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ร่างสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
(Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust)
สัญญำก่อตั้งทรัสต์ ("สัญญา") ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ [•] ระหว่ำง
(1)

บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์แมเนจเม้นท์ จากัด("บริษัทฯ") ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียน
จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย สำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ 2126 อำคำรกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวำง
กรุงเทพฯ 10310 ในฐำนะผู้ก่อตั้งทรัสต์ซึ่งจะเข้ำเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์เมื่อมีกำรก่อตั้งกองทรัสต์แล้ว และ

(2)

บริษั ทหลั กทรัพย์ จัดการกองทุน กสิก รไทยจากัด ("ทรัส ตี" ) ซึ่ งเป็ นนิ ติบุค คลประเภทบริษั ทจ ำกัด จด
ทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตำมกฎหมำยไทย สำนั ก งำนตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 400/22 อำคำรธนำคำรกสิ ก รไทย ชั้ น 6 ถนน
พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 ในฐำนะทรัสตี

โดยที่
ก.

บริษัทฯ ประสงค์จะจัดตั้งทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ เรียกว่ำ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
และสิทธิกำรเช่ำ อมตะซัมมิทโกรท(Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate
Investment Trust: AMATAR)

ข.

บริษั ทฯ ตกลงที่ จะโอนเงิ นที่ ได้ จำกกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ด้ วยควำมไว้วำงใจให้ ทรั สตีจั ดกำรทรั พย์ สินเพื่ อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

ค.

ทรัสตี ตกลงที่จะดำเนินกำรเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ (ตำมที่ได้นิยำมด้ำนล่ำง)ตำมข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้ในสัญญำนี้ และ

ง.

บริษัทฯ และทรัสตีได้ตกลงเข้ำทำสัญญำนี้ โดยมีเนื้อควำมและสำระสำคัญเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติทรัสต์
(ตำมที่ได้นิยำมด้ำนล่ำง) ประกำศ สร. 26/2555 (ตำมที่ได้นิยำมด้ำนล่ำง) รวมทั้งประกำศ กฎ และคำสั่งที่ออก
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 (ตำมที่ได้นิยำมด้ำนล่ำง)

คู่สัญญาจึงตกลงกันเข้าทาสัญญาโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.

คาจากัดความ
เว้นแต่ข้อควำมในสัญญำนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ถ้อยคำที่ใช้ในสัญญำนี้ให้มีคำจำกัดควำมดังต่อไปนี้
"กลุ่มบุคคลเดียวกัน " หมำยควำมว่ำ บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลำยลักษณะ
ตำมที่กำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555
"กองทรัสต์" หมำยควำมว่ำ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ อมตะซัมมิทโกรท(Amata
Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust: AMATAR)
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“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” หมำยควำมว่ำ กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตำมประกำศสำนักงำน
ก.ล.ต. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดตั้งและจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
"การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป" (General Mandate) หมำยควำมว่ำ กำรเพิ่มทุนของกองทรัสต์ตำมมติที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ให้อำนำจผู้จัดกำรกองทรัสต์กำหนดหรือเห็นชอบวัตถุประสงค์กำรออกและจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนแต่ละครำวตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรกำหนดรำคำ วันและเวลำที่จะเสนอขำย หรือ
เงื่อนไขในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ เป็นต้น
"คณะกรรมการ ก.ล.ต." หมำยควำมว่ ำ คณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ และให้
หมำยควำมรวมถึงคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนด้วย
"ค่าเช่า" หมำยควำมว่ำ ค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกกำรให้เช่ำ กำรให้ใช้พื้นที่ หรือกำรให้บริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำร
ให้เช่ำหรือให้ใช้พื้นที่ แล้วแต่กรณี
"ตลาดหลักทรัพย์" หมำยควำมว่ำ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"ทรัพย์สินหลัก" หมำยควำมว่ำ ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์สำมำรถลงทุนได้ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศ
ทจ. 49/2555 และประกำศอื่นที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือสำนักงำน ก.ล.ต. จะได้ประกำศกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไป
"ที่ปรึกษาทางการเงิน " หมำยควำมว่ำ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่อยู่ในบัญชีรำยชื่ อที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำม
เห็นชอบ
"ทุนชาระแล้ว" หมำยควำมว่ำ มูลค่ำรวมของหน่วยทรัสต์ที่ชำระเต็มจำนวนแล้ว
"บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน " หมำยควำมว่ำ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
"ประกาศ กข. 1/2553" หมำยควำมว่ำ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กข.
1/2553 เรื่อง ระบบงำน กำรติดต่อผู้ลงทุน และกำรประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตีและที่แก้ไขเพิ่มเติม
"ประกาศ กร. 14/2555" หมำยควำมว่ำ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กร.
14/2555 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ กำรเป็ น ผู้ ก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ และกำรเป็ น ทรั ส ตี ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ กำรลงทุ น ใน
อสังหำริมทรัพย์และที่แก้ไขเพิ่มเติม
"ประกาศ ทจ. 49/2555" หมำยควำมว่ำ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง กำรออก
และเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และที่แก้ไขเพิ่มเติม
"ประกาศ สช. 29/2555" หมำยควำมว่ ำ ประกำศส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ที่ สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรให้ควำมเห็นชอบผู้จัดกำรกองทรัสต์และ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและที่แก้ไขเพิ่มเติม
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"ประกาศ สร. 26/2555" หมำยควำมว่ำ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับรำยกำรและข้อควำมในสัญญำก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์และทีไ่ แก้ไขเพิ่มเติม
“ผู้จัดการกองทรัสต์” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ทำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ตำมสัญญำฉบับนี้ซึ่งได้แก่ บริษัท
อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
"ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์" หมำยควำมว่ำ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้จัดกำรกองทรัสต์ให้ทำหน้ำที่ในกำรบริหำร
หรือจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
"พระราชบัญญัติทรัสต์" หมำยควำมว่ำ พระรำชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550 และตำมที่
ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
"พระราชบัญญัติหลักทรัพย์" หมำยควำมว่ำ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ตำมที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
“วันทาการ” หมำยควำมว่ำ วันทำกำรของธนำคำรพำณิชย์
"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" หมำยควำมว่ำบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
"สานักงาน ก.ล.ต." หมำยควำมว่ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
"หน่วยทรัสต์" หมำยควำมว่ำ ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐำนะผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
"อสังหาริมทรัพย์" หมำยควำมว่ำ อสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
2.

การก่อตั้งทรัสต์
2.1

ลักษณะของกองทรัสต์และกลไกกำรบริหำร
ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิท ธิก ารเช่า อมตะซัม มิท โกรท ใช้ ชื่ อ
ภำษำอังกฤษว่ำ Amata Summit Growth Freehold and LeaseholdReal Estate Investment Trust
หรือ AMATAR เป็นกองทรัสต์ตำมพระรำชบัญ ญัติท รัสต์ ที่ก่อตั้งขึ้นด้วยผลของสัญญำก่อตั้งทรัสต์นี้
และสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์โอนเงินที่ได้จำกกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ด้วยควำมไว้วำงใจให้ทรัสตี
จัดกำรทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์นี้ไม่มีสถำนะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกอง
ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อและอำนำจจัดกำรของทรัสตี
กำรจัดกำรกองทรัสต์ จะกระทำโดยทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมำยจำกทรัสตีซึ่งได้รับ
กำรแต่งตั้งตำมสัญญำนี้ โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ปรำกฏในรำยกำร
เกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ของทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์ ในกำรนี้ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีอำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลจัดกำรกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงกำรลงทุนในทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ และทรัสตีมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลักในกำรกำกับดู แลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
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ผู้จัดกำรกองทรัสต์และผู้รับมอบหมำยรำยอื่น (ถ้ำมี) ให้เป็นไปตำมสัญญำและตำมกฎหมำย ตลอดจน
กำรเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่
มิ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น หลั ก กำรจั ด กำรลงทุ น ในทรั พ ย์ สิน อื่ น ดั ง กล่ ำ วอำจด ำเนิ น กำรโดยทรั ส ตี ผู้ จั ด กำร
กองทรัสต์ หรือ บุคคลอื่นที่ท รัสตี หรือผู้ จัดกำรกองทรัสต์มอบหมำย โดยจะเป็นไปตำมที่ระบุ ไว้ใ น
สัญญำนีแ้ ละแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ผู้จัดกำรกองทรัสต์และทรัสตีจะปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นผู้ที่มีวิชำชีพ ซึ่งได้รับควำมไว้วำงใจ ด้วย
ควำมระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่ำงเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและเป็นไปตำมสัญญำนี้และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้
ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสำรที่เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทุน และมติของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
2.2

ชื่อ อำยุ ประเภทและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
2.2.1

ชื่อ อำยุ และประเภท
ชื ่อ ข อ ง ก อ ง ท รัส ต์ซึ ่ง ก่อ ตั ้ง ขึ ้น ต ำ ม สัญ ญ ำ นี ้ คือ ท รัส ต์เ พื ่อ ก า ร ล ง ทุน ใ น
อสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสิท ธิก ารเช่า อมตะซัม มิท โกรท และใช้ชื่ อภำษำอัง กฤษว่ ำ
Amata Summit Growth Freehold and LeaseholdReal Estate Investment Trust หรือ
AMATAR อนึ่ง ชื่อของกองทรัสต์อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะกำหนดเป็น
ครั้งครำว โดยได้รับอนุมัติจำกทรัสตีและที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
กองทรัสต์จัดตั้งขึ้นโดยไม่มีกำหนดอำยุของกองทรัสต์ และเป็นกองทรัสต์ประเภทไม่รับซื้อคืน
หน่วยทรัสต์จำกผู้ถือหน่วยทรัสต์

2.2.2

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
กองทรัสต์จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติทรัสต์เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกรรมในตลำดทุน
ตำมที่ค ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยมี วัตถุประสงค์ ในกำรออกหลั กทรัพ ย์
ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ เพื่อเสนอขำยต่อประชำชน
ตำมประกำศ ทจ. 49/2555 และมีวัตถุประสงค์ในกำรนำหน่วยทรัสต์ดังกล่ำวเข้ำจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์นั้น บริษัทฯจะเสนอขำยหน่วยทรัสต์ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลในกำรเสนอขำยแต่ละครั้ง โดยจะกำหนดให้มีกำรชำระค่ำหน่วยทรัสต์ด้วยเงินสดหรือ
เทียบเท่ำเท่ำนั้น และภำยหลังจำกที่บริษัทฯ ได้โอนเงินที่ได้จำกกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์
ให้ทรัสตีและกองทรัสต์ได้ก่อตั้งขึ้นอย่ำงสมบูรณ์ตำมพระรำชบัญญัติ ทรัสต์แล้วบริษัทฯจะ
ดำเนินกำรยื่นคำขอต่อตลำดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้พิจำรณำรับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็น
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หลักทรัพย์จดทะเบียนภำยในสี่สิบห้ำ (45) วันนับแต่วันปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์และเมื่อ
นำหน่วยทรัสต์ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ผู้
ถือหน่วยทรัสต์จะสำมำรถทำกำรซื้อ / ขำยหน่วยทรัสต์ผ่ำนระบบ “กำรซื้อ / ขำยหน่วยทรัสต์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ” ได้ โดยปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และวิธีป ฏิบัติของตลำด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทรำบถึงกำหนดเวลำดังกล่ำวโดยกำร
เปิดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์และผู้ลงทุนโดยมิชักช้ำ
เมื่ อ กองทรั ส ต์ น ำเงิ น ที่ ไ ด้ จ ำกกำรเสนอขำยหน่ ว ยทรั ส ต์ ไปลงทุ น ในทรั พ ย์ สิน หลั ก ของ
กองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์โดยบริษัทฯ ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์ (รำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
ได้รับควำมเห็ นชอบให้เป็นผู้ จัดกำรกองทรัสต์ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 (รายละเอีย ด
เกี่ยวกับการได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ )) จะนำทรัพย์สินหลักดังกล่ำวไป
จั ด หำผลประโยชน์ โ ดยกำรใช้ เ ช่ ำ อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง รวมถึ ง กำรให้ ใ ช้ พื้ น ที่ ใ นลั ก ษณะ
คล้ำยคลึงกันกับกำรให้เช่ำ กำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำหรือทรัพย์สินที่ให้เช่ำ โดย
บริษั ทฯ ในฐำนะผู้จั ดกำรกองทรัสต์ อำจมอบหมำยหรือ แต่ง ตั้ง ผู้บริ หำรอสั งหำริมทรัพ ย์
(Property Manager) ซึ่งจะมีกำรแต่งตั้งขึ้น ตำมข้อกำหนดในสัญญำฉบับนี้ กฎหมำยและ
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินกำรจัดหำผลประโยชน์ได้
รำยได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจำกกำรดำเนินกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ ได้แก่
ค่ำเช่ำ และ/หรือค่ำบริกำรพื้นที่ กำรดำเนินงำนของบริษัทฯและกำรจัดกำรทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ จะอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและกำกับดูแลโดยทรัสตี เพื่อให้กำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ และผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์เป็นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญำนี้ และ
หลักเกณฑ์ที่พ ระรำชบัญญั ติทรัสต์ รวมทั้งประกำศอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้องของคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ กองทรัสต์จะไม่ดำเนินกำรในลักษณะใดที่เป็นกำรใช้กองทรัสต์เข้ำดำเนินธุรกิจ หรือ
ประกอบธุรกิจเอง อีกทั้งกองทรัสต์ จะไม่นำอสังหำริมทรัพ ย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่ำแก่
บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำจะนำอสังหำริมทรัพย์นั้นไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขัดต่ อศีลธรรม
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมำย นอกจำกนี้ กองทรัสต์สำมำรถลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำก
กำรลงทุนในทรัพย์สินหลักได้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และสัดส่วนที่กำหนดไว้ ในประกำศของ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ ประกำศอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้กองทรัสต์ มีรอบระยะเวลำบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคมของทุกปี และรอบ
ระยะเวลำบัญชีแรกให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
2.3

ผู้ก่อตั้งทรัสต์
บริษัทอมตะ ซัมมิท รีทส์แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 2126 อำคำรกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2792-0089 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
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จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2557 ตำมกฎหมำยไทย บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท
อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัดถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวนร้อยละเก้ำสิบเก้ำจุดเก้ำเก้ำเจ็ด (99.997)
ของหุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (รำยละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและโครงสร้ำงกำร
บริหำรจัดกำรของบริษัทฯ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2 (รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น และ
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ))
บริษัทฯ ตกลงที่จะโอนเงินที่ได้จำกกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ด้วยควำมไว้วำงใจให้ทรัสตีจัดกำรทรัพย์สนิ
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และเมื่อกำรก่อตั้งกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ
ในฐำนะผู้ก่อตั้งทรัสต์จะเข้ำเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ และกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับผู้ก่อตั้งทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละห้ำสิบ (50) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่
จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์ หรือในสัดส่วนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะกำหนด
2.4

ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทยจากัด ("ทรัสตี") ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อำคำรธนำคำร
กสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 หมำยเลขโทรศัพท์ 02673-3999 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2535 ตำม
กฎหมำยไทย ทรัสตี เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัสต์ และประกำศอื่นที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยทรัสตีได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ซึ่งรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3 (รายละเอียดเกี่ยวกับ
การได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี)
ทรัสตีตกลงที่จะปฏิบัติหน้ำที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ โดยตกลงเข้ำถือทรัพย์สินที่จะเป็นกองทรัสต์ซึ่งผู้
ก่อตั้งทรัสต์โอนให้แก่ทรั สตีด้วยควำมไว้วำงใจให้จัดกำรทรั พย์สินดังกล่ำ วเพื่อประโยชน์ของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตำมข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญำนี้ โดยหน้ำที่หลักของทรัสตีเกี่ยวกับกองทรัสต์จะ
เป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำฉบับนี้และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ ทรัสตีมีระบบงำนเพื่อ
ด ำเนิ น กำรดั ง กล่ ำ วซึ่ ง เป็ น ไปตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ท รั ส ต์ และประกำศอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน ก.ล.ต. จะได้ประกำศกำหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
อนึ่ง ในกรณีที่ทรัสตีประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ทรัสตีและกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรัสตีจะ
ถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละห้ำสิบ (50) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ
กองทรัสต์ หรือในสัดส่วนอื่นใดตำมที่ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศกำหนดหรือจะแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไป
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2.5

ผู้จัดกำรกองทรัสต์
เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. แล้วบริษัทฯตกลงที่จะเข้ำรับดูแลจัดกำรทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกทรัสตีโดยมีขอบเขต อำนำจ หน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ใ นสัญญำนี้ ตลอดจนสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์และข้อตกลง
อื่นระหว่ำงผู้จัดกำรกองทรัสต์และทรัสตี
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และกลุ่ม
บุคคลเดียวกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละห้ำสิบ (50) ของจำนวน
หน่วยทรัสต์ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์ หรือในสัดส่วนอื่นใดตำมที่ คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
จะกำหนดหรือทีจ่ ะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

2.6

ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และสิทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมที่ปรำกฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งได้จัดทำตำมหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนที่กำหนดในสัญญำนี้เป็นผู้รับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ อนึ่ง ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์มี
สิทธิและหน้ำที่ตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติทรัสต์ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ย วข้องตำมที่สำนักงำน
ก.ล.ต. จะได้ประกำศกำหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

2.7

ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์
ทรัพย์สินเริ่มต้น (Initial Assets) ที่จะให้เป็นกองทรัสต์ ได้แก่ เงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์
ได้รับ จำกกำรจำหน่ำ ยหน่ว ยทรัสต์ใ นกำรเสนอขำยหน่ว ยทรัสต์ค รั้ง แรก โดยบริษัท ฯ ในฐำนะผู้
ก่อตั้งทรัสต์มีหน้ำที่โอนเงินที่ได้จำกกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีเพื่อให้กำรก่อตัง้ กองทรัสต์แล้ว
เสร็จภำยในสิบห้ำ (15) วันนับแต่วันปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ และยื่นเอกสำรหลักฐำนที่แสดงได้ว่ำ
มีกำรโอนเงินดังกล่ำว พร้อมกับรำยงำนผลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
ภำยหลังจำกที่กองทรัสต์โดยทรัสตีได้รับทรัพย์สินเริ่มต้น (Initial Assets) ดังกล่ำว กองทรัสต์จะลงทุน
ในทรั พ ย์ สิน หลั ก ตำมที่ ร ะบุ ไว้ ใ นข้ อ 8.1 ของสั ญ ญำฉบั บ นี้ โดยรำยละเอี ย ดของทรั พ ย์ สิน หลั ก ที่
กองทรัสต์จะลงทุนครั้งแรกปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 4 (บัญชีทรัพย์สิน) ทั้งนี้ ในกำรเข้ำลงทุนทรัพย์สิน
หลักที่กองทรัสต์จะลงทุนครั้งแรก กองทรัสต์จะนำทรัพย์สินเริ่มต้น เงินประกันกำรเช่ำ และเงินกู้ยืมจำก
ธนำคำรพำณิชย์ สถำบันกำรเงิน หรือบริษัทประกันภัย มำใช้ในกำรลงทุนทรัพย์สินหลักดังกล่ำวโดย
จำนวนเงินกู้และข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงินให้เป็นไปตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และตำมสัญญำระหว่ำงทรัสตีกับผู้ให้กู้ นอกจำกนี้ ทรัพย์สินที่จะให้เป็น
กองทรัสต์ยังรวมถึง ทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์จะได้มำเพิ่มเติมตำมข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญำนี้
ตลอดจนหลักเกณฑ์และประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

7

2.8

วันที่จัดตั้งกองทรัสต์
วันที่จัดตั้งกองทรัสต์ได้แก่วันที่ [•] ซึ่งเป็นวันที่ได้ทำสัญญำนี้ และจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ ผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ได้โอนเงินซึ่งเป็นค่ำขำยหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยครั้งแรกทั้งหมดให้แก่ทรัสตี

3.

หน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ คือ สิทธิในกำรได้รับประโยชน์จำกกองทรั สต์แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละเท่ำ ๆ กัน โดยมูลค่ำที่
ตรำไว้ข องหน่วยทรัสต์ คือ หน่ว ยละ [•] ([•]) บำทและหน่วยทรัสต์จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่ำๆกัน
ตำมข้อ ตกลงและเงื่อ นไขของสัญ ญำฉบับ นี้แ ละกฎหมำยที่เ กี่ย วข้อ ง สำหรับ กำรเป็น ผู้รับ ประโยชน์ข อง
กองทรัสต์นอกจำกนี้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี้มิได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกำรขำยคืนหรือไถ่ถอน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีคุณสมบัติเป็นหน่วยทรัสต์ประเภทระบุชื่อผู้ถือและชำระเต็มมูลค่ำทั้งหมด รวมทั้งไม่
มีข้อจำกัดกำรโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจำกัดที่เป็นไปตำมกฎหมำย ตำมที่ได้ระบุไว้ในสัญญำฉบับนี้
ในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครั้งแรกมีจำนวนหน่วยทรัสต์ซึ่งคำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ ไม่เกินกว่ำ [•]
([•])หน่วย และคิดเป็นมูลค่ำรวมเท่ำกับ ไม่เกิน สำมพันเจ็ดร้อยล้ำน (3,700,000,000) บำท

4.

การเพิ่มทุนของกองทรัสต์
4.1

อำนำจหน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ในกำรเพิ่มทุน
4.1.1

กองทรัสต์อำจเพิ่มทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขำยตำมข้อตกลงและเงื่อนไขแห่ง
สัญญำนี้ ตลอดจนพระรำชบัญญัติทรัสต์ ประกำศ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ให้
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ มีหน้ ำที่ดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่ มทุนของกองทรัสต์ ซึ่ ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะกำรจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เ พื่อขอมติอนุมัติให้เพิ่มทุน และ
ดำเนินกำรอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องและให้เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติทรัสต์ ประกำศ ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

4.1.2

กองทรัสต์อำจเพิ่มทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขำยเป็นกำรทั่วไปต่อผู้ลงทุน ต่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์ หรือเสนอขำยเป็นกำรเฉพำะเจำะจงให้แก่ผู้
ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ บ ำงรำยก็ ไ ด้ โดยให้ เ ป็ น ไปตำมมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ละ
ข้อกำหนดในสัญญำฉบับนี้

4.1.3

กำรออกหน่ว ยทรัสต์ เ พื่อ เพิ่ มทุ น ของกองทรั สต์ ใ ห้ อ อกเป็ นหน่ ว ยเต็ ม กองทรั สต์ จะออก
หน่วยทรัสต์ที่เป็นเศษมิได้ ในกำรออกหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อตำมจำนวนเงินค่ำจองซื้อนั้น
ให้ผู้จองซื้อได้รับหน่วยทรัสต์เป็นจำนวนเต็มเท่ำนั้น

4.1.4

กำรออกหน่วยทรัสต์เพื่อเพิ่มทุนของกองทรัสต์ให้กระทำเฉพำะวันทำกำรเท่ำนั้น เว้นแต่
ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะกำหนดเป็นประกำรอื่นใดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกทรัสตีก่อน
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4.2

4.1.5

หำกกำรเพิ่มทุนของกองทรัสต์จะก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้จัดกำร
กองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์และบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของผู้จัดกำรกองทรัสต์ งดออกเสียงในวำระที่เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนของกองทรัสต์
และกำรออกหน่วยทรัสต์

4.1.6

ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมที่สมควรเพื่อให้หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ในแต่ละ
ครำวสำมำรถเข้ำเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยในสี่สิบห้ำวัน (45) นับ
แต่วันปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในแต่ละครำวนั้น

เหตุในกำรเพิ่มทุน
เหตุในกำรเพิ่มทุนกองทรัสต์มีดังต่อไปนี้

4.3

4.2.1

เพิ่มทุนเพื่อลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพิ่มเติมจำกทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ที่มีอยู่เดิม

4.2.2

เพิ่ม ทุนเพื่อปรับปรุง หรือ ซ่อมแซมทรัพ ย์สิน ของกองทรั สต์ซึ่ งรวมถึ งอสั งหำริมทรัพย์ ของ
กองทรัสต์หรืออสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิกำรเช่ำให้อยู่ในสภำพดีและมีควำมพร้อมที่
จะใช้หำผลประโยชน์

4.2.3

เพิ่มทุนเพื่อต่อเติมหรือก่อสร้ำงอำคำรเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือที่
กองทรัสต์มีสิทธิกำรเช่ำเพื่อประโยชน์ในกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทรัสต์

4.2.4

เพิ่มทุนเพื่อชำระเงินกู้ยืมหรือภำระผูกพันของกองทรัสต์

4.2.5

เหตุอื่นใดที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์เห็นสมควรและจำเป็นขอให้มีกำรเพิ่มทุน

กระบวนกำรเพิ่มทุน
4.3.1

กำรเพิ่ม ทุนของกองทรัสต์จะกระทำได้ต่ อเมื่อไม่ขัดหรือ แย้งกับ เจตนำรมณ์ในกำรก่อตั้ ง
กองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ พระรำชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจน
ประกำศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว

4.3.2

กำรเพิ่มทุนของกองทรัสต์จะต้องได้รับมติจำกที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้มีมติอนุมัติให้เพิ่ม
ทุน และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1)

กำรเพิ่มทุนโดยเสนอขำยหน่วยทรัสต์เป็นกำรเฉพำะเจำะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
บำงรำย ต้องไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่ำร้อยละสิบ (10)
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้ำน
กำรเพิ่มทุน
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(2)

5.

ในกรณีที่เป็นกำรขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไป
(General Mandate) ให้กระทำได้เฉพำะกรณีที่แสดงไว้อย่ำงชัดเจนว่ำกำรจัดสรร
หน่วยทรัสต์ใหม่จำกกำรเพิ่มทุนจะเป็นไปตำมอัตรำและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีกำรในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำรปฏิบัติกำรใด ๆ เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุน
ของบริ ษัทจดทะเบียนโดยอนุ โลม และตำมแนวทำงที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดใน
รำยละเอียดเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในทำงปฏิบัติ (ถ้ำมี) ทั้งนี้ กำรเพิ่มทุนต้องกระทำให้
แล้วเสร็จภำยในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน

4.3.3

ในกรณีที่เป็นกำรเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ต้องผ่ำนกระบวนกำรเกี่ยวกับ
กำรได้มำซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ตำมที่กำหนดในข้อ 8.1.4 แห่งสัญญำนี้ และหำกเป็น
กำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กับผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำร
กองทรัสต์ ต้องผ่ำนกำรดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 12.1 แห่งสัญญำนี้

4.3.4

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้รับอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ให้เสนอขำยหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่

การลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์
5.1

อำนำจหน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ในกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์
ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีอำนำจหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ โดยดำเนินกำรให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนดหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

5.2

5.3

เหตุในกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ให้มีได้เฉพำะในกรณีดังต่อไปนี้
5.2.1

เป็นกำรลดทุนชำระแล้วตำมแผนที่กำหนดไว้อย่ำงชัดเจนในสัญญำนี้

5.2.2

กองทรัสต์มีสภำพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภำยหลังจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ หรือ
สิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ หรือกำรตัดจำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ (ถ้ำมี) ทั้งนี้
ต้องปรำกฏข้อเท็จจริงด้วยว่ำ กองทรัสต์ไม่มีกำไรสะสมเหลืออยู่แล้ว

5.2.3

กองทรัสต์มีกำรเพิ่มทุนเพื่อให้ได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์เพิ่มเติม แต่ปรำกฏเหตุขัดข้องใน
ภำยหลัง ทำให้ไม่สำมำรถได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำว

5.2.4

กองทรัสต์มีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนำไปใช้ในกำรคำนวณกำไรสุทธิ
ที่ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 14.1 แห่งสัญญำนี้

5.2.5

กรณีอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ได้

กระบวนกำรลดทุนชำระแล้ว
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6.

5.3.1

กำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์จะกระทำได้ต่อเมื่อไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนำรมณ์ในกำร
ก่อตั้งกองทรัสต์ บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติทรัสต์ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกำศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว

5.3.2

ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติให้ลดทุนชำระแล้ว แต่อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่มีกำรลดทุน
เพรำะเหตุ ตำมที่ กำหนดไว้ ในข้อ 5.2.1 ถึง 5.2.4 ของสัญญำฉบับ นี้ ผู้ จัดกำรกองทรัสต์
สำมำรถด ำเนิ น กำรลดทุ น ช ำระแล้ ว ของกองทรั สต์ ได้ โดยไม่ ต้ อ งได้ รั บ มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์

5.3.3

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ดำเนินกำรลดทุนชำระแล้วด้วยวิธีกำรลดมูลค่ำหน่วยทรัสต์ให้ตำลงเท่
่
ำนั้น

5.3.4

ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิด
สมุดทะเบียนพักกำรโอนหน่วยทรัสต์ โดยคำนวณมูลค่ำหน่วยทรัสต์ที่ใช้ในกำรลดทุนชำระ
แล้วจำกมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหน่วยทรัสต์
ทั้งนี้ เงินที่เฉลี่ยคืนต้องมิได้มำจำกเงินกำไรของกองทรัสต์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์
6.1

กำรเป็ น ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ มิ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด นิ ติ สั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณะของตั ว กำรตั ว แทนระหว่ ำ งผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์กับทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของกำรเป็นหุ้นส่วนหรือลักษณะอื่นใด
ระหว่ำงทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์ และในระหว่ำงผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกัน

6.2

กำรเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ทำให้บุคคลดังกล่ำวมีควำมรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ ไม่
เพียงพอต่อกำรชำระหนี้ให้แก่ทรัสตี ผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือเจ้ำหนี้ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ และเจ้ำหนี้ของกองทรัสต์จะบังคับชำระหนี้ได้จำกทรัพย์สินของกองทรัสต์เท่ำนั้น

6.3

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้กองทรัสต์จ่ำยประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่ำเงินกำไรหลังหักเงินต้น
จำกกำรกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระ (ถ้ำมี) ค่ำ ใช้จ่ำย และค่ำ สำรองต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยอนุญำตให้
กองทรัสต์หักได้ และมีสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำจำนวนทุนของกองทรัสต์ที่ปรับปรุงด้วย
ส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำหน่วยทรัสต์

6.4

ไม่ว่ำในกรณีใดๆ มิให้ตีควำมสัญญำนี้ไปในทำงที่ก่อให้เกิดผลขัด หรือแย้งกับข้อกำหนดตำมข้อ6.1 ข้อ
6.2 และข้อ6.3

6.5

กำรเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทำให้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิ์และมีสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สินของ
กองทรัสต์โดยเด็ดขำดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่ำส่วนหนึ่งส่วนใด และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้
โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์มีเพียงสิทธิติดตำมเอำทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์คืนจำกบุคคลภำยนอกในกรณีที่ทรัสตี และ/หรือผู้จัดกำรกองทรัสต์ จัดกำรกองทรัสต์ไม่
เป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำนี้ หรือพระรำชบัญญัติทรัสต์อันเป็นผลให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถูก
จำหน่ำยจ่ำยโอนไปยังบุคคลภำยนอก ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่พระรำชบัญญัติทรัสต์กำหนด

11

6.6

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือทรัสตีในกำรชำระเงินอื่นใดเพิ่มเติมให้แก่
กองทรัสต์หลังจำกที่ได้ชำระเงินค่ำหน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีควำมรับผิด อื่น
ใดเพิ่มเติมอีกสำหรับหน่วยทรัสต์ที่ถือนั้น

6.7

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนซักถำม และ
แสดงควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ของทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์ว่ำเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและสัญญำนี้กำหนดไว้หรือไม่ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มี
สิทธิเข้ำแทรกแซงกำรดำเนินงำนตำมปกติ (Day-to-day Operations)ของผู้จัดกำรกองทรัสต์และทรัสตี ซึ่ง
เรื่องดังกล่ำวให้ถือเป็นอำนำจและดุลพินิจของผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือทรัสตี แล้วแต่กรณี

6.8

ผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรำยมีสิทธิลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำนี้ หรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร โดยเป็นไป
ตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญำนี้ ทรัสตีหรือผู้จัดกำรกองทรัสต์จะแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญำนี้ หรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร เมื่อได้รับมติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ในสัญญำนี้

6.9

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที่จะได้รับกำรจัดสรรผลตอบแทนจำกกองทรัสต์ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 14แห่งสัญญำนี้

6.10

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที่จะโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตำมเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ตำมที่
กำหนดไว้ในข้อ 7.2แห่งสัญญำนี้

6.11

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อเลิกกองทรัสต์หรือลดทุน โดยในกรณีของกำรเลิกกองทรัสต์
นั้น ทรั สตี ซึ่ง เป็น ผู้ มี อำนำจหน้ ำที่ เ กี่ ยวกั บกำรชำระบัญ ชี กองทรัสต์ อำจจั ดให้ มี ผู้ช ำระบั ญ ชี โดย
ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิ ธีกำรที่ระบุไว้ในสัญญำนี้ อนึ่ง ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงินคืน ก็
ต่อเมื่อกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือภำยหลังจำกได้หักค่ำใช้จ่ำยและชำระหนี้ของกองทรัสต์เมื่อเลิก
กองทรัสต์แล้วเท่ำนั้น สำหรับกรณีกำรลดทุนชำระแล้ว ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ดำเนินกำรเฉลี่ยเงินคืน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่ระบุไว้ในสัญญำนี้ และประกำศ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด

6.12

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
6.12.1

ผู้ถื อ หน่ว ยทรัสต์ ข องกองทรั สต์สำมำรถน ำหน่ ว ยทรั สต์ไปจ ำน ำได้ต ำมกฎหมำยตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ทรัสตีและ/หรือนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์กำหนด

6.12.2

ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ มี สิ ท ธิ ลงมติ เ กี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำรกองทรั สต์ ตำมเงื่ อ นไขและ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญำนี้ และจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมำยและประกำศ หลักเกณฑ์
หรือ ข้อบังคับ ของสำนักงำน ก.ล.ต. และ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ จะต้องไม่เป็นกำร
เพิ่มภำระของทรัสตี ผู้ก่อทรัสต์ และ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ เกินไปกว่ำที่กฎหมำยกำหนด
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7.

