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สัญญำก่ อตัง้ ทรัสต์
ของ
ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และสิทธิกำรเช่ ำอสังหำริมทรัพย์ ไทคอน
สัญญำฉบับนีท้ าขึ ้นเมื่อวันที่  2557 โดยและระหว่าง
1

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้ นท์ จำกัด สานักงานจดทะเบียนตังอยู
้ เ่ ลขที่ 175 อาคารสาทรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 13/1
ห้ อง 1308 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ก่อตังทรั
้ สต์ (ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ ) และ
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์เมื่อการก่อตังทรั
้ สต์สาเร็จ (ผู้จัดกำรกองทรัสต์ )

2

บริษัทหลักทรัพย์ จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด สานักงานจดทะเบียนตังอยู
้ เ่ ลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี ้
ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในฐานะทรัสตี เมื่อ
การก่อตังทรั
้ สต์สาเร็ จ (ทรัสตี)

โดยที่
(ก)

สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อก่อตังทรั
้ สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

(ข)

ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ มีความประสงค์และยอมรับที่จะเข้ าเป็ นและปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์เมือ่ การก่อตังทรั
้ สต์
สาเร็ จ และมีความพร้ อมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(ค)

ทรัสตีมคี วามประสงค์และยอมรับที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีของทรัสต์
และมีความพร้ อมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่
เป็ นทรัสตีตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว

คู่สัญญำจึงตกลงกันเข้ าทาสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1

คำนิยำม
คาหรื อข้ อความที่ปรากฏในสัญญาฉบับนี ้ หากมิได้ มกี ารกาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
กฎหมำยหลักทรัพย์

หมายถึง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
และประกาศสำนักงำน ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน กฎ ระเบียบคาสัง่ หนังสือเวียน หนังสือ
ซักซ้ อมความเข้ าใจ หนังสือผ่อนผันและกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้ อง ทังที
้ ม่ ีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

1

กลุ่มบุคคลเดียวกัน

หมายถึง

บุค คลที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ ง หรื อ
หลายลัก ษณะตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้ วยการออกและเสนอขายหน่วยทรั สต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และประกาศอื่น
ใดตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

กำไรจำกกำรดำเนินงำนของ
กองทรัสต์

หมายถึง

รำยได้ สุทธิจำกสัญญำเช่ ำและสัญญำบริ กำร บวกค่า
สินไหมทดแทนที่กองทรัสต์ ได้ รับอันเนื่องมาจากประกันภัย
ทรัพย์สนิ ประเภทประกันภัยแบบสรรพภัย หักด้ วยค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ ในการดาเนินการและบารุ งรักษาทรั พย์ สินหลักของ
กองทรั สต์ (ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดกำรกองทรั สต์
ภายใต้ ข้อ 22.3 ของสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ฉบับนี ้)

กำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไป

หมายถึง

การเพิ่ ม ทุ น ของ กองทรั สต์ ตามมติ ที่ ประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่ วยทรั สต์ ที่ให้ อานาจผู้จัดกำรกองทรั สต์ กาหนดหรื อ
เห็นชอบวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหน่วยเพิ่มทุนแต่ละ
คราวตามความเหมาะสม

กำรประเมินมูลค่ ำ

หมายถึง

การค านวณมู ล ค่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ห รื อสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรั สต์ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อประชาชนโดยเป็ นการประเมินอย่าง
เต็มรู ปแบบ ซึ่งต้ องมี การตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้ อจากัด
สิ ท ธิ ค รอบครองในทรั พ ย์ สิ น เงื่ อ นไขและข้ อจ ากั ด ทาง
กฎหมายข้ อจากัดอื่นของการใช้ ประโยชน์ รายละเอียดการใช้
ประโยชน์ในปั จจุบนั และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้
การสารวจทรัพย์สนิ ตามสภาพที่เป็ นอยู่

กำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ ำ

หมายถึง

การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยมิได้ มีการสารวจ
ทรัพย์สนิ

กำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์

หมายถึง

การดูแลรักษาให้ อสังหำริมทรัพย์ ของกองทรัสต์ อยูใ่ น
สภาพที่ดีและพร้ อมที่จะใช้ หาผลประโยชน์ได้ ตลอดเวลา
ตลอดจนการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหำริมทรัพย์
ดังกล่าวด้ วย ตามที่กฎหมำยหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนด

