัญ โดยให้ ข้อกําหนดในสัญญาฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ เหนือข้ อตกลง เนื ้อหาหรื อข้ อสัญญา
ที่ขดั หรือแย้ งดังกล่าว
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สัญญาฉบับนี ้ทําขึ ้นเป็ นสอง (2) ฉบับมีข้อความถูกต้ องตรงกันคู่สญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายได้ อ่านและทําความเข้ าใจกับข้ อความ
ในสัญญาฉบับนี ้โดยตลอดแล้ วจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐานพร้ อมประทับตรา(ถ้ ามี) ต่อหน้ าพยานไว้ เป็ นสําคัญ

ผู้ก่อตัง้ ทรั สต์
บริ ษัท อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ลงชื่อ________________________

ลงชื่อ________________________พยาน

ลงชื่อ________________________

ลงชื่อ________________________พยาน

ทรั สตี
บริ ษัทหลักทรั พย์ จดั การกองทุน กสิกรไทยจํากัด

ลงชื่อ________________________

ลงชื่อ________________________พยาน

ลงชื่อ________________________

ลงชื่อ________________________พยาน
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้ รับความเห็นชอบให้ เป็ นผู้ จดั การกองทรั สต์
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ างการถือหุ้น และโครงสร้ างการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้ รับอนุ ญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรั สตี
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เอกสารแนบ 4
บัญชีทรั พย์ สิน

เขต (Zone)

พืน้ ที่อาคาร
ชื่อ เฟส โรงงาน
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,290

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,290

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,290

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

3,010

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

5,200

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,449

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,449

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

ลําดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม
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เนือ้ ที่ดนิ ตาม
เอกสารสิทธิ์ท่ ี
รู ปแบบการ
โฉนดที่ดนิ
กองทรั สต์ เข้ าลงทุน ลงทุนของ
เลขที่ / ที่ตงั ้
กองทรั สต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
28287
กรรมสิทธิถ์ ือ
ต.พานทอง
1
2
43
ครอง
อ.พานทอง
โดยสมบูรณ์
จ.ชลบุรี
28288
กรรมสิทธิ์ถือ
ต.พานทอง
1
2
03
ครอง
อ.พานทอง จ.
โดยสมบูรณ์
ชลบุรี
26788
กรรมสิทธิ์ถือ
ต.พานทอง
1
2
04
ครอง
อ.พานทอง
โดยสมบูรณ์
จ.ชลบุรี
26789
กรรมสิทธิ์ถือ
ต.พานทอง
13
1
44
ครอง
อ.พานทอง
โดยสมบูรณ์
จ.ชลบุรี
26789
ต.พานทอง
13
1
44
อ.พานทอง
กรรมสิทธิ์ถือ
จ.ชลบุรี
ครอง
26726
โดยสมบูรณ์
ต.พานทอง
0
0
34
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
26789
กรรมสิทธิ์ถือ
ต.พานทอง
13
1
44
ครอง
อ.พานทอง
โดยสมบูรณ์
จ.ชลบุรี
26789
ต.พานทอง
13
1
44
อ.พานทอง
กรรมสิทธิ์ถือ
จ.ชลบุรี
ครอง
26787
โดยสมบูรณ์
ต.พานทอง
6
3
05
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี

ร่างแก้ ไข วันที่ 31 มีนาคม 2558

เขต (Zone)

พืน้ ที่อาคาร
ชื่อ เฟส โรงงาน
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