การจัดทาสมุด ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ การโอนหน่วยทรัสต์และข้อจากัดการโอน และการออก
เอกสารแสดงสิทธิ
7.1

กำรจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์และกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิ
7.1.1

ทรั สตี มี ห น้ ำ ที่ จั ด ให้ มี สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ โดยทรั สตี อ ำจมอบหมำยให้ ต ลำด
หลักทรัพย์ หรือผู้ได้รับอนุญำตให้บริกำรเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์ดำเนินกำรได้ โดยในกรณี ที่ทรัสตีเป็นผู้จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เอง
ให้ทรัสตีปฏิบัติให้เป็นตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิ ธี ก ำรในกำรให้ บ ริ ก ำรเป็ น นำยทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ โดยอนุ โลม และในกรณี ท รั ส ตี
มอบหมำยให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมำย
ดำเนินกำรจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมประกำศ กร. 14/2555 หรือประกำศอื่นที่
เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด และสัญญำนี้ เว้นแต่มีกำรจัดทำหลักฐำนตำม
ระบบและหลักเกณฑ์ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แล้ว

7.1.2

สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้มีรำยกำรอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(1)

(2)

รำยละเอียดทั่วไป
(ก)

ชื่อผู้จัดกำรกองทรัสต์ และทรัสตี

(ข)

จำนวนหน่วยทรัสต์ มูลค่ำที่ตรำไว้ ทุนชำระแล้ว และวัน เดือน ปีที่ออก
หน่วยทรัสต์

(ค)

ข้อจำกัดในเรื่องกำรโอนในเรื่องสัดส่วนกำรถือครองหน่วยทรัสต์โดยผู้ถือ
หน่วยทรั สต์ที่มีสัญ ชำติต่ำงด้ำว สั ดส่วนกำรถือครองหน่วยทรัสต์ของ
ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ แ ละกลุ่ ม บคคลเดี ย วกั น และทรั ส ตี (ถ้ ำ มี ก ำรถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ) หรื อ สั ด ส่ ว นกำรถื อ ครองหน่ ว ยทรั ส ต์ อื่ น ใดตำมที่
พระรำชบั ญ ญั ติ ท รั สต์ ห รื อ หลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ สำนั ก งำน ก.ล.ต.
ประกำศกำหนด และให้รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ประกำศกำหนด

รำยละเอียดของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรำย
(ก)

ชื่อ สัญชำติ และที่อยู่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ข)

เลขที่ หน่ วยทรั สต์ (ถ้ ำ มี ) และ/หรื อ เลขที่ ใบหน่ วยทรั สต์ และจ ำนวน
หน่วยทรัสต์ที่ถือ

(ค)

วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็นหรือขำดจำกกำรเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์
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(ง)

วัน เดือน ปี ที่ยกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ำมี)

(จ)

เลขที่คำร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือจดแจ้งรำยกำรในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ (ถ้ำมี)

7.1.3

สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำถูกต้อง และกำรชำระเงินหรือทรัพย์สิน
อื่น รวมทั้งกำรให้สิทธิหรือกำรจำกัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรำกฏรำยชื่ออยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หำกได้กระทำตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้
ถือว่ำทรัสตีได้ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่แล้ว

7.1.4

ทรั ส ตี ห รื อ นำยทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ ป ฏิ เ สธกำรแสดงชื่ อ ใน สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ ในกรณีที่กำรถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในประกำศ ทจ.
49/2555 รวมถึงประกำศอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด

7.1.5

ทรั ส ตี ห รื อ นำยทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ จ ะท ำหลั ก ฐำนแสดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยทรั ส ต์ หรื อ ใบ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ เพื่ อ ให้ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ส ำมำรถใช้ อ้ ำ งอิ ง ต่ อ ทรั ส ตี
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้
อนึ่ง หลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์ ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ตำมสัญญำนี้ให้มีรำยละเอียดอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(1)

มีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำมำรถใช้เป็นหลักฐำนแสดง
สิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และใช้อ้ำงอิงต่อทรัสตี ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้

(2)

มีข้อมูลของบุคคลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำมำรถติดต่อ
กับบุคคลเหล่ำนั้นได้

(3)

มีข้อมูลที่แสดงว่ำผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สำมำรถขำยคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้
และในกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องระบุข้อจำกัดสิทธิเช่นว่ำนั้น
ไว้ให้ชัดเจน

ทั้งนี้รำยละเอียดตัวอย่ำงหลักฐำนแสดงสิทธิ ในหน่วยทรัสต์หรือใบหน่วยทรัสต์ปรำกฏตำม
เอกสำรแนบ 5 (ตัวอย่างหลักฐานแสดงสิทธิ หรือใบหน่วยทรัสต์)
7.1.6

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกหลักฐำนแสดงสิทธิ
ในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐำนเก่ำที่สูญหำยลบเลือน หรือชำรุดในสำระสำคัญ ทรัสตีต้อง
ออกหรือดำเนินกำรให้มีกำรออกหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรั สต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ภำยในเวลำอั น ควรโดยทรั ส ตี มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เ กิ ด ขึ้ น (ถ้ ำ มี ) จำกกำร
ดำเนินกำรตำมคำร้องขอของผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่ำวได้ตำมจริง
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7.2

กำรโอนและข้อจำกัดกำรโอนหน่วยทรัสต์
7.2.1

กำรโอนหน่วยทรัสต์
ภำยใต้บังคับแห่งข้อจำกัดกำรโอนหน่วยทรัสต์ ตำมข้อ 7.2.2 แห่งสัญญำนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
สำมำรถโอนหน่วยทรัสต์ได้ด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้
(1)

วิธีกำรโอนหน่วยทรัสต์ที่มีใบหน่วยทรัสต์
กำรโอนหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ใ บหน่ ว ยทรั ส ต์ ย่ อ มสมบู ร ณ์ เ มื่ อ ผู้ โ อนได้ ส ลั ก หลั ง ใบ
หน่วยทรัสต์ โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลำยมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่ง
มอบใบหน่ ว ยทรั สต์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ รั บ โอน กำรโอนหน่ ว ยทรั สต์ จ ะใช้ ยั น กองทรั สต์ ไ ด้
เมื่อทรัสตี หรือบุคคลที่ทรัสตีมอบหมำยให้เป็นนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้รับคำ
ร้องขอจำกผู้รับโอนหรือผู้โอนให้ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยทรัสต์แล้ว แต่จะใช้ยัน
บุคคลภำยนอกได้เมื่ อทรัสตี หรือบุค คลที่ ทรัสตี มอบหมำยให้เ ป็นนำยทะเบีย น
หน่วยทรัสต์ได้ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยทรัสต์แล้ว ในกำรนี้ หำกทรัสตี หรือนำย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่ำกำรโอนหน่วยทรัสต์นั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้ทรัสตีหรือ
นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภำยในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ได้รับคำ
ร้องเพื่อดำเนินกำรแก้ไข ในกรณีที่ผู้รับโอนหน่วยทรัสต์ประสงค์จะได้ใบหน่วยทรัสต์
ใหม่ให้ร้องขอต่อทรัสตี หรือนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์โดยทำเป็นหนังสือลงลำยมือ
ชื่อของผู้รับโอนหน่วยทรัสต์และมีพยำนหนึ่ง (1) คนเป็นอย่ำงน้อยลงลำยมือชื่อ
รับรองลำยมือชื่อนั้น พร้อมทั้งเวนคืนใบหน่วยทรัสต์เดิมหรือหลักฐำนอื่นให้แก่ทรัสตี
หรือนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ ในกำรนี้ หำกทรัสตี หรือนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์
เห็นว่ำกำรโอนหน่วยทรัสต์นั้นถูกต้องตำมกฎหมำย และตำมสัญญำนี้แล้ว ให้ทรัสตี
หรือนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยทรัสต์ภำยในเจ็ด (7) วันนับ
แต่วันได้รับคำร้องขอและให้ทรัสตี หรือนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกใบหน่วยทรัสต์
ให้ใหม่ภำยในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอนั้น ทั้งนี้ ผู้โอนจะต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ำมี) ตำมที่ทรัสตี หรือบุคคลที่ทรัสตีมอบหมำย
ให้เป็นนำยทะเบีนหน่วยทรัสต์กำหนด

(2)

วิธีกำรโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบหน่วยทรัสต์จะต้อง
ปฏิ บั ติ ต ำมหลั ก เกณฑ์ ที่ ร ะบุ โ ดยนำยทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ และ/หรื อ ตลำด
หลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้โอนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียม
กำรโอนหน่ ว ยทรั ส ต์ (ถ้ ำ มี ) ตำมที่ น ำยทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ แ ละ/หรื อ ตลำด
หลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ กำหนด
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7.2.2

ข้อจำกัดกำรโอนหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ที่ออกตำมสัญญำนี้สำมำรถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

8.

(1)

กำรโอนหน่ ว ยทรั ส ต์ นั้ น เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี สั ญ ชำติ ต่ ำ งด้ ำ วถื อ
หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์เกินกว่ำร้อยละสี่สิบเก้ำ (49) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่
จำหน่ำยได้ทั้งหมดตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 16.1.2 แห่งสัญญำนี้ และ

(2)

กำรโอนหน่วยทรัสต์นั้นเป็นเหตุให้สัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์ของบุคคลใดซึ่งรวมถึง
บริ ษั ท ฯ ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ แ ละกลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น และทรั ส ตี (ถ้ ำ มี ก ำรถื อ
หน่วยทรัสต์) ไม่เป็นไปตำมประกำศที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด

การลงทุนของกองทรัสต์
กำรลงทุนของกองทรัสต์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกำศ และ
คำสั่งที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน ก.ล.ต. จะได้ประกำศกำหนด หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
8.1

นโยบำยกำรลงทุนและประเภททรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุน
8.1.1

กำรลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์โดยทำงตรง
กองทรัสต์มีนโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ ำ
อสังหำริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิกำรเช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย์) และทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบหรือ
เครื่องอุปกรณ์ของอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำว ทั้งนี้ประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนได้แก่
อำคำรคลังสินค้ำ ศูนย์กระจำยสินค้ำ อำคำรโรงงำนพร้อมสำนักงำน พื้นที่หลังคำหรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งของอำคำรดังกล่ำว อสังหำริมทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุนหรือส่งเสริมธุรกิจ
พั ฒ นำและให้ เ ช่ ำ อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใดที่ อ ำจส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น ใน
อสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์มีหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังต่อไปนี้
(1)

กองทรั ส ต์ จ ะต้ อ งลงทุ น ในอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ได้ ม ำซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครอง ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกำรได้มำซึ่งสิทธิครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

เป็นกำรได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรออก น.ส. 3 ก.

(ข)

เป็นกำรได้มำซึ่งสิทธิกำรเช่ำในอสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรออกตรำสำรแสดง
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.
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(2)

อสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนและได้มำต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมี
ข้อพิพำทใด ๆ เว้นแต่ผู้จัดกำรกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจำรณำโดยมีควำมเห็นเป็น
ลำยลักษณ์อักษรว่ำ กำรอยู่ภำยใต้บังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือกำรมีข้อพิพำทนั้นไม่
กระทบต่อกำรหำประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวอย่ำงมีนัยสำคัญ และ
เงื่อนไขกำรได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์นั้นยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(3)

กำรท ำสั ญ ญำเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม ำซึ่ ง อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ ล งทุ น นั้ น ต้ อ งไม่ มี
ข้ อ ตกลงหรื อ ข้ อ ผู ก พั น ใด ๆ ที่ อ ำจมี ผ ลให้ ก องทรั ส ต์ ไ ม่ ส ำมำรถจ ำหน่ ำ ย
อสังหำริมทรัพย์ในรำคำยุติธรรม (ในขณะที่มีกำรจำหน่ำย) เช่น ข้อตกลงที่ให้สิทธิ
แก่คู่สัญญำในกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีกำร
กำหนดรำคำไว้แน่นอนล่วงหน้ำ เป็นต้น หรืออำจมีผลให้กองทรัสต์มีหน้ำที่มำกกว่ำ
หน้ำที่ปกติที่ผู้เช่ำพึงมีเมื่อสัญญำเช่ำสิ้นสุดลง

(4)

อสังหำริมทรัพย์ที่ได้มำต้องพร้อมจะนำไปจัดหำประโยชน์คิดเป็นมูลค่ำรวมกันไม่
น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบห้ำ (75) ของมูลค่ำหน่วยทรัสต์ที่ขออนุญำตเสนอขำยรวมทัง้
จำนวนเงินกู้ยืม ทั้งนี้ กองทรัสต์อำจลงทุนในโครงกำรที่ยังก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จได้
โดยมูลค่ำของเงินลงทุนที่จะทำให้ได้มำและใช้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จ
เพื่อนำไปจัดหำประโยชน์ ต้องไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ (ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่ำจะมีเงินทุน
หมุน เวีย นเพี ยงพอเพื่ อกำรพัฒ นำดั งกล่ ำว โดยไม่ก ระทบกับ ควำมอยู่ รอดของ
กองทรัสต์ด้วย

(5)

อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั สต์ ลงทุ น ต้ อ งผ่ ำ นกำรประเมิ น มู ลค่ ำ ตำมหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้

(6)

(ก)

เป็นกำรประเมินมูลค่ำอย่ำงเต็มรูปแบบที่ มีกำรตรวจสอบเอกสำรสิทธิ
และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะในกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน
เป็ น เวลำไม่ เ กิ น หก (6) เดื อ นก่ อ นวั น ยื่ น ค ำขออนุ ญ ำตเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินอย่ำงน้อยสอง (2) รำย และ

(ข)

ผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินตำม (ก) ต้องเป็นผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.

อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั สต์ ไ ด้ ม ำต้ อ งมี มู ล ค่ ำ รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ห้ ำ ร้ อ ยล้ ำ น
(500,000,000) บำท ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะได้จำกกำรระดมทุนผ่ำนกำร
เสนอขำยหน่วยทรัสต์น้อยกว่ำมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ที่ประสงค์จะลงทุน บริษัทฯ
ต้องแสดงได้ว่ำมีแหล่งเงินทุนอื่นเพียงพอที่จะทำให้ได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำว
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(7)

ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ จ ะลงทุ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม ำซึ่ ง สิ ท ธิ ค รอบครองโดยกำรเช่ ำ ช่ ว ง
อสังหำริมทรัพย์ หรือ เช่ำอำคำร หรือ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ผู้ให้เช่ำมิได้เป็น
เจ้ำของกรรมสิทธิ์ตำมโฉนดที่ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตำมหนังสือรับรองกำรทำ
ประโยชน์ ผู้ จั ด กำรกองทรั สต์ ต้ อ งจั ด ให้มี ม ำตรกำรป้ อ งกั น ควำมเสี่ย งหรือ กำร
เยียวยำควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นกับกองทรัสต์อันเนื่องมำจำกกำรลงทุนเพื่อให้
ได้ ม ำซึ่ ง สิ ท ธิ ค รอบครองโดยกำรเช่ ำ ช่ ว งอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ หรื อ เช่ ำ อำคำร หรื อ
โรงเรือ น หรือ สิ่ง ปลูก สร้ำ งที่ ผู้เช่ ำมิ ได้เ ป็นเจ้ำ ของกรรมสิ ทธิ์ เช่ น จั ดให้มี บ ริษั ท
ประกันภัยที่ทรัสตียอมรับเป็นผู้รับประกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรบอก
เลิกสัญญำของเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองดังกล่ำว จัดให้มีกำร
จำนองเพื่อเป็นประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ จัดให้มีข้อตกลงกระทำกำรจำกบุคคล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกำรปฏิบัติตำมสัญญำ และชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่กองทรัสต์
จั ด ให้ มี ก ำรรั บ ประกั น กำรปฏิ บั ติ ต ำมสั ญ ญำโดยกำรวำงหลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ เป็ น
หลักประกัน จัดให้มีข้อสัญญำหรือข้อตกลงที่ให้สิทธิกองทรัสต์สำมำรถเข้ำไปแก้ไข
กำรผิดสัญญำโดยตรงกับเจ้ำของกรรมสิทธิ์ได้ เป็นต้น และผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้อง
จัดให้มีกำรเปิดเผยควำมเสี่ยงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทรำบ โดยระบุไว้ในแบบแสดง
รำยกำรข้อ มูลถึ งผลกระทบที่อำจเกิดขึ้ นกับ ผลประกอบกำรของกองทรัสต์ หำก
เจ้ำของกรรมสิทธิ์ตำมโฉนดที่ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตำมหนังสือรับรองกำรทำ
ประโยชน์บอกเลิกสัญญำ

(8)

ในกรณีที่กองทรัสต์ได้มำซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหำริมทรัพย์ และผู้จัดกำรกองทรัสต์
ประสงค์จะจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ ำวโดยกำรให้เช่ำแก่เจ้ำ
ของเดิม ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องกำหนดค่ำเช่ำที่เรียกเก็บจำกเจ้ำของเดิมในลักษณะ
ที่ เ ป็ น ธรรมเนี ย มทำงค้ ำ ปกติ เ สมื อ นเป็ น กำรท ำธุ ร กรรมกั บ คู่ ค้ ำ ทั่ ว ไปที่ เ ป็ น
บุคคลภำยนอก

กำรลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์โดยทำงอ้อม
กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1.1 แห่งสัญญำนี้ผ่ำนกำรถือหุ้นใน
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกำรในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ โดยกำร
ลงทุนดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1)

กองทรั สต์ต้ อ งถื อ หุ้น ในบริ ษัท ดั งกล่ ำวไม่น้ อ ยกว่ ำร้ อ ยละเก้ ำ สิบ เก้ำ (99) ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดและไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบเก้ำ (99) ของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(2)

แสดงได้ว่ำมีมำตรกำรหรือกลไกที่จะทำให้ทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์สำมำรถ
ดูแลและควบคุมให้บริษัทดังกล่ำวมีกำรประกอบกิจกำรเป็นไปตำมสัญญำนี้ และ
หลั ก เกณฑ์ ใ นประกำศ ทจ. 49/2555และประกำศอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตำมที่
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คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดในท ำนองเดี ย วกั บ กรณี ที่ ก องทรั ส ต์ ล งทุ น ใน
ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์โดยทำงตรง
8.1.3

ข้อจำกัดกำรลงทุน
กองทรัสต์ไม่มีนโยบำยในกำรลงทุนทรัพย์สินอื่นใดนอกเหนือจำกประเภททรัพย์สินที่มีกำร
ระบุไว้ในสัญญำฉบับนี้

8.1.4

วิธีกำรได้มำและจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์
(1)

กำรได้มำซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์
(ก)

ในกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินหลักแต่ละครั้ง ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องดำเนินกำร
ดังต่อไปนี้
 ตรวจสอบและสอบทำน (กำรทำ Due Diligence)ข้อมูลและสัญญำ
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ำมี)ในเรื่องต่อไปนี้
-

สภำพของอสังหำริมทรัพย์ เช่น สภำพที่ตั้ง ทำงเข้ำออก โอกำส
ในกำรจัดหำรำยได้และภำระผูกพันต่ำงๆของอสังหำริมทรัพย์
นั้น เป็นต้น

-

ข้ อ มู ล กฎหม ำย ขอ งอ สั ง หำ ริ ม ทรั พ ย์ ที่ จ ะลงทุ น และ
ควำมสำมำรถของคู่สัญญำในกำรเข้ำ ทำนิติ กรรม ตลอดจน
ควำมครบถ้วน ถูกต้องและบังคับได้ตำมกฎหมำยของเอกสำร
สิทธิหรือเอกสำรสัญญำที่เกี่ยวข้อง

-

ในกรณี ที่อ สั ง หำริม ทรั พ ย์ ที่จ ะลงทุน อยู่ ใ นต่ำ งประเทศ ต้ อ ง
ตรวจสอบและสอบทำนควำมสำมำรถของกองทรั สต์ ในกำร
ได้ ม ำถื อ ครองและภำระผู ก พั น ของอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ต ำม
กฎหมำยของประเทศดังกล่ำวรวมถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศนั้ น ด้ว ยโดยต้อ งจัด ให้มี ควำมเห็ นของที่ ป รึก ษำทำง
กฎหมำยที่เชี่ยวชำญในกฎหมำยของประเทศนั้นประกอบกำร
ตรวจสอบและสอบทำนด้วย

-

ข้อมูลด้ำนกำรเงินของอสังหำริมทรัพย์และควำมเหมำะสมอื่นๆ
ในกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์นั้น

โดยในกรณีที่เจ้ำของ ผู้ให้เช่ำ หรือผู้โอนสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
เป็ น ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ห รื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ผู้ จั ด กำร
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กองทรั สต์ ผู้ จั ดกำรกองทรั สต์จ ะจัด ให้ มีที่ ป รึก ษำทำงกำรเงิ น ให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวด้วย
ทั้งนี้ กำรตรวจสอบและสอบทำนทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ เป็นไป
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจลงทุนและกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
 ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินหลักอย่ำงน้อยตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
แห่งสัญญำนี้
 ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ จ ะลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ใ น
ลักษณะที่เป็นกำรเช่ำช่วง จะจัดให้มีมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง
หรือกำรเยียวยำควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรผิดสัญญำเช่ำ
หรือกำรไม่สำมำรถบังคับตำมสิทธิในสัญญำเช่ำ
(ข)

กำรได้มำซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 ในด้ำนสำระของรำยกำร เป็นธุรกรรมที่เข้ำลักษณะดังต่อไปนี้
-

เป็นไปตำมสัญญำนี้และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

-

เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์

-

สมเหตุสมผลและใช้รำคำที่เป็นธรรม

-

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำทำธุรกรรมที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์ (ถ้ำมี)
อยู่ในอัตรำที่เป็นธรรมและเหมำะสม

-

ผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในกำรเข้ำทำธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมใน
กำรตัดสินใจเข้ำทำธุรกรรมนั้น

 ในด้ำนระบบในกำรอนุมัติ ต้องผ่ำนกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
-

ได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกทรั ส ตี ว่ ำ เป็ น ธุ ร กรรมที่ เ ป็ น ไปตำม
สัญญำนี้และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องแล้ว

-

ในกรณีที่เป็นกำรได้มำซึ่ งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ
สิบ (10) ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึ้นไป ต้องได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำร (Board of Directors)ของผู้จัดกำร
กองทรัสต์ด้วย

-

ในกรณีที่เป็นกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ
สำมสิบ (30) ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึ้นไป ต้อง
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ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ ำ สำมในสี่ (3 ใน 4) ของจ ำนวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ทั้งนี้กำรคำนวณมูลค่ำของทรัพย์สินตำมข้อนี้ จะคำนวณตำมมูลค่ำ
กำรได้ มำซึ่ งสิ นทรั พย์ ทั้ งหมดของแต่ละโครงกำรที่ท ำให้กองทรั สต์
พร้อมจะหำรำยได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับโครงกำรนั้นด้วย
 กระบวนกำรขอควำมเห็นชอบจำกทรัสตีหรือกำรขอมติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์และทรัสตีมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้

(2)

-

หน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ในกำรจัดมีให้เอกสำรขอควำม
เห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี แสดงควำมเห็น
ของตนเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะธุ ร กรรมกำรได้ ม ำซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น หลั ก
เพิ่มเติมพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบที่ชัดเจน

-

หน้ำที่ของทรัสตีในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถื อหน่วยทรัสต์เพื่อให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่ำเป็นไปตำม
สัญญำนี้และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องหรือไม่

กำรจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์
กำรจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(ก)

ก่อนกำรจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์จัดให้มีกำร
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินหลักตำมข้อ 11.1 แห่งสัญญำนี้

(ข)

กำรจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 กำรจำหน่ำยไปจะกระทำโดยเปิดเผย และมีสำระของรำยกำรตำมที่
กำหนดในข้อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสัญญำนี้และมีกระบวนกำรขอควำม
เห็นชอบจำกทรัสตีหรือกำรขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตำมที่
กำหนดไว้ในข้อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสัญญำนี้ โดยอนุโลม
 กำรจำหน่ำยทรัพย์สินหลักที่เข้ำลักษณะดังต่อไปนี้ นอกจำกจะต้อง
เป็นไปตำมข้อกำหนดในเรื่องกำรจำหน่ำยไปซึ่งทรั พย์สินหลักที่ระบุ
ไว้ในวรรคก่อน ยังต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุจำเป็นและสมควร โดย
ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร (Board of Directors) ของผู้จัดกำร
กองทรัสต์ด้วย
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8.2

-

กำรจ ำหน่ ำ ยทรั พ ย์ สิ น หลั ก ก่ อ นครบหนึ่ ง (1) ปี นั บ แต่ วั น ที่
กองทรัสต์ได้มำซึ่งทรัพย์สินหลักนั้น

-

กำรจำหน่ำยทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ได้มำซึ่งกรรมสิทธิให้แก่
เจ้ำของเดิม

นโยบำยกำรลงทุนทรัพย์สินประเภทอืน่ ของกองทรัสต์ นอกเหนือจำกกำรลงทุนในทรัพย์สินหลัก
นอกเหนื อ จำกกำรลงทุ น ในทรั พ ย์ สิน หลั ก กองทรั สต์ มี น โยบำยจะลงทุ น หรื อ มี ไว้ ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิน อื่ น
ดั ง ต่ อ ไปนี้ ทั้ ง นี้ ในกำรลงทุ น ทรั พ ย์ สิน อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิน หลั ก ทรั สตี จ ะมอบหมำยให้ ผู้จั ด กำร
กองทรัสต์เป็นผู้ลงทุน แต่อย่ำงไรก็ตำม ทรัสตีอำจเป็นผู้ลงทุนหรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นเป็นผู้ลงทุน
ในทรัพย์สินอื่นได้ตำมที่เห็นสมควร โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมประกำศ สร. 26/2555 และประกำศอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
8.2.1

ประเภทของทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์มีนโยบำยจะลงทุนหรือมีไว้ มีดังต่อไปนี้
(1)

พันธบัตรรัฐบำล

(2)

ตั๋วเงินคลัง

(3)

พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่รัฐวิสำหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้นเป็น ผู้
ออก และมีกระทรวงกำรคลังเป็นผู้คำประกั
้
นต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่
มีเงื่อนไข

(4)

เงินฝำกในธนำคำร หรือบรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย

(5)

บัตรเงินฝำกที่ธนำคำรหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก โดยไม่มีลักษณะของสัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำแฝง

(6)

ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญำใช้เงินที่ธนำคำร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยไม่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำแฝง
โดยกำรรับรอง รับอำวัล หรือค้ำประกัน แล้วแต่กรณี ตำม8.2.1(6) ต้องเป็นกำร
รับรองตลอดไป รับอำวัลทั้งจำนวน หรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวน
อย่ำงไม่มีเงื่อนไข

(7)

หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำร
แห่งหนี้ หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้หรือเงินฝำก
ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นหน่วยลงทุนของต่ำงประเทศ ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแล
ของหน่วยงำนกำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์และตลำดซื้อขำยหลั กทรัพย์ที่
เป็นสมำชิกสำมัญของInternational Organization of Securities
Commissions (IOSCO) หรื อ เป็ น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
ต่ำงประเทศที่มีกำรซื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ที่เป็นสมำชิกของ
World Federation of Exchanges (WFE)

(ข)

กองทุนรวมต่ำงประเทศนั้นมีนโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สินประเภทและ
ชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์สำมำรถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ

(ค)

กองทุนรวมต่ำงประเทศนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

(8)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื่น ทั้งนี้
เฉพำะที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย

(9)

ตรำสำรของ Real Estate Investment Trust ที่จัดตั้งตำมกฎหมำยต่ำงประเทศไม่
ว่ำกองทรั สต์นั้ นจะจัดตั้ งในรู ปบริ ษัท กองทรัสต์ หรือรูป แบบอื่นใด ทั้ งนี้ ต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้

(10)
8.2.2

(ก)

(ก)

Real Estate Investment Trust นั้นจัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปและอยู่
ภำยใต้ ก ำรก ำกับ ดู แลของหน่ วยงำนที่ ก ำกั บ ดู แลด้ ำนหลั กทรั พย์ แ ละ
ตลำดซื้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น สมำชิ ก สำมั ญ ของ International
Organization of Securities Commissions (IOSCO)

(ข)

มีวัตถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หุ้นสำมัญของบริษัทที่
มีรำยชื่ออยู่ในหมวดพัฒนำอสังหำริมทรั พย์ในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ที่
เป็นสมำชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) หรือหุ้น
สำมั ญ ของบริ ษั ท ที่ มี ลั ก ษณะธุ ร กิ จ เที ย บเคี ย งได้ กั บ หมวดพั ฒ นำ
อสังหำริมทรัพย์

(ค)

มี ก ำรซื้ อ ขำยในตลำดซื้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น สมำชิ ก ของ World
Federationof Exchanges (WFE) หรือมีกำรรับซื้อคืนโดยผู้ออกตรำสำร

สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เฉพำะกรณีที่ท ำสัญญำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกั น
ควำมเสี่ยงของกองทรัสต์

อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินอื่นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกำศเกี่ยวกับ
อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทั่วไปที่ออกตำมมำตรำ 117 และมำตรำ
126(4) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์โดยอนุโลม
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8.2.3

8.3

9.