2

กำรให้ เช่ ำ/ให้ เช่ ำ

หมายถึง

การให้ เช่าหรื อการให้ เช่าช่วงอสังหำริมทรัพย์ หรื อการให้ ใช้
พื ้นที่ในทานองเดียวกับการให้ เช่าหรื อการให้ ใช้ พื ้นที่ที่มีการ
เรี ยกค่าตอบแทน และการให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ เช่า
การให้ เช่าช่วง หรื อการให้ ใช้ พื ้นทีด่ งั กล่าว

คณะกรรมกำร ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่ ำเช่ ำ

หมายถึง

ค่าตอบแทนที่ได้ รับจากกำรให้ เช่ ำ การให้ ใช้ พื ้นที่ หรื อการ
ให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับกำรให้ เช่ ำหรื อให้ ใช้ พื ้นที่ แล้ วแต่
กรณี

คู่สัญญำ

หมายถึง

ทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์ และคาว่า คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึง่ หมายถึง ทรัสตีหรื อผู้จดั กำรกองทรัสต์

ตลำดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทรัพย์ สินของกองทรัสต์

หมายถึง

เงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่ วยทรัสต์ และ ทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์ ได้ ลงทุน
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
อสังหำริมทรัพย์ สิทธิในอสังหำริมทรัพย์ สิทธิที่จะได้ รับ
ชาระหนี ้ และทรัพย์ สินหลักหรื อทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงดอกผล
ของทรัพย์สนิ ดังกล่าว

ทรัพย์ สินหลัก

หมายถึง

ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์ สามารถลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วย
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์

ทรัสต์ หรือ กองทรัสต์

หมายถึง

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ทรัสตี

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด

ทะเบียนหน่ วยทรัสต์

หมายถึง

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ที่จดั ทาขึ ้นตามข้ อ 5 ของสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ฉบับนี ้

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

หมายถึง

ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สำนักงำน ก.ล.ต.
ให้ ความเห็นชอบ

ทุนชำระแล้ ว

หมายถึง

มูลค่ารวมของหน่ วยทรัสต์ ที่ชาระเต็มจานวนแล้ ว

3

นำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์

หมายถึง

ทรัสตีหรื อผู้ที่ทรัสตีมอบหมายให้ ดาเนินการแทนในฐานะ
นำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์

บริษัทประเมินมูลค่ ำทรัพย์ สิน

หมายถึง

บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานตามประกาศสำนักงำน ก.ล.ต. ว่า
ด้ วยการให้ ความเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และ
ผู้ประเมินหลักสาหรับธุรกรรมในตลาดทุน

ใบทรัสต์

หมายถึง

เอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ ทนี่ ำยทะเบียน
หน่ วยทรัสต์ ออกให้ แก่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

หมายถึง

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูล

หมายถึง

แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์

ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์

หมายถึง

บริ ษัท ไทคอน แมนเนจเม้ นท์ จากัด

ผู้เช่ ำรำยย่ อย

หมายถึง

บุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที่เป็ นผู้เช่าตามสัญญำเช่ ำ
และสัญญำบริกำร

ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

หมายถึง

ผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์

ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

หมายถึง

ผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์ ให้ ทาหน้ าที่
ช่วยเหลือผู้จัดกำรกองทรัสต์ ในเรื่ องต่างๆ
เกี่ยวกับ
ทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

ผู้ลงทุนต่ ำงด้ ำว

หมายถึง

ผู้ลงทุนที่เป็ นคนต่างด้ าวและนิตบิ คุ คลที่มีสทิ ธิในที่ดิน
เสมือนคนต่างด้ าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรื อกฎหมาย
ว่าด้ วยอาคารชุด แล้ วแต่กรณี

ผู้สอบบัญชี

หมายถึง

ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีที่อยูใ่ นบัญชี
รายชื่อที่ได้ รับความเห็นชอบจากสำนักงำน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศสำนักงำน ก.ล.ต. ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชี
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พ.ร.บ. ทรัสต์

หมายถึง

พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
(ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. หลักทรัพย์

หมายถึง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

ประกำศ ทจ. 49/2555

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555
เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
2555 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

มูลค่ ำทรัพย์ สินสุทธิ (NAV)

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ หกั ด้ วยหนี ้สิน ซึง่ คานวณตาม
วิธีที่กาหนดในข้ อ 16.3 ของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