2,160

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,620

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

2,160

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,620

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,025

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,025

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

ลําดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม
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เนือ้ ที่ดนิ ตาม
เอกสารสิทธิ์ท่ ี
รู ปแบบการ
โฉนดที่ดนิ
กองทรั สต์ เข้ าลงทุน ลงทุนของ
เลขที่ / ที่ตงั ้
กองทรั สต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
26790
ต.พานทอง
3
0
00
อ.พานทอง
กรรมสิทธิ์ถือ
จ.ชลบุรี
ครอง
26791
โดยสมบูรณ์
ต.พานทอง
3
0
02
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
26787
ต.พานทอง
6
3
05
อ.พานทอง
กรรมสิทธิ์ถือ
จ.ชลบุรี
ครอง
26790
โดยสมบูรณ์
ต.พานทอง
3
0
00
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
26790
ต.พานทอง
3
0
00
อ.พานทอง
กรรมสิทธิ์ถือ
จ.ชลบุรี
ครอง
26791
โดยสมบูรณ์
ต.พานทอง
3
0
02
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
26787
ต.พานทอง
6
3
05
อ.พานทอง
กรรมสิทธิ์ถือ
จ.ชลบุรี
ครอง
26790
โดยสมบูรณ์
ต.พานทอง
3
0
00
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
26787
กรรมสิทธิถ์ ือ
ต.พานทอง
ครอง
อ.พานทอง
โดยสมบูรณ์
จ.ชลบุรี
6
3
05
26787
กรรมสิทธิ์ถือ
ต.พานทอง
ครอง
อ.พานทอง
โดยสมบูรณ์
จ.ชลบุรี

ร่างแก้ ไข วันที่ 31 มีนาคม 2558

เขต (Zone)

พืน้ ที่อาคาร
ชื่อ เฟส โรงงาน
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,025

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

4,650

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,525

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

2,005

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

3,145

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

3,145

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

2,425

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

ลําดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม
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เนือ้ ที่ดนิ ตาม
เอกสารสิทธิ์ท่ ี
รู ปแบบการ
โฉนดที่ดนิ
กองทรั สต์ เข้ าลงทุน ลงทุนของ
เลขที่ / ที่ตงั ้
กองทรั สต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
26787
กรรมสิทธิ์ถือ
ต.พานทอง
ครอง
อ.พานทอง
โดยสมบูรณ์
จ.ชลบุรี
26792
ต.พานทอง
15
0
01
อ.พานทอง
กรรมสิทธิ์ถือ
จ.ชลบุรี
ครอง
26793
โดยสมบูรณ์
ต.พานทอง
3
0
02
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
26792
กรรมสิทธิ์ถือ
ต.พานทอง
15
0
01
ครอง
อ.พานทอง
โดยสมบูรณ์
จ.ชลบุรี
26794
กรรมสิทธิ์ถือ
ต.พานทอง
3
0
00
ครอง
อ.พานทอง
โดยสมบูรณ์
จ.ชลบุรี
26795
กรรมสิทธิ์ถือ
ต.พานทอง
ครอง
อ.พานทอง
โดยสมบูรณ์
จ.ชลบุรี
9
3
47
26795
กรรมสิทธิ์ถือ
ต.พานทอง
ครอง
อ.พานทอง
โดยสมบูรณ์
จ.ชลบุรี
26792
ต.พานทอง
อ.พานทอง
15
0
01 กรรมสิทธิ์ถือ
จ.ชลบุรี
9
3
47
ครอง
26795
โดยสมบูรณ์
ต.พานทอง
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี

ร่างแก้ ไข วันที่ 31 มีนาคม 2558

เขต (Zone)

พืน้ ที่อาคาร
ชื่อ เฟส โรงงาน
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,300

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,150

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,150

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,150

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,150

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

ลําดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม

21

22
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24

25

BG27

BG28

BG29

BG30

BG31

7

7

7

7

7

รวมทรั พย์ สนิ
ที่จะลงทุนใน
กรรมสิทธิ์
ถือครองโดย
สมบูรณ์
(freehold)
ในอมตะนคร

26

อมตะนคร

เนือ้ ที่ดนิ ตาม
เอกสารสิทธิ์ท่ ี
รู ปแบบการ
โฉนดที่ดนิ
กองทรั สต์ เข้ าลงทุน ลงทุนของ
เลขที่ / ที่ตงั ้
กองทรั สต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
26792
ต.พานทอง
อ.พานทอง
กรรมสิทธิ์ถือ
จ.ชลบุรี
ครอง
26795
โดยสมบูรณ์
ต.พานทอง
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
26792
กรรมสิทธิ์ถือ
ต.พานทอง
ครอง
อ.พานทอง
โดยสมบูรณ์
จ.ชลบุรี
26792
กรรมสิทธิ์ถือ
ต.พานทอง
ครอง
อ.พานทอง
โดยสมบูรณ์
จ.ชลบุรี
15
0
01
26792
กรรมสิทธิ์ถือ
ต.พานทอง
ครอง
อ.พานทอง
โดยสมบูรณ์
จ.ชลบุรี
26792
กรรมสิทธิ์ถือ
ต.พานทอง
ครอง
อ.พานทอง
โดยสมบูรณ์
จ.ชลบุรี