ในกรณีที่ลูกหนี้ ตำมตรำสำรที่ กองทรัสต์ลงทุนผิด นัดช ำระหนี้ หรือมี พฤติ กำรณ์ว่ำ จะไม่
สำมำรถช ำระหนี้ ได้ ผู้ จัด กำรกองทรั สต์จ ะดำเนิ น กำรตำมหลั กเกณฑ์ ใ นเรื่อ งเดี ย วกั น ที่
กำหนดไว้สำหรับกองทุนรวมทั่วไปที่ออกตำมมำตรำ 117 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์โดย
อนุโลม

กองทรัสต์อำจลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เช่ำทรัพย์สินหลัก ของกองทรัสต์ได้เมื่อเป็นไปตำม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
8.3.1

สัญญำเช่ำกำหนดค่ำเช่ำโดยอ้ำงอิงกับผลประกอบกำรของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

8.3.2

เป็นกำรลงทุนในหุ้นที่ให้สิทธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในกำรอนุมัติกำรดำเนินงำนบำงประกำรของ
นิติบุคคล (Golden Share) ตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นไม่เกินหนึ่ง (1) หุ้น

การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
9.1

กองทรัสต์จะจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินหลัก ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้เช่ำ ให้เช่ำช่วง กำรให้ใช้พื้นที่ใน
ลักษณะคล้ำยคลึงกันกับกำรให้เช่ำ กำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำหรือทรัพย์สินที่ให้เช่ำ ซึ่งรวมถึง
กำรให้ เ ช่ำ ที่ ดิ น เปล่ำ ซึ่ ง เป็ น กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ห้ ำ มมิ ใ ห้ก องทรั สต์
ดำเนิ น กำรในลัก ษณะใดที่ เป็ น กำรใช้ กองทรั สต์ เ ข้ำ ด ำเนิ นธุ รกิ จ หรื อ ประกอบธุ ร กิจ เองเช่ น เป็ น ผู้
ประกอบธุรกิจโรมแรม หรือธุรกิจโรงพยำบำล เป็นต้น

9.2

ในกรณีที่กองทรัสต์จะให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์แก่บุคคลที่จะนำอสังหำริมทรัพย์นั้นไปประกอบธุรกิจที่
กองทรัสต์ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือ ธุรกิจโรงพยำบำล เป็นต้น จะต้องมี
ข้อตกลงที่กำหนดค่ำเช่ำส่วนใหญ่เป็นจำนวนที่แน่นอนไว้ล่วงหน้ำ และหำกจะมีส่วนที่อ้ำงอิงกับผล
ประกอบกำรของผู้เช่ำ จำนวนเงินค่ำเช่ำสูงสุดที่อ้ำงอิงกับผลประกอบกำรนั้นจะไม่เกินกว่ำร้อยละห้ำ
สิบ (50) ของจำนวนเงินค่ำเช่ำที่กำหนดไว้แน่นอนล่วงหน้ำ

9.3

ห้ ำ มมิ ใ ห้ ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ใ ห้ เ ช่ ำ อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ แ ก่ บุ ค คลที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ ำ จะน ำ
อสังหำริมทรัพย์นั้นไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยกำรให้เช่ำในแต่
ละครั้ง กองทรัสต์ต้องจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้กองทรัสต์สำมำรถเลิกสัญญำเช่ำได้ห ำกปรำกฏว่ำผู้เช่ำ
นำอสังหำริมทรัพย์ไปใช้ในกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำว

9.4

ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะดูแลรักษำทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภำพดีพร้อมต่อกำรจัดหำรำยได้ โดยผู้จัดกำร
กองทรัสต์มีหน้ำที่จัดให้มีกำรประกันภัยในวงเงินที่ทรัสตีเห็นว่ำเพียงพอและเหมำะสม และระบุให้ผู้ให้
กู้ยืมเงินเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่กองทรัสต์กู้ยืมเงิน หรือระบุให้ทรัสตีในนำมของกองทรัสต์เป็น
ผู้รับประโยชน์สำหรับกรณีที่กองทรัสต์ไม่ได้กู้ยืมเงิน (แล้วแต่กรณี) ในกำรประกันภัยตลอดระยะเวลำที่
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยกำรประกันภัยดังกล่ำวจะต้องครอบคลุมถึงกำรประกันวินำศภัยที่
อำจเกิดขึ้นกับอสังหำริมทรัพย์ ในวงเงินประกันภัยซึ่งไม่น้อยกว่ำจำนวนต้นทุนทดแทนหรือต้นทุน
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เปลี่ยนแทน (Full Replacement Cost) และกำรประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกที่อำจได้รับ
ควำมเสียหำยจำกอสังหำริมทรัพย์หรือจำกกำรดำเนินกำรในอสังหำริมทรัพย์ ในวงเงินที่ทรัสตีเห็นว่ำ
เพียงพอและเหมำะสม

10.

9.5

ในกรณีที่กองทรัสต์ได้มำซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหำริมทรัพย์ และผู้จัดกำรกองทรัสต์ประสงค์จะจัดหำ
ผลประโยชน์จ ำกอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ดั ง กล่ ำ วโดยกำรให้ เ ช่ ำ แก่เ จ้ ำ ของเดิ ม ผู้ จั ด กำรกองทรั สต์ ต้ อ ง
กำหนดค่ำเช่ำที่เรียกเก็บจำกเจ้ำของเดิมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทำงค้ำปกติเสมือนเป็นกำรทำ
ธุรกรรมกับคู่ค้ำทั่วไปที่เป็นบุคคลภำยนอก

9.6

ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะจัดหำผลประโยชน์จำกอสั งหำริมทรัพย์ให้เกิดรำยได้ประจำไม่น้อยกว่ำร้อยละ
เจ็ดสิบห้ำ (75) ของรำยได้ทั้งหมดของกองทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชีประจำปี เว้นแต่กรณีรอบ
ระยะเวลำบัญชีประจำปีแรกและประจำปีสุดท้ำยของปีที่สิ้นสุดสัญญำนี้

การกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์
10.1

กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินได้แต่เฉพำะกำรกู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
10.1.1 กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม
10.1.2 กู้ยืมเงินเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของกองทรัสต์
10.1.3 กู้ยืมเงินเพื่อนำมำใช้เพื่อกำรดูแล ซ่อมบำรุงรักษำ หรือปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ ได้แก่
อสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรืออสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิกำรเช่ำให้อยู่ในสภำพดี
และพร้อมนำไปจัดหำผลประโยชน์ หรือสอดคล้องกับสภำพตลำดหรือควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไป
10.1.4 กู้ยืมเงินเพื่อต่อเติมหรือก่อสร้ำงอำคำรเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือที่
กองทรัสต์มีสิทธิกำรเช่ำเพื่อประโยชน์ในกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือสอดคล้อง
กับสภำพตลำดหรือควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไป
10.1.5 กู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมหรือภำระผูกพันของกองทรัสต์
10.1.6 เหตุจำเป็นอื่นใดตำมที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ และเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

10.2

กองทรัสต์สำมำรถกู้ยืมเงินได้ด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้
10.2.1 กำรขอสินเชื่อจำกธนำคำรพำณิชย์ บริษัทประกันภัยหรือ สถำบันกำรเงิน อื่นใดที่สำมำรถให้
สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ คำสั่งใด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
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10.2.2 กำรออกตรำสำรหนีห้ รือหลักทรัพย์ประเภทหนี้หรือเข้ำทำสัญญำที่มีลักษณะเป็นกำรกู้ยืม กับ
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่สำมำรถให้กู้ยืมได้ โดยไม่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ คำสั่งใด หรือ
หลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
10.3

สัดส่วนกำรกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ต้องไม่เกินอัตรำส่วนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่กำรเกิน
อัตรำส่วนดังกล่ำวมิได้เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินเพิ่มเติม
10.3.1 ร้อยละสำมสิบห้ำ (35) ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
10.3.2 ร้อยละหกสิบ (60) ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีที่กองทรัสต์มีอันดับควำม
น่ำเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งเป็นอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ครั้งล่ำสุดที่ได้รับกำรจัดอันดับโดยสถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกสำนักงำน ก.ล.ต. ไม่เกินหนึ่ง (1) ปีก่อนวันกู้ยืมเงิน
ทั้งนีก้ ำรกู้ยืมเงินตำมข้อนี้ ให้หมำยควำมรวมถึงกำรออกตรำสำรหรือหลักทรัพย์หรือเข้ำทำสัญญำไม่ว่ำ
ในรูปแบบใดที่มีควำมมุ่งหมำยหรือเนื้อหำสำระที่แท้จริง (Substance) เข้ำลักษณะเป็นกำรกู้ยืมเงิน

10.4

กำรก่อภำระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ ให้กระทำได้เฉพำะกรณีที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรทรัพย์สินของกองทรัสต์ดังต่อไปนี้
10.4.1 กำรก่อภำระผูกพันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกำรทำข้อตกลงหลักที่กองทรัสต์สำมำรถกระทำได้ตำม
ข้อกำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 เช่น กำรนำทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็นหลักประกัน
กำรชำระเงินกู้ยืมตำมสัญญำนี้
10.4.2 กำรก่อภำระผูกพันที่เป็นเรื่องปกติในทำงพำณิชย์หรือเป็นเรื่องปกติในกำรทำธุรกรรมประเภทนั้น

10.5

วิธีกำรกู้ยืมเงินหรือกำรก่อภำระผูกพัน
กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินหรือก่อภำระผูกพันได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ และ
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรกู้ยืมเงินหรือกำรก่อภำระผูกพันดังต่อไปนี้
10.5.1 ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะพิจำรณำถึงควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมในกำรกู้ยืมเงินหรือก่อ
ภำระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ และพิจำรณำถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรกู้ยืม
เงินหรือก่อภำระผูกพัน จำกนั้นนำเสนอต่อทรัสตี เพื่อพิจำรณำอนุมัติเป็นกรณีไปโดยที่ทรัสตี
สำมำรถนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมัติตำมที่ทรัสตีเห็นสมควร
10.5.2 ทรัสตีเป็นผู้ลงนำมผูกพันกองทรัสต์ในกำรเข้ำทำสัญญำเพื่อกู้ยืมเงินหรือก่อภำระผูกพันเหนือ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์
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10.5.3 กรณีที่กองทรัสต์ต้องนำทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็น หลักประกันกำรกู้ยืมเงิน (ซึ่งรวมถึง
กำรเพิ่มวงเงินหลักประกันให้แก่ผู้ให้กู้รำยเดิม ) จำกหลักประกันที่มีอยู่แล้ว ด้วย กองทรัสต์
ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
แต่อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้รับผลประโยชน์หรือผู้รับจำนอง
เหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ซึ่ง เกิดจำกเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ให้กู้ โดยคงหลักประกั น
และวงเงินหลักประกันเท่ำเดิม กองทรัสต์สำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวได้โดยไม่ต้องได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
10.5.4 กรณีที่กองทรัสต์กู้ยืมเงินเพื่อกำรดูแล ซ่อม บำรุงรักษำ หรือปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์
ประเภทอสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิกำรเช่ำตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1.3 แห่งสัญญำนี้
หรื อ ต่ อ เติ ม หรื อ ก่ อ สร้ ำ งอำคำรเพิ่ ม เติ ม บนที่ ดิ น ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง เป็ น ของกองทรั ส ต์ ห รื อ ที่
กองทรัสต์มีสิทธิกำรเช่ำเพื่อประโยชน์ในกำรจัดหำผลประโยชน์ ของกองทรัสต์ตำมที่กำหนด
ไว้ในข้อ 10.1.4 แห่งสัญญำนี้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องคำนึงถึงกำหนดเวลำเช่ำที่เหลืออยู่ตำม
สัญญำเช่ำด้วย
10.6

กำรกู้ยืมเงินหรือกำรก่อภำระผูกพันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตี
กองทรัสต์อำจกู้ยืมเงิน โดยกำรขอสินเชื่อ หรือก่อภำระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ จำกสถำบัน
กำรเงิน ที่เป็ นบุค คลที่เ กี่ยวโยงกันของทรั สตีได้ ตำมหลั กเกณฑ์ที่ค ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
กำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด

11.

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
11.1

กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน
ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ต้องดำเนินกำรต่อไปนี้
11.1.1 แต่งตั้งผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน โดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินนั้นต้องเป็นบุคคลที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมประกำศสำนักงำน ก.ล.ต.ที่เกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นชอบ
บริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก
11.1.2 กำรประเมินมูลค่ำต้องไม่กระทำโดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินรำยเดียวกันติดต่อกันเกินสอง (2)
ครั้ง
11.1.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ต้องประเมินมูลค่ำอย่ำงเต็มรูปแบบที่มีกำรตรวจสอบเอกสำรสิทธิและ
เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะในกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
(1)

เมื่อกองทรัสต์จะได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลัก โดยให้ประเมินล่วงหน้ำได้
เป็นเวลำไม่เกินหนึ่ง (1) ปี
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(2)

เมื่อครบกำหนดสอง (2) ปีนับแต่วันที่มีกำรประเมินมูลค่ำเต็มรูปแบบครั้งล่ำสุด

(3)

เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์หรือกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอำจมีผลกระทบต่อกำรด้อยค่ำ
ของอสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ

(4)

เมื่อทรัสตีหรือผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ร้องขอ

11.1.4 มีกำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำทุกหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่มีกำรประเมินมูลค่ำเต็มรูปแบบ
ครั้งล่ำสุด
11.2

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
หลักเกณฑ์กำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value: NAV)
ผู้ จั ด กำรกองทรั สต์ จ ะเป็ น ผู้ จั ด ท ำและส่ ง รำยงำนมู ล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ และมู ล ค่ ำ
หน่วยทรัสต์ ณ วันทำกำรสุดท้ำยของแต่ละไตรมำส ซึ่งผ่ำนกำรรับรองจำกทรัสตีแล้วต่อ สำนักงำน
ก.ล.ต. ภำยในสี่สิบห้ำ (45) วันนับแต่วันสุดท้ำยของแต่ละไตรมำสนั้น
นอกจำกนี้ ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ จ ะจั ด ท ำและส่ ง รำยงำนทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ แ ละมู ล ค่ ำ
หน่วยทรัสต์ ณ วันทำกำรสุดท้ำยของแต่ละเดือนให้ทรัสตีตรวจสอบภำยในยี่สิบ (20) วันนับแต่วัน
สุดท้ำยของแต่ละเดือน
ทั้งนี้ กำรคำนวณและรำยงำนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่ำหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1)

ให้ใช้รำคำดังต่อไปนี้ ในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน
(ก)

รำคำที่ได้จำกกำรประเมินมูลค่ำหรือสอบทำนกำรประเมิ นมูลค่ำครั้งล่ำสุด แล้วแต่
กรณี เว้นแต่ในกรณีที่เป็นกำรคำนวณมูลค่ำในช่วงเวลำตั้งแต่กำรลงทุนในทรัพย์สิน
หลักจนถึงวันก่อนวันสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำครั้งแรก ให้ใช้รำคำที่ได้มำซึ่ ง
ทรัพย์สินหลักในกำรคำนวณ
กำรประเมินมูลค่ำหรือกำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญำก่อตั้งทรัสต์ด้วย

(ข)
(2)

รำคำที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด ใน
กรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจำก (ก)

ให้ใช้ตัวเลขทศนิยมดังต่อไปนี้
(ก)

คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยมสอง (2) ตำแหน่งและ
ปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล
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(ข)

คำนวณมูลค่ำหน่วยทรัสต์เป็นตัวเลขทศนิยมห้ำ (5) ตำแหน่งและปัดเศษทศนิยม
ตำมหลักสำกล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยมสี่ (4) ตำแหน่งและตัดทศนิยม
ตำแหน่งที่ห้ำ (5) ทิ้ง

ในกรณี ที่ มี เ ศษเหลื อ จำกกำรปั ด เศษตำมวรรคหนึ่ ง ให้ น ำเศษนั้ น รวมค ำนวณเข้ ำ เป็ น
ทรัพย์สินในกองทรัสต์
เงื่อนไขเพิ่มเติม:
สำหรั บวิ ธี กำรค ำนวณมู ลค่ ำทรั พย์ สิ นสุ ทธิ และ มู ลค่ ำหน่ วยทรั สต์ ผู้ จั ดกำรกองทรั สต์ จะ
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ กำหนดไว้ในข้ อ 11.2 แห่งสัญญำนี้ เว้ นแต่กรณี ที่คณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำย ได้แ ก้ไขเปลี่ย นแปลง เพิ่ม เติม
ประกำศ กำหนด สั่ง กำร เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่ำงอื่น ผู้จัดกำรกองทรัสต์จ ะ
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมนั้น
ทั้งนี้ กำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ประกำศเป็นกำรคำนวณโดยใช้รำยงำนกำรประเมินค่ำหรือรำยงำนกำร
สอบทำนกำรประเมิ น ค่ ำ ครั้ ง ล่ ำ สุ ด เป็ น ฐำนในกำรก ำหนดมู ล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น หลั ก
(อสังหำริมทรัพย์) ของกองทรัสต์ ซึ่งมูลค่ำดังกล่ำวอำจไม่ใช่มูลค่ำที่จะซื้อขำยได้จ ริงของ
ทรัพย์สินหลัก (อสังหำริมทรัพย์) ดังกล่ำว
12.

การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดั การกองทรัสต์หรือทรัสตีหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์หรือทรัสตี
12.1

กำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กับผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต์
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
12.1.1 ด้ำนสำระของรำยกำร ต้องเป็นธุรกรรมที่เข้ำลักษณะตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1.4 (1) (ข) แห่ง
สัญญำนี้
12.1.2 ด้ำนระบบในกำรอนุมัติ กำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กับผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ อื่นนอกจำกที่ได้แสดงข้อมูลไว้อย่ำงชัดเจนแล้วในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้ชวนให้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขออนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำร
ดังต่อไปนี้
(1)

ได้รับควำมเห็นชอบจำกทรัสตีว่ำเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตำมสัญญำนี้และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องแล้ว

(2)

ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่ำเกินกว่ำหนึ่งล้ำน (1,000,000) บำท หรือตั้งแต่ร้อย
ละศูนย์จุดศูนย์สำม (0.03) ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ขึ้นไป แล้วแต่
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มูลค่ำใดจะสูงกว่ำต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร (Board of Directors) ของ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ด้วย
(3)

ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่ำตั้งแต่ยี่สิบล้ำน (20,000,000) บำทขึ้นไป หรือเกิน
ร้อยละสำม (3) ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ
ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3
ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในกรณีที่ธุรกรรมในข้อนี้เป็นกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สินหลัก กำรคำนวณ
มูลค่ำจะคำนวณตำมมูลค่ำกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดของแต่ละ
โครงกำรที่ทำให้กองทรัสต์พร้อมจะหำรำยได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงกำรนั้นด้วย

12.1.3 เว้นแต่เป็นกำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กับผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ที่ได้แสดงข้อมูลไว้อย่ำงชัดเจนแล้วในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือ
ชี้ชวน กระบวนกำรขอควำมเห็นชอบจำกทรัสตีหรือกำรขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้อง
เป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสัญญำนี้โดยอนุโลม และในกรณีที่เป็นกำรขอ
มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่ำวต้องมีควำมเห็น
ของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อประกอบกำรขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
12.2

กำรทำธุรกรรมที่เป็นกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกองทรัสต์กับทรัสตี
ในกำรจัดกำรกองทรัสต์ ห้ำมมิให้ทรัสตีกระทำกำรใดอันเป็นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่
ว่ำกำรกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นกำรเรียก
ค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่ำได้จัดกำรกองทรัสต์ในลักษณะที่
เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้รับประโยชน์ทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว ตำมวิธีกำร
ดังต่อไปนี้ โดยผู้รับประโยชน์ที่ได้ทรำบข้อมูลดังกล่ำวมิได้แสดงกำรคัดค้ำน
12.2.1 เปิดเผยผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวหรือช่องทำงอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรจะ
เข้ำทำธุรกรรมได้อย่ำงทั่วถึง
12.2.2 มีระยะเวลำในกำรเปิดเผยข้อมูลที่สมเหตุสมผลซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำสิบสี่ (14) วัน
12.2.3 มีกำรเปิดเผยช่องทำงวิธีกำรและระยะเวลำในกำรแสดงกำรคัดค้ำนที่ชัดเจนโดยระยะเวลำ
ดังกล่ำวต้องไม่น้อยกว่ำสิบสี่ (14) วันเว้นแต่ในกรณีที่มีกำรขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้ำทำ
ธุรกรรมดังกล่ำวให้กำรคัดค้ำนกระทำในกำรขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น
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ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แสดงกำรคัดค้ำนอย่ำงชัดเจนตำมวิธีกำรที่มีกำรเปิดเผยตำมข้อ 12.2.3 ใน
จำนวนเกินกว่ำหนึ่งในสี่ (1 ใน 4) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดทรัสตีจะกระทำหรือ
ยินยอมให้มีกำรทำธุรกรรมที่เป็นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้
13.

การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
13.1

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ มีหน้ำ ที่และควำมรั บผิดชอบในกำรจัด ทำและเปิ ดเผยข้อ มูลของกองทรั สต์ต่ อ
สำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงกำรจัดส่งรำยงำนประจำปี
ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และทรัสตี พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำมัญประจำปี

13.2

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทรัสต์ในกำรจัดทำ และเปิดเผยข้อมูลของ
กองทรัสต์ตำมสัญญำนี้ หำกผู้จัดกำรกองทรัสต์ปฏิบัติหน้ำที่บกพร่อง หรือไม่ปฏิบัติหน้ำที่ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนซึ่งรวมถึงกำรไม่เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันตำมหลักเกณฑ์ของประกำศที่
เกี่ยวข้องกำหนด หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ ปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ทรำบ หรือข้อควำมที่อำจ
ทำให้สำคัญผิดเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของกองทรัสต์ จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์เกิด
ควำมรับผิดตำมกฎหมำยหรือเป็นเหตุให้กองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในค่ำปรับหรือควำมเสียหำยใดๆที่
เกิดขึ้นต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้กองทรัสต์มีสิทธิเรียกร้องโดยตรงต่อผู้จัดกำรกองทรัสต์ เพื่อได้รับชดเชย
ควำมเสียหำยใด ๆ จำกผู้จัดกำรกองทรัสต์จนเต็มจำนวนตำมที่กองทรัสต์ต้ องเสียหำยจริงหรือในกรณี
ที่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมกฎหมำย ผู้จัดกำรกองทรัสต์ตกลงเข้ำรับผิดชอบชดเชยควำมเสียหำยใดๆ
โดยตรงกับผู้เสียหำยหรือกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี

13.3

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องมีหน้ำที่จัดทำและจัดส่งงบกำรเงินและรำยงำนเกีย่ วกับฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำนของกองทรัสต์ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และทรัสตีโดยให้เป็นไปตำมรำยละเอียดรำยกำรและ
ระยะเวลำดังต่อไปนี้
13.3.1 งบกำรเงินรำยไตรมำสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทำนแล้ว พร้ อมกับ หนังสือรับ รองงบกำรเงิ น
บทสรุปประเภทรำยงำนของผู้สอบบัญชีตำมประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรให้ควำม
เห็นชอบผู้สอบบัญชี และรำยงำนกำรวิเครำะห์และคำอธิบำยระหว่ำงกำลในกรณีที่ปรำกฏว่ำ
รำยได้หรือกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินงวดใดของกองทรัสต์มีควำมแตกต่ำงจำกงบกำรเงินใน
งวดเดียวกันของปีก่อนหน้ำเกินกว่ำร้อยละยี่สิบ (20) ให้ส่งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และทรัสตี
ภำยในสี่สิบห้ำ (45) วันนับแต่วันสุดท้ำยของแต่ละไตรมำส ทั้งนี้ สำหรับงบกำรเงินไตรมำส
สอง หรืองบกำรเงินไตรมำสสี่ ผู้จัดกำรกองทรัสต์อำจเลือกดำเนินกำรดังต่อไปนี้แทน
(1)

สำหรับกำรนำส่งงบกำรเงินไตรมำสสอง ผู้จัดกำรกองทรัสต์อำจเลือกที่จะนำส่งงบ
กำรเงินประจำงวดหก (6) เดือนฉบับตรวจสอบ ภำยในสอง (2) เดือนนับแต่วัน
สุดท้ำยของรอบระยะเวลำหก (6) เดือนแรกของปีบัญชี โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์
จะต้องแจ้งทรัสตีล่วงหน้ำก่อนกำรดำเนินกำรภำยในสำมสิบ (30) วัน นับแต่วัน
สุดท้ำยของรอบระยะเวลำหก (6) เดือนแรกของปีบัญชี หรือ
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(2)

สำหรับกรณีกำรนำส่งงบกำรเงินรำยไตรมำสสี่ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ อำจเลือกที่จะส่ง
งบกำรเงิ นประจ ำรอบปี บั ญ ชี ที่ ผู้สอบบั ญ ชี ต รวจสอบและแสดงควำมเห็ น แล้ ว
ภำยในสอง (2) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์
จะต้องแจ้งทรัสตีล่วงหน้ำก่อนกำรดำเนินกำรภำยในสำมสิบ (30) วันนับแต่วันที่
สิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชีนั้น

13.3.2 งบกำรเงิ นประจำรอบปีบั ญชีที่ ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบและแสดงควำมเห็ นแล้ว พร้ อมกั บ
หนังสือรับรองงบกำรเงิน บทสรุปประเภทรำยงำนของผู้สอบบัญชีตำมประกำศสำนักงำน
ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี และรำยงำนกำรวิเครำะห์และคำอธิบำย
ระหว่ำงกำลเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่ปรำกฏว่ำรำยได้หรือกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินงวดใดของ
กองทรัสต์มีควำมแตกต่ำงจำกงบกำรเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ำเกินกว่ำร้อยละยี่สิบ
(20) ให้ส่งต่อสำนั กงำน ก.ล.ต. และทรัสตีภำยในสอง (2) เดือ นนับแต่วั นสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลำบัญชี ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์เลือกที่จะส่งงบกำรเงินรำยไตรมำสสี่
ภำยในสี่สิบห้ำ (45) วัน นับแต่วันสุดท้ำยของไตรมำสสี่ ให้ระยะเวลำในกำรจัดส่งงบกำรเงิน
ประจำรอบปีบัญชีขยำยเป็นสำม (3) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี
13.3.3 แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปีให้ส่งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และทรัสตี ภำยในสำม (3) เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี
13.3.4 รำยงำนประจำปีและหนังสือเชิญประชุม สำมัญประจำปีให้ส่งสำเนำต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
และทรัสตี ไม่ช้ำกว่ำวันที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ ไม่เกิ นสี่ (4) เดือนนับแต่วัน สิ้นสุดรอบ
ระยะเวลำบัญชี
ทั้งนี้ในกำรจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่สภำ
วิชำชีพบัญชีกำหนดสำหรับกำรทำธุรกรรมในแต่ละลักษณะนอกจำกนี้ ในกำรนำส่งงบกำรเงินรำยไตร
มำสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทำนแล้ว และงบกำรเงินประจำงวดรอบปีบัญชีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ
แสดงควำมเห็นแล้ว ตำมข้อ 13.3.1 และ ข้อ 13.3.2 นั้ น ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะเลือกนำส่งตำม
รำยละเอีย ดที่ก ำหนดไว้ โดยคำนึง ถึ งควำมสอดคล้อ งของรูป แบบในกำรนำส่ง เพื่ อให้ เป็ นรู ปแบบ
เดียวกันอย่ำงสม่ำเสมอ
13.4

ในกรณี ที่ ก องทรั สต์ มี ก ำรลดเงิ น ทุ น ช ำระแล้ ว ให้ ผู้จั ด กำรกองทรั ส ต์ ร ำยงำนมู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ ข อง
หน่วยทรัสต์ภำยหลังจำกกำรลดทุนชำระแล้ว ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และทรัสตีภำยในสิบห้ำ (15) วันนับ
แต่วันที่ดำเนินกำรลดทุนแล้วเสร็จ

13.5

ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์จัดทำและส่งรำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ต่ อ ส ำนั ก งำน ก.ล.ต.และทรั ส ตี ภ ำยในสิ บ ห้ ำ (15) วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ม ำหรื อ จ ำหน่ ำ ยไปซึ่ ง
อสังหำริมทรัพย์นั้น โดยรำยงำนดังกล่ำวต้องมีสำระสำคัญอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
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13.5.1 รำยละเอียดของอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งต้องระบุสำระสำคัญอย่ำงน้อยเกี่ยวกับชื่อ ที่ตั้ง ประเภท
กำรใช้งำน ขนำดพื้นที่ และภำระผูกพันต่ำง ๆ
13.5.2 วันที่และรำคำที่ได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์ รวมทั้งชื่อผู้ขำย ผู้ให้เช่ำ ผู้โอนสิทธิกำรเช่ำ หรือผู้ให้
สิทธิในอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำว
13.5.3 วันที่และรำคำที่จำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมทั้งชื่อผู้ซื้อ ผู้เช่ำ หรือผู้รับโอน
สิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์
13.5.4 วันที่ รำคำ และวิธีกำรประเมินมูลค่ำที่ได้จำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำของผู้ประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สิน รวมทั้งชื่อผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน
13.5.5 ในกรณีที่เป็นกำรจำหน่ำยไปซึ่งอสังหำริมทรัพย์ หำกรำคำที่จำหน่ำยต่ำกว่ำรำคำประเมิน
สูงสุดที่ผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินได้จัดทำขึ้นล่วงหน้ำก่อนกำรจำหน่ำยไปซึ่งอสังหำริมทรัพย์
เป็นเวลำไม่เกินหนึ่ง (1) ปีเกินกว่ำร้อยละห้ำ (5) ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลของกำร
จำหน่ำยในรำคำดังกล่ำวไว้ด้วย
13.5.6 ในกรณีที่เป็นกำรได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์ หำกรำคำที่ได้มำสูงกว่ำรำคำประเมินต่ำสุดที่ ผู้
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินได้จัดทำขึ้นล่วงหน้ำก่อนกำรได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์เป็นเวลำไม่เกิน
หนึ่ ง (1) ปี เ กิ น กว่ ำ ร้ อ ยละห้ ำ (5) ให้ แ สดงข้ อเท็ จ จริ ง และเหตุ ผลของกำรได้ ม ำในรำคำ
ดังกล่ำวไว้ด้วย
13.6

ในกรณีที่กองทรัสต์มีกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์จัดทำ
รำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงทุกรอบระยะเวลำหก (6) เดือนนับแต่วันที่มีกำรลงทุนใน
ทรัพย์สินนั้น และส่งรำยงำนดังกล่ำวต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และทรัสตีภำยในสำมสิบ (30) วันนับแต่วัน
สุดท้ำยของรอบระยะเวลำหก (6) เดือนนั้น โดยกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงนี้ ต้องมี
รำยละเอียดข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
13.6.1 ข้อมูลควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์
13.6.2 ในกรณี ที่ ก ำรก่ อ สร้ ำ งไม่ เ ป็น ไปตำมแผนที่ ว ำงไว้ ให้ ระบุ แ นวทำงแก้ ไขและผลกระทบที่
กองทรัสต์ได้รับหรืออำจได้รับไว้ด้วย
และเมื่ออสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวก่อสร้ำงแล้วเสร็จและพร้อมจะนำไปจัดหำผลประโยชน์ ให้
ผู้จัดกำรกองทรัสต์จัดทำและส่งรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงโดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรดำเนิ นกำรก่ อสร้ำ งที่ แล้ วเสร็จ เช่น วั นที่ก่ อสร้ำ งแล้ว เสร็ จ เป็ นต้ น และส่ งรำยงำน
ดังกล่ำวต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในสำมสิบ (30) วันนับแต่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและพร้อมจะ
นำไปจัดหำผลประโยชน์
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13.7

เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้ ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้ำ
13.7.1 เหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลกระทบให้ต้องเลิกกองทรัสต์
13.7.2 เหตุกำรณ์ที่สัญญำนีก้ ำหนดให้เป็นเหตุแห่งกำรเลิกกองทรัสต์ หรือเหตุกำรณ์อื่นที่ทำให้ทรำบ
กำหนดกำรเลิกกองทรัสต์ล่วงหน้ำ

13.8

ก่อนกำรเข้ำทำธุรกรรมที่เป็นกำรขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์เปิดเผย
ข้อมูลอย่ำงเพียงพอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้ลงทุน ดังนี้
(1)

เป็นกำรเปิดเผยผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่ำว หรือช่องทำงอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรจะเข้ำทำธุรกรรมได้
อย่ำงทั่วถึง

(2)

มีระยะเวลำในกำรเปิดเผยข้อมูลที่สมเหตุสมผล ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำสิบสี่ (14) วัน

(3)

มีกำรเปิดเผยช่องทำง วิธีกำร และระยะเวลำในกำรแสดงกำรคัดค้ำนที่ชัดเจน โดยระยะเวลำ
ดังกล่ำวต้องไม่น้อยกว่ำสิบสี่ (14) วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีกำรขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้ำ
ทำธุรกรรมดังกล่ำว ให้กำรคัดค้ำนกำรกระทำในกำรขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น
โดยในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แสดงกำรคัดค้ำนอย่ำงชัดเจนตำมวิธีกำรที่มีกำรเปิดเผยตำม
ข้อ 13.8 (3) นี้ ในจำนวนเกินกว่ำหนึ่งในสี่ (1 ใน 4) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมด ทรัสตีจะกระทำหรือยินยอมให้มีกำรทำธุรกรรมที่เป็นกำรขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ไม่ได้

13.9

14.