มูลค่ ำหน่ วยทรัสต์

หมายถึง

มูลค่ ำทรัพย์ สินสุทธิหารด้ วยจานวนหน่ วยทรัสต์ ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทาการที่คานวณ

รำยได้ สุทธิจำกสัญญำเช่ ำและ
สัญญำบริกำร

หมายถึง

รายได้ ที่ได้ รับมาจากสัญญำเช่ ำและสัญญำบริกำร ซึง่
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะค่าเช่าและค่าบริ การ และเงินค่า
สินไหมทดแทนที่กองทรัสต์ ได้ รับจากการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักในส่วนของทรัพย์ สนิ หลักของกองทรัสต์ (หาก
มี)
หักด้ วยหนี ้สงสัยจะสูญจากสัญญำเช่ ำและสัญญำ
บริกำร

วันทำกำร

หมายถึง

วันใดๆ ที่ไม่ใช่วันหยุดทำกำร

วันหยุดทำกำร

หมายถึง

วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรื อวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

สถำบันกำรเงิน

หมายถึง

สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของ
สถาบันการเงิน

สำนักงำน หรือ สำนักงำน ก.ล.ต.

หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

สัญญำเช่ ำ/สัญญำเช่ ำและสัญญำ
บริกำร

หมายถึง

สัญญาเช่า สัญญาบริ การ และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การหาประโยชน์จากทรัพย์ สนิ หลักของกองทรัสต์

สัญญำแต่ งตัง้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์

หมายถึง

สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์สาหรับทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
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ไทคอน ระหว่าง ทรัสตี และ ผู้จัดกำรกองทรัสต์

2
2.1

หน่ วยทรัสต์

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทรัสต์

อสังหำริมทรัพย์

หมายถึง

อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

อำคำรคลังสินค้ ำ

หมายถึง

ทรั พย์ สิ นของกองทรั สต์ ในส่วนที่ เป็ นอาคารคลังสินค้ า
และ/หรื อโรงงานที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ เก็ บสินค้ า รวมถึ ง
ส่ ว นควบของอาคารคลั ง สิ น ค้ าและ/หรื อโรงงานที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ เก็บสินค้ าที่กองทรัสต์ เข้ าลงทุน

อำคำรโรงงำน

หมายถึง

ทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ในส่วนที่เป็ นอาคารโรงงาน รวมถึง
ส่วนควบของอาคารโรงงานทีก่ องทรัสต์ เข้ าลงทุน

กำรก่ อตัง้ กองทรัสต์
ลักษณะของกองทรัสต์ และกลไกการบริ หาร
(ก)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามพ.ร.บ. ทรัสต์ ซึง่ ก่อตังขึ
้ ้นด้ วยผลของสัญญาก่อตังท
้
รัสต์ฉบับนี ้ โดยการก่อตังทรั
้ สต์มีผลสมบูรณ์เมื่อ ผู้ก่อตัง้ ทรั สต์ โอนเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่ วยทรั สต์
ด้ วยความไว้ วางใจให้ ทรัสตีจดั การทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

(ข)

กองทรัสต์ ไม่มีสถานะเป็ นนิติบคุ คล โดยเป็ นกองทรัพย์สนิ ที่อยูใ่ นชื่อและอานาจการจัดการของทรัสตี

(ค)

การจัดการกองทรั สต์ จะกระทาโดยทรั สตี และผู้จัดกำรกองทรั สต์ ที่ได้ รับมอบหมายจากทรั สตี โดยมี
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในรายการเกี่ ยวกับอานาจหน้ าที่ของทรั สตีและ
ผู้จัดกำรกองทรั สต์ ทัง้ นี ้ ผู้จัดกำรกองทรั สต์ มีอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบในการดูแลจัดการ
กองทรั ส ต์ ซึ่ง รวมถึ ง การลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ และทรั ส ตี มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบในการกากับดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับ
นี ้และตามกฎหมาย และการเก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ ในส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินอื่น
ที่มิใช่ทรั พย์ สินหลัก ทรั สตีมอบหมายให้ ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ เป็ นผู้จดั การลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าว
โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์ อาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นที่สามารถดาเนินการได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายและทรัส
ตีให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้ดาเนินการดังกล่าวได้

(ง)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และทรัสตีจะปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะที่เป็ นผู้ที่มีวิชาชีพซึง่ ได้ รับความไว้ วางใจ ด้ วยความ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริ ต เพื่อประโยชน์ ที่ดีที่ สดุ ของผู้ถือหน่ วยทรั สต์ โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนีแ้ ละกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยเพื่อ
ประโยชน์ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ แก่ผ้ ลู งทุน (ถ้ ามี)
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2.2