48,408

เขต
ประกอบการ
เสรี

AF01

2

851.80

85

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

9361
ต.บ้ านเก่า
(บ้ านมอญ)
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
21948ต.บ้ าน
เก่า
อ.พานทองจ.
ชลบุรี

61

2

85

3
1

3
2

39
91

สิทธิการเช่า

ร่างแก้ ไข วันที่ 31 มีนาคม 2558

เขต (Zone)

พืน้ ที่อาคาร
ชื่อ เฟส โรงงาน
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

อมตะนคร

เขต
ประกอบการ
เสรี

851.80

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
ประกอบการ
เสรี

851.80

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
ประกอบการ
เสรี

851.80

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

30

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

AG01

6

851.80

31

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

AG02

6

851.80

อมตะนคร

เขต
ประกอบการ
เสรี

ลําดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม

27

28

29

32

AF02

AF03

AF04

BF01

2

2

2

2

1,218

86

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง
อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง
อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

เนือ้ ที่ดนิ ตาม
เอกสารสิทธิ์ท่ ี
รู ปแบบการ
โฉนดที่ดนิ
กองทรั สต์ เข้ าลงทุน ลงทุนของ
เลขที่ / ที่ตงั ้
กองทรั สต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
9361
ต.บ้ านเก่า
(บ้ านมอญ)
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
สิทธิการเช่า
21948
ต.บ้ านเก่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
9361
ต.บ้ านเก่า
(บ้ านมอญ)
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
สิทธิการเช่า
21948
ต.บ้ านเก่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
9361
ต.บ้ านเก่า
(บ้ านมอญ)
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
สิทธิการเช่า
21948
ต.บ้ านเก่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
23895
ต.บ้ านเก่า
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
4
2
71
23895
ต.บ้ านเก่า
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
23626
ต.บ้ านเก่า
1
2
42 สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี

ร่างแก้ ไข วันที่ 31 มีนาคม 2558
ลําดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม

เขต (Zone)

พืน้ ที่อาคาร
ชื่อ เฟส โรงงาน
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

33

อมตะนคร

เขต
ประกอบการ
เสรี

BF02

2

1,280.52

34

อมตะนคร

เขต
ประกอบการ
เสรี

BF03

2

1,280.52

35

อมตะนคร

เขต
ประกอบการ
เสรี

BF04

2

1,515.14

36

อมตะนคร

เขต
ประกอบการ
เสรี

BF05

2

1,588.56

อมตะนคร

เขต
ประกอบการ
เสรี

38

อมตะนคร

เขต
ประกอบการ
เสรี

BF07

39

อมตะนคร

เขต
ประกอบการ
เสรี

BF08

40

อมตะนคร

เขต
ประกอบการ
เสรี

BF09

2

2,430

41

อมตะนคร

เขต
ประกอบการ
เสรี

BF10

2

2,430

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

37

42

BF06

BG01

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน4 หลัง

1,702.88

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

2

1,288

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

2

1,775

2

6

1,203.60

87

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน3 หลัง

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

เนือ้ ที่ดนิ ตาม
เอกสารสิทธิ์ท่ ี
รู ปแบบการ
โฉนดที่ดนิ
กองทรั สต์ เข้ าลงทุน ลงทุนของ
เลขที่ / ที่ตงั ้
กองทรั สต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
22735
ต.บ้ านเก่า
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
22735
ต.บ้ านเก่า
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
7
1
46
22735
ต.บ้ านเก่า
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
22735
ต.บ้ านเก่า
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
26250
ต.บ้ านเก่า
2
3
29 สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
28361
ต.บ้ านเก่า
1
2
27 สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
26188
ต.บ้ านเก่า
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
26188
ต.บ้ านเก่า
8
2
24 สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
26188
ต.บ้ านเก่า
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
23895
ตังอยู
้ ่บนโฉนดเดียวกับ
ต.บ้ านเก่า
สิทธิการเช่า
โรงงานAG 01 และ
อ.พานทอง AG 02
จ.ชลบุรี