นอกจำกกำรเปิดเผยข้อมูลตำมที่กำหนดข้ ำงต้นแล้ว ในกรณีที่มีประกำศ หรือคำสั่ งใดของตลำด
หลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ต้องเปิดเผยข้อมูล หรือ
น ำส่ ง สำรสนเทศใดอั น เกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำรกองทรั สต์ และกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องผู้ จั ด กำร
กองทรัสต์ ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ปฏิบัติตำมประกำศ หรือคำสั่งดังกล่ำวด้วย

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
14.1

ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบ (90) ของ
กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น
แบ่งเป็น ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และ ประโยชน์ตอบแทน
ระหว่ำงกำล (Interim Distribution) ในแต่ละไตรมำส (หำกมี) ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะจ่ำยประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกินสี่ (4) ครั้งต่อรอบปีบัญชี เว้นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีกำรเพิ่มทุน
กองทรัสต์อำจมีกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่ำสี่ (4) ครั้งต่อรอบปีบัญชี ได้ โดยจะเริ่มจ่ำย
ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวำคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ถือ
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หน่วยทรัสต์เดิม ทั้งนี้ กองทรัสต์จะเริ่มจ่ำยประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลำบัญชีแรกของกองทรัสต์
หำกกองทรัสต์มีกำไรเพียงพอที่จะจ่ำยประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลำบัญชีดังกล่ำว
อนึ่ง กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตำมข้อนี้ให้หมำยถึงกำไรสุทธิที่อ้ำงอิงสถำนะเงินสดของกองทรัสต์ซึ่ง
สำมำรถหักกำรชำระคืนเงินต้นจำกกำรกู้ยืมได้ (ถ้ำมี)
14.2

ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะไม่จ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

14.3

ในกรณีที่มีกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชี ผู้จัดกำร
กองทรัสต์จะประกำศจ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะดำเนินกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน
ดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภำยในกำหนดเวลำดังต่อไปนี้
14.3.1 ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution)
ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะจ่ำยประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution)
ภำยในเก้ำสิบ (90) วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี โดยจะจ่ำยภำยในระยะเวลำไม่เกินสำมสิบ
(30) วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหน่ วยทรัสต์ที่มีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ตอบแทน
14.3.2 ประโยชน์ตอบแทนระหว่ำงกำล (Interim Distribution)
ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะจ่ำยประโยชน์ตอบแทนระหว่ำงกำล (Interim Distribution) (หำกมี)
ภำยในเก้ำสิบ (90) วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชีสำหรับไตรมำสล่ำสุดก่อนจ่ำย
ประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ำยภำยในระยะเวลำไม่เกินสำมสิบ (30) วันนับแต่วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถจ่ำยประโยชน์ตอบแทนได้ภำยในระยะเวลำ
ดังกล่ำว ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะแจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยทรัสต์ทรำบเป็ นลำย
ลักษณ์อั กษร และหำกผู้ จัด กำรกองทรั สต์ ไม่สำมำรถจ่ ำยประโยชน์ ตอบแทนให้ กับ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ได้ภำยในระยะเวลำที่ได้ประกำศกำหนดอันเนื่องมำจำกควำมผิดพลำดของ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์เอง ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะชำระดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่ำร้อยละเจ็ดครึ่ง (7.5) ต่อ
ปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลำนั้นจนถึงวันที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์จ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนของดอกเบี้ย
เงื่อนไขเพิ่มเติม:
ในกำรพิจำรณำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนระหว่ำงกำล กำรกำหนดอัตรำกำรจ่ำยประโยชน์ตอบ
แทนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ซึ่งหำกประโยชน์ตอบแทนที่จะประกำศ
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จ่ำยต่อหน่วยทรัสต์ระหว่ำงรอบไตรมำสใดมีมูลค่ำต่ำกว่ำหรือเท่ำกับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (0.10)
บำท ผู้จัดกำรกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น และให้สะสม
ประโยชน์ตอบแทนดังกล่ำวเพื่อนำไปจ่ำยรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีกำรจ่ำยในงวด
ถัดไป
สำหรับนโยบำยกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนดังกล่ำว ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรให้
เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในสัญญำนี้เว้นแต่ กรณีที่ สำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่
มี อ ำนำจตำมกฏหมำย ได้ มี ก ำรแก้ ไขเปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม ประกำศ ก ำหนด สั่ ง กำร
เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่ำงอื่น ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรให้เป็นไปตำมนั้น
14.5

ในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
14.5.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรำกฏอยูใ่ น
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำร
จ่ำยประโยชน์ตอบแทน ตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรำย หำก
ปรำกฏว่ำมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่ำอัตรำที่
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนเฉพำะในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่ำอัตรำที่ประกำศคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. กำหนด
14.5.2 ผู้ จั ด กำรกองทรั สต์ จ ะประกำศกำรจ่ ำ ยประโยชน์ ต อบแทนณ วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์เพื่อสิทธิในกำรรับ ประโยชน์ตอบแทน และอัตรำประโยชน์ตอบแทนผ่ำนระบบ
เผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ และอำจประกำศโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
(1)

ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ณวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือ

(2)

ทำกำรปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผยณที่ทำกำรทุกแห่งของผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือ

(3)

ผ่ำนเว็บไซด์ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือ

(4)

ประกำศในหนังสือพิมพ์อย่ำงน้อยหนึ่ง (1) ฉบับ

14.5.3 ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรให้มีกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำตำมที่กฎหมำยกำหนด
จำกผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละประเภท เว้นแต่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
จะแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรมำยังผู้จัดกำรกองทรัสต์เพื่อดำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นภำยในสำม
(3) วันนับตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
14.5.4 ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรให้มีกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่ง
จ่ำยในนำมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ระบุ
ไว้ในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์หรือนำเงินฝำกเข้ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมที่แจ้งไว้
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โดยค่ำ ธรรมเนียมและค่ำ ใช้ จ่ำยในกำรจ่ำ ยประโยชน์ ตอบแทนที่ เกิด ขึ้น สำหรับ กำรจ่ำ ย
ประโยชน์ตอบแทนในประเทศไทยเช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมในกำรออก
เช็ค) กองทรัสต์จะเป็นผู้รับผิดชอบ
อย่ำงไรก็ดีผู้ถือหน่วยทรัสต์จะเป็นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำก
กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ รวมถึงภำระควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (ถ้ำมี) โดย
จะหักค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจำกจำนวนเงินที่จะจ่ำยให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
14.5.5 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับ ประโยชน์ตอบแทนจำนวนใดภำยในอำยุควำมใช้
สิทธิเรียกร้องตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ให้เงินดังกล่ำวตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของ
กองทรัสต์ โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์จะไม่นำประโยชน์ตอบแทนจำนวนดังกล่ำวไปใช้เพื่อกำร
อื่นใดนอกจำกเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
15.

การขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
15.1

วิธีกำรขอมติ
กำรขอมติเพื่ออนุมัติในเรื่องใด ๆ ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ตำมที่สัญญำนี้
และพระรำชบัญญัติทรัสต์กำหนดนั้น ให้กระทำด้วยวิธีกำรจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่ำนั้น

15.2

เหตุในกำรขอมติ
เหตุในกำรขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีดังต่อไปนี้
15.2.1 กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์หลักที่มีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละสำมสิบ (30) ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
15.2.2 กำรออกตรำสำรหนี้ห รื อ หลั กทรั พ ย์ ป ระเภทหนี้ หรื อ กำรกู้ยื ม เงิ น ที่ก องทรั สต์ต้ อ งจั ด หำ
หลักประกัน
15.2.3 กำรเพิ่มทุนหรือกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบุไว้เป็นกำรล่วงหน้ำในสัญญำนี้
15.2.4 กำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไปของกองทรัสต์
15.2.5 กำรทำธุรกรรมกับผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ซงึ่ มีขนำด
รำยกำรตั้งแต่ยี่สิบล้ำน (20,000,000) บำทหรือเกินกว่ำร้อยละสำม (3) ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ
15.2.6 กำรเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
15.2.7 กำรเปลี่ยนแปลงทรัสตี หรือผู้จัดกำรกองทรัสต์
15.2.8 กำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำฉบับนี้ในเรื่องที่กระทบสิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่ำงมีนัยสำคัญ

37

15.2.9 กำรเลิกกองทรัสต์
15.2.10 กรณีอื่นใดที่ทรัสตีหรือผู้จัดกำรกองทรัสต์เห็นว่ำเป็นกรณีจำเป็นหรือสมควรเพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม หำกเสนอเรื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจำรณำและมีมติใน
เรื่องดังกล่ำว
15.3

หน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ในกำรจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
15.3.1 กำรประชุมสำมัญประจำปีซึ่งต้องจัดให้มีขึ้นภำยในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของ
กองทรัสต์
15.3.2 กำรประชุมวิสำมัญคือ กำรประชุมครำวอื่นที่มิใช่กำรประชุมสำมัญประจำปีซึ่งจะจัดให้มีขึ้น
เมื่อมีรำยกำรหรือเหตุที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
(1)

เมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของ
จ ำนวนหน่ ว ยทรั สต์ ที่ จ ำหน่ ำ ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดมี สิ ท ธิ เ ข้ ำ ชื่ อ กั น ท ำหนั ง สื อ ขอให้
ผู้จัดกำรกองทรัสต์เรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในกำรขอเรียก
ประชุ ม ไว้ อ ย่ ำ งชั ด เจนในหนั ง สื อ นั้ น ทั้ ง นี้ เมื่ อ มี ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ เ ข้ ำ ชื่ อ กั น ท ำ
หนังสือขอให้มีกำรเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ว ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์จัดให้มี
กำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภำยในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

(2)

ในกรณีเรื่องใดที่ทรัสตีเห็นว่ำเป็นกรณีจำเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจำรณำและมีมติในเรื่องนั้น ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์จัดให้มีกำร
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภำยในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่ได้รับหนังสือจำกทรัสตี ทั้งนี้ไม่
ตัดสิทธิทรัสตีในกำรปรึกษำหำรือกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ถึงเหตุจำเป็นดังกล่ำว

(3)

ในกรณีอื่นใดที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์เห็นว่ำเป็นกรณีจำเป็น หรือสมควรที่จะเสนอเรื่อง
ให้ที่ประชุมผู้ถือ หน่วยทรัสต์ พิจำรณำและมีมติใ นเรื่องนั้ น เพื่อประโยชน์ในกำร
จัดกำรกองทรัสต์ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิทรัสตีในกำรปรึกษำหำรือกับผู้จัดกำรกองทรัสต์
ถึงเหตุจำเป็นดังกล่ำว

โดยให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ดำเนินกำรตำมขั้นตอนในกำรเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมที่
กำหนดไว้ในข้อ 15.4 แห่งสัญญำนี้
15.4

กำรเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
กำรเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์จัดทำเป็น หนังสือเชิญประชุม ระบุสถำนที่ วัน
เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดย
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ระบุ ให้ ชั ดเจนว่ ำ เป็ น เรื่อ งที่จ ะเสนอเพื่ อ ทรำบ เพื่อ อนุมั ติ หรื อ เพื่ อ พิจ ำรณำ แล้ ว แต่ ก รณี รวมทั้ ง
ควำมเห็นของผู้จัดกำรกองทรัสต์ในเรื่องดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อำจได้รับจำกกำร
ลงมติในเรื่องนั้น และจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้
ประกำศกำรนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รำยวันแห่งท้องถิ่นอย่ำงน้อยหนึ่ง (1) ฉบับไม่น้อยกว่ำสำม (3)
วันก่อนวันประชุมด้วย
สถำนที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตำมวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงำนของทรัสตี หรือของ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือจังหวัดใกล้เคียง
ในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์มิได้ดำเนินกำรเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภำยในระยะเวลำหนึ่ง (1)
เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 15.3.2 (1) แห่งสัญญำนี้และ/
หรือทรัสตีตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 15.3.2 (2) แห่งสัญญำนี้แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตีดำเนินกำรเรียกประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบัติตำมวิธีกำรเรียกประชุมที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม และทรัสตี
มี สิท ธิ ที่ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เ กิ ด ขึ้ น (ถ้ ำ มี ) จำกกำรจั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ แ ทนผู้ จั ด กำร
กองทรัสต์ดังกล่ำวได้ตำมจริง
15.5

องค์ประชุมและประธำนในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
กำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ถือหน่วยทรัสต์มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คนหรือไม่น้อย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งหมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งใน
สำม (1 ใน 3) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมำเข้ำร่วมประชุ มไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่กำหนดเอำไว้ในวรรคหนึ่ง หำกว่ำ
กำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 15.3.2
(1) แห่งสัญญำนี้ กำรประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือ หน่วยทรัสต์นั้นมิใช่เป็นกำรเรีย ก
ประชุมเพรำะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 15.3.2 (1) แห่งสัญญำนี้ ให้นัดประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในกำรประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
ทั้งนี้ ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติทรัสต์ และประกำศที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีแต่งตั้งบุคคลหนึ่งเพื่อ
ทำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ กำรพิจำรณำของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวำระ
ใดที่ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีส่วนได้เสีย ให้ประธำนออกจำกกำรประชุมในวำระนั้น และ
ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์นำเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจำรณำแต่งตั้งให้เป็น
ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวำระนั้นๆ
หำกกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งใดมีกำรพิจำรณำเรื่องที่ทรัสตี หรือผู้จัดกำรกองทรัสต์มีส่วนได้เสีย
ให้ทรัสตีหรือผู้จัดกำรกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระ
ดังกล่ำว (ในกรณีที่ทรัสตีหรือผู้จัดกำรกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือผู้จัดกำรกองทรั สต์เป็นผู้ถือ
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หน่วยทรัสต์)ในกรณีที่ทรัสตีมีส่วนได้เสียในวำระใด ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์นำเสนอรำยชือ่ บุคคลเพื่อให้ที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจำรณำแต่งตั้งให้เป็นประธำนในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวำระนั้น ๆ ใน
กรณีที่ทั้งทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์มีส่วนได้เสียในวำระใด ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำ (5) ของหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์มีสิทธิ
เสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจำรณำแต่งตั้งให้เป็นประธำนในที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในวำระนั้นๆ
อนึ่ง ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้มีอำนำจ หน้ำที่ดังต่อไปนี้

15.6

(1)

ควบคุมดูแลกำรดำเนินกำรประชุมโดยทั่วไปให้มีควำมเรียบร้อย

(2)

กำหนดให้ใช้วิธีกำรอื่นใดในกำรดำเนินกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมที่ประธำนในที่ประชุม
จะพิจำรณำเห็นสมควร หรือจำเป็นเพื่อให้กำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนกำร
ในกำรพิจำรณำและลงมติในเรื่องต่ำง ๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ

(3)

เพื่อให้กำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมพระรำชบัญญัติทรัสต์และประกำศที่เกี่ยวข้องมีควำม
เป็ น ระเบีย บเรี ย บร้อ ย ประธำนอำจยุ ติ ก ำรอภิ ปรำย หรื อกำรพิ จ ำรณำในที่ ประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ในเรื่องใด ๆ ได้

(4)

ในกำรลงมติในที่ประชุมและปรำกฏว่ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ผู้เป็น ประธำนในที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์มีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำดโดยกำรใช้อำนำจในกำรตัดสินชี้ขำดของ
ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณีที่คะแนนเสียงในกำรลงมติเท่ำกันนี้ให้เป็นที่สุด

วิธีกำรมอบฉันทะ
ในกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมและออกเสียง
แทนตนในกำรประชุมได้ โดยในกำรส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์จัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือมอบฉันทะนี้ให้เป็นไปตำมแบบที่ทรัสตีกำหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธำนในที่ประชุม หรือผู้ที่ประธำนในที่ประชุมมอบหมำย ณ ที่
ประชุมก่อนเริ่มกำรประชุม

40

15.7

วิธีกำรนับคะแนนเสียง
ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจำรณำ

15.8

มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เว้นแต่สัญญำนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
15.8.1 ในกรณีทั่วไปให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
15.8.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ ำสำมในสี่(3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1)

กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละสำมสิบ (30) ของ
มูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์

(2)

กำรเพิ่มทุนหรือกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบุไว้เป็นกำรล่วงหน้ำใน
สัญญำนี้

(3)

กำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไปของกองทรัสต์

(4)

กำรทำธุรกรรมกับผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต์
ซึ่งมีขนำดรำยกำรตั้งแต่ยี่สิบล้ำน (20,000,000) บำท หรือเกินกว่ำร้อยละสำม (3)
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ

(5)

กำรเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์

(6)

กำรเปลี่ยนแปลงทรัสตีหรือผู้จัดกำรกองทรัสต์

(7)

กำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำก่อตั้งทรัสต์ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์
อย่ำงมีนัยสำคัญ

(8)

กำรเลิกกองทรัสต์

อนึ่ง มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือกำรจัดกำรกองทรัสต์มีลักษณะที่ขัด
หรื อ แย้ ง กั บ หลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดในประกำศ สร. 26/2555 หรื อ หลั ก เกณฑ์ อื่ น ตำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือพระรำชบัญญัติทรัสต์ให้ถือว่ำมตินั้นไม่มีผลบังคับ
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15.9

บันทึกกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์จัดทำบันทึกรำยงำนมติของที่ประชุมและกระบวนกำรเรียกและดำเนินกำรประชุม
ของกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละครั้ง โดยให้ประธำนในที่ประชุมของกำรประชุมแต่ละครั้งเป็นผู้ลง
นำมรับรองควำมถูกต้องของบันทึกนั้น

16.

การจากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์ตอบแทน และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์
16.1

ข้อจำกัดในกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
16.1.1 กำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี หรือ
ผู้จั ดกำรกองทรั สต์ อ ยู่ใ นบั ง คับ ต้อ งปฏิ บัติ ตำมหลั กเกณฑ์ กำรจั ดสรรหน่ว ยทรั สต์ ตำมที่
กำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 โดยจะได้รับกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็นไปตำมอัตรำและ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศ กร. 14/2555 และประกำศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี
16.1.2 กรณีที่กองทรัสต์มี นโยบำยกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทยซึ่งเป็นกำรลงทุน
เพื่อให้ได้มำซึ่งสิทธิในที่ดิน กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทยมีข้อกำหนดของ
กฎหมำยเกี่ ย วกั บสั ดส่ ว นกำรลงทุ นของผู้ลงทุน ต่ำ งด้ ำว ดัง นั้น บริ ษัท ฯ จึง จะไม่จั ดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ลงทุนต่ำงด้ำวเกินร้อยละสี่สิบเก้ำ (49) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ำย
ได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์
16.1.3 ในกรณีที่บุคคลใด ถือหน่วยลงทรัสต์เกินกว่ำสัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ
16.1 แห่งสัญญำนี้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้

16.2

(1)

รำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในห้ำ (5) วันทำกำรนับแต่วันที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่ำว

(2)

แจ้งให้บุคคลดังกล่ำวทรำบโดยไม่ชักช้ำถึงข้อจำกัด สิทธิเกี่ยวกับกำรออกเสีย ง
ลงคะแนนและกำรรับประโยชน์ตอบแทนตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำนี้

(3)

แจ้งให้บุ คคลดังกล่ำวหรือ กลุ่มบุคคลเดียวกั นของผู้จั ดกำรกองทรัสต์ จำหน่ำ ย
หน่วยทรัสต์ในส่วนที่เกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ (50) หรือเกินกว่ำร้อยละสี่สิบเก้ำ (49)
สำหรับผู้ลงทุนต่ำงด้ำว ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด

ข้อจำกัดสิทธิในกำรรับประโยชน์ตอบแทน และกำรจัดกำรกับประโยชน์ตอบแทน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่ำอัตรำหรือไม่
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 ประกำศ กร. 14/2555 และประกำศ สช.
29/2555 แล้วแต่กรณี มีข้อจำกัดสิทธิในกำรรับประโยชน์ ตอบแทน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่ำวจะได้รับประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่ำที่เป็นไปตำมสัดส่วน
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กำรถือหน่วยทรัสต์ในส่วนที่อยู่ในอัตรำที่ประกำศ ทจ. 49/2555 ประกำศ กร. 14/2555 และประกำศ
สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี กำหนด และผู้จัดกำรกองทรัสต์จะจัดให้มีกำรคำนวณหำจำนวนหน่วยทรัสต์
ที่มีสิทธิในกำรได้รับประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรำยที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใช้
วิธีกำรเฉลี่ยตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรำย (Pro Rata Basis) เป็นฐำน
ในกำรคำนวณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน
ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงำน ก.ล.ต. จะประกำศกำหนด สั่งกำร หรือผ่อนผันเป็นอย่ำงอื่น ส่วนประโยชน์ตอบ
แทนที่ไม่อำจจ่ำยแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่ำวนั้น ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์รำยอื่นตำม
สัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์จะพิจำรณำจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับในครำวนั้น หรือในครำวอื่นใด
16.3

ข้อจำกัดสิทธิในกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังต่อไปนี้มีข้อจำกัดสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน
16.3.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่ำอัตรำหรือไม่ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประกำศ ทจ. 49/2555 ประกำศ กร. 14/2555 และประกำศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี หรือ
ในสัดส่วนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะได้ประกำศกำหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
ทั้งนี้ เฉพำะในส่วนที่เกินกว่ำอัตรำหรือไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว
16.3.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ

17.

ทรัสตี
17.1

กำรแต่งตั้งทรัสตีและค่ำตอบแทนทรัสตี
17.1.1 กำรแต่งตั้งทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ตำม
สัญญำนี้ กำรเปลี่ยนแปลงทรัสตี หรือกำรแต่งตั้งทรัสตีรำยใหม่แทนรำยเดิมที่ลำออกหรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุก็ใดก็ตำม จะต้องได้รับ มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมที่
กำหนดไว้ในข้อ 15.8.2 (6) แห่งสัญญำนี้เท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรที่ทรัสตีเข้ำทำสัญญำนี้หรือกำรเข้ำ
เป็นทรัสตีของกองทรัสต์มิได้เป็นกำรให้หลักประกันรำยได้หรือกำรปฏิบัติตำมสัญญำของ
บรรดำผู้เช่ำไม่ว่ำรำยใดสำหรับกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทรัสต์
17.1.2 ค่ำตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมของทรัสตี
ค่ำตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมของทรัสตีให้เป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 19.1 แห่งสัญญำนี้
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17.2

สิทธิ หน้ำที่และควำมรับผิดของทรัสตี
ภำยใต้บังคับแห่งสัญญำนี้ ทรัสตีมีสถำนะเป็นนิติบุคคล มีอำนำจและควำมสำมำรถทำงกฎหมำย
รวมทั้งมีสิทธิตำมกฎหมำยเหนือกองทรัสต์ในฐำนะผู้เป็นเจ้ำของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิเหนือทรัพ ย์สิน
และทรัสตีมีสิทธิ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรกองทรัสต์ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
สัญญำนี้ และตำมพระรำชบัญญัติทรัสต์ประกำศ สร. 26/2555 และประกำศ กร. 14/2555
อนึ่ง รำยกำรเกี่ยวกับสิทธิ หน้ำที่และควำมรับผิดของทรัสตีมีดังต่อไปนี้
สิทธิ
17.2.1 นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนของทรัสตีตำมสัญญำนี้แล้ว ให้ทรัสตีมีสิทธิถือหน่วยทรัสต์ได้โดย
เป็นไปตำมข้อจำกัดสิทธิในกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมที่กำหนด
ไว้ในข้อ 16 แห่งสัญญำนี้
17.2.2 กำรมอบหมำยงำนกำรจัดกำรกองทรัสต์
กำรใช้อำนำจและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของทรัสตีในกำรจัดกำรกองทรัสต์เป็นเรื่องเฉพำะตัว
ของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมำยให้ผู้อื่นจัดกำรกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่
(1)

กำรทำธุรกรรมที่มิใช่เรื่องที่ต้องทำเฉพำะตัวและไม่จำเป็นต้องใช้วิชำชีพเยี่ยงทรัสตี

(2)

กำรทำธุรกรรมที่โดยทั่วไปผู้เป็นเจ้ำของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินและวัตถุประสงค์
ของกำรจั ด กำรในลั ก ษณะท ำนองเดี ย วกั น กั บ กองทรั ส ต์ จ ะพึ ง กระท ำในกำร
มอบหมำยให้บุคคลอื่นจัดกำรแทน

(3)

ทรัสตีอ ำจมอบหมำยงำน กำรเก็บรั กษำทรัพย์สิน กำรจัดท ำสมุด ทะเบี ยนผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ หรือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสนับสนุนให้บริษัทในเครือของทรัสตีหรือ
ผู้อื่นดำเนินกำรได้

(4)

เรื่องอื่นใดที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ใน
สัญญำนี้หรือหลักเกณฑ์ในประกำศ ทจ. 49/2555 ประกำศ กร. 14/2555 และ
ประกำศ สช. 29/2555หรือประกำศหรือข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

เมื่อทรัสตีมอบหมำยให้ผู้อื่นจัดกำรกองทรัสต์ตำมข้อกำหนดแห่งสัญญำนี้แล้ว นอกเหนือจำก
เรื่องที่ผู้จั ดกำรกองทรัสต์ เป็น ผู้ดำเนินกำรตำมสัญ ญำนี้ห รือ หลักเกณฑ์ใ นประกำศ ทจ.
49/2555 ประกำศ กร. 14/2555 และประกำศ สช. 29/2555หรือประกำศหรือข้อกำหนดอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องให้ทรัสตีเลือกผู้รับมอบหมำยด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวัง และต้องกำกับ
ดูแลและตรวจสอบกำรจัดกำรแทนอย่ำงเพียงพอ ด้วยควำมระมัดระวังและควำมเอำใจใส่
โดยต้องกำหนดมำตรกำรในกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในประกำศ กข. 1/2553 ดังนี้
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ในกำรมอบหมำยงำนกำรจัดกำรกองทรัสต์ ทรัสตีจะกำหนดมำตรกำรในกำรดำเนินงำนใน
เรื่องดังต่อไปนี้
(1)

กำรคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับมอบหมำย โดยพิจำรณำถึงควำมพร้อมด้ำนระบบงำน
และบุคลำกรของผู้ที่ได้รับมอบหมำย ตลอดจนกำรขัดกันทำงผลประโยชน์ของผู้รับ
มอบหมำยงำนและกองทรัสต์

(2)

กำรควบคุมและประเมินผลกำรปฏิบัติของผู้ได้รับมอบหมำยงำน

(3)

กำรดำเนินกำรของทรัสตีเมื่อปรำกฏว่ำผู้ที่ได้รับมอบหมำยไม่เหมำะสมที่จะได้รับ
มอบหมำยงำนอีกต่อไป

โดยทรั สตี สำมำรถมอบหมำยงำนกำรเก็ บ รั กษำทรั พ ย์ สิ น กำรจั ดท ำสมุ ด ทะเบี ยนผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ หรือกำรปฏิบัติกำรด้ำนงำนสนับสนุนได้ ซึ่งในกำรมอบหมำยงำนดังกล่ำวทรัสตีจะ
มอบหมำยให้บุคลลดังต่อไปนี้
(1)

(2)

กำรเก็บรักษำทรัพย์สิน ต้องเป็นกำรมอบหมำยให้ผู้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(ข)

ผู้รบั ฝำกทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

(ค)

ทรัสตีรำยอื่น

(ง)

ผู้รับฝำกทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมำยของประเทศใดประเทศหนึ่งที่
กองทรัสต์ได้ลงทุนไว้ หรือของประเทศที่ผู้รับฝำกทรัพย์สินตั้งอยู่

กำรจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องเป็นกำรมอบหมำยให้ผู้ที่สำมำรถ
ประกอบธุรกิจนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้

โดยในกำรมอบหมำยงำนที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้ ทรัสตีจะต้องมอบหมำยงำนในลักษณะที่ทำให้
มั่นใจได้ว่ำกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์จะสำมำรถดำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่อง ไม่เกิดผลเสียหำย
ต่อกองทรัสต์ และทรั สตี จ ะยังคงรับผิ ดชอบต่อควำมเสียหำยที่ เกิ ดขึ้ นแก่ กองทรัสต์ ตำมที่
พระรำชบัญญัติทรัสต์กำหนด
17.2.3 ทรัสตีสำมำรถใช้ประโยชน์จำกและดำเนินกำรใด ๆ โดยอำศัย
(1)

ควำมเห็นหรือคำแนะนำจำกที่ปรึกษำกฎหมำยในกำรให้ควำมเห็นในข้อกฎหมำย
กำรตี ค วำมสั ญ ญำนี้ หรื อ เอกสำรอื่ น ใด (ไม่ ว่ ำ จะเป็ น เอกสำรที่ จั ด ท ำขึ้ น ตำม
ข้อกำหนดแห่งกฎหมำยหรือไม่ก็ตำม) รวมทั้งควำมเห็นหรือคำแนะนำโดยทั่วไปที่
เกี่ยวกับกองทรัสต์
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(2)

คำแนะนำ ควำมเห็น คำชี้แจง หรือข้อมูลจำกวำณิชธนกิจ นักกำรบัญชีผู้ตรวจสอบ
บัญชี ผู้ประเมินรำคำ และบุคคลอื่นใดที่ทรัสตีขอคำปรึกษำ และผู้ที่ทรัสตีเชื่อโดย
สุจริตว่ำเป็นผู้เชี่ยวชำญในเรื่องที่ทรัสตีขอคำปรึกษำนั้น

(3)

เอกสำรที่ทรัสตีเชื่อโดยสุจริตว่ำเป็นเอกสำรต้นฉบับอันถูกต้องแท้จริง หรือสำเนำ
เอกสำรอั น แสดงถึ ง กำรที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ เ ป็ น ตั ว แทนในกำร
ดำเนินกำรใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ และ

(4)

เอกสำรอื่นใดที่ทรัสตีได้รับและเกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ซึ่งทรัสตีมีเหตุอันสมควรที่จะ
ใช้เอกสำรเหล่ำนั้น

อนึ่ง ทรัสตีไม่ต้องรับผิดหำกว่ำทรัสตีได้กระทำกำร หรืองดเว้นกระทำกำรโดยสุจริตโดยอำศัย
ควำมเห็น ค ำแนะนำ คำชี้แจง ข้อมูลหรือเอกสำรที่ทรัสตีได้รับ ตำมข้อนี้ โดยได้ใช้ควำม
ระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชำชีพและควำมชำนำญในกำรพิจำรณำแล้วทั้งนี้ ทรัสตีจะตรวจสอบกำร
ลงลำยมือชื่อใดๆ ในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ที่ได้รับ หำกมีเหตุให้สงสัยถึงควำม
ถูกต้องแท้จริงของลำยมือชื่อเช่นว่ำนั้น
17.2.4 กำรตัดสินใจใด ๆ ของทรัสตีในกำรปฏิบัติในขอบเขตอำนำจหน้ำที่ซึ่งได้กำหนดไว้ในสัญญำ
ฉบับ นี้ และ/หรื อ พระรำชบั ญญั ติท รัสต์ และประกำศ กฎ ระเบีย บ ข้ อบั งคั บที่ เกี่ ยวข้อ ง
หำกทรัสตีได้กระทำไปด้วยควำมสุจริตแล้ว ให้ถือเป็นที่สุด อนึ่ง ในกำรตีควำมว่ำทรัสตีมี
อ ำนำจด ำเนิ น กำรใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กองทรั ส ต์ ห รื อ ไม่ นั้ น หำกสั ญ ญำนี้ และ/หรื อ
พระรำชบัญญัติทรัสต์ ประกำศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นใดมิได้กำหนดไว้ อย่ำง
แจ้งชัด ให้ตีควำมในลักษณะที่เป็นกำรให้อำนำจแก่ทรัสตีในกำรดำเนินกำรใดที่เกี่ยวข้องกับ
กองทรัสต์เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์ได้
17.2.5 สิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจำกกองทรัสต์ของทรัสตี
(1)

กำรจัดกำรกองทรัสต์และกำรมอบหมำยให้ผู้อื่นจัดกำรกองทรัสต์โดยชอบตำม
สั ญ ญำนี้ หำกมี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยหรื อ ทรั ส ตี ต้ อ งช ำระเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ให้ กั บ
บุคคลภำยนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตำมควำม
จำเป็นอันสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจำกกองทรัสต์ได้ เว้นแต่
สัญญำนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น
สิทธิในกำรได้รั บเงินหรือทรัพย์ สินคืนจำกกองทรัสต์ตำมที่กล่ำ วมำข้ำ งต้นนี้ใ ห้
หมำยควำมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมศำลค่ำใช้จ่ำยในกำร
ว่ำจ้ำงทนำยควำมหรือที่ปรึกษำกฎหมำยซึ่งทรัสตีได้ว่ำจ้ ำงตำมที่สมควรแก่กรณี
เมื่ อ พิ จ ำรณำถึ ง ควำมจ ำเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของกองทรั ส ต์ แ ละควำมรู้
ควำมสำมำรถของทนำยควำมหรือที่ปรึกษำกฎหมำยดังกล่ำวทั้งนี้เงินชดใช้ตำมข้อ
นี้ให้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรทวงถำมกำรดำเนินคดีและกำรบังคับคดีในจำนวนที่
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สมเหตุสมผลและเหมำะสมและในจำนวนที่ได้จ่ำยไปตำมควำมเป็นจริงตลอดจน
กำรรับผิดชดใช้จำกทรัพย์สินของกองทรัสต์สำหรับควำมรับผิดใดๆอัน ทรัสตีได้
ก่อให้เกิดขึ้นอันเป็นผลมำจำกกำรที่ทรัสตีได้ปฏิบัติหน้ำที่และใช้อำนำจของทรัสตี
อย่ ำ งถู ก ต้ อ งเหมำะสมตำมสั ญ ญำนี้ แ ละตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ท รั สต์ ต ลอดจน
กฎหมำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้องในจำนวนที่ไม่เกินมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติทรัสต์ เงินชดใช้ควำมเสียหำยและกำรรับผิดชดใช้
ตำมข้อนี้ ให้รวมถึงควำมรับผิดอันเป็นผลมำจำกกำรกระทำ หรือกำรงดเว้นกำรกระทำ
ใด ๆ ของผู้ที่ทรัสตีได้มอบอำนำจ หรือตัวแทนซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกทรัสตีด้วย
(2)

สิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจำกกองทรัสต์ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 17.2.5 (1)
แห่งสัญญำนี้เป็นเงินที่ทรัสตีพึงได้รับเพิ่มเติมจำกเงินชดใช้ควำมเสียหำยอื่นใด
ที่ท รั สตี มี สิท ธิ ได้ รั บตำมกฎหมำย และย่ อมเป็น บุ ริม สิ ทธิ ที่ ทรั สตีมี อ ยู่ก่ อ นผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์และบุคคลภำยนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และ
เป็นสิทธิที่อำจบังคับได้ในทันทีโดยไม่จำต้องรอให้มีกำรเลิกกองทรัสต์ และในกรณี
ที่มีควำมจำเป็นต้องเปลี่ยนรูป หรือเปลี่ยนสภำพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื่อให้มีเงิน
หรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอำนำจดำเนินกำรดังกล่ำวได้แต่ต้องกระทำ
โดยสุจริตและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรที่ คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หรือสำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
แต่ ทั้ ง นี้ ห้ ำ มมิ ใ ห้ ท รั ส ตี ใ ช้ สิ ท ธิ ต ำมข้ อ นี้ จ นกว่ ำ ทรั ส ตี จ ะได้ ช ำระหนี้ ที่ มี อ ยู่ ต่ อ
กองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหนี้ที่อำจหักกลบลบหนี้กันได้ตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์

(3)

สิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืน จำกกองทรัสต์ของทรัสตีตำมที่กำหนดไว้ในข้อ
17.2.5 (1) แห่งสัญญำนี้ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปภำยหลังที่ทรัสตีพ้นจำกตำแหน่ง
หรือถูกถอดถอนจำกตำแหน่งกำรเป็นทรัสตีของกองทรัสต์

หน้าที่
ทรัสตีมีหน้ำที่จัดกำรกองทรัสต์ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชำชีพ รวมทั้งด้วย
ควำมชำนำญ โดยปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่ำงเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม และเป็นไปตำมสัญญำนี้ ตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ ถือ
หน่ ว ยทรั ส ต์ (ถ้ ำ มี ) และมติ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ โดยในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ดั ง กล่ ำ ว ทรั สตี อ ำจขอ
ควำมเห็นจำกที่ปรึกษำวิชำชีพที่มีควำมเป็นอิสระตำมแต่ที่ทรัสตีจะพิจำรณำเห็นสมควร
อนึ่ง กำรปฏิบัติหน้ำที่ของทรัสตี ให้ทรัสตีงดเว้นกำรกระทำกำรอันเป็นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของ
กองทรัสต์ไม่ว่ำกำรกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
กำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่ำได้จัดกำรกองทรัสต์ใน
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ลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลที่เกีย่ วข้องให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทรำบก่อนเพียงพอแล้ว โดยผู้รับ
ผลประโยชน์ที่ได้ทรำบข้อมูลดังกล่ำวมิได้แสดงกำรคัดค้ำน ทั้งนี้กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรคัดค้ำน
ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ภำยใต้บังคับแห่งสัญญำนี้ รวมตลอดจนพระรำชบัญญัติทรัสต์ และประกำศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอื่นใดของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ ให้ทรัสตีมีอำนำจ
หน้ำที่ดังจะกล่ำวต่อไปนี้
17.2.6 หน้ำที่ในกำรจัดระบบงำนของทรัสตี
ทรัสตีมีหน้ำที่ในกำรจัดให้มีระบบงำนอย่ำงเหมำะสมตำมพระรำชบัญญัติทรัสต์ และตำมที่
สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด โดยอย่ำงน้อยให้ระบบงำนของทรัสตีครอบคลุมเรื่องต่ำงๆ
ดังต่อไปนี้
(1)

กำรแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ออกจำกทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตี โดยในกำรเก็บ
รักษำทรัพย์สิน จะต้องมีกำรแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ภำยใต้สัญญำนี้ ออกจำก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์อื่นหรือทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตี

(2)

กำรตรวจสอบกำรจั ด กำรกองทรั สต์ ข องผู้ จั ด กำรกองทรั สต์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำม
สัญญำนี้ และพระรำชบัญญัติทรัสต์

(3)

กำรบันทึ กกรรมสิทธิ์ หรือ สิท ธิเหนือทรัพ ย์สิน ในกองทรัสต์ รำยได้ รำยจ่ำยและ
หนี้สินของกองทรัสต์ ตลอดจนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์

(4)

กำรตรวจสอบดู แ ลและติ ด ตำมกำรท ำหน้ ำ ที่ ข องผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ เ พื่ อ สิ ท ธิ
ประโยชน์ของกองทรัสต์

(5)

กำรจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

(6)

กำรควบคุม ตรวจสอบและป้องกันมิให้มีกำรจัดกำรกองทรัสต์ไม่เป็นไปตำมสัญญำ
นี้และพระรำชบัญญัติทรัสต์ และมิให้มีกำรทุจริตในกำรจัดกำรกองทรัสต์

(7)

กำรแยกงบกำรเงินของกองทรัสต์ออกจำกงบกำรเงินของกองทรัส ต์อื่นหรือของ
ทรัสตีโดยคำนึงถึงมำตรฐำนที่กำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพบัญชี โดยงบ
กำรเงินที่จัดทำขึ้นให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้ในประกำศ กข. 1/2553 โดย
ต้องมีกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีดังกล่ำวต้องมิใช่กรรมกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำง
ของทรั สตี ก่ อ นที่ จ ะยื่ น ต่ อ สำนั ก งำน ก.ล.ต. และเปิ ด เผยต่ อ สำธำรณชนตำม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
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(8)

กำรจัดทำบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่ำงหำกจำกทรัพย์สินและบัญชีอื่น ๆ
ของทรัสตี และในกรณีที่ทรัสตีจัดกำรกองทรัสต์หลำยกอง ทรัสตีต้องจัดทำบัญชี
ทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่ำงหำกออกจำกกัน และบันทึกบัญชีใ ห้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน นอกจำกนี้ในกำรจัดกำรกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ไว้ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินส่วนตัวของทรั สตีและทรัพย์สินอื่น
ที่ทรัสตีครอบครองอยู่และในกรณีที่ทรัสตีจัดกำรกองทรัสต์หลำยกองทรัสต์ ต้อง
แยกทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองออกจำกกันด้วย

17.2.7 หน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์
(1)

ทรัสตีมีหน้ำที่เข้ำร่วมในกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกครั้ง โดยหำกมีกำรขอมติที่
ประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ ด ำเนิ น กำรอย่ ำ งใดอย่ ำ งหนึ่ ง ทรั ส ตี ต้ อ งปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
(ก)

ตอบข้อซักถำมและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรว่ำเป็นไปตำม
สัญญำนีห้ รือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องหรือไม่

(ข)

ทักท้วงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทรำบว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวหรือ
เรื่ อ งที่ ข อมติ ไ ม่ ส ำมำรถกระท ำได้ หำกไม่ เ ป็ น ไปตำมสั ญ ญำนี้ ห รื อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

โดยในกรณีที่ทรัสตีเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หำกต้องมีกำรออกเสียงหรือ
ดำเนินกำรใด ๆ ในฐำนะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคำนึงถึงและรักษำผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และตั้งอยู่บนหลักแห่งควำมซื่อสัตย์สุจริต และ
รอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรือกระทบต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะทรัสตีของกองทรัสต์
นอกจำกนี้ทรัสตีมีหน้ำที่ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ลงมติว่ำ เป็นกรณีที่เป็นไปตำมสัญญำนี้และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องหรือไม่
(2)

ทรัสตีมีหน้ำที่บังคับชำระหนี้หรือดูแลให้มีกำรบังคับชำระหนี้เพื่อให้เป็นไปตำมข้อ
สัญญำระหว่ำงกองทรัสต์กับบุคคลอื่น

(3)

ห้ำมมิให้ทรัสตีนำหนี้ที่ตนเป็นลูกหนี้บุค คลภำยนอกอันมิได้เกิดจำกกำรปฏิบั ติ
หน้ำที่เป็นทรัสตีไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่บุคคลภำยนอกเป็นลูกหนี้ทรัสตีอันสืบ
เนื่องมำจำกกำรจัดกำรกองทรัสต์ ทั้งนี้กำรกระทำที่ฝ่ำฝืนข้อห้ำมนี้ ให้กำรกระทำ
เช่นนั้นตกเป็นโมฆะ
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(4)

ในกรณีที่ทรัสตีเข้ำทำนิติกรรมหรือทำธุรกรรมต่ำงๆกับบุคคลภำยนอก ให้ทรัสตีแจ้ง
ต่อบุคคลภำยนอกทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรเมื่อเข้ำทำนิติกรรมหรือธุรกรรมกับ
บุคคลภำยนอกว่ำเป็นกำรกระทำในฐำนะทรัสตี

(5)

ในกำรจัดกำรกองทรัสต์ ทรัสตีจะมอบหมำยให้ผู้อื่นจัดกำรกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่
เข้ำข้อยกเว้นให้ทรัสตีมีสิทธิมอบหมำยงำนได้ทั้งนี้ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 17.2.2
แห่งสัญญำนี้

(6)

ทรัสตีมี หน้ำ ที่ จั ดทำสมุ ดทะเบี ยนผู้ถือ หน่ วยทรัสต์โดยทรัสตีอำจมอบหมำยให้
ตลำดหลักทรัพย์ หรือผู้ได้รับใบอนุญำตให้บริกำรเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ตำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ดำเนินกำรแทนได้ โดยเมื่อมีกำรมอบหมำยผู้อื่นเป็น
นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้ำที่กำกับดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยดังกล่ำว
ปฏิ บั ติ ต ำมหลั ก เกณฑ์ ใ นข้ อ 7.1 และ 7.2 แห่ ง สั ญ ญำนี้ เว้ น แต่ มี ก ำรจั ด ท ำ
หลักฐำนตำมระบบของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์

(7)

ทรัสตีมีหน้ำที่จัดทำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์มอบ
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 7.1.5 แห่งสัญญำนี้

(8)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนำยทะเบียนหลักทรัพย์ออกหลักฐำน
สิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่หรือใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐำนเก่ำที่สูญหำยลบเลือน
หรือชำรุดในสำระสำคัญ ให้ทรัสตีมีหน้ำที่ออกหรือดำเนินกำรให้มกี ำรออกหลักฐำน
แสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์หรือใบหน่วยทรัสต์ให้ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภำยในเวลำ
อันควร

(9)

ทรั ส ตี มี ห น้ ำ ที่ ใ ห้ ค วำมเห็ น ของทรั ส ตี เ กี่ ย วกั บ กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องผู้ จั ด กำร
กองทรัสต์ในรำยงำนประจำปีของกองทรัสต์ซึ่งผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่จัดทำ
รำยงำนดังกล่ำวเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีจะต้องแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรกองทรัสต์ในกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์เป็นอย่ำงไร
สอดคล้องกับข้อกำหนดแห่งสัญญำนี้ รวมทั้งกฎหมำย ประกำศและข้อกำหนดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หำกผู้จัดกำรกองทรัสต์มิได้ดำเนินกำรเป็นไปตำมข้อกำหนดแห่ง
สัญญำนี้ หรือกฎหมำย หรือประกำศและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นใดนั้น ให้ระบุ
เรื่องดังกล่ำว ตลอดจนกำรดำเนินกำรของทรัสตีในกำรแก้ไขให้มีควำมถูกต้อง

(10)

ทรัสตีมีหน้ำที่ให้กำรรับรองรำยงำนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ และมูลค่ำ
หน่วยทรัสต์ ณ วันทำกำรสุดท้ำยของแต่ละไตรมำสตำมหลักเกณฑ์ที่กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องประกำศกำหนด เพื่อที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะใช้ในกำรเปิดเผยรำยงำน
ดังกล่ำวต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในสี่สิบห้ำ (45) วันนับแต่วันสุดท้ำยของแต่ละ
ไตรมำสนั้น
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นอกจำกนี้ทรัสตีมีหน้ำที่ใช้ควำมรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของทรัพย์สินของกองทรัสต์ ต่อหน่วยเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องประกำศกำหนด เมื่อผู้จัดกำรกองทรัสต์ออก
รำยงำนประจำปีในแต่ละรอบระยะเวลำ โดยจัดพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สิน
สุท ธิ แ ละมู ลค่ ำ ทรัพ ย์ สิน สุ ทธิ ต่ อ หน่ วยในรำยงำนประจ ำปี ข องกองทรัสต์ ทั้ ง นี้
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องส่ง ข้อมูลที่เกี่ย วข้องกับกำรคำนวณมูลค่ำ ทรัพย์สินสุท ธิ
(NAV) ซึ่ง รวมถึ ง แต่ ไม่จ ำกั ดเพี ยงรำยงำนประเมิ น มูลค่ ำ อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ โดย
ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะต้องรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลที่ส่งให้แก่ทรัสตีด้วย
(11)

ทรัสตีอำจก่อหนี้ และ/หรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ภำยใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำร
ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำนี้ พระรำชบัญ ญัติทรัสต์ ประกำศ กฎ ระเบี ยบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นใด

(12)

ทรั ส ตี ไ ม่ มี ห น้ ำ ที่ ใ ห้ ห ลั ก ประกั น ใด ๆ เพื่ อ ประกั น กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องตนใน
ฐำนะทรัสตี และทรัสตีไม่มีหน้ำที่อื่นใดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือบุคคลอื่นใด
นอกเหนือไปจำกที่ได้ระบุไว้ในสัญญำนี้ และ/หรือที่กฎหมำยได้บัญญัติไว้ อนึ่ง กำร
ที่ทรัสตีเข้ำทำสัญญำนี้มิได้เป็นกำรให้หลักประกันรำยได้หรือผลกำรประกอบกำร
ของกองทรัสต์ หรือหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำของบรรดำผู้เช่ำไม่ว่ำรำยใด

(13)

เมื่อกองทรัสต์สิ้นสุดลง ให้ทรัสตีทำหน้ำที่ต่อไปเพื่อรวบรวม จำหน่ำย และจัดสรร
ทรัพย์สินโดยต้องชำระสะสำงหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยเมื่อทรัสต์สิ้นสุดลงตำมลำดั บที่
กำหนดในพระรำชบัญญัติทรัสต์

(14)

ตลอดระยะเวลำสอง (2) ปีภำยหลังจำกกำรสิ้นสุดควำมเป็นทรัสตี ทรัสตีตกลงที่
จะเก็บรักษำข้อมูลที่มีสำระสำคัญต่อกองทรัสต์ และทรัสตีได้รับข้อมูลนั้น มำจำก
กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ภ ำยใต้ สั ญ ญำนี้ พระรำชบั ญ ญั ติ ท รั ส ต์ พระรำชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์ และสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์ โดยทรัสตีจะไม่เปิดเผยข้อมูล
ดังกล่ำวต่อบุคคลภำยนอกโดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือทรัสตีรำยใหม่เสียก่อน
ทั้งนี้ หน้ำที่ดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่ทรัสตีต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลภำยนอก
เพรำะเหตุดังต่อไปนี้
(ก)

กฎหมำยทรัสต์ กฎหมำยหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นใด ที่กำหนดให้ทรัสตี
เปิดเผย หรือ

(ข)

เจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรือคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ หรือคณะกรรมกำรอื่นใด กำหนดให้เปิดเผย หรือ
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(15)

(ค)

ทรัสตีเปิดเผยเพรำะปฏิบัติตำมคำพิพำกษำของศำล คำสั่งของศำล หรือ
คำสั่งของเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย

(ง)

ข้อมูลที่สำธำรณชนทรำบโดยทั่วไปอยู่แล้ว

ให้ทรัสตีงดเว้นกำรใช้สิทธิรับเงินหรือทรัพย์สินคืนจำกกองทรัสต์สำหรับค่ำใช้จ่ำยที่
ชำระให้กับบุคคลภำยนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทรัสต์

17.2.8 หน้ำที่ติดตำม ดูแลและตรวจสอบผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือผู้ได้รับมอบหมำยรำยอื่น (ถ้ำมี)
ทรัสตีมีหน้ำที่ติดตำมดูแลและตรวจสอบให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือผู้ได้รับมอบหมำยรำยอื่น
(ถ้ำมี) ดำเนินกำรในงำนที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปตำมสัญญำนี้ สัญญำอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
ประกำศอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน ก.ล.ต.กำหนด โดยจะ
ปฏิบัติหน้ำที่ดังต่อไปนี้ด้วย
(1)

ดูแลให้กำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์กระทำโดยผู้จัดกำรกองทรัสต์ที่ได้รับ ควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลำที่กองทรัสต์ตั้งอยู่

(2)

ติ ด ตำมดู แ ลและด ำเนิ น กำรตำมที่ จ ำเป็ น เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ มอบหมำยและผู้ จั ด กำร
กองทรัสต์มีลักษณะและปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญำนี้และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกำรถอดถอนผู้รับมอบหมำยและผู้จัดกำรกองทรัสต์
รำยเดิม โดยกำรแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่ให้เป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในข้อ
18.3 กำรเปลี่ยนแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์แห่งสัญญำนี้

(3)

ควบคุ ม ดู แ ลให้ ก ำรลงทุ น ของกองทรั ส ต์ เ ป็ น ไปตำมสั ญ ญำนี้ แ ละกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง

(4)

ควบคุม ดู แลให้มี ก ำรเปิด เผยข้ อมู ลของกองทรั สต์อ ย่ ำงถู กต้ อ งครบถ้ ว นตำมที่
กำหนดในสัญญำนี้และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

(5)

แสดงควำมเห็ น เกี่ ยวกั บ กำรดำเนิ น กำรหรื อ กำรท ำธุ ร กรรมเพื่ อ กองทรั สต์ ข อง
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมำยรำยอื่น (ถ้ำ มี) เพื่อประกอบกำรขอมติ ที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ กำรเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือ
เมื่อสำนักงำน ก.ล.ต. ร้องขอ

(6)

ในกรณีที่จำเป็น และเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ทรัสตี
อำจกำหนดให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่ทรัสตี
เห็นสมควรโดยในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวหำกเป็นกรณีที่นอกเหนือจำกที่กำหนดใน
สัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์ ทรัสตีอำจกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ต้องขอควำมเห็นชอบจำกทรัสตีเสียก่อนทีจ่ ะดำเนินกำรข้ำงต้น
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(7)

(8)

ในกรณี ที่ ป รำกฏว่ ำ ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ก ระท ำกำร หรื อ งดเว้ น กระท ำกำรจน
ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยแก่ ก องทรั ส ต์ หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมสั ญ ญำนี้ ห รื อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีมีหน้ำที่ดังนี้
(ก)

รำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในห้ำ (5) วันทำกำรนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึง
เหตุกำรณ์ดังกล่ำว

(ข)

ดำเนินกำรแก้ไข ยับยั้ง หรือเยียวยำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์
ตำมที่เห็นสมควร

ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือมีเหตุที่ทำให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ทรัสตี มีอำนำจในกำรจัดกำรกองทรัสต์ตำมควำมจำเป็นเพื่อ
ป้องกัน ยับยั้ง หรือจำกัดมิให้เกิดควำมเสียหำยร้ำยแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์
หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ที่ระบุไว้ในสัญญำ
ก่อตั้งทรัสต์และพระรำชบัญญัติทรัสต์ในกำรจัดให้มีผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่โดย
ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ทรัสตีอำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นจัดกำรกองทรัสต์แทน
ในระหว่ำ งนั้นก็ได้ ทั้งนี้ภำยในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่ อ นไขที่ประกำศ กร.
14/2555 และสัญญำนี้ได้ระบุไว้
นอกจำกนี้เมื่อทรัสตีเห็นว่ำกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติหน้ำที่ให้ถูกต้องและ
ครบถ้ วนตำมที่ก ำหนดไว้ ในสัญ ญำนี้ หรือ พระรำชบัญ ญัติ ทรั สต์ ประกำศของ
สำนักงำน ก.ล.ต. หรือประกำศที่เกี่ยวข้องอื่นใด เป็นกำรก่อหรืออำจก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อกองทรัสต์และ/หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สำมำรถ
เยียวยำควำมเสียหำยนั้นได้ภำยในระยะเวลำอันสมควร ให้ทรัสตีสำมำรถเข้ำไป
ดำเนินกำรแทนผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้ตำมที่ทรัสตีเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้

(9)

ทรัสตีมีหน้ำที่ให้ควำมร่วมมือและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์และกำรจัดกำร
กองทรัสต์ หรือข้อมูลต่ำงๆ ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรกองทรัสต์แก่
ผู้จัดกำรกองทรัสต์
นอกจำกนี้ ในกรณีผู้จัดกำรกองทรัสต์ร้องขอควำมช่วยเหลือจำกทรัสตีในส่วนที่
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ทรัสตีมีหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือ
อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ตำมสมควร เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ตำมสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

(10)

ทรัสตีซึ่งกระทำในนำมกองทรัสต์มีหน้ำที่ชำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยให้แก่
ผู้จัดกำรกองทรัสต์โดยเรียกเก็บจำกทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์
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นอกเหนือจำกที่กำหนดในสัญญำนีแ้ ละสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์
จะต้องขอควำมเห็นชอบจำกทรัสตีก่อนจึงจะสำมำรถดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว
17.2.9 หน้ำที่เกี่ยวกับสัญญำก่อตั้งทรัสต์
ทรัสตีมีหน้ำที่ดูแลให้สัญญำก่อตั้งทรัสต์มีสำระสำคัญเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยใน
กรณี ที่ มี ก ำรแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญำก่ อ ตั้ ง ทรั สต์ ให้ ท รั สตี ดำเนิ น กำรตำมหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1)

ดูแลให้กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำเป็นไปตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
สัญญำนี้ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

(2)

ในกรณี ที่ ก ำรแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญำตำมข้ อ 20 แห่ ง สั ญ ญำนี้ ใ ห้ ท รั ส ตี
ด ำเนิ น กำรให้ เ ป็ น ไปตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญำนี้ และตำม
พระรำชบัญญัติทรัสต์ เพื่อดูแลรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(3)

ในกรณีที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์หรือกำรจัดกำรกองทรัสต์ที่
ออกตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตำมพระรำชบัญญัติทรัสต์มีกำรแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงในภำยหลั ง และสั ญ ญำมี ข้ อ ก ำหนดที่ ไม่ เ ป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์
ดั ง กล่ ำ ว ให้ ท รั ส ตี ด ำเนิ น กำรเพื่ อ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญำนี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์นั้น ตำมวิธีกำรที่กำหนดในสัญญำนี้ หรือตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. มี
คำสั่งตำมมำตรำ 21 แห่งพระรำชบัญญัติทรัสต์

ความรับผิด
17.2.10 ควำมรับผิดของทรัสตี
(1)

ในกรณี ที่ ท รั ส ตี จั ด กำรกองทรั ส ต์ ไ ม่ เ ป็ น ไปตำมที่ ก ำหนดในสั ญ ญำ นี้ ห รื อ
พระรำชบัญญัติทรัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์
ในกรณีที่มีควำมจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตี
อำจขอควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดกำรกองทรัสต์เป็นอย่ำงอื่น
ให้ต่ำงไปจำกที่กำหนดไว้ในสัญญำนี้ได้ และหำกทรัสตีได้จัดกำรตำมที่ได้รับควำม
เห็นชอบนั้นด้วยควำมสุจริตและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่
จำต้องรับผิดตำมที่กำหนดในข้อนี้

(2)

ในกำรปฏิบั ติหน้ำที่ของทรัสตี ทรั สตีไม่ต้องรั บผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่
กองทรัสต์ห รือผู้ ถือ หน่ว ยทรั สต์ หรือ บุค คลใดๆ จำกกำรปฏิบัติ หน้ำ ที่ข องทรัสตี
หำกทรัสตีได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชำชีพ
รวมทั้งด้วยควำมชำนำญ โดยปฏิบัติต่อผูร้ ับประโยชน์อย่ำงเป็นธรรมเพื่อประโยชน์
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สูงสุดของผู้รับประโยชน์ และเป็นไปตำมสัญญำนี้ ตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ลงทุน (ถ้ำมี)
ในกำรนี้แม้ทรัสตีไม่ ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์หรือผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ตำมวรรคหนึ่งให้ทรัสตียังมีหน้ำที่ดำเนินกำรเรียกร้องต่อผู้ที่ก่อให้เกิด
ควำมเสี ย หำยแก่ ก องทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ ให้ ก องทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ได้รับชดเชยควำมเสียหำยตำมควำมเป็นจริง
(3)

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยที่
เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือบุคคลใดๆจำกกำรกระทำหรือกำรงด
เว้นกระทำกำรใดๆของผู้จัดกำรกองทรัสต์หำกว่ำทรัสตีได้ปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริต
และได้ใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรในกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตำมสัญญำนี้และพระรำชบัญญัติทรัสต์
ตลอดจนประกำศที่เกี่ยวข้องแล้ว
ในกรณีเช่นว่ำให้กองทรัสต์โดยทรัสตีมีสิทธิเรียกร้องโดยตรงต่อผู้จัดกำรกองทรัสต์
เพื่อให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ชดเชยเยียวยำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นให้แก่กองทรัสต์
หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมควำมเป็นจริง

17.2.11 กำรจำกัดควำมรับผิดของทรัสตี
(1)

ภำยใต้บังคับแห่งสัญญำนี้และพระรำชบัญญัติทรัสต์ ควำมรับผิดต่อบุคคลใดตำม
สัญญำซึ่งทรัสตีได้กระทำในฐำนะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถึงควำมรับผิดต่อบุคคล
ใดอั น เกิ ด จำกหรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ใด ๆ ของกองทรั ส ต์ ใ ห้ มี จ ำนวนจ ำกั ด
โดยทรั ส ตี จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภำยนอกดั ง กล่ ำ วไม่ เ กิ น จ ำนวนเงิ น ชดใช้
ค่ำเสียหำยที่ทรัสตีจะได้รับตำมข้อ 17.2.5 แห่งสัญญำนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัสตีไม่
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่พระรำชบัญญัติทรัสต์กำหนดไว้ โดยเจตนำ โดยไม่สุจริต หรือ
โดยประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง ในกรณีเช่นว่ำนี้ ทรัสตีจะมีข้อยกเว้นควำมรับผิด
มิได้

(2)

ทรั สตี ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ห ำกกำรกระท ำหรื อ งดเว้ น กำรกระท ำ
ของทรัสตี(แล้วแต่กรณี) เป็นไปตำมบทบัญญัติของกฎหมำยกฎข้อบังคับประกำศ
หรือคำสั่งศำลคำพิพำกษำของศำลหรือคำสั่งอื่นใดของหน่วยงำนรำชกำรไม่ว่ำจะมี
ผลบั ง คั บ เป็ น กฎหมำยหรื อไม่ น อกจำกนี้ ท รั สตี ไม่ ต้ องรั บ ผิ ด ในกรณี ที่ ท รั สตี ไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมข้อสัญญำข้อใดข้อหนึ่งตำมสัญญำนี้ได้เนื่องจำกเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทรัสตีรวมถึงแต่ไม่จำกั ดเพียงเหตุตำมที่
กำหนดไว้ในข้อ 17.2.11(4) แห่งสัญญำนี้
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17.3

(3)

ในกำรโอนหน่ วยทรัสต์ ทรัสตี ไม่ ต้อ งรับ ผิ ดชอบในกำรตรวจสอบควำมถู กต้ อ ง
แท้จริงของลำยมือชื่อ หรือ ตรำประทับ ที่ปรำกฏในใบทรัสต์ หรือในกำรสลักหลัง
ใบทรัสต์ หรือในตรำสำรกำรโอนหน่วยทรัสต์ หรือตรำสำรใดๆ ซึ่งแสดงกรรมสิทธิ์ใน
หน่วยทรัสต์ โดยทรั สตีมิต้องรั บผิด หำกมีกำรปลอมแปลงลำยมือชื่อ หรือ ตรำ
ประทับ รวมถึงในกรณีที่ผู้ลงลำยมือชื่อไม่มอี ำนำจลงนำม อย่ำงไรก็ตำม ทรัสตีอำจ
เรียกให้มีกำรพิสูจน์ควำมแท้จริงของลำยมือชื่อของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเอกสำรหรือ
ตรำสำรตำมสัญญำนี้ซึ่งผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องลงลำยมือชื่อหำกมีเหตุผลให้สงสัยถึง
ควำมถูกต้องแท้จริงของลำยมือชื่อเช่นว่ำนั้น

(4)

ทรัสตีไม่ต้อ งรับผิดชอบต่อกองทรั สต์หรือผู้ถื อหน่วยทรัสต์ในควำมสูญเสียหรื อ
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นเนื่องจำกสำเหตุที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทรัสตีหรือ
พนักงำนของทรัสตีซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรที่ทรัพย์สินถูกโอนเป็นของรัฐกำร
เวนคืนอสังหำริมทรัพย์กฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริวรรตเงินตรำสงครำมกำรก่อกำร
ร้ำยกำรจลำจลกำรปฏิวัติกำรก่อควำมไม่สงบกำรประท้วงเหตุสุดวิสัยกำรขัดข้อง
ของเครื่องมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่น อกเหนือกำรควบคุมของทรัสตีหรือ
เหตุอื่นใดที่ทรัสตีไม่สำมำรถควบคุมได้

(5)

ทรัสตีไม่จำต้องกระทำกำรใดๆที่จะเป็นเหตุให้ทรัสตีต้องใช้เงินหรือทรัพย์สินส่วนตัว
ของทรั สตี (ทรั พ ย์สิน ที่ไม่ ใช่ ท รัพ ย์ สิน ในกองทรั สต์ ) หรื อก่ อ ให้ เ กิด ควำมรับ ผิ ด
ทำงกำรเงินอื่นใดๆในกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือใช้สิทธิตำมสัญญำนี้ของทรัสตี

กำรเปลี่ยนแปลงทรัสตี
17.3.1 เงื่อนไขและวิธีกำรเปลี่ยนแปลงทรัสตี
(1)

เงื่อนไขในกำรเปลี่ยนแปลงทรัสตี
(ก)

ทรัสตีลำออกจำกกำรทำหน้ำที่

(ข)

ทรัสตีถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือสิ้นสภำพนิติบุคคล

(ค)

ทรัสตีเลิกกิจกำรและเข้ำสู่กระบวนกำรชำระบัญชี

(ง)

ทรัสตีหยุดประกอบกิจกำรไม่ว่ำโดยสมัครใจหรือตำมคำสั่งของหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องให้พักกำรประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นกำรชั่วครำวหรือสั่งเพิก
ถอนกำรอนุญำตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี

(จ)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีม ติให้ เปลี่ ยนแปลงหรือ ถอดถอนทรัสตี เมื่อปรำกฏ
ว่ำทรัสตีมิได้จัดกำรกองทรัสต์ตำมหน้ำที่ที่กำหนดไว้ในสัญญำนี้ หรือ
พระรำชบั ญญั ติ ท รั สต์ หรื อ กระท ำกำร หรื อ งดเว้ น กระท ำกำรอั น เป็ น
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ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติทรัสต์ หรือ กฎหมำยอื่นใดซึ่งมิใช่ควำมผิด
ลหุโทษ และทรัสตีไม่อำจเยียวยำแก้ไขให้สิ้นไปได้ภำยในระยะเวลำเก้ำ
สิบ (90) วั น นั บแต่ วั น ที่ ผู้จั ด กำรกองทรั สต์แ จ้ ง ให้ ทรั สตี ท รำบถึ ง เหตุ
ดังกล่ำว
(2)

วิธีกำรเปลี่ยนแปลงทรัสตี
(ก)

ในกรณีทรัสตีลำออกจำกกำรทำหน้ำที่ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 17.3.1 (1)
(ก) แห่ ง สั ญ ญำนี้ ใ ห้ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงทรั ส ตี ต ำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นข้ อ
17.3.2แห่งสัญญำนี้

(ข)

ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทรัสตีเพรำะเหตุตำมที่กำหนดไว้
ในข้อ 17.3.1(1)(ข) และ (ค)แห่งสัญญำนี้ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหนังสือ
แจ้ง ไปยัง ผู้ช ำระบั ญชี เจ้ำ พนั กงำนพิ ทัก ษ์ท รัพ ย์ หรื อบุ คคลอื่ นใดที่ มี
อำนำจตำมกฎหมำยอื่นในทำนองเดียวกับบุคคลดังกล่ำว แล้วแต่กรณี
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกองทรัสต์เท่ำที่จำเป็นและสมควรจนกว่ำทรัสตีรำย
ใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(ค)

ในกรณีที่ทรัสตีถูกถอดถอนหรือสำนักงำน ก.ล.ต. สั่งพักกำรประกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นกำรชั่วครำว หรือเพิกถอนกำรอนุญำตให้ประกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตีตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 17.3.1 (1)(ง)และ (จ)แห่งสัญญำนี้
ให้ทรัสตีรำยเดิมทำหน้ำที่ทรัสตีต่อไปแต่เฉพำะกำรดูแลรักษำประโยชน์
หรือกำรใช้สิทธิในกองทรัสต์เพื่อมิให้กองทรัสต์เสียหำย เสื่อมค่ำ หรือไร้
ประโยชน์จนกว่ำทรัสตีรำยใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(ง)

ในกรณีที่เกิดเหตุในกำรเปลี่ยนแปลงทรัสตี ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์เรียก
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยเร็วและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและได้รบั
อนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. เป็น ทรัสตีรำยใหม่เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ พิจ ำรณำแต่ ง ตั้ง ทั้ง นี้ ไม่ ตัด สิ ทธิ ท รัสตี รำยเดิ ม หรื อผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั สต์ ที่ จ ะเสนอชื่ อ บุ ค คลที่มี คุ ณ สมบั ติแ ละได้ รั บอนุ ญ ำตจำก
สำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อเป็นทรัสตีรำยใหม่

(จ)

ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตี แต่มิอำจแต่งตั้งทรัสตีรำยใหม่
เพรำะมีเหตุอันมิอำจหลีกเลี่ยงได้ ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศำลให้มีกำร
แต่งตั้งทรัสตีรำยใหม่ ถ้ำมิอำจแต่งตั้งได้ ให้ศำลมีคำสั่งเลิกทรัสต์ ทั้งนี้ ให้
ศำลมี อ ำนำจแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลใดเข้ ำ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตำม
พระรำชบัญญัติทรัสต์ โดยได้รับค่ำตอบแทนตำมที่ศำลกำหนดให้
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(3)

ผลของกำรเปลี่ยนแปลงทรัสตี
(ก)

กำรเปลี่ยนแปลงทรัสตี ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 17.3 แห่งสัญญำนี้ไม่ได้มี
ผลกระทบต่อกำรมีผลบังคับใช้ของสัญญำนี้และไม่มีผลกระทบต่อสถำนะ
ของกองทรัสต์

(ข)

เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงทรัสตีตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 17.3 แห่งสัญญำนี้
ทรัสตีรำยเดิมต้องดำเนินกำรตำมที่จำเป็นเพื่อให้ทรัสตีรำยใหม่มีสิทธิโดย
สมบูร ณ์เ หนื อกองทรั สต์ และเพื่อ ให้ ทรั ส ตี รำยใหม่ท รำบเกี่ย วกั บกำร
จัดกำรกองทรัสต์ที่ผ่ำนมำและที่ต้องทำต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสำร
หลักฐำน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทรัสต์เพื่อให้ทรัสตีรำย
ใหม่สำมำรถทำหน้ำที่ต่อไปได้ ทั้งนี้ในกำรส่งมอบดังกล่ำว ให้ทรัสตีรำย
เดิมลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่
ส่งมอบให้ทรัสตีรำยใหม่และมอบหนังสือดังกล่ำวให้ทรัสตีรำยใหม่เก็บ
รักษำไว้
ให้ทรัสตีรำยเดิมดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบ (30)
วันนับแต่วันที่ทรัสตีรำยใหม่เข้ำปฏิบัติหน้ำที่

(ค)

เมื่อทรัสตีรำยใหม่เข้ำทำหน้ำที่แทนทรัสตีรำยเดิม และมีสิทธิโดยสมบูรณ์
เหนือกองทรัสต์ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 17.3.1(3)(ข) แห่งสัญญำนี้ ให้ทรัส
ตีร ำยใหม่ ต้ อ งผู ก พั น ตำมสิ ท ธิ แ ละหน้ ำ ที่ ข องคู่ สัญ ญำที่ ก ำหนดไว้ ใ น
สัญญำนี้ทุกประกำร รวมทั้งเข้ำสวมสิทธิเป็นคู่ควำมในคดีหรือเป็ นฝ่ำยที่
ต้องผูกพันตำมคำพิพำกษำ
นอกจำกนี้ทรัสตีรำยใหม่มีหน้ำที่แก้ไขเพิ่มเติมสัญญำนี้และต้องแจ้งเป็น
ลำยลักษณ์อักษรให้บุคคลภำยนอกที่ตนทรำบว่ำเป็นคู่สัญญำกับทรัสตี
รำยเดิมว่ำ ตนได้เข้ำสวมสิทธิและหน้ำที่แทนทรัสตีรำยเดิมแล้ว

17.3.2 กำรลำออกของทรัสตี
หำกทรัสตีประสงค์ที่จะลำออก ให้ทรัสตีแจ้งกำรลำออกเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำม (3) เดือนพร้อมทั้งเสนอผู้ที่จะทำหน้ำที่
เป็นทรัสตีรำยใหม่ให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจำรณำลงมติเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งทรัสตีรำย
ใหม่และปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที่สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ทั้งนี้ ต้อง
ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในกำรนี้ ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้จัดกำร
กองทรัสต์มีสิทธิเสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและได้รับอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต.
เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ พิ จ ำรณำ คั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง เป็ น ทรั สตี ร ำยใหม่ ข อง
กองทรัสต์ด้วย และให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรแต่งตั้งบุคคล
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ใหม่ (ซึ่งมีคุณสมบัติและได้รับอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต.) ให้เป็นทรัสตีรำยใหม่ของ
กองทรัสต์แทนที่ทรัสตีรำยเดิม ในกำรนี้ ให้ทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์หำรือร่วมกันโดย
สุจริตเพื่อกำหนดบุคคลผู้มีคุณสมบัติและได้รับอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. และเสนอต่อ ที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นทรัสตีรำยใหม่ของกองทรัสต์ โดยทรัสตีรำย
ใหม่นี้จะต้องเข้ำทำสัญญำเพิ่มเติมสัญญำนี้กับทรัสตีรำยเดิมและผู้จัดกำรกองทรัสต์
หำกพ้นกำหนดระยะเวลำสำม (3) เดือนนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับหนังสือแจ้งกำร
ลำออกจำกทรัสตีรำยเดิมแล้วและผู้จัดกำรกองทรัสต์ยังไม่สำมำรถแต่งตั้งทรัสตีรำยใหม่ได้
ให้ทรัสตีมีสิทธิแต่งตั้งบุคคลที่ทรัสตีคัดเลือก (โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและได้รับอนุญำต
จำกสำนักงำน ก.ล.ต.) ให้เป็นทรัสตีรำยใหม่
ในกรณีที่มีทรัสตีลำออกตำมข้อสัญญำนี้ ให้กำรพ้นจำกตำแหน่งของทรัสตีมีผลเมื่อทรัสตีรำย
ใหม่เข้ำทำหน้ำที่เป็นทรัสตีรำยใหม่ของกองทรัสต์ โดยให้ทรัสตีรำยเดิมทำหน้ำที่ทรัสตีต่อไป
จนกว่ำทรัสตีรำยใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์
17.4

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของทรัสตี
17.4.1 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ำทรัสตีขำดควำมเป็นอิสระ และจะรับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์มิได้
(1)

(2)

มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ในลักษณะดังต่อไปนี้
(ก)

เป็นผู้ถือหุ้นในผู้จัดกำรกองทรัสต์ เกินร้อยละห้ำ (5) ของจำนวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของผู้จัดกำรกองทรัสต์ดังกล่ำว

(ข)

มีผู้จัดกำรกองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้นในทรัสตี เกินร้อยละห้ำ (5) ของจำนวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของทรัสตีดังกล่ำว

(ค)

มี ผู้ ถื อ หุ้ น รำยใหญ่ ใ นทรั ส ตี เ ป็ น บุ ค คลเดี ย วกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น รำยใหญ่ ใ น
ผู้จัดกำรกองทรัสต์

(ง)

มี ก รรมกำรหรื อ ผู้ บ ริ ห ำรของทรั ส ตี เ ป็ น บุ ค คลเดี ย วกั บ กรรมกำรหรื อ
ผู้บริหำรของผู้จัดกำรกองทรัสต์

(จ)

มีควำมเกี่ยวข้องไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ใน
ลักษณะทำนองเดียวกับ 17.4.1(ก) ถึง 17.4.1(ง) ข้ำงต้น หรือในลักษณะ
อื่นอย่ำงมีนัยสำคัญในประกำรที่อำจเป็นเหตุให้ทรัสตีขำดควำมเป็นอิสระ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่

เป็ น หรื อ มี ค วำมเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ที่ จ ะจ ำหน่ ำ ย โอน ให้ เ ช่ ำ หรื อ ให้ สิ ท ธิ ใ น
อสังหำริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ ในลักษณะที่ทำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนที่
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เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์หรือกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ได้
อย่ำงเป็นอิสระ
หำกปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังจำกกำรเข้ำรับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ว่ำ ทรัสตี
ขำดควำมเป็นอิสระตำมวรรหนึ่ง ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดังกล่ำวต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
พร้อมทั้งแสดงมำตรกำรที่สมเหตุสมผลและน่ำเชื่อได้ว่ำจะทำให้ทรัสตีสำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเป็นอิสระภำยในสิบห้ำ (15) วัน นับแต่วันที่ปรำกฏข้อเท็จจริง
ดังกล่ำว และให้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรที่แสดงไว้นั้น เว้นแต่สำนักงำน ก.ล.ต. จะ
มีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
17.4.2 ภำยใต้ บั ง คับ ตำมข้ อ 17.4.1 แห่ ง สั ญญำนี้ ทรั สตี จ ะกระท ำกำรใดที่ เป็ น กำรขั ด แย้ ง กั บ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ หรืออำจทำให้ทรัสตีขำดควำมเป็นอิสระมิได้ เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1)

เป็ นธุ รกรรมที่มี มำตรำกำร หรื อกลไกตรวจสอบและถ่ วงดุ ลควำมเป็ นธรรมของ
ธุรกรรมดังกล่ำว

(2)

ในกรณีที่เป็นกำรทำธุรกรรมที่เป็นกำรขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้องมี
กำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทรำบก่อนอย่ำงพอเพียงแล้ว โดย
บุคคลดังกล่ำวไม่คัดค้ำน หรือคัดค้ำนในจำนวนที่น้อยกว่ำหลักเกณฑ์ตำมประกำศ
สำนักงำน ก.ล.ต. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำที่เป็นกำรขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

17.4.3 ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เกิดขึ้น ทรัสตีต้องดำเนินกำรให้มั่นใจได้ว่ำผู้ลงทุน
ได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมและเหมำะสม โดยกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ระหว่ำงกองทรัสต์กับทรัสตีให้รวมถึงกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้

18.

(1)

ทรัสตีต้องไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อำจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์
และหำกมีกรณีที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต้องสำมำรถแสดงได้
ว่ ำ มี ก ลไกที่ จ ะท ำให้ เ ชื่ อ มั่ น ได้ ว่ ำ กำรบริ ห ำรจั ด กำรกองทรั ส ต์ จ ะเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(2)

กองทรัสต์จะไม่เข้ำทำรำยกำรใดที่อำจส่งผลให้ทรัสตีไม่สำมำรถทำหน้ำที่ได้อย่ำง
เป็นอิสระ เช่น กำรซื้ออสังหำริมทรัพย์จำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีซึ่งอำจทำ
ให้ทรัสตีไม่สำมำรถให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบและสอบทำน (กำรทำ Due
Diligence) ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้อย่ำงเป็นอิสระ เป็นต้น

ผู้จัดการกองทรัสต์
18.1

กำรแต่งตั้งและค่ำตอบแทนผู้จัดกำรกองทรัสต์
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การแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัทฯ มีคุณสมบัติ ควำมรู้และควำมสำมำรถ ตลอดจนควำมพร้อมของระบบงำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่
เป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศสช. 29/2555 รวมถึงประกำศอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
โดยสัญญำนี้ บริษัทฯ ตกลงที่จะเข้ำรับดูแลจัดกำรทรัพย์สินของกองทรัสต์ตำมที่ได้รับมอบหมำย
จำกทรัสตี โดยมีขอบเขต อำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำนี้ กฎหมำย
หลั กเกณฑ์ แ ละประกำศที่เ กี่ ยวข้ อง ตลอดจนสั ญ ญำแต่ง ตั้ง ผู้ จัด กำรกองทรัสต์ และข้ อตกลงอื่ น
ระหว่ำงผู้จัดกำรกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ำมี)
ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์
ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้รับค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติหน้ำที่จัดกำรกองทรัสต์ตำมสัญญำนี้ โดยอัตรำ
ค่ำตอบแทน หลักเกณฑ์และวิธีกำรคำนวณและชำระค่ำตอบแทนให้แก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ให้เป็นไป
ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินอัตรำที่ระบุในสั ญญำนี้ และ
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
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18.2

สิทธิ หน้ำที่และควำมรับผิดของผู้จัดกำรกองทรัสต์
สิทธิ
18.2.1 ผู้จัดกำรกองทรัสต์สำมำรถเบิกจ่ำยทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ กำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวกระทำได้
เฉพำะกรณีที่เป็นกำรเบิกจ่ำยจำกบัญชีเพื่อกำรดำเนินกำรงำนและบัญชีประจำวัน (petty
cash) ภำยใต้วงเงินตำมที่ได้รับอนุมัติจำกทรัสตี ซึ่งผู้จัดกำรกองทรัสต์เป็นผู้ที่ได้รับมอบ
อำนำจจำกทรัสตีในกำรลงนำมแทนทรัสตี ตำมที่ได้รับกำรอนุมัติจำกทรัสตี และให้ผู้จัดกำร
กองทรัสต์จัดทำและจัดส่งรำยงำนกำรเบิกจ่ำยให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสำมำรถตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวและชำระเงินเข้ำบัญชีเพื่อกำรดำเนินงำน
หน้าที่
ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกทรัสตี โดย
ผู้จัดกำรกองทรั สต์ต้องปฏิบัติหน้ ำที่ ในฐำนะที่เป็ นผู้ที่มีวิช ำชีพซึ่ง ได้รับควำมไว้ว ำงใจ ด้ วยควำม
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่ำงเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้
ถือ หน่ ว ยทรัสต์ โดยรวม และเป็ น ไปตำมสั ญ ญำนี้ กฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนสัญ ญำแต่ ง ตั้ ง
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสำรที่เปิดเผยแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ำมี) และมติ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และต้องรับผิดอย่ำงไม่มีข้อจำกัดควำมรับผิดในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่
ปฏิบัติหน้ำที่ และ/หรือปฏิบัติหน้ำที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีอำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลจัดกำรกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงกำรลงทุนในทรัพย์สินของ
กองทรัสต์
ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกทรัสตีในเรื่องดังต่อไปนี้
18.2.2 หน้ำที่ในกำรดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์
ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักกำรดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
(1)
(2)

(3)

(4)

มีเงินทุนที่เพียงพอต่อกำรดำเนินธุรกิจและควำมรับผิดชอบอันอำจเกิดขึ้นจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้อย่ำงต่อเนื่อง
เปิดเผย ให้ควำมเห็น หรือให้ข้อมูลที่มีควำมสำคัญและเกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอใน
กำรตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยข้อมูลดังกล่ำวต้องสื่อสำรได้อย่ำงชัดเจนไม่
บิดเบือนและไม่ทำให้สำคัญผิด
ไม่ น ำข้ อ มู ล จำกกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ ำ งไม่
เหมำะสมไม่ว่ำเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่นใด หรือทำให้เกิดควำมเสียหำยหรือ
กระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์
ปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวังไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และในกรณี
ที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เกิดขึ้นต้องดำเนินกำรให้มั่นใจได้ว่ำผู้ลงทุนได้รับ
กำรปฏิบัติที่เป็นธรรมและเหมำะสม
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(5)

(6)

ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์พ ระรำชบัญญัติทรัสต์และกฎหมำยอื่น ที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของกองทรัสต์ตลอดจนจรรยำบรรณและมำตรฐำนใน
กำรประกอบวิ ชำชี พที่ ก ำหนดโดยสมำคมที่ เ กี่ ยวเนื่อ งกั บธุ ร กิจ หลั กทรั พย์ ห รื อ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่สำนักงำน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนุโลมและไม่
สนับสนุน สั่งกำรหรือให้ควำมร่วมมือแก่บุคคลใดในกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือ
ข้อกำหนดดังกล่ำว
ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของทรัสตีหรือสำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงกำร
เปิดเผยข้อมูลที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์อย่ำงมีนัยสำคัญ
หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทรำบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้รวมถึงหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก)

จัดทำและจัดเก็บข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ในกำรบริหำรจัดกำร
กำรควบคุมภำยใน และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ โดยเมื่อทรัส
ตีประสงค์จะตรวจสอบกำรจัดกำรในเรื่องใด ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องให้
ควำมร่วมมือในกำรนำส่งข้อมูลและเอกสำรหลักฐำน รวมทั้งให้เข้ำไป
ตรวจสอบในสถำนที่ ตั้ ง ของอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ต ำมที่ ท รั สตี ร้ อ งขอ เพื่ อ
ให้ ทรั สตี สำมำรถตรวจสอบให้เ ป็น ที่มั่ นใจได้ว่ ำผู้ จัด กำรกองทรั สต์ ไม่
ปฏิ บั ติ ฝ่ ำ ฝื น กฎหมำย หรื อ ข้ อ ก ำหนดแห่ ง สั ญ ญำนี้ หรื อ ไม่ รั ก ษำ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ ในกำรเข้ำไปตรวจสอบสถำนที่ตั้ง
ของอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ทรั ส ตี จ ะต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ท รำบ
ล่ ว งหน้ ำ ตำมสมควร และ หำกอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ นั้ น ให้ เ ช่ ำ ไปแล้ ว
ระยะเวลำที่ทรัสตีแจ้งดังกล่ำวต้องไม่น้อยกว่ำระยะเวลำแจ้งขอตรวจ
ทรัพย์ที่เช่ำที่กำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ

(ข)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่จัดทำและจัดส่งข้อมูลเอกสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับ
กำรจัดโครงสร้ำงรำยได้ของกองทรัสต์ วิธีกำรจัดหำและจัดเก็บรำยได้
ค่ำ ใช้ จ่ ำยต่ ำงๆ ที่ สำมำรถเรี ย กเก็บ จำกกองทรัสต์ สั ญญำที่ผู้จั ดกำร
กองทรัสต์ได้ทำในนำมกองทรัสต์กับบริษัทหรือบุคคลต่ำงๆ ให้แก่ทรัสตี
เพื่อให้ทรัสตีนำมำวำงแผนปฏิบัติงำนในกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำร
บริหำรจัดกำร กำรควบคุมภำยใน และกำรเปิดเผยข้อมูลของกองทรัส ต์
ดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แห่งสัญญำข้อนี้ คู่สัญญำตกลงกันว่ำ ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์มี
หน้ำที่ต้องประสำนงำน และจัดส่งข้อมูลเอกสำรต่ำง ๆ แก่ทรัสตี โดยมีเอกสำร
ควำมถี่ และกำหนดเวลำตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์ ซึ่ง
รวมถึงเอกสำรอื่นใดที่ทรัสตีร้องขอตำมจำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร
กองทรัสต์ ภำยในกำหนดเวลำอันสมควร
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18.2.3 หน้ำที่ในกำรจัดระบบงำนของผู้จัดกำรกองทรัสต์
เพื่อให้กำรดูแลจัดกำรกองทรัสต์ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกทรัสตี ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องจัดให้มีระบบงำนที่มีคุณภำพและสำมำรถรองรับ
งำนในควำมรั บ ผิด ชอบได้ อ ย่ ำ งครบถ้ ว น โดยกำรจัด ให้ มี ร ะบบงำนตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ น
ประกำศ สช. 29/2555 หลักเกณฑ์ที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดในแนวปฏิบัติในกำรจัดกำร
กองทุนและทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติม และประกำศอื่นที่
เกี่ยวข้องตำมที่ สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
18.2.4 หน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์
(1)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ดูแลจัดกำรกองทรัสต์ในส่วนที่เป็นกำรดำเนินงำนทำง
ธุรกิจซึ่งรวมถึงกำรลงทุนกำรกู้ยืมเงินและก่อภำระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์
กำรเข้ำทำสัญญำและกำรดำเนินกิจกำรต่ำงๆ เพื่อกองทรัสต์ทั้งนี้ภำยในขอบเขต
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเท่ำที่สัญญำนี้ได้ระบุไว้

(2)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่จัดทำและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูล
ตำมมำตรำ 56 และมำตรำ 57 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นตำมที่
กำหนดในสัญญำนี้และสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์

(3)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่จัดให้มีกำรประกันภัย กับผู้รับประกันภัยที่ทรัสตียอมรับ
เพื่อประกันภัยควำมรับผิดที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินธุรกิจหรือกำรปฏิบัติงำนของ
ตนในฐำนะเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร ผู้บริหำร
และพนักงำนของตน ตลอดระยะเวลำที่ได้รับควำมเห็นชอบเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์
ภำยในขอบเขตแห่งอำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่พระรำชบัญญัติทรัสต์
ประกำศที่เกี่ยวข้องและสัญญำนี้ได้กำหนดไว้ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงควำมรับผิดต่อ
บุคคลภำยนอกที่เกิดจำกกำรที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน
ของผู้จัดกำรกองทรัสต์มีเจตนำกระทำละเมิดต่อบุคคลภำยนอกนั้น หรือประมำท
เลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงจนเป็นผลละเมิดต่อบุคคลภำยนอกนั้น อนึ่งวงเงินประกันภัย
ให้เป็นไปตำมที่ทรัสตีเห็นว่ำเพียงพอและเหมำะสม

(4)

ในกำรทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย
(ก)

ดำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรจำหน่ำยจ่ำยโอนอสังหำริมทรัพย์หรือ
กำรเข้ำทำสัญญำที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์เป็นไป
อย่ำงถูกต้องและมีผลใช้บังคับได้ตำมกฎหมำย
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(ข)

ดำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์
เป็นไปอย่ำงเหมำะสมโดยอย่ำงน้อยต้องมีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
 กำรประเมิ น ควำมพร้ อ มของตนเองในกำรบริ ห ำรกำรลงทุ น ใน
อสังหำริมทรัพย์นั้น ๆ ก่อนรับเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุน
เพิ่มเติมในอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวเพื่อกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี
 กำรวิเครำะห์และศึกษำควำมเป็นไปได้และกำรตรวจสอบและสอบ
ทำน (กำรทำdue diligence) อสังหำริมทรัพย์ตลอดจนกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆที่อำจเกิดจำกกำรลงทุนในอสั งหำริมทรัพย์นั้นๆ
พร้อมทั้งจัดให้มีแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้วยทั้งนี้ควำมเสี่ยง
ดังกล่ำวให้หมำยควำมรวมถึงควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
หรือก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ (ถ้ำมี) เช่น ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำก
กำรก่ อ สร้ ำ งล่ ำ ช้ ำ และกำรไม่ ส ำมำรถจั ด หำประโยชน์ จ ำก
อสังหำริมทรัพย์ได้ เป็นต้น

(5)

ผู้จั ดกำรกองทรัสต์มี หน้ ำที่ จัดให้ มีกำรประชุมผู้ถื อหน่วยทรัสต์ตำมที่ก ำหนดใน
สัญญำนี้

(6)

ในกรณีที่มีก ำรแต่ง ตั้ง ที่ป รึก ษำเพื่อ ให้คำปรึก ษำหรื อ คำแนะนำเกี่ย วกับ กำร
ลงทุน ในอสังหำริมทรัพย์และกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก)

ดำเนินกำรให้ที่ปรึกษำแจ้งกำรมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำ

(ข)

มิให้ที่ปรึกษำผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมเข้ำร่วมพิจำรณำในเรื่องนั้น

(7)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ จัดทำและจัดเก็บข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ใน
กำรบริหำรจัดกำร กำรควบคุมภำยใน และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
โดยเมื่อทรัสตีจะตรวจสอบกำรจัดกำรในเรื่องใด ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ให้
ควำมร่วมมือและนำส่งข้อมูลและเอกสำรหลักฐำน รวมทั้งให้เข้ำไปตรวจสอบใน
สถำนที่ตั้งของอสังหำริมทรัพย์ตำมที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ทรัสตีสำมำรถตรวจสอบ
ให้มั่นใจได้ว่ำ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่ได้ปฏิบัติฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือข้อกำหนดของ
สัญญำนี้ หรือไม่รักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(8)

จัดทำและจัดส่งข้อมูลเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดโครงสร้ำงกองทรัสต์ วิธีกำร
ปล่อยเช่ำ กำรจัดหำและจัดเก็บรำยได้ ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่สำมำรถเรียกเก็บจำก
กองทรัสต์ สัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงกองทรัสต์และบริษัทหรือบุคคลต่ำง ๆ ให้แก่ทรัสตี
ในช่วงระยะเวลำก่อนจัดตั้งกองทรัสต์ นอกจำกนี้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์และทรัสตีต้อง
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ประสำนงำนและท ำข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของข้ อ มู ล เอกสำรหลั ก ฐำน
ประกอบกำรทำธุรกรรม และรำยงำนต่ำง ๆ รวมทั้งควำมถี่และระยะเวลำที่ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ต้องนำส่งข้อมูลและเอกสำรดังกล่ำวให้แก่ทรัสตี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ใน
กำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์
(9)

ในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ประสงค์จะให้บุคคลอื่นรับดำเนินกำรในงำนที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของตน ต้องระบุเรื่องดังกล่ำวพร้อมทั้งระบุหน้ำที่ของผู้จัดกำร
กองทรัสต์ในกำรคัดเลือกผู้รับดำเนินกำรด้วยควำมระมัดระวัง ตลอดจนกำรกำกับ
และตรวจสอบกำรดำเนินกำรของผู้รับดำเนินกำรไว้ด้วย ทั้งนี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ
กำรมอบหมำยงำนต้องไม่มีสำระที่ขัดหรือแย้งกับประกำศ สช. 29/2555

(10)

กำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ของ
ผู้จั ดกำรกองทรัสต์ต ำมที่ก ำหนดไว้ ใ นสั ญญำนี้ พระรำชบั ญญั ติท รัสต์ สัญ ญำ
แต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ กฎหมำยและประกำศอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในกรณี ที่
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ประสงค์จะมอบหมำยให้บุคคลอื่นเป็น ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์
(Property Manager) บริหำรอสังหำริมทรัพย์แทนตน ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่
คัดเลือกผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) ที่มีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ซึ่งเป็นกองทรัสต์ ตลอดจนจัดทำ
สัญญำแต่งตั้ งผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ให้สอดคล้องและไม่ขัดกับสัญญำนี้ และ
ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property Manager)
ดั ง กล่ ำ วเพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ไปตำมที่ ก ำหนดใน
สัญญำนี้ สัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์ สัญญำแต่งตั้งผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์
พระรำชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกำศต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) ที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์คัดเลือกและ
แต่ ง ตั้ ง มี ขอบเขตอ ำนำจ หน้ ำที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบตำมที่ ก ำหนดในสั ญ ญำ
แต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ำรอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ที่ สำนั ก งำน ก.ล.ต.
กำหนดในแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรกองทุนและทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่เลือกผู้รับมอบหมำยด้วย
ควำมรอบคอบระมั ด ระวั ง รวมทั้ ง ก ำกั บ และตรวจสอบกำรจั ด กำรแทนอย่ ำ ง
เพียงพอ
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ปล่อ ยเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้
เช่ำรำยเดียวโดยกองทรัสต์ได้รับค่ำตอบแทนทั้งหมดหรือบำงส่วนในรูปส่วนแบ่ง
กำไร (Profit Sharing) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องมีระบบในกำรคัดเลือกและติดตำม
ตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ ง ำนของผู้ เ ช่ ำ รำยเดี ย วนี้ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั บ กำรว่ ำ จ้ ำ ง
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ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) ข้ำงต้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ
ผู้เช่ำรำยเดียวนี้จะสำมำรถจ่ำค่ำเช่ำให้แก่กองทรัสต์ได้ครบถ้วนตำมเงื่อนไขของ
สัญญำเช่ำและรำยได้ไม่รั่วไหล อันอำจทำให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลตอบแทนอย่ำง
เต็มที่ตำมที่กองทรัสต์พึงได้รับ
ขอบเขตอำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์โดยหลักแล้วมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมกลยุทธ์และแนวนโยบำย
ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์กำหนดไว้ ทั้งนี้
ขอบเขตอำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์รวมถึงแต่
ไม่จำกัดเพียงขอบเขตอำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1)

หน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ที่ ผู้ จั ด กำรกองทรั สต์ ก ำหนดไว้ โดยจะช่ ว ยผู้ จั ด กำร
กองทรัสต์ดูแล และบำรุงรักษำอสังหำริมทรัพย์และทรัพย์สินใดๆตำมที่
จำเป็นให้อยู่ในสภำพที่ดีเพื่อประโยชน์ในกำรบริกำร บริหำรและจัดหำ
ผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพ 7ย์ของกองทรัสต์ อำนวยควำมสะดวก
ให้ กั บ ทรั สตี บริ ษั ท ประเมิ น ค่ ำ ทรั พ ย์ สิน ของกองทรั ส ต์ และผู้ จั ด กำร
กองทรัสต์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ตำมที่เกี่ยวข้องจำเป็น
และเหมำะสม ด ำเนิ น กำรใดๆร่ ว มกั บ ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ เ พื่ อ ท ำให้
กองทรัสต์ได้มำซึ่งใบอนุญำต และ/หรือ เอกสำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องและ
จำเป็นในกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ จัดหำ
ผู้เช่ำเพื่อเช่ำพื้นที่ในโครงกำร ประสำนงำนรวมถึงเจรจำกับผู้เช่ำในกำร
เข้ ำ ท ำสั ญ ญำเช่ ำ พื้ น ที่ สั ญ ญำบริ ก ำร หรื อ สั ญ ญำอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกั บ
โครงกำร จัดส่งรำยได้ นำส่งค่ำใช้จ่ำย และชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรดำเนินงำนกองทรัสต์ รวมถึงบริหำรงำนให้เป็นไปตำมสัญญำต่ำงๆ
ให้ควำมช่วยเหลือให้แก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ตำมที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ร้อง
ขออย่ำงสมเหตุสมผลในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ประสงค์จะขำย โอน ให้
เช่ ำ โอนสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ หรื อ จ ำหน่ ำ ย (ถ้ ำ มี ) ไม่ ว่ ำ โดยวิ ธี ใ ดๆ ซึ่ ง
อสังหำริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น ติดต่อ ประสำนงำน ให้ข้อมูล ยื่นเอกสำร
และน ำส่ ง ค่ ำ ธรรมเนี ย มและภำษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น อั น เกิ ด จำก
อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั สต์ มี ห น้ ำ ที่ ต้ อ งช ำระ ภำษี หั ก ณ ที่ จ่ ำ ยอั น
เนื่องจำกกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร และ/หรือภำษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรโครงกำร ต่ อ พนั ก งำน
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องหน่ ว ยงำนรำชกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ด ำเนิ น กำร และ/หรื อ
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ประสำนงำนกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ และให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ ในกำรจัดกำรให้ผู้เช่ำของทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้รับบริกำร
สำธำรณูปโภคต่ำงๆในโครงกำรฯ ดำเนินกำรอื่ นใดที่จำเป็นเพื่อให้กำร
บริ ห ำรอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น ไปตำมโครงกำรจั ด กำรกองทรั ส ต์ แ ละ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
(2)