ชื่อ อายุ ประเภท และวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
(ก)

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

(ข)

ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)
TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

(ค)

ชื่อย่อของกองทรัสต์
TREIT

(ง)

ประเภทกองทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

(จ)

อายุกองทรัสต์
ไม่กาหนดอายุกองทรัสต์

(ฉ)

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทัว่ ไป ทังที
้ ่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล ทังในและต่
้
างประเทศ และนา
เงินที่ได้ จากการระดมเงินทุนไปซื ้อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รับโอนซึง่ อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่า ตลอดจนทาการ
ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรื อจาหน่ายทรัพย์สนิ ต่างๆ ที่กองทรัสต์ ได้ ลงทุนไว้ หรื อมีไว้
ไม่วา่ จะเป็ นกำรให้ เช่ ำ และ/หรื อขาย หรื อดาเนินการอื่นใดเพือ่ ประโยชน์ของทรัพย์สนิ เพื่อมุง่ ก่อให้ เกิด
รายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ และผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น และ/หรื อ
หลักทรัพย์อื่น และ/หรื อการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมำยหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใด
ที่เกี่ยวข้ องกาหนด นอกจากนี ้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลำดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้
พิจารณารับหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 (สีส่ บิ ห้ า) วันนับแต่วนั ปิ ด
การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ในครัง้ แรก และภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อและชาระเงินค่า
หน่ วยทรัสต์ ในกรณีของการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ในครัง้ ต่อๆ ไป โดยผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ และผู้ลงทุน
ทัว่ ไปจะสามารถทาการซื ้อ/ขายหน่ วยทรัสต์ ในตลำดหลักทรัพย์ ได้ เมื่อปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
และวิธีปฏิบตั ิของตลำดหลักทรัพย์
หลังจากทีต่ ลำดหลักทรัพย์ รับหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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2.3

รายละเอียดและข้ อตกลงของผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ และผู้จัดกำรกองทรัสต์
(ก)

ชื่อของผู้ก่อตังทรั
้ สต์และผู้จดั การกองทรัสต์
บริ ษัท ไทคอน แมนเนจเม้ นท์ จากัด

(ข)

ที่อยูข่ องผู้ก่อตังทรั
้ สต์และผู้จดั การกองทรัสต์
เลขที่ 175 อาคารสาทรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 13/1 ห้ อง 1308 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

(ค)

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ก่อตังทรั
้ สต์และผู้จดั การกองทรัสต์
02 679 6565 ต่อ 215

(ง)

เว็บไซต์ของผู้ก่อตังทรั
้ สต์และผู้จดั การกองทรัสต์
www.ticon.co.th/en/ticon-group/tman

(จ)

ข้ อตกลงของผู้ก่อตังทรั
้ สต์
ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ ตกลงโอนเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่ วยทรัสต์ ด้วยความไว้ วางใจให้ ทรัสตีจดั การทรัพย์สนิ
เพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์ และเมื่อกองทรัสต์ มีผลสมบูรณ์แล้ ว ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ จะเข้ า
เป็ นผู้จัดกำรกองทรัสต์ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์นี ้

(ฉ)

ข้ อตกลงของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ตกลงเข้ ารับดูแลจัดการทรัพย์ สนิ ของกองทรัสต์ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตี
โดยมีขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์นี ้ ตลอดจน
สัญญำแต่ งตัง้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ และข้ อตกลงอื่นระหว่างผู้จดั กำรกองทรัสต์ และทรัสตี (ถ้ ามี)

2.4

รายละเอียดและข้ อตกลงของทรัสตี
(ก)

ชื่อของทรัสตี
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด

(ข)

ที่อยูข่ องทรัสตี
175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
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(ค)

หมายเลขโทรศัพท์ของทรัสตี
0-2674-6488

(ง)

เว็บไซต์ของทรัสตี
www.bblam.co.th

(จ)

ข้ อตกลงของทรัสตี
ทรัสตีตกลงเข้ าถือทรัพย์สนิ ที่จะเป็ นกองทรัสต์ ซึง่ ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ โอนให้ แก่ทรัสตีด้วยความไว้ วางใจให้
จัดการทรัพย์สนิ ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