ร่างแก้ ไข วันที่ 31 มีนาคม 2558

เขต (Zone)

พืน้ ที่อาคาร
ชื่อ เฟส โรงงาน
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,777

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน2 หลัง

44

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

BG03

2

1,215

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

45

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

BG04

2

1,223.80

46

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

BG05

2

1,416

47

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

BG06

2

1,553.70

48

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

BG32

2

1,037.50

49

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

BG33

2

1,262.50

50

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

BG34

2

1,562.50

ลําดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม

43

BG02

2

88

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน3 หลัง

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน3 หลัง

เนือ้ ที่ดนิ ตาม
เอกสารสิทธิ์ท่ ี
รู ปแบบการ
โฉนดที่ดนิ
กองทรั สต์ เข้ าลงทุน ลงทุนของ
เลขที่ / ที่ตงั ้
กองทรั สต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
24991
ต.บ้ านเก่า
2
2
48 สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
24994
ต.บ้ านเก่า
0
0
20
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
สิทธิการเช่า
26052
ต.บ้ านเก่า
1
2
53
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
25059
ต.บ้ านเก่า
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
25059
ต.บ้ านเก่า
6
0
96 สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
25059
ต.บ้ านเก่า
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
32570
ต.บ้ านเก่า
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
32570
ต.บ้ านเก่า
4
3
73 สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
32570
ต.บ้ านเก่า
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี

ร่างแก้ ไข วันที่ 31 มีนาคม 2558
ลําดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม

เขต (Zone)

พืน้ ที่อาคาร
ชื่อ เฟส โรงงาน
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

51

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

52

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

BG36

9

1,329

53

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

BG37

9

1,329

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

54

55

56

57

58

59

60

BG35

9

1,570

BG38

BG39

BG49

BG50

BG51

BG52

BG53

9

9

9

9

9

9

9

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง
อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง
อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

1,312

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

2,170

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

2,672

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

1,867

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

1,313

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

2,167

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

1,438

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

89

เนือ้ ที่ดนิ ตาม
เอกสารสิทธิ์ท่ ี
รู ปแบบการ
โฉนดที่ดนิ
กองทรั สต์ เข้ าลงทุน ลงทุนของ
เลขที่ / ที่ตงั ้
กองทรั สต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
35964
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
35964
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
35964
ต.หนองกะขะ
11
1
95 สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
35964
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
35964
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
34026
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
34026
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
34026
ต.หนองกะขะ
27
2
35 สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
34026
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
34026
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี

ร่างแก้ ไข วันที่ 31 มีนาคม 2558

เขต (Zone)

พืน้ ที่อาคาร
ชื่อ เฟส โรงงาน
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,188

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,313

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,807

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,188

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,717

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,438

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,313

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

2,767

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

2,872

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,437

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

ลําดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

BG54

BG55

BG56

BG57

BG58

BG59

BG60

BG61

BG62

BG66

9

9

9

9

9

9

9

8

8

8

90

เนือ้ ที่ดนิ ตาม
เอกสารสิทธิ์ท่ ี
รู ปแบบการ
โฉนดที่ดนิ
กองทรั สต์ เข้ าลงทุน ลงทุนของ
เลขที่ / ที่ตงั ้
กองทรั สต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
34026
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
34026
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
34026
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
34026
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
34026
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
34030
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
4
0
33
34030
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
40196
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
7
0
27
40196
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
40168
ต.หนองกะขะ
6
0
07 สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี

ร่างแก้ ไข วันที่ 31 มีนาคม 2558
ลําดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม

เขต (Zone)

พืน้ ที่อาคาร
ชื่อ เฟส โรงงาน
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

71

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

72

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

BG68

8

5,032

73

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

BG69

8

5,032

74

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

BG63

8

5,277

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

75

76

77

78

BG67

8

3,222

BG64

BG65

BG70

BG71

8

8

8

8

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียวมีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียว มีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

1,187

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียว มีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

2,017

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียว มีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

2,312

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียว มีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

1,437

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียว มีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