กำรจั ด ท ำบั ญ ชี แ ละรำยงำน เอกสำรกำรจั ด กำร และกำรตรวจสอบ
ภำยใน
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์จะปฏิบัติตำมแนวทำงกำรจัดทำบัญชี รำยงำน
และกำรตรวจสอบภำยในตำมที่ ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ก ำหนด โดยจะ
จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนใดๆ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทำงกำรบัญชีที่
เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ผู้สอบ
บัญชี และ/หรือ ทรัสตีหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยสำมำรถตรวจสอบได้
ดำเนินกำรส่งมอบบรรดำเอกสำรใด ๆ ที่ ได้รับกำรร้องขอให้แก่ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ ผู้สอบบัญชี และ/หรือ ทรัสตี (แล้วแต่กรณี) ภำยใน 15 (สิบ
ห้ำ) วันทำกำรนับแต่วันที่ได้ทรำบถึงหรือควรทรำบถึงกำรร้องขอดังกล่ำว
เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรหรือคู่สัญญำตกลงเป็นอย่ำงอื่น รวมถึงจัดให้มี
บัญชีและรำยงำนต่ำง ๆ ตำมที่ ได้รับมอบหมำยจำกผู้จัดกำรกองทรัสต์
เพื่อจัดส่งบัญชี รำยงำน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์
ภำยในระยะเวลำที่ ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ก ำหนด ทั้ ง นี้ ผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์จะจัดทำบัญชีดังกล่ำวตำมหลักกำรบัญชีที่เป็นที่รับรอง
โดยทั่วไป และจะดำเนินกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรบัญชี
และกำรบันทึกบัญชีเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อยห้ำ (5) ปี ให้อยู่ในสภำพ
สมบูรณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์เข้ำตรวจสอบรวมถึง
อำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) โดย
ผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือ ทรัสตี ตำมที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือทรัสตีร้องขอ

(3)

กำรตลำด
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์จะปฏิบัติตำมกลยุทธ์และแนวทำงกำรตลำดที่
ผู้จัดกำรกองทรัสต์กำหนดไว้ โดยจะพัฒนำและจัดให้มีแผนกำรโฆษณำ
แผนกำรส่งเสริมกำรขำย สำหรับอสังหำริมทรัพย์ โดยที่บรรดำค่ำใช้จ่ำย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรดังกล่ำว ผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ซึ่งต้องเป็นไปตำมที่กำหนดไว้
ในแผนกำรดำเนินงำนประจำปี
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(4)

หน้ำที่ในกำรทำสัญญำในกำรจัดหำผลประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์จะปฏิบัติตำมกลยุทธ์และแนวทำงในกำรจัดหำ
ผลประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์โดยจัดทำสัญญำเช่ำพื้นที่
สัญญำบริกำร และสัญญำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ที่มีระยะเวลำ
สอดคล้องกับสัญญำกำรเข้ำลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ หรือมีระยะเวลำ
เป็ นไปตำมที่ผู้จั ดกำรกองทรัสต์ กำหนด ด ำเนิ น กำรใดๆที่ จ ำเป็ นและ
เหมำะสมเพื่ อให้ ผู้เ ช่ ำ ปฎิ บั ติต ำมหน้ ำที่ เงื่ อ นไข และ/หรื อข้ อ ตกลงที่
กำหนดไว้ในสัญญำเช่ำพื้นที่ สัญญำบริกำร และสัญญำอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำร ประสำนงำนกับผู้จัดกำรกองทรัสต์และอำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ผู้เช่ ำในเรื่อ งที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไขและ/หรือเลิ ก
สั ญ ญำข้ ำ งต้ น จั ด หำ อ ำนวยควำมสะดวก รวมทั้ ง ประสำนงำนกั บ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ในกรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์ในกำรเพิ่มหรือลดพื้ นที่
ที่ใช้หำผลประโยชน์

ความรับผิด
18.2.5 ในกรณีที่ ผู้จัด กำรกองทรัสต์ บริ หำรจัด กำรกองทรัสต์ ไม่ เป็ น ไปตำมที่ ก ำหนดใน สัญ ญำ
ก่ อ ตั้ ง ทรั สต์ สั ญ ญำแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด กำรกองทรั สต์ ห รื อ พระรำชบั ญ ญั ติ ท รั สต์ หรื อ ผู้ จั ด กำร
กองทรั สต์ ละเลยไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ต ำมที่ ร ะบุ ไว้ ใ นสั ญ ญำแต่ ง ตั้ ง
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมประมำทเลินเล่อ หรือจงใจกระทำผิดหน้ำที่
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์และต้องรับผิดอย่ำงไม่มี
ข้อจำกัดควำมรับผิดในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติหน้ำที่ ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์มี
อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลจัดกำรกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงกำร
ลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์
18.2.6 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยที่
เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือบุคคลใดๆ จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้จัดกำร
กองทรัสต์ หำกผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยง
ผู้มีวิ ชำชี พ รวมทั้ งด้ว ยควำมชำนำญ โดยปฏิ บัติต่ อผู้ ถื อหน่ วยทรัสต์ อย่ ำงเป็นธรรมเพื่ อ
ประโยชน์ สูง สุ ด ของผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ และเป็ น ไปตำมสั ญ ญำนี้ สั ญ ญำแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด กำร
กองทรัสต์ ตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ลงทุน (ถ้ำมี)
ในกำรนี้แม้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์หรือผู้ถือ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ต ำมวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้จั ด กำรกองทรั สต์ ยั ง มี ห น้ ำ ที่ ด ำเนิ น กำรเรี ย กร้ อ งต่ อ ผู้ ที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยแก่ ก องทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ ให้ ก องทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ได้รับชดเชยควำมเสียหำยตำมควำมเป็นจริง
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18.3

กำรเปลี่ยนแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์
18.3.1 เหตุในกำรเปลี่ยนแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์มีดังต่อไปนี้
(1)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ลำออกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 18.3.3
แห่งสัญญำนี้

(2)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ถูกถอดถอนจำกกำรทำหน้ำที่เพรำะเหตุดังต่อไปนี้
(ก)

เมื่ อ ปรำกฏว่ ำ ผู้ จั ด กำรกองทรั สต์ มิ ได้ จั ด กำรกองทรั สต์ ต ำมหน้ ำ ที่ ใ ห้
ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำนี้ สัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำร
กองทรัสต์พระรำชบัญญัติทรัสต์หรือประกำศของสำนักงำน ก.ล.ต. หรือ
ประกำศที่เกี่ยวข้องอื่นใด และกำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่นั้นทรัสตีเห็นว่ำเป็น
กำรก่อหรืออำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อกองทรัสต์และ/
หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สำมำรถเยียวยำควำมเสียหำยนั้นได้ภำยใน
ระยะเวลำหกสิบ (60) วัน นับแต่ วันที่ทรัสตีแ จ้งให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์
ทรำบถึงเหตุดังกล่ำว

(ข)

ปรำกฏข้อเท็จจริงต่อทรัสตีว่ำผู้จัดกำรกองทรัสต์มีลักษณะไม่เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในหมวด 2
ตำมประกำศ สช. 29/2555 และไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมค ำสั่ ง ของสำนั ก งำน
ก.ล.ต. หรือปฏิบัติตำมคำสั่งแต่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ภำยในระยะเวลำที่
สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด

(ค)

ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำกำรให้ควำมเห็นชอบเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ของ
สำนักงำน ก.ล.ต. สิ้นสุดลงและผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่ได้รับกำรต่ออำยุ
กำรให้ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.

(3)

สำนักงำน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนกำรให้ควำมเห็นชอบเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือสั่ง
พักกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์เป็นเวลำเกินกว่ำ เก้ำสิบ (90) วัน ตำม
ประกำศ สช. 29/2555

(4)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์สิ้นสภำพนิติบุคคลหรือชำระบัญชี หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่ว่ำจะ
เป็นคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดหรือไม่ก็ตำม

18.3.2 วิธีกำรเปลี่ยนแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่
(1)

กรณีปรำกฏเหตุในกำรเปลี่ยนแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์ตำมข้อ 18.3.1 (ยกเว้นกรณี
ตำมข้อ 18.3.1 (2) (ก)) ให้ทรัสตีเป็นผู้มีอำนำจในกำรถอดถอนผู้จัดกำรกองทรัสต์
โดยไม่ต้องขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมข้อ 15.8.2(6) โดยในกำรดำเนินกำรแต่งตั้ง
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ผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่ ให้ทรัสตีขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตั้งผู้จัดกำร
กองทรัสต์รำยใหม่ภำยในหกสิบ (60) วันนับแต่วันที่ปรำกฏเหตุ(ยกเว้นกรณีตำมข้อ
18.3.1 (2) (ก)) และแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภำยในสำมสิบ
(30) วันนับแต่วันที่ได้รับมติ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ขอมติ แล้ว แต่ไม่ได้ รับมติ ให้ทรัสตี
ดำเนินกำรแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่ได้เองโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
กรณีปรำกฏเหตุใ นกำรเปลี่ยนแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์ตำมข้อ 18.3.1 (2) (ก)
ให้ทรัสตีเป็นผู้มีอำนำจในกำรถอดถอนผู้จัดกำรกองทรัสต์โดยให้ทรัสตีเรียกประชุม
ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ ขอมติ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ละด ำเนิ น กำรแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด กำร
กองทรัสต์รำยใหม่ภำยในเก้ำสิบ (90) วันนับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งจำกทรัสตีตำม
ข้อ 18.3.1 (2) (ก) และแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภำยในสำมสิบ
(30) วันนับแต่วันที่ได้รับมติทั้งนี้ในกรณีที่ขอมติเพื่อแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์รำย
ใหม่แล้วแต่ไม่ได้รับมติให้ทรัสตีดำเนินกำรถอดถอนผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยเดิมและ
แต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่ได้เองโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม
(2)

ในกำรถอดถอนผู้จัดกำรกองทรัสต์ภำยใต้ข้อ 18.3.2 ของสัญญำฉบับนี้ให้มีผลเมื่อ
มีกำรเลิกสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์โดยทรัสตี และทรัสตีไม่ต้องรับผิดชดใช้
ค่ ำ เสี ย หำยใดๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ เ พรำะกำรถอดถอนผู้ จั ด กำร
กองทรัสต์โดยอำศัยเหตุตำมสัญญำนี้และ/หรือตำมพระรำชบัญญัติทรัสต์ตลอดจน
ประกำศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3)

ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยเดิมมีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมที่จำเป็นเพื่อให้ทรัสตี หรือ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ร ำยใหม่ แล้วแต่กรณี สำมำรถปฏิบัติหน้ ำที่ต่อไปได้ ซึ่งกำร
ด ำเนิ น กำรดั ง กล่ ำ วรวมถึ งกำรลงลำยมื อชื่ อในหนั งสื อเพื่ อรั บรองควำมถู กต้ อง
ครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ทรัสตีหรือผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่ด้วย

(4)

อย่ ำงไรก็ ต ำม ในกรณี ที่ กองทรั สต์มี ก ำรกู้ยื ม เงิ น และสัญ ญำเงิ น กู้ มี ข้อ ก ำหนด
เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์ หำกปรำกฏว่ำผู้จัดกำรกองทรัสต์
ลำออก หรื อมี กำรเปลี่ย นแปลงผู้ จัด กำรกองทรัสต์ ทรั สตี จ ะด ำเนิน กำรแต่ง ตั้ ง
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ที่ผู้ให้กู้ยืมเงินแก่กองทรัสต์ให้ควำมเห็นชอบภำยในระยะเวลำที่
ตกลงในสัญญำเงินกู้

18.3.3 กำรลำออกจำกกำรเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์
หำกผู้จัดกำรกองทรัสต์ประสงค์ที่จะลำออกให้แจ้งกำรลำออกเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยกำรเผยแพร่ข่ำวผ่ำนระบบเผยแพร่ข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ และทรัสตีทรำบล่วงหน้ำไม่
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น้อยกว่ำหนึ่งร้อยยี่สิบ (120) วันก่อนวันที่กำหนดให้กำรลำออกมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ต้องไม่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และต่อทรัสตีและในระหว่ำงที่กำรลำออกยังไม่มี
ผลใช้บังคับนั้นให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ให้ควำมช่วยเหลือตำมสมควรแก่ทรัสตีในกำรแต่งตั้ง
บุคคลใหม่ (ซึ่งมีคุณสมบัติและได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้จัดกำร
กองทรัสต์รำยใหม่ของกองทรัสต์แทนที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยเดิมโดยในระหว่ำงที่ทรัสตียังไม่
สำมำรถแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่ได้นั้น ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยเดิมทำหน้ำที่
ต่อไปจนกว่ำผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่จะสำมำรถเข้ำปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้
อย่ำงสมบูรณ์ตำมสัญญำนี้
18.3.4 กำรดำเนินกำรกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
ไม่ว่ำกรณีใด หำกผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ทรัสตีจัดกำรกองทรัสต์
ตำมควำมจ ำเป็ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ยั บ ยั้ ง หรื อ จ ำกั ด มิ ใ ห้ เกิ ด ควำมเสี ย หำยอย่ ำ งร้ ำ ยแรงต่ อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งปวง โดยทรัสตีอำจมอบหมำยให้บุคคลอื่น
จัดกำรกองทรัสต์แทนในระหว่ำงนี้ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 17.2.8
(8) แห่งสัญญำนี้
18.3.5 หน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ภำยหลังจำกกำรลำออกหรือกำรสิ้นสุดของสัญญำนี้
เพื่อประโยชน์แห่งสัญญำข้อนี้ ถ้อยคำต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อนี้
เว้นแต่สัญญำจะได้กำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น
"ข้อมูลที่เป็นความลับ" หมำยควำมว่ำ บรรดำข้อมูลที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้ำของและ
เป็นข้อมูลที่เป็นควำมลับ และข้อมูลของกองทรัสต์ฯ และ/หรือของลูกค้ำของกองทรัสต์ใดๆ
หรือข้อมูลซึ่งโดยลักษณะของข้อมูลนั้นควรถือได้ว่ำเป็นข้ อมูลที่เป็นควำมลับ ซึ่งรวมถึง (แต่
ไม่จำกัดเพียง) ข้อควำมที่เป็นควำมลับนั้นๆ ควำมลับทำงกำรค้ำ ควำมรู้แห่งวิธีกำร (knowhow) กลยุทธ์ แนวควำมคิด กำรดำเนินงำน ข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ รำยชื่อ
ลูกค้ำ แผนงำน โอกำสทำงกำรตลำดและกำรดำเนินกำรธุรกิจต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลที่
ได้รับโดยทำงวำจำ ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร ที่บันทึกด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือใน
รูปแบบอื่น
"การชักชวน (Solicitation) " หมำยควำมว่ำ กำรกระทำใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
ไม่ว่ำในนำมของผู้จัดกำรกองทรัสต์ที่ลำออกเองหรือ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ในกรณีที่สัญญำนี้
สิ้นสุดลง หรือ ในนำมของบุคคลอื่น และ ไม่ว่ำเพื่อประโยชน์ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ที่ลำออก
เอง หรือของผู้จัดกำรกองทรัสต์ในกรณีที่ สัญญำนี้สิ้นสุดลง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
(ไม่ว่ำในฐำนะกรรมกำร ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ที่ปรึกษำ ตัวแทน หรือ ฐำนะอื่นใด) ซึ่งเป็นกำร
ชักชวน จูงใจ โฆษณำ หรือ พยำยำมจะชักชวน จูงใจ หรือ โฆษณำ หรือ กำรกระทำอื่นใดๆ ที่
เป็นกำรนำเสนอข้อมูลที่มีผลทำงธุรกิจ
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"ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ" หมำยควำมว่ำ กำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือ
กำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์
เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์
หรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องปฏิบัติต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง เมื่อธุรกรรมหรือกำรทำรำยกำรดังกล่ำว
คิด คำนวณเป็น มู ลค่ ำ ได้ ตั้ งแต่ ร้อ ยละสำม (3) ของสิ น ทรั พ ย์ที่ มี ตัว ตนสุ ท ธิข องผู้ จั ดกำร
กองทรัสต์หรือตั้งแต่สิบล้ำน (10,000,000) บำท ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำร
คำนวณขนำดของธุ รกรรมหรือ รำยกำรดั งกล่ำ วให้เ ป็ นไปตำมวิธี กำรคำนวณมู ลค่ ำของ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำ
ขนำดของธุรกรรมหรือรำยกำรดังกล่ำว ให้นับรวมขนำดของธุรกรรมหรือรำยกำรที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับกลุ่มบุคคลเดียวกัน
"ลูกค้าปัจจุบัน "หมำยควำมว่ำ บุคคลใดๆ ที่เป็นลูกค้ำ เป็นคู่ค้ำ เป็นคู่สัญญำ หรือ เป็นผู้
ร่วมลงทุนปัจจุบันของกองทรัสต์ หรือบุคคลที่มีแนวโน้มว่ำจะเป็นลูกค้ำ จะเป็นคู่ค้ำ จะเข้ำทำ
สัญญำ หรือจะเข้ำร่วมลงทุนกับกองทรัสต์
เมื่อผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้ยื่นหนังสือลำออกต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์และทรัสตีโดยชอบตำมที่
กำหนดไว้ในข้อ 18.3.3 แห่งสัญญำนี้ และกำรลำออกมีผลใช้บังคับแล้ว หรือภำยหลังจำก
สัญญำนี้สิ้นสุดลงแล้วไม่ว่ำด้วยเหตุใด ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ยังคงมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1)

ส่งมอบงำน ระบบงำน รำยชื่อลูกค้ำ บัญชี เอกสำร และข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลที่เป็นควำมลับหรือไม่ก็ตำม
ให้แก่ทรัสตี และ/หรือผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่ตลอดจนดำเนินกำรใด ๆ ตำม
ที่ทรัสตีร้องขอตำมสมควรเพื่อให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่สำมำรถเข้ำปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้อย่ำงต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์และ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(2)

จัดทำรำยงำนสรุปกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ จนถึงเวลำวันที่สิ้นสุดกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ และส่งมอบรำยงำนดังกล่ำวให้แก่ทรัสตี

(3)

ไม่ดำเนินกำรหรือประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ำยกับ หรือที่มีลักษณะ
เป็นกำรแข่งขันกันกั บธุรกิ จของกองทรัสต์เป็นระยะเวลำสอง (2) ปีนับจำกวันที่
สัญญำนี้มี ผลสิ้ นสุด ลง อนึ่ ง หน้ำที่ ในข้ อนี้ ให้ร วมถึ งกำรไม่ ชัก ชวน ติด ต่อ หรื อ
ดำเนินกำรใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป็นผลให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ที่ลำออก หรือ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ในกรณีที่สัญญำนี้สิ้นสุดลงมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับลูกค้ำ
ปัจจุบันของกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็นกำรแข่งขันกับธุรกิจของกองทรัสต์
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18.4

(4)

เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ระบุไว้ในสัญญำฉบับนี้ หรือจะได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์
อั ก ษรจำกทรั ส ตี หรื อ เป็ น กรณี ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมพระรำชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์
ประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. หรือกฎหมำยอื่นใด หรือกฎ หรือระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ
ที่ออกด้วยอำนำจหน้ำที่โดยชอบด้วยกฎหมำย หรือกรณีที่ต้องปฏิบัติตำมคำสั่งของ
หน่วยงำนรำชกำรใดๆที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดกำรกองทรัสต์ตกลงที่จะเก็บรักษำข้อมูลที่
เป็นควำมลับของกองทรัสต์โดยไม่เผยแพร่ข้อมูล แบบร่ำง บัญชีรำยชื่อลูกค้ำ และ
เอกสำรอื่ น ใดที่ มี ส ำระส ำคั ญ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ควำมลั บ ของกอ งทรั ส ต์ ต่ อ
บุคคลภำยนอกโดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกทรัสตีเสียก่อน

(5)

ดำเนินกำรอื่ นใดตำมสมควรเพื่อให้ผู้จั ดกำรกองทรั สต์ร ำยใหม่สำมำรถปฏิบั ติ
หน้ำที่ได้อย่ำงต่อเนื่องตำมสัญญำนี้

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของผู้จัดกำรกองทรัสต์
กำรปฏิ บั ติ หน้ ำ ที่ ข องผู้จั ด กำรกองทรั สต์ ต ำมสั ญ ญำนี้ ผู้จั ด กำรกองทรั สต์ มี มำตรกำรหรื อ กลไกที่
สำมำรถรองรับให้กำรจัดกำรกองทรัสต์ดำเนินไปในลักษณะที่เป็นธรรม ไม่เป็นกำรเอำเปรียบกองทรัสต์
และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวที่กำหนดในประกำศ สช. 29/2555 และประกำศ กร.
14/2555 โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ใช้ควำมรอบคอบและระมัดระวังในกำรดำเนินกำรเพื่อป้องกัน
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกองทรัสต์กับผู้จัดกำรกองทรัสต์ ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะ
ดำเนินกำรดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
18.4.1 ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ต้ อ งไม่ มี ผ ลประโยชน์ อื่ น ที่ อ ำจขั ด แย้ ง กั บ ผลประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุ ด ของ
กองทรัสต์ และหำกมีกรณีที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต้องสำมำรถแสดงได้
ว่ำมีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่ำ กำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
18.4.2 ในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีกำรจัดกำรกองทรัสต์อื่นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ที่ขอ
อนุญำตเสนอขำยหน่วยทรัสต์ ต้องไม่เป็นประเภทเดียวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อื่นนั้น
เว้นแต่กองทรัสต์อื่นเป็นกองทรัสต์ที่แปลงสภำพมำจำกกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์

19.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
19.1

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่จะเรียกเก็บจำกทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ต้องเป็นค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นและ
สมควรซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์โดยตรง ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินกำรใดๆเพื่อกำรก่อตั้งทรัสต์ ทั้งนี้จะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยจำกทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ได้ไม่เกินอัตรำที่กำหนดไว้ในเอกสำรแนบ 6 (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์)
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โดยในกำรกำหนดค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของแต่ละรำยกำรให้เป็นไปตำมที่คู่สัญญำที่เกี่ยวข้องตก
ลงกันในแต่ละครำวซึ่งแยกต่ำงหำกออกจำกสัญญำนี้ และค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวยังไม่
รวมภำษี มู ลค่ ำ เพิ่ ม ซึ่ ง กองทรั สต์ จ ะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม และภำษี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจะต้องไม่เกินอัตรำที่ระบุในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
19.2

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยทรัสต์
19.2.1 ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้แก่
(1)

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินให้เป็นไปตำมอัตรำที่ธนำคำรพำณิชย์กำหนด (ถ้ำมี)

(2)

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตำมอัต รำที่นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์
กำหนด

(3)

ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์ ให้
เป็นไปตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์กำหนด

(4)

ค่ำธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ
(ก)

ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรจดแจ้ ง กำรจ ำน ำหน่ ว ยทรั ส ต์ กั บ นำยทะเบี ย น
หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตำมอั ต รำที่ ท รั ส ตี และ/หรื อ นำยทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์กำหนด

(ข)

ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอื่ น ๆที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข อให้ ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ห รื อ
นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ดำเนินกำรให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจำกกรณีปกติ ให้เป็นไปตำมที่จ่ำยจริง

ทั้งนี้ค่ำธรรมเนียมตำมที่กำหนดไว้ในข้อนี้ เป็นอัตรำที่ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดทำนองเดียวกัน
19.3

กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมและหรือค่ำใช้จ่ำย
19.3.1 กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 19.1 และข้อ 19.2 แห่ง
สัญญำนี้ หำกจะเป็นผลเสียต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย ให้
ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญำนี้ โ ดยอำศั ย มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์
19.3.2 กรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะเปลี่ยนแปลงลดค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำย ผู้จัดกำรกองทรัสต์
จะติดประกำศค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยอัตรำใหม่ ณ สำนักงำนของผู้จัดกำรกองทรัสต์
และสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยที่ใช้เป็นสถำนที่ใ นกำรซื้อขำยหน่วยทรัสต์
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ทั้งนี้ในกำรเปลี่ยนแปลงลดค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะต้อง
แจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต.ทรำบภำยในสิบห้ำ (15) วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใช้จ่ำยนั้น
20.

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
20.1

กำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนำรมณ์ในกำรก่อตั้งกองทรัสต์ และบทบัญญัติ
แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ พระรำชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัย
อำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว

20.2

กำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำนี้ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยทรั สต์
ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 15.8.2(7) แห่งสัญญำนี้ เว้นแต่เป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมคำสั่งของสำนักงำน
ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 21 แห่งพระรำชบัญญัติทรัสต์

20.3

กรณีกำรแก้ไข เพิ่มเติมสัญญำนี้ในประเด็นที่ไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือ เป็นกำรแก้ไข
ข้อผิดพลำดที่เห็นโดยชัดแจ้ง คู่สัญญำสำมำรถทำควำมตกลงเห็นชอบร่วมกันได้โดยไม่ต้องขอมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

20.4

กำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำนี้กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำย หรือระเบียบหรือคำสั่ง
ในกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง ออกกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน คำผ่อนผัน หรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไข หรือเพิ่มเติม กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้ทรัสตีมีอำนำจใน
กำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญำนี้ได้ตำมที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ
ประกำศ ข้อบังคับ คำสั่ งที่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวโดยไม่ต้องขอมติที่ประชุมผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์

20.5

กำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำนี้กรณีอื่นๆ โดยทั่วไป
หำกมีค วำมจ ำเป็น ต้ องแก้ ไขเพิ่ มเติ มสั ญ ญำนี้ ใ นกรณี อื่ นใดอัน จะเป็ น คุ ณ ต่ อ กองทรัสต์ แ ละผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์มำกกว่ำข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม และไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมในทำงที่
ทำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์ ให้ทรัสตีมีอำนำจในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญำนี้ได้
ตำมที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กำรแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำว ทรัสตีไม่จำต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

21.

การเลิกกองทรัสต์
เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์
21.1

เมื่อจำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกว่ำสำมสิบห้ำ (35) รำย
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21.2

เมื่อมีกำรจำหน่ำยทรัพย์สินหลัก และผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถดำเนินกำรเพื่อให้กองทรัสต์ลงทุน
ในอสังหำริมทรัพย์เป็นมูลค่ำรวมกันไม่น้อยกว่ำห้ำร้อยล้ำน (500,000,000) บำท หรือไม่น้อยกว่ำร้อย
ละเจ็ดสิบห้ำ (75) ของมูลค่ำทรัพย์สิ นรวมของกองทรัสต์ ภำยในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่จำหน่ำยไปซึ่ง
ทรัพย์สินหลักดังกล่ำว

21.3

กรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์ แต่ ทรัสตีไม่สำมำรถหำผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมใน
กำรเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่ได้ภำยในระยะเวลำเก้ำสิบ (90) วันนับแต่วันที่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยเดิมสิ้นสุด และทรัสตีได้ใช้ควำมพยำยำมตำมสมควรในกำรขอมติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่แล้วแต่ยังไม่สำมำรถแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทรัสต์รำย
ใหม่ได้ ในกรณีดังกล่ำวนี้ ให้ทรัสตีขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกำรเลิกกองทรัสต์

21.4

เมื่อมีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตีแต่มิอำจแต่งตัง้ ทรัสตีรำยใหม่เพรำะมีเหตุอันมิอำจหลีกเลี่ยงได้ และผู้
มีส่วนได้เสียได้ร้องขอต่อศำลให้มีกำรแต่งตั้งทรัสตีรำยใหม่แล้ว แต่มิอำจแต่งตั้งได้

21.5

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญำนี้

ทรัสตีซึ่งเป็นผู้มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรชำระบัญชีกองทรัสต์อำจดำเนินกำรชำระบัญชีเองหรือจัดให้มี ผู้ชำระ
บัญชี โดยดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ในสัญญำนี้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงินคืนเมื่อกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือภำยหลังจำกได้หักค่ำใช้จ่ำยและชำระหนี้ของ
กองทรัสต์เมื่อเลิกกองทรัสต์แล้วเท่ำนั้น
22.

การรวบรวม จาหน่าย และ จัดสรรทรัพย์สินเมื่อกองทรัสต์สิ้นสุด
เมื่อกองทรัสต์สิ้นสุดลงให้ทรัสตี ดำเนินกำรหรือจัดให้ผู้ชำระบัญชี ทำหน้ำที่ชำระสะสำงหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยให้
เป็นไปตำมลำดับดังต่อไปนี้
(1)

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรรวบรวม จำหน่ำย และจัดสรรทรัพย์สิน

(2)

ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษีอำกรที่ต้องชำระและที่ค้ำงชำระ

(3)

ค่ำตอบแทนของบุคคลตำมมำตรำ 29 หรือมำตรำ 52 แห่งพระรำชบัญญัติทรัสต์ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนิ น คดี ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต ำมมำตรำ 44 วรรคสำม มำตรำ 45 หรื อ มำตรำ 46 แห่ ง
พระรำชบัญญัติทรัสต์ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับหรือเกีย่ วเนื่องมำจำกกำรจัดกำรกองทรัสต์ที่ทรัสตีมีสิทธิ
เรียกเอำจำกกองทรัสต์ได้โดยชอบตำมกฎหมำย และค่ำตอบแทนทรัสตี

(4)

หนี้อย่ำงอื่น

โดยในกรณีที่ทรัพย์สินในกองทรัสต์มีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้เป็นค่ำใช้จ่ำยหรือชำระหนี้ในลำดับใดจนครบ
ให้ทรัสตีชำระหนี้ในลำดับนั้นโดยเฉลี่ยตำมส่วนของมูลหนี้
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ในกรณีที่เมื่อได้หักค่ำใช้จ่ำยและชำระหนี้ตำมวรรคหนึ่งแล้ว หำกกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือ ให้ ทรัสตีหรือผู้
ชำระบัญชีจัดสรรส่วนที่คงเหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทั้งนีใ้ นกรณีที่กองทรัสต์สิ้นสุดลงเนื่องจำกทรัสตีเลิกกิจกำรชำระบัญชีหรือล้มละลำยและไม่สำมำรถแต่งตั้งทรัสตี
รำยใหม่เพรำะมีเหตุอันมิอำจหลีกเลี่ยงได้ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระรำชบัญญัติทรัสต์ ให้ผู้ชำระบัญชีหรือ
เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์แล้วแต่กรณีเป็นผู้ทำหน้ำที่แทนทรัสตีในกำรรวบรวมจำหน่ำยหรือจัดสรรทรัพย์สินจน
เสร็จสิ้น
23.

ข้อสัญญาที่เป็นโมฆะไม่กระทบข้อสัญญาที่สมบูรณ์
หำกมีสัญญำข้อใดข้อหนึ่งภำยใต้สัญญำนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อำจบังคับได้ตำมกฎหมำย ไม่ว่ำ
ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม คู่สัญญำตกลงให้ข้อสัญญำหรือข้อกำหนดอื่นในสัญญำนี้ ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพัน
คู่สัญ ญำได้ ต ำมกฎหมำย เสมื อ นหนึ่ง ว่ ำ ไม่ มี ส่ว นที่ เ ป็ น โมฆะ ไม่ สมบูร ณ์ หรื อ ส่ ว นที่ ไม่ อ ำจบั ง คั บ ได้ ต ำม
กฎหมำยอยู่ในสัญญำนี้ และคู่สัญญำตกลงร่วมกันแก้ไขข้อควำม หรือข้อตกลงที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มี
ผลบังคับใช้ ให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมำยและวัตถุประสงค์ของสัญญำฉบับนี้

24.

ข้อตกลงที่ขดั หรือแย้งกับสัญญาฉบับนี้
ในกรณีที่มีข้อตกลง เนื้อหำ หรือข้อสัญญำอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดในสัญญำฉบับนี้ ให้ถือเอำข้อกำหนด
ในสัญญำฉบับนี้เป็นสำคัญ โดยให้ข้อกำหนดในสัญญำฉบับนี้มีผลบังคับใช้เหนือข้อตกลง เนื้อหำหรือข้อสัญญำ
ที่ขัดหรือแย้งดังกล่ำว
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สัญญำฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสอง (2) ฉบับมีข้อควำมถูกต้องตรงกันคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและทำควำมเข้ำใจกับข้อควำม
ในสัญญำฉบับนี้โดยตลอดแล้วจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนพร้อมประทับตรำ(ถ้ำมี) ต่อหน้ำพยำนไว้เป็นสำคัญ

ผูก้ ่อตั้งทรัสต์
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์แมเนจเม้นท์ จากัด
ลงชื่อ________________________

ลงชื่อ________________________พยำน

ลงชื่อ________________________

ลงชื่อ________________________พยำน

ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทยจากัด

ลงชื่อ________________________

ลงชื่อ________________________พยำน

ลงชื่อ________________________

ลงชื่อ________________________พยำน
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์
(สำมำรถขอรำยละเอียดได้ที่บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึง่ ทำหน้ำที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์)
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุน้ และโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั ฯ
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จะทำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์เป็น
บริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2557 โดยมีทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกชำระแล้ว
10,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ปฏิบัติหน้ำที่บริหำรจัดกำรกองทรัสต์โดยเฉพำะ บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทฯ
เป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมด
สรุปข้อมูลสาคัญของ บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จากัด
ชื่อบริษัท

บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท

0105557048153

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

1 เมษำยน 2557

ที่ตั้งของบริษัท

21 2 6 อ ำ ค ำ รก รม ดิ ษ ฐ์ ถ นนเ พช รบุ รี ตั ดใ หม่ เ ข ต ห้ ว ย ข ว ำ ง
กรุงเทพมหำนคร 10310

ทุนจดทะเบียน

10,000,000 บำท (ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจำนวน 100,000 หุ้นมูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท)

ลักษณะและขอบเขตกำรดำเนินธุรกิจ

ท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น ผู้ จั ด ก ำรกอง ทรั ส ต์ ข อง ทรั ส ต์ เ พื่ อ ก ำรลงทุ น ใ น
อสังหำริมทรัพย์ (REIT Manager)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัดส่วนกำรถือหุ้น)

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด (ร้อยละ 99.99)

รำยชื่อกรรมกำร

(1) นำยอภินันท์ ณ ระนอง (ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ)
(2) นำงสำวเด่นดำว โกมลเมศ (กรรมกำรบริหำร)
(3) นำยสรวล สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ (กรรมกำรอิสระ)

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัทฯ

รอบระยะเวลำบัญชี

1 มกรำคม - 31 ธันวำคม

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด

จำนวน 99,997 หุ้น (หรือร้อยละ 99.99)

2.