2.5

ผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ตามที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เป็ นผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์ นี ้

2.6

ทรัพย์สนิ ที่จะให้ เป็ นกองทรัสต์
ทรัพย์สนิ ที่จะให้ เป็ นกองทรัสต์ ได้ แก่ เงินที่ผ้ กู ่ อตัง้ ทรัสต์ ได้ รับจากการจาหน่ายหน่ วยทรัสต์ ในการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ ครัง้ แรก เงินกู้ยืม เงินที่ได้ จากการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ตามหลักเกณฑ์ทสี่ ำนักงำน ก.ล.ต.
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนจะประกาศกาหนด เงินที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์
ได้ รับจากการจาหน่ายหน่ วยทรัสต์ ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ในครัง้ ต่อๆ ไป และทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ ได้
ลงทุน รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ อสังหำริมทรัพย์ สิทธิในอสังหำริมทรัพย์ และหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นตามที่
สำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด ทังนี
้ ้
ทรัพย์ สินหลักทีก่ องทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครัง้ แรก เป็ นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

2.7

วันที่จดั ตังกองทรั
้
สต์ และสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้มีผลสมบูรณ์
กองทรัสต์ ยอ่ มก่อตังขึ
้ ้นในวันที่ค่ สู ัญญำลงนามในสัญญาฉบับนี ้
จาหน่ายหน่ วยทรัสต์ ให้ แก่ทรัสตี

3

และผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ ได้ โอนเงินที่ได้ จากการ

หน่ วยทรัสต์

3.1

หน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ เป็ นหน่วยทรัสต์ประเภทระบุชื่อผู้ถือและชาระเต็มมูลค่าทังหมด
้

3.2

สิทธิในการได้ รับประโยชน์จากกองทรัสต์ ให้ แบ่งออกเป็ นหน่วย หน่วยละเท่าๆ กัน เรี ยกว่าหน่ วยทรั สต์ ซึ่งให้ สิทธิ
แก่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ เท่าๆ กันในการเป็ นผู้รับประโยชน์จากกองทรัสต์
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3.3

กองทรั สต์ สามารถออกหน่ วยทรั สต์ ได้ หลายชนิดตามที่ทรั สตีและผู้จัดกำรกองทรั สต์ จะพิจารณาเห็นสมควร
ต่อไป โดยจะต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในกรณีที่มีการออกหน่ วยทรัสต์ หลายชนิดดังกล่าว จะมีการแบ่งชนิดหน่ วยทรัสต์ ที่สามารถปฏิบตั ิได้ จริ งและได้
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ โดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ แต่ละชนิดจะได้ รับแล้ ว
และจะมีการกาหนดสิทธิประโยชน์ที่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ แต่ละชนิดจะได้ รับเกี่ยวกับ
(ก)

สิทธิในการได้ รับประโยชน์ตอบแทนและการได้ รับเงินคืนทุนเพื่อเลิกกองทรัสต์

(ข)

ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

(ค)

กรณีอื่นใดตามที่สำนั กงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนจะ
ประกาศกาหนด

3.4

ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ไม่มีสทิ ธิขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์

3.5

จานวนหน่ วยทรัสต์
จานวนหน่ วยทรัสต์ ได้ แก่ จานวนหน่ วยทรัสต์ ในการออกเสนอขายครัง้ แรก รวมกับจานวนหน่ วยทรัสต์ จากการ
ออกเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ ต่อๆ ไปทังหมด
้
ทังนี
้ ้ จานวนหน่ วยทรัสต์ ในการออกเสนอขายครัง้ แรกมีจานวน 
หน่วย

3.6

มูลค่ารวมหน่ วยทรัสต์
มูลค่ารวมหน่ วยทรัสต์ ได้ แก่ มูลค่ารวมหน่ วยทรัสต์ ในการออกเสนอขายครัง้ แรก รวมกับมูลค่ารวมหน่ วยทรัสต์
จากการออกเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ ต่อๆ ไปทังหมดซึ
้
ง่ คานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ทังนี
้ ้ มูลค่ารวมหน่ วยทรัสต์ ใน
การออกเสนอขายครัง้ แรกมีจานวน  บาท

3.7

ข้ อจากัดในการถือหน่ วยทรัสต์ ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
(ก)

บุ ค คลใดหรื อ กลุ่ มบุ ค คลเดี ย วกั น ใดถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ได้ ไม่ เ กิ น อั ต ราที่ ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. หรื อ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด ซึง่ ในขณะที่ทาสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ฉบับนี ้เท่ากับร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนหน่ วยทรัสต์ ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์