91

เนือ้ ที่ดนิ ตาม
เอกสารสิทธิ์ท่ ี
รู ปแบบการ
โฉนดที่ดนิ
กองทรั สต์ เข้ าลงทุน ลงทุนของ
เลขที่ / ที่ตงั ้
กองทรั สต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
40168
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
40178
ต.หนองกะขะ
6
3
62 สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
40179
ต.หนองกะขะ
7
2
06 สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
40197
ต.หนองกะขะ
7
0
13 สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
40197
ต.หนองกะขะ
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
สิทธิการเช่า
40198
ต.หนองกะขะ
อ.พานทอง
7
0
13
จ.ชลบุรี
8
1
55
40197
ต.หนองกะขะ
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
สิทธิการเช่า
40198
ต.หนองกะขะ
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
40180
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
8
1
17
40180
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี

ร่างแก้ ไข วันที่ 31 มีนาคม 2558

เขต (Zone)

พืน้ ที่อาคาร
ชื่อ เฟส โรงงาน
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,812

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียว มีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,312

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียว มีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,312

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียว มีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,032

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียว มีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

3,572

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียว มีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,187

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียว มีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

1,687

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียว มีชนลอย
ั้
จํานวน 1 หลัง

ลําดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม

79

80

81

82

83

84

85

BG72

BG73

BG74

BG75

BG76

BG77

BG78

8

8

8

9

8

8

8

รวมทรั พย์ สนิ
ที่จะลงทุนใน
สิทธิการเช่ า
(leasehold)
ในอมตะนคร
86

87

อมตะซิตี ้

อมตะซิตี ้

เนือ้ ที่ดนิ ตาม
เอกสารสิทธิ์ท่ ี
รู ปแบบการ
โฉนดที่ดนิ
กองทรั สต์ เข้ าลงทุน ลงทุนของ
เลขที่ / ที่ตงั ้
กองทรั สต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
40180
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
40198
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
8
1
55
40198
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
28262
ต.หนองกะขะ
2
0
65 สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
40193
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
40193
ต.หนองกะขะ
9
2
75 สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
40193
ต.หนองกะขะ
สิทธิการเช่า
อ.พานทอง
จ.ชลบุรี

105,508.02

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

G1

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

G2

-

-

1,563

2,617

92

153
อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียว
จํานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียว
จํานวน 1 หลัง

26820
ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง
26820
ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง

3

49

สิทธิการเช่า
5

1

48
สิทธิการเช่า

ร่างแก้ ไข วันที่ 31 มีนาคม 2558
ลําดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม

88

อมตะซิตี ้
รวมทรั พย์ สนิ
ที่จะลงทุนใน
สิทธิการเช่ า
(leasehold)
ในอมตะซิตี ้

เขต (Zone)

พืน้ ที่อาคาร
ชื่อ เฟส โรงงาน
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

เขต
ประกอบการ
เสรี

อาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชัน้
เดียว
จํานวน 1 หลัง

รวมทัง้ หมด

F1

-

2,482.50

เนือ้ ที่ดนิ ตาม
เอกสารสิทธิ์ท่ ี
รู ปแบบการ
โฉนดที่ดนิ
กองทรั สต์ เข้ าลงทุน ลงทุนของ
เลขที่ / ที่ตงั ้
กองทรั สต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
18344
ต.มาบยางพร
3
2
0.1 สิทธิการเช่า
อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง

6,662.50

8

3

48.1

160,578.52

224

1

82.1
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ร่างแก้ ไข วันที่ 31 มีนาคม 2558
เอกสารแนบ 5
ตัวอย่ างหลักฐานแสดงสิทธิ หรื อใบหน่ วยทรั สต์
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ร่างแก้ ไข วันที่ 31 มีนาคม 2558
เอกสารแนบ 6
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากทรั พย์ สินของกองทรั สต์

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทรั สต์

• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดที่จ่ายเป็ นราย
ปี ซึง่ ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ทั ้งหมดที่จ่ายรายครั ้ง (เมื่อมีการเพิ่มทุนหรือได้ มา
ซึง่ ทรัพย์ สนิ )
• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดที่จ่ายรายครั ้ง
(เมื่อมีการเพิ่มทุนหรือได้ มาซึ่งทรัพย์ สนิ )

เพดาน
% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลังการ
ทําธุรกรรมในแต่ละ
ครั ้ง
ไม่เกิน 5.0%

รอบและระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 8.0%
0.5%
0.75%

• ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ

1.0%

รายเดือน
กรณีที่ผลการดําเนินงาน
เป็ นไปตามที่กําหนด
กรณีเพิ่มทุน หรือได้ มาซึง่
ทรัพย์ สนิ
รายเดือน

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.5%

รายเดือน

• ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(ซึง่ ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริหาร
จัดการ ซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ในส่วน
ที่ไม่เป็ นสาระสําคัญ (Minor Repair and
Maintenance) 1 ค่าคอมมิชชัน่ ค่าบริ การรักษา

3.0%

รายไตรมาส

1.0%

กรณีที่ผลการดําเนินงาน
เป็ นไปตามที่กําหนด

• ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์

1.0%

0F

1

ค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริ หารจัดการ ซ่อ มแซมและบํารุ ง รักษาทรัพย์ สินในส่วนที่ ไม่เป็ นสาระสํา คัญ (Minor Repair and Maintenance)
หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซ่อ มแซมบํ า รุ ง รั ก ษา ปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นทรั พ ย์ สิน ในส่ว นที่ น อกเหนื อ จากการซ่อ มแซมและบํ า รุ ง รั ก ษา
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ ซึง่ รวมถึงการซ่อมแซม บํารุ งรักษา ปรับปรุ งและเปลี่ยนทรัพย์ สิน ที่อยู่นอกเหนือแนวขอบเขตของ
อาคารหลัก เช่น รัว้ , ลานจอดรถ, ทางเท้ า, ถนน, ป้อมยาม, พื ้นที่สีเขียว เป็ นต้ นฯ รวมทัง้ ซ่อมแซม บํารุ งรักษา ปรับปรุ งและเปลี่ยนทรัพย์ สินใน
อาคารอื่นๆ และระบบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกอาคารหลัก การดูแลรักษาความสะอาด การดูแลรักษาสวนและภูมิทศั น์ การรักษาความปลอดภัย
การดูแลบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ภายในอาคารหลัก และภายนอกอาคารโรงงาน ทังนี
้ ้ การซ่อมแซม บํารุ งรักษา ปรับปรุ งและเปลี่ยน
ทรัพย์สนิ จะต้ องทําให้ ทรัพย์สนิ อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ ไม่แตกต่างไปจากเดิม
95
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทรั สต์

เพดาน
% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลังการ
ทําธุรกรรมในแต่ละ
ครั ้ง

รอบและระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ

ตามที่จ่ายจริง

รายปี

ความปลอดภัย ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ค่าเบี ้ยประกัน ค่าบํารุงสาธารณูปโภคส่วนกลาง
และค่าภาษี โรงเรือน)
• ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
(1) ค่า ธรรมเนี ย มและค่ าใช้ จ่ ายในการดํ า รง
สถานะเป็ นหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์
(2) ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยในการสอบ
บัญชีและการตรวจสอบภายใน
(3) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการ
ประเมิ น ค่ า และ/หรื อ สอบทานการ
ประเมินค่าทรัพย์สนิ
(4) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการ
ประเมิน ระบบวิศ วกรรม ค่า ใช้ จ่า ยจัดทํ า
รายงาน หรือบทวิจยั
(5) ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ ยวข้ อ งกับ การจัดการ
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย ม
ธนาคาร เป็ นต้ น
(6) ดอกเบี ้ย และค่ าธรรมเนี ยมจากการกู้ยืม
เ งิ น จ า ก สถา บั น กา รเ งิ น ห รื อ บ ริ ษั ท
ประกันภัย ค่าธรรมเนียมหรื อค่าที่ปรึกษา
ในการจัด หาเงิ น กู้ ยื ม ค่ า ธรรมเนี ย มการ
กู้ยื มจากสถาบัน การเงิ น เพื่ อชํ า ระคืน หนี ้
เดิ ม และค่ า ธรรมเนี ย มในการดํ า เนิน การ
ด้ านหลักประกันรวมถึงค่า จดจํานองและ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(7) ค่า ใช้ จ่า ยในการประชุม ผู้ถือหน่ วยทรั สต์
ค่ า จั ด ทํ า และจั ด พิ ม พ์ ร ายงานประจํ า ปี
และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่งเอกสาร
16T