นำยวิบูลย์ กรมดิษฐ์

จำนวน 1 หุ้น (หรือร้อยละ 0.001)

3.

นำงสำวเด่นดำว โกมลเมศ

จำนวน 1 หุ้น (หรือร้อยละ 0.001)

4.

นำยชูทอง พัฒนะเมลือง

จำนวน 1 หุ้น (หรือร้อยละ 0.001)
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โครงสร้างการจัดการ
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี
(ขอรำยละเอียดได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด ซึ่งทำหน้ำที่ทรัสตีของกองทรัสต์)
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เอกสารแนบ 4
บัญชีทรัพย์สนิ

ลาดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม เขต (Zone)

1

2

3

4

5

6

7

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

อมตะนคร

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

ชื่อ
โรงงาน เฟส

BG07

BG08

BG09

BG10

BG11

BG12

BG13

7

7

7

7

7

7

7

พื้นที่อาคาร
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

1,290

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

1,290

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

1,290

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

3,010

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

5,200

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

1,449

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

1,449

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง
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โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตั้ง
28287 ต.
พำนทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
28288ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26788ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26789ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26789ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26726ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26789ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26789ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26787ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี

เนื้อที่ดินตาม
เอกสารสิทธิ์ที่
รูปแบบการ
กองทรัสต์เข้า
ลงทุนของ
ลงทุน
กองทรัสต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
1

2

43

กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์

1

2

03

กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์

1

2

04

กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์

13

1

44

กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์

13

1

44
กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์

0

0

34

13

1

44

13

1

44

กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์

กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์
6

3

05

ลาดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม เขต (Zone)

8

9

10

11

อมตะนคร

อมตะนคร

อมตะนคร

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

ชื่อ
โรงงาน เฟส

BG14

BG15

BG16

BG17

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

13

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

BG19

14

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร

BG20

12

BG18

7

7

7

7

พื้นที่อาคาร
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

2,160

1,620

2,160

1,620

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

1,025

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

7

1,025

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

7

1,025

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น

7
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โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตั้ง
26790ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26791ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26787ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26790ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26790ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26791ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26787ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26790 ต.
พำนทองอ.
พำนทองจ.
ชลบุรี
26787 ต.
พำนทองอ.
พำนทองจ.
ชลบุรี
26787ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26787ต.พำน
ทอง

เนื้อที่ดินตาม
เอกสารสิทธิ์ที่
รูปแบบการ
กองทรัสต์เข้า
ลงทุนของ
ลงทุน
กองทรัสต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
3

0

00
กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์

3

0

02

6

3

05
กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์

3

0

00

3

0

00
กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์

3

0

02

6

3

05
กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์

3

0

00
กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์

6

3

05

กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์
กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง

ลาดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม เขต (Zone)

ชื่อ
โรงงาน เฟส

พื้นที่อาคาร
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

มทั่วไป

15

16

17

18

19

20

21

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

BG21

BG22

BG23

BG24

BG25

BG26

BG27

7

7

7

7

7

7

7

4,650

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

1,525

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

2,005

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

3,145

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

3,145

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

2,425

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

1,300

86

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตั้ง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26792ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26793ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26792ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26794ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26795ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26795ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26792ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26795ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26792ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26795ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี

เนื้อที่ดินตาม
เอกสารสิทธิ์ที่
รูปแบบการ
กองทรัสต์เข้า
ลงทุนของ
ลงทุน
กองทรัสต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
โดยสมบูรณ์

15

0

01
กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์

3

0

02

15

0

01

กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์

3

0

00

กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์
กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์

9

3

47
กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์

กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์
15
9

0
3

01
47

กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์

ลาดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม เขต (Zone)

22

23

24

25

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

ชื่อ
โรงงาน เฟส

BG28

BG29

BG30

BG31

7

7

7

7

รวมทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนใน
กรรมสิทธิ์
ถือครองโดย
สมบูรณ์
(freehold)
ในอมตะนคร

26

27

อมตะนคร

อมตะนคร

พื้นที่อาคาร
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

1,150

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

1,150

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

1,150

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

1,150

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตั้ง
26792ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26792ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26792ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26792ต.พำน
ทอง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี

เขต
ประกอบกำ
รเสรี

AF01

AF02

2

2

851.80

851.80

87

กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์
กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์
15

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

9361 ต.บ้ำน
เก่ำ
(บ้ำนมอญ)
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
21948ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
9361 ต.บ้ำน
เก่ำ
(บ้ำนมอญ)
อ.พำนทอง จ.
ชลบุรี
21948ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี

0

01
กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์
กรรมสิทธิ์ถือ
ครอง
โดยสมบูรณ์

61

48,408

เขต
ประกอบกำ
รเสรี

เนื้อที่ดินตาม
เอกสารสิทธิ์ที่
รูปแบบการ
กองทรัสต์เข้า
ลงทุนของ
ลงทุน
กองทรัสต์
ไร่ งาน ตาราง
วา

2

85

สิทธิกำรเช่ำ

3
1

3
2

39
91

สิทธิกำรเช่ำ

ลาดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม เขต (Zone)

28

29

30

31

32

อมตะนคร

เขต
ประกอบกำ
รเสรี

อมตะนคร

เขต
ประกอบกำ
รเสรี

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
ประกอบกำ
รเสรี

ชื่อ
โรงงาน เฟส

AF03

AF04

AG01

AG02

BF01

2

2

6

6

2

พื้นที่อาคาร
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

851.80

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

851.80

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

851.80

851.80

1,218

88

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง
อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง
อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตั้ง
9361 ต.บ้ำน
เก่ำ
(บ้ำนมอญ)
อ.พำนทอง จ.
ชลบุรี
21948ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
9361 ต.บ้ำน
เก่ำ
(บ้ำนมอญ)
อ.พำนทอง จ.
ชลบุรี
21948ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
23895ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
23895ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
23626ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี

เนื้อที่ดินตาม
เอกสารสิทธิ์ที่
รูปแบบการ
กองทรัสต์เข้า
ลงทุนของ
ลงทุน
กองทรัสต์
ไร่ งาน ตาราง
วา

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ
4

2

71
สิทธิกำรเช่ำ

1

2

42

สิทธิกำรเช่ำ

ลาดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม เขต (Zone)

ชื่อ
โรงงาน เฟส

พื้นที่อาคาร
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

อมตะนคร

เขต
ประกอบกำ
รเสรี

BF02

2

1,280.52

34

อมตะนคร

เขต
ประกอบกำ
รเสรี

BF03

2

1,280.52

35

อมตะนคร

เขต
ประกอบกำ
รเสรี

BF04

2

1,515.14

36

อมตะนคร

เขต
ประกอบกำ
รเสรี

BF05

2

1,588.56

อมตะนคร

เขต
ประกอบกำ
รเสรี

38

อมตะนคร

เขต
ประกอบกำ
รเสรี

BF07

39

อมตะนคร

เขต
ประกอบกำ
รเสรี

BF08

40

อมตะนคร

เขต
ประกอบกำ
รเสรี

BF09

2

2,430

41

อมตะนคร

เขต
ประกอบกำ
รเสรี

BF10

2

2,430

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

33

37

42

BF06

BG01

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน4 หลัง

1,702.88

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

2

1,288

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

2

1,775

2

6

1,203.60

89

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน3 หลัง

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตั้ง

เนื้อที่ดินตาม
เอกสารสิทธิ์ที่
รูปแบบการ
กองทรัสต์เข้า
ลงทุนของ
ลงทุน
กองทรัสต์
ไร่ งาน ตาราง
วา

22735ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
22735ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
7
1
46
22735ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
22735ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26250ต.บ้ำน
เก่ำ
2
3
29
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
28361ต.บ้ำน
เก่ำ
1
2
27
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26188ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26188ต.บ้ำน
เก่ำ
8
2
24
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26188ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
23895ต.บ้ำน
ตั้งอยู่บนโฉนดเดียวกับ
เก่ำ
โรงงำนAG 01 และ
อ.พำนทองจ.
AG 02
ชลบุรี

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

ลาดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม เขต (Zone)

43

44

อมตะนคร

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

ชื่อ
โรงงาน เฟส

BG02

BG03

2

2

พื้นที่อาคาร
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

1,777

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน2 หลัง

1,215

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

46

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

BG05

2

1,416

47

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

BG06

2

1,553.70

48

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

BG32

2

1,037.50

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

BG33

2

1,262.50

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

BG34

2

1,562.50

45

49

50

BG04

2

1,223.80

90

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน3 หลัง

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน3 หลัง

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตั้ง
24991ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
24994ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
26052 ต.
บ้ำนเก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
25059ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
25059ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
25059ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
32570ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
32570ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
32570ต.บ้ำน
เก่ำ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี

เนื้อที่ดินตาม
เอกสารสิทธิ์ที่
รูปแบบการ
กองทรัสต์เข้า
ลงทุนของ
ลงทุน
กองทรัสต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
2

2

48

0

0

20

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ
1

2

53

สิทธิกำรเช่ำ

6

0

96

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

4

3

73

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

ลาดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม เขต (Zone)

ชื่อ
โรงงาน เฟส

พื้นที่อาคาร
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

BG35

9

1,570

52

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

BG36

9

1,329

53

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

BG37

9

1,329

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

51

54

55

56

57

58

59

60

BG38

BG39

BG49

BG50

BG51

BG52

BG53

9

9

9

9

9

9

9

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง
อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง
อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

1,312

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

2,170

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

2,672

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

1,867

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

1,313

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

2,167

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

1,438

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

91

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตั้ง
35964ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
35964ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
35964ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
35964ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
35964ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
34026ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
34026ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
34026ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
34026ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
34026ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี

เนื้อที่ดินตาม
เอกสารสิทธิ์ที่
รูปแบบการ
กองทรัสต์เข้า
ลงทุนของ
ลงทุน
กองทรัสต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

11

1

95

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

27

2

35

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

ลาดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม เขต (Zone)

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

ชื่อ
โรงงาน เฟส

BG54

BG55

BG56

BG57

BG58

BG59

BG60

BG61

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

BG66

เขต
อุตสำหกรร

BG67

อมตะนคร

BG62

9

9

9

9

9

9

9

8

8

8

8

พื้นที่อาคาร
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

1,188

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน1 หลัง

1,313

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

1,807

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

1,188

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

1,717

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

1,438

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

1,313

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

2,767

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

2,872

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

1,437

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

3,222

92

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตั้ง
34026ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
34026ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
34026ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
34026ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
34026ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
34030ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
34030ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40196ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40196ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40168ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40168ต.
หนองกะขะ

เนื้อที่ดินตาม
เอกสารสิทธิ์ที่
รูปแบบการ
กองทรัสต์เข้า
ลงทุนของ
ลงทุน
กองทรัสต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ
4

0

33
สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ
7

0

27
สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ
6

0

07
สิทธิกำรเช่ำ

ลาดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม เขต (Zone)

ชื่อ
โรงงาน เฟส

พื้นที่อาคาร
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

มทั่วไป

72

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

BG68

8

5,032

73

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

BG69

8

5,032

74

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

BG63

8

5,277

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

75

76

77

78

79

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

BG64

BG65

BG70

BG71

BG72

8

8

8

8

8

1,187

เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียวมีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียว มีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียว มีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

2,017

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียว มีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

2,312

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียว มีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

1,437

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียว มีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

1,812

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียว มีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

93

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตั้ง
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40178ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40179ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40197ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40197ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40198ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40197ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40198ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40180ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40180ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40180ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี

เนื้อที่ดินตาม
เอกสารสิทธิ์ที่
รูปแบบการ
กองทรัสต์เข้า
ลงทุนของ
ลงทุน
กองทรัสต์
ไร่ งาน ตาราง
วา

6

3

62

สิทธิกำรเช่ำ

7

2

06

สิทธิกำรเช่ำ

7

0

13

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

7

0

13

8

1

55

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

8

1

17

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

ลาดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม เขต (Zone)

80

81

82

83

84

85

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

อมตะนคร

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

ชื่อ
โรงงาน เฟส

BG73

BG74

BG75

BG76

BG77

BG78

8

8

9

8

8

8

รวมทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนใน
สิทธิการเช่า
(leasehold)
ในอมตะนคร
86

อมตะซิตี้

พื้นที่อาคาร
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

1,312

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียว มีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

1,312

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียว มีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

1,032

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียว มีชนั้ ลอย
จำนวน 1 หลัง

3,572

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียว มีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

1,187

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียว มีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

1,687

อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียว มีชั้นลอย
จำนวน 1 หลัง

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตั้ง
40198ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40198ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
28262ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40193ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40193ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี
40193ต.
หนองกะขะ
อ.พำนทองจ.
ชลบุรี

105,508.0
2

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

87

อมตะซิตี้

เขต
อุตสำหกรร
มทั่วไป

88

อมตะซิตี้

เขต
ประกอบกำ
รเสรี

G1

-

1,563

G2

-

2,617

F1

-

2,482.50

94

เนื้อที่ดินตาม
เอกสารสิทธิ์ที่
รูปแบบการ
กองทรัสต์เข้า
ลงทุนของ
ลงทุน
กองทรัสต์
ไร่ งาน ตาราง
วา
สิทธิกำรเช่ำ
8

26820ต.มำบ
ยำงพร
อ.ปลวก
แดงจ.ระยอง
26820ต.มำบ
ยำงพร
อ.ปลวก
แดงจ.ระยอง
18344ต.มำบ
ยำงพร
อ.ปลวก
แดงจ.ระยอง

55
สิทธิกำรเช่ำ

2

0

65

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

9

2

75

สิทธิกำรเช่ำ

สิทธิกำรเช่ำ

15
3
อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียว
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียว
จำนวน 1 หลัง
อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียว
จำนวน 1 หลัง

1

3

49

สิทธิกำรเช่ำ
5

1

48
สิทธิกำรเช่ำ

3

2

0.1

สิทธิกำรเช่ำ

ลาดับ
นิคม
ที่ อุตสาหกรรม เขต (Zone)
รวมทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนใน
สิทธิการเช่า
(leasehold)
ในอมตะซิตี้
รวมทั้งหมด

ชื่อ
โรงงาน เฟส

พื้นที่อาคาร
รายละเอียด
โรงงาน
อาคารโรงงาน
(ตารางเมตร)

โฉนดที่ดิน
เลขที่ / ที่ตั้ง

เนื้อที่ดินตาม
เอกสารสิทธิ์ที่
รูปแบบการ
กองทรัสต์เข้า
ลงทุนของ
ลงทุน
กองทรัสต์
ไร่ งาน ตาราง
วา

6,662.50

8

3

48.1

160,578.5
2

22
4

1

82.1
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เอกสารแนบ 5
ตัวอย่างหลักฐานแสดงสิทธิ หรือใบหน่วยทรัสต์
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มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ
Par Value of

ใบทรัสต์
Trust Certificate

AMATAR

บำท
Baht Each

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
ผู้จัดการกองทรัสต์ : บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จากัด
REIT Manager : Amata Summit REIT Management Company Limited
เลขที่ 2126 อำคำรกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 โทร. 0 2792 0089
No. 2126 Kromdit Building, New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel. 0 2792 0089
ทรัสตี: บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด ที่อยู่: เลขที่ 400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3999
Trustee Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
Address: No. 400/22, KASIKORNBANK Building, 6th Floor, Phahon Yothin Road, Samsen Nai Sub-District, Phaya Thai District, Bangkok 10400 Tel. 0 2673 3999
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สำมำรถขำยคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ หน่วยทรัสต์นสี้ ำมำรถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ (1) กำรโอนหน่วยทรั สต์นั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสัญชำติต่ำงด้ำวถือหน่วยทรัสต์เกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวน
หน่วยทรัสต์ที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด และ (2) กำรโอนหน่วยทรัสต์นนั้ เป็นเหตุให้สัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์รำยหนึ่งรำยใด ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และทรัสตี รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน (ถ้ำมีกำรถือหน่วยทรัสต์) ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย
Trust unitholder is unable to redeem the trust units. Trust units are transferable without limitation except (1) such transfer shall cause the number of trust units held by foreigners exceeding 49% of the total trust units sold
and (2) such transfer shall cause the trust units holding ratio by any trust unitholders, REIT Manager and Trustee including its associated persons (if those persons hold trust units) not in compliance with stipulated laws.

ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
Name of the Trust Certificate Holder
เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
Trust Unitholder Registration No.

จำนวนหน่วย
No. of Units

เลขที่ใบสำคัญ
Certificate No.

วันที่ออกใบสำคัญ
Date of Issuance

นำยทะเบียนผู้รบั มอบอำนำจ
Authorized Registrar
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โปรดอ่ำน

Please read before
endorsing this
certificate.

1. ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหน่วยทรัสต์ทปี่ ระสงค์จะรับโอนหน่วยทรัสต์ต้องจัดทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์/หน่วยทรัสต์ ตำมแนบที่นำยทะเบียนกำหนด
The transferee of the trust units who wishes to have ownership of trust units transferred to its name must prepare the form designated by the registrar for this purpose.
2. ผู้โอนและผู้รบั หน่วยทรัสต์ ต้องลงลำยมือชื่อสลักหลังกำรโอนไว้หลังใบทรัสต์นี้ หรือตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ในสัญญำก่อตั้งทรัสต์
Both the transferor and transferee of trust units must endorse the certificate(s) of the trust units being transferred or as per procedures specified in trust deed.
3. เอกสำรที่ต้องยื่นประกอบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์/หน่วยทรัสต์ตำมที่นำยทะเบียนกำหนด สำมำรถตรวจสอบได้ที่ http:// www.tsd.co.th
Please see http:// www.tsd.co.th for the list of documents required to support your request for the transfer of trust units designated by the registrar.

ลงลำยมือชื่อผู้โอน
Signature of transferor

ลงลำยมือชื่อผู้รับโอน
Signature of transferee
(ผู้ที่ต้องกำรลงทะเบียนเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์)
(who desires to be registered as trust unitholders)
ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง)
Full name of transferee in block letters

1
ลงลำยมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลำยมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)

2
ลงลำยมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลำยมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)

3
ลงลำยมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลำยมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)

4
ลงลำยมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลำยมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)

5
ลงลำยมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลำยมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)

6
ลงลำยมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลำยมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
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ลงลำยมือชื่อผู้มีอำนำจ
ประทับตรำนำยทะเบียน (ถ้ำมี)
Authorized signature(s) with the seal of the registrar (if any)

เอกสารแนบ 6
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
เพดาน
% ของ NAV
ต่อปีหรือภำยหลังกำร
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
ทำธุรกรรมในแต่ละ
ครั้ง
ไม่เกิน 5.0%
 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมดที่จำ่ ยเป็นรำย
ปี ซึ่งไม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ ย
ทั้งหมดที่จำ่ ยรำยครัง้ (เมื่อมีกำรเพิ่มทุนหรือได้มำ
ซึ่งทรัพย์สิน)
ไม่เกิน 8.0%
 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมดที่จำ่ ยรำยครั้ง
(เมื่อมีกำรเพิ่มทุนหรือได้มำซึง่ ทรัพย์สิน)
0.5%
 ค่ำธรรมเนียมผู้จดั กำรกองทรัสต์
0.75%

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

 ค่ำธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษำทรัพย์สิน

1.0%

รำยเดือน
กรณีที่ผลกำรดำเนินงำน
เป็นไปตำมที่กำหนด
กรณีเพิ่มทุน หรือได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน
รำยเดือน

 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน

0.5%

รำยเดือน

 ค่ำธรรมเนียมผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์
(ซึ่งประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลบริหำร
จัดกำร ซ่อมแซมและบำรุงรักษำทรัพย์สินในส่วน

3.0%

รำยเดือน

1.0%
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เพดาน
% ของ NAV
ต่อปีหรือภำยหลังกำร
ทำธุรกรรมในแต่ละ
ครั้ง
1.0%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์

ที่ไม่เป็นสำระสำคัญ (Minor Repair and
Maintenance)1 ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำบริกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย
ค่ำเบีย้ ประกัน ค่ำบำรุงสำธำรณูปโภคส่วนกลำง
และค่ำภำษีโรงเรือน)
 ค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ
(1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำรง
สถำนะเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นใน
ตลำดหลักทรัพย์
(2) ค่ำธรรมเนีย มและค่ำ ใช้ จ่ำ ยในกำรสอบ
บัญชีและกำรตรวจสอบภำยใน
(3) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประเมิ น ค่ ำ และ/หรื อ สอบทำนกำร
ประเมินค่ำทรัพย์สิน
(4) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประเมินระบบวิศวกรรม ค่ำใช้จ่ำยจัดทำ
รำยงำน หรือบทวิจัย
(5) ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร
อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ เช่ น ค่ ำ ธรรมเนี ย ม
ธนำคำร เป็นต้น
(6) ดอกเบี้ย และค่ำธรรมเนียมจำกกำรกู้ยืม
เงิ นจ ำก สถ ำบั น ก ำรเงิ น หรื อ บริ ษั ท
ประกันภัย ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำที่ปรึกษำ
ในกำรจั ด หำเงิ น กู้ ยื ม ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำร
กู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเพื่อชำระคืนหนี้
1

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ
กรณีที่ผลกำรดำเนินงำน
เป็นไปตำมที่กำหนด

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

รำยปี

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

รำยปี

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

รำยปี

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

รำยปี

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลบริหำรจัดกำร ซ่อมแซมและบำรุงรักษำทรัพย์สินในส่วนที่ไม่เป็นสำระสำคัญ (Minor Repair and Maintenance) หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำ ปรับปรุงและเปลี่ยนทรัพย์สิน ในส่วนที่นอกเหนือจำกกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำอสังหำริมทรัพย์ในส่วนที่เป็นสำระสำคัญ ซึ่ง
รวมถึงกำรซ่อมแซม บำรุงรักษำ ปรับปรุงและเปลี่ยนทรัพย์สิน ที่อยู่นอกเหนือแนวขอบเขตของอำคำรหลัก เช่น รั้ว, ลำนจอดรถ, ทำงเท้ำ, ถนน, ป้อมยำม,
พื้นที่สีเขียว เป็นต้นฯ รวมทั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษำ ปรับปรุงและเปลี่ยนทรัพย์สินในอำคำรอื่นๆ และระบบต่ำงๆ ที่อยู่ภำยนอกอำคำรหลั ก กำรดูแลรักษำ
ควำมสะอำด กำรดูแลรักษำสวนและภูมิทัศน์ กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรดูแลบำรุงรักษำวัสดุอุปกรณ์ต่ำ งๆ ภำยในอำคำรหลัก และภำยนอกอำคำร
โรงงำน ทั้งนี้ กำรซ่อมแซม บำรุงรักษำ ปรับปรุงและเปลี่ยนทรัพย์สิน จะต้องทำให้ทรัพย์สินอยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ไม่แตกต่ำงไปจำกเดิ ม
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เพดาน
% ของ NAV
ต่อปีหรือภำยหลังกำร
ทำธุรกรรมในแต่ละ
ครั้ง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์

(7)

(8)

(9)

(10)
(11)

เดิมและค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินกำร
ด้ำนหลักประกันรวมถึงค่ำจดจำนองและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ค่ ำ จั ด ท ำและจั ด พิ ม พ์ ร ำยงำนประจ ำปี
และเอกสำรอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจน ค่ำแปลและจัดส่งเอกสำร
ดังกล่ำว
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่ำว หนังสือตอบโต้ เอกสำร
ข่ำวสำร ประกำศและรำยงำนต่ำงๆ ถึงผู้
ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ รวมถึ ง กำรลงประกำศ
หนังสือพิมพ์
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยหรื อ ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรจ่ ำ ย
ประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
ก ำ รเ พิ่ ม ทุ น แ ละ /หรื อ ลด ทุ น เ ช่ น
ค่ำ ธรรมเนี ย มธนำคำร ค่ ำ อำกรแสตมป์
ค่ ำ บริ ก ำรที่ น ำยทะเบี ย นเรี ย กเก็ บ ค่ ำ
ไปรษณียำกร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรสำร เป็น
ต้น
ค่ำเอกสำรทะเบียนผู้ถือ หน่วยทรัสต์ ค่ ำ
เอกสำรกำรลงบัญชีกองทรัสต์
ค ่ำ ใ ช ้จ ่ำ ย อ ัน เ กี ่ย ว เ นื ่อ ง จ ำ ก ก ำ ร
เปลี ่ย นแปลงแ ก้ไ ข เพิ ่ม เติม สัญ ญำ
ก่อ ตั้ง ทรัส ต์ และ/หรือ ที่เกิดขึ้นจำกกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำย และ/หรือ ประกำศ
ของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
สำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมำยอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ตำมทีจ่ ่ำยจริง

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

เพดาน
% ของ NAV
ต่อปีหรือภำยหลังกำร
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
ทำธุรกรรมในแต่ละ
ครั้ง
(12) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จำกกำรติ ด ตำมทวง
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ถำมหรือกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยเพื่อ
กำรรั บ ช ำระหนี้ ใ ดๆ หรื อ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยด้ ำ น
กฎหมำยในกำรด ำเนิ น คดี ใ นศำล เพื่ อ
รักษำสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดกำร
กองทรั ส ต์ หรื อ ทรั ส ตี ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กองทรัสต์
(13) ค่ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำยรวมถึงค่ำใช้จ่ำยใน
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
กำรด ำเนิ น คดี ท ำงศำลที่ เ กี่ ย วกั บ กำร
ดำเนินงำนและกำรบริหำรทรั พย์สินของ
กองทรัสต์ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรยึดทรัพย์สิน ค่ำสินไหม
ทดแทนควำมเสี ย หำยจำกผู้ จั ด กำร
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 โ ดยรวม ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยด้ ำ น
กฎหมำยในกำรด ำเนิ น คดี ท ำงศำล
ค่ ำ ธรรมเนี ย มศำล ค่ ำ สิ น ไหมทดแทน
ควำมเสี ย หำยแก่บุ ค คลภำยนอก ค่ำ จด
จำนอง ค่ำปลดจำนอง ค่ำใช้จ่ำยในด้ำน
นิ ติ ก รรม ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรแก้ ไ ขสั ญ ญำ
เป็นต้น
(14) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ น คดี ข อง ทรั สตี ที่
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ฟ้องร้องให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ปฏิบัติตำม
หน้ำที่ หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำม
เสี ย หำยจำกผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ เ พื่ อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งปวงหรือ
เ มื่ อ ไ ด้ รั บ ค ำ สั่ ง จ ำ ก ส ำ นั ก ง ำ น
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
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เพดาน
% ของ NAV
ต่อปีหรือภำยหลังกำร
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
ทำธุรกรรมในแต่ละ
ครั้ง
(15) ค่ ำ สิ น ไหมทดแทนแก่ บุ ค คลภำยนอก
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ส ำ ห รั บ ค ว ำ ม เ สี ย ห ำ ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น
เนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์
ในส่ ว นที่ เ กิ น จำกค่ ำ สิ น ไหมทดแทนที่
ก อ ง ท รั ส ต์ ไ ด้ รั บ ภ ำ ย ใ ต้ ก ร ม ธ ร ร ม์
ประกันภัย
(16) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
เลิกกองทรัสต์หรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดกำร
กองทรัสต์ หรือ ทรัสตี
(17) ค่ำ ตอบแทนผู้ช ำระบั ญชี ใ นระหว่ ำ งกำร
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ชำระบัญชีกองทรัสต์
(18) ค่ำ ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอื่ น ๆ
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ กำรด ำเนิ น งำนของ
กองทรัสต์
1.0%
 ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
 ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำอื่นๆ

1.0%

 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์

3.0%

 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำ
อสังหำริมทรัพย์ในส่วนที่เป็นสำระสำคัญ
(Building Repair and Maintenance)2

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์

2.0%

 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

 ค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มทุนหรือ

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

2

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

กรณีเพิ่มทุนหรือได้มำซึง่
ทรัพย์สิน
กรณีเพิ่มทุนหรือได้มำซึง่
ทรัพย์สิน
กรณีเพิ่มทุนหรือได้มำซึง่
ทรัพย์สิน
กรณีมีกำรซ่อมแซมในส่วน
ที่เป็นสำระสำคัญ
กรณีเพิ่มทุนหรือได้มำซึง่
ทรัพย์สิน
กรณีเพิ่มทุนหรือได้มำซึง่
ทรัพย์สิน
กรณีเพิ่มทุนหรือได้มำซึง่

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำอสังหำริมทรัพย์ในส่วนที่เป็นสำระสำคัญ (Building Repair and Maintenance) หมำยถึงกำรซ่อมแซมและ
บำรุงรักษำในส่วนอำคำรหลักซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ใช้คิดค่ำเช่ำและส่วนควบของอำคำรหลักได้แก่ งำนระบบ ทรัพย์สินที่มีลักษณะติดตรึงตรำกับอำคำรหลัก
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เพดาน
% ของ NAV
ต่อปีหรือภำยหลังกำร
ทำธุรกรรมในแต่ละ
ครั้ง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์

ได้มำซึง่ ทรัพย์สิน
(1) ค่ำใช้จำ่ ย และ/หรือ ค่ำธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องในกำรจัดตั้งกองทรัสต์ เช่น
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนหน่วยทรัสต์
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเตรียมและจัดทำเอกสำรสัญญำ เป็นต้น
(2) ค่ำธรรมเนียมผู้แทนหรือตัวแทน (Agent or
Property Broker) (ถ้ำมี) ในกำรซื้อ จัดหำ
จำหน่ำย หรือโอนสิทธิ
(3) ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จำ่ ยเพื่อกำรจัดหำ
ได้มำ จำหน่ำย จ่ำย โอนสินทรัพย์ ทรัพย์สิน
หลักทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น ค่ำใช้จำ่ ยใน
กำรจำหน่ำย หรือ โอนสิทธิ์ ค่ำธรรมเนียม
กำรโอน เป็นต้น
(4) ค่ำภำษีหรือค่ำธรรมเนียมและอำกรแสตมป์
ใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
อสังหำริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นของ
กองทรัสต์ เช่น ค่ำนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์ และจะถูกหักจำกค่ำขำย
หลักทรัพย์เมื่อมีกำรขำยหลักทรัพย์
ค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรซื้อหรือขำย
อสังหำริมทรัพย์ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรโอน
หลักทรัพย์ หรือ อสังหำริมทรัพย์ เป็นต้น
(5) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประเมินค่ำทรัพย์สิน

รอบและระยะเวลาที่
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ทรัพย์สิน

3.0%

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์

(6) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประเมินระบบวิศวกรรม ค่ำธรรมเนียมที่
ปรึกษำทำงกฎหมำยค่ำธรรมเนียมผู้สอบ
บัญชีต่อกำรตรวจสอบประมำณกำรงบกำไร
ขำดทุน ค่ำใช้จ่ำยจัดทำรำยงำน หรือบทวิจัย
(7) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรรับชำระเงินค่ำซือ้
หน่วยทรัสต์ เช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำ
อำกรแสตมป์ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำโทรศัพท์
ค่ำโทรสำร เป็นต้น
(8) ค่ำจัดทำ จัดพิมพ์ ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์
ใบทรัสต์ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภำษี และ
แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์
และค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดเตรียมและจัดส่ง
เอกสำรดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
(9) ค่ำจัดทำและจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ตลอดจน
ค่ำแปลและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำว
(10) ค่ำใช้จำ่ ยในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์
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เพดาน
% ของ NAV
ต่อปีหรือภำยหลังกำร
ทำธุรกรรมในแต่ละ
ครั้ง
ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
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