(ข)

ในกรณีที่กองทรัสต์ มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย กองทรัสต์ จะมีผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ซงึ่ เป็ น
ผู้ลงทุนต่ ำงด้ ำวถือหน่ วยทรั สต์ ได้ ไม่เกินจานวนที่กฎหมาย กฎ หรื อข้ อกาหนดใดๆ กาหนดสัดส่วนการ
ลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไว้ ซึ่งในขณะที่ทาสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้เท่ากับร้ อยละ 49 (สี่สิบเก้ า) ของ
จานวนหน่ วยทรัสต์ ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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4
4.1

(ค)

ผู้ก่อตัง้ ทรั สต์ หรื อผู้จัดกำรกองทรั สต์ จะถื อหน่ วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ ได้ ไม่เกินอัตราที่สำนั กงำน
ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด ซึ่งในขณะที่ทา
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้เท่ากับร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนหน่ วยทรั สต์ ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทรั สต์ โดยให้ นับรวมหน่ วยทรั สต์ ที่ถือโดยกลุ่ มบุ คคลเดียวกัน กับผู้ก่อตัง้ ทรั สต์ หรื อผู้จัดกำร
กองทรัสต์ ด้วย

(ง)

ทรัสตีจะถือหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ ที่ตนทาหน้ าที่เป็ นทรัสตีได้ ไม่เกินอัตราที่สำนักงำน ก.ล.ต. หรื อ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด ซึ่งในขณะที่ทาสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์นี ้เท่ากับร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนหน่ วยทรัสต์ ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ โดยให้
นับรวมหน่ วยทรัสต์ ที่ถือโดยกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรัสตีด้วย

ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ข้ อตกลงในการเป็ นผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ข้ อกาหนดตามทีก่ าหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้
รวมถึงสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้
(หากมี) ผูกพันผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ รวมถึงบุคคลใดๆ ทีใ่ ช้ สทิ ธิหรื อประสงค์จะใช้ สทิ ธิของผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์ และถือว่าผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ รวมถึงบุคคลใดๆ ทีใ่ ช้ สทิ ธิหรื อประสงค์จะใช้ สทิ ธิของ
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ดงั กล่าว ได้ เข้ าทาและตกลงด้ วยซึง่ ข้ อกาหนดตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ รวมถึงสัญญาแก้ ไข
เพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ (หากมี)
และได้ มอบอานาจและตกลงให้ ทรัสตีและผู้จดั กำรกองทรัสต์
ดาเนินการทังหลายตามที
้
่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ รวมถึงสัญญาแก้ ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ฉบับนี ้ (หากมี)

4.2

สิทธิของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
(ก)

ผู้ ถือ หน่ วยทรั ส ต์ ที่ มี ชื่ อ อยู่ใ นทะเบี ย นหน่ วยทรั ส ต์ เ ป็ นผู้รั บ ประโยชน์ จ ากกองทรั ส ต์ ต ามจ านวน
หน่ วยทรัสต์ ที่ตนถืออยู่

(ข)

สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุนเมื่อเลิกกองทรัสต์
(1)

ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ มีสทิ ธิที่จะได้ รับประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ
17 ทังนี
้ ้ ไม่วา่ กรณีใด ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ มีสทิ ธิเรียกให้ กองทรัสต์ ชาระประโยชน์ตอบแทนได้ ไม่
เกินไปกว่าเงินกาไรหลังหักค่าสารองต่างๆ

(2)

ในการคืนทุนเมื่อเลิกกองทรัสต์ สามารถพิจารณาดาเนินการคืนทุนเป็ นเงินหรื อเป็ นทรัพย์สนิ อย่าง
อื่นได้ โดยผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ มีสทิ ธิได้ รับเงินคืนทุน ประโยชน์ตอบแทน หรื อทรัพย์สนิ อื่นๆ ในการคืน
ทุนเมื่อเลิกกองทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ โดยทรัสตี
หรื อผู้ทาหน้ าที่แทนทรัสตี หรื อผู้ที่รับมอบหมายจากทรัสตีหรือผู้ทาหน้ าที่แทนทรัสตี (แล้ วแต่
กรณี) จะดาเนินการแจกจ่ายเงินคืนทุน ประโยชน์ตอบแทน หรื