16T

16T

16T

16T

16T

16T
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ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

รายปี

16 T

รายปี

16 T

รายปี

16 T
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทรั สต์

(8)
16T

(9)
16T

(10)
16T

(11)
16T

(12)
16T

ดังกล่าว
ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าว หนังสือตอบโต้ เอกสาร
ข่าวสาร ประกาศและรายงานต่างๆ ถึง ผู้
ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ รวมถึ ง การลงประกาศ
หนังสือพิมพ์
ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มในการจ่ า ย
ประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
กา รเ พิ่ ม ทุ น แ ละ / ห รื อ ล ดทุ น เ ช่ น
ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร ค่ า อากรแสตมป์
ค่ า บริ ก ารที่ น ายทะเบี ย นเรี ย กเก็ บ ค่ า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ น
ต้ น
ค่า เอกสารทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ค่ า
เอกสารการลงบัญชีกองทรัสต์
ค ่า ใ ช้ จ ่า ย อ ัน เ กี ่ย ว เ นื ่อ ง จ า ก ก า ร
เ ป ลี ่ย น แ ป ลง แ ก้ ไ ข เ พิ ่ม เ ติม ส ญ
ั ญา
ก่อ ตั ้งทรัส ต์ และ/หรื อ ที่เ กิ ด ขึ ้นจากการ
ปฏิ บัติต ามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้ อง
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการติ ด ตามทวง
ถามหรือการดําเนินการตามกฎหมายเพื่อ
การรั บ ชํ า ระหนี ใ้ ดๆ หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า น
กฎหมายในการดํ า เนิ น คดี ใ นศาล เพื่ อ
รัก ษาสิท ธิ ข องผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ ผู้จัดการ
กองทรั ส ต์ หรื อ ทรั ส ตี ซึ่ ง เกี่ ย วข้ องกั บ
กองทรัสต์
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ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

รอบและระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ

ร่างแก้ ไข วันที่ 31 มีนาคม 2558
เพดาน
% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลังการ
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทรั สต์
ทําธุรกรรมในแต่ละ
ครั ้ง
(13) ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายรวมถึงค่าใช้ จ่ายใน
ตามที่จ่ายจริง
การดํ า เนิ น คดี ท างศาลที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ดํา เนิ น งานและการบริ ห ารทรัพ ย์ สิน ของ
กองทรัสต์ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี
ค่า ใช้ จ่ า ยในการยึดทรั พ ย์ สิน ค่ า สิน ไหม
ทดแ ทนความเสี ย หายจากผู้ จั ด กา ร
ก อ ง ท รั ส ต์ เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ โดยรวม ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า น
กฎห มา ยใ นการดํ า เนิ นคดี ท าง ศา ล
ค่ า ธรรมเนี ย มศาล ค่ า สิ น ไหมทดแทน
ความเสีย หายแก่ บุค คลภายนอก ค่ า จด
จํานอง ค่ าปลดจํา นอง ค่ าใช้ จ่ ายในด้ า น
นิ ติ ก รรม ค่ า ใช้ จ่ า ยในการแก้ ไ ขสัญ ญา
เป็ นต้ น
(14) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น คดี ข อง ทรั สตี ที่
ตามที่จ่ายจริง
ฟ้องร้ อ งให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ปฏิ บัติตาม
หน้ า ที่ หรื อเรี ย กค่ าสินไหมทดแทนความ
เสี ย หายจากผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ เพื่ อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทั ้งปวงหรื อ
เ มื่ อ ไ ด้ รั บ คํ า สั่ ง จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ค่ า สิ น ไหมทดแทนแก่ บุ ค คลภายนอก
ตามที่จ่ายจริง
สํ า ห รั บ ค ว า ม เ สี ยห า ยที่ เ กิ ดขึ ้น อั น
เนื่องมาจากการดําเนินงานของกองทรัสต์
ในส่ ว นที่ เ กิ น จากค่ า สิ น ไหมทดแทนที่
ก อ ง ท รั ส ต์ ไ ด้ รั บ ภ า ย ใ ต้ ก ร ม ธ ร ร ม์
ประกันภัย
(16) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการ
ตามที่จ่ายจริง
เลิก กองทรั สต์ หรื อ เปลี่ยนแปลงผู้จัด การ
กองทรัสต์ หรือ ทรัสตี
16T

16T

16T

16T
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เพดาน
% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลังการ
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทรั สต์
ทําธุรกรรมในแต่ละ
ครั ้ง
(17) ค่ า ตอบแทนผู้ชํ า ระบัญ ชี ใ นระหว่ า งการ
ตามที่จ่ายจริง
ชําระบัญชีกองทรัสต์
(18) ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ
ตามที่จ่ายจริง
อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การดํ า เนิ น งานของ
กองทรัสต์
1.0%
• ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน

รอบและระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ

16T

16T

• ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่นๆ

1.0%

• ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์

3.0%

• ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ
(Building Repair and Maintenance) 2

ตามที่จ่ายจริง

กรณีเพิ่มทุนหรือได้ มาซึ่ง
ทรัพย์ สนิ
กรณีเพิ่มทุนหรือได้ มาซึ่ง
ทรัพย์ สนิ
กรณีเพิ่มทุนหรือได้ มาซึ่ง
ทรัพย์ สนิ
กรณีมีการซ่อมแซมในส่วน
ที่เป็ นสาระสําคัญ

1F

2.0%

• ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
• ค่าใช้ จ่ายในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

ตามที่จ่ายจริง

• ค่าใช้ จ่ายอื่นๆซึง่ เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนหรือ
ได้ มาซึ่งทรัพย์ สนิ
(1) ค่าใช้ จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้ องในการจัดตั ้งกองทรัสต์ เช่น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหน่วยทรัสต์
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และค่าใช้ จ่ายใน
การเตรียมและจัดทําเอกสารสัญญา เป็ นต้ น

ตามที่จ่ายจริง

กรณีเพิ่มทุนหรือได้ มาซึ่ง
ทรัพย์ สนิ
กรณีเพิ่มทุนหรือได้ มาซึ่ง
ทรัพย์ สนิ
กรณีเพิ่มทุนหรือได้ มาซึ่ง
ทรัพย์ สนิ

16T

2

ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุ งรักษาอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ (Building Repair and Maintenance) หมายถึงการ
ซ่อมแซมและบํารุ งรักษาในส่วนอาคารหลักซึง่ เป็ นทรัพย์สินที่ใช้ คิดค่าเช่าและส่วนควบของอาคารหลักได้ แก่ งานระบบ ทรัพย์สินที่มีลกั ษณะ
ติดตรึงตรากับอาคารหลัก
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(2) ค่าธรรมเนียมผู้แทนหรือตัวแทน (Agent or
Property Broker) (ถ้ ามี) ในการซื ้อ จัดหา
จําหน่าย หรือโอนสิทธิ
(3) ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้ จ่ายเพื่อการจัดหา
ได้ มา จําหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ ทรัพย์ สนิ
หลักทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้ จ่ายใน
การจําหน่าย หรือ โอนสิทธิ์ ค่าธรรมเนียม
การโอน เป็ นต้ น
(4) ค่าภาษี หรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์
ใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่นของ
กองทรัสต์ เช่น ค่านายหน้ าซื ้อขาย
หลักทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขาย
หลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อหรือขาย
อสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการโอน
หลักทรัพย์ หรือ อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
(5) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้ จ่ายในการ
ประเมินค่าทรัพย์ สนิ
(6) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้ จ่ายในการ
ประเมินระบบวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษาทางกฎหมายค่าธรรมเนียมผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบประมาณการงบกําไร
ขาดทุน ค่าใช้ จ่ายจัดทํารายงาน หรือบทวิจัย
(7) ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื ้อ
หน่วยทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า
อากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์
ค่าโทรสาร เป็ นต้ น
16T

16T

16T

16T

16T
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เพดาน
% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลังการ
ทําธุรกรรมในแต่ละ
ครั ้ง
3.0%

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
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(8) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ ใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์
ใบทรัสต์ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี และ
แบบฟอร์ มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์
และค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(9) ค่าจัดทําและจัดพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ตลอดจน
ค่าแปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว
(10) ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
16T

16T

16T
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เพดาน
% ของ NAV
ต่อปี หรือภายหลังการ
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ตามที่จ่ายจริง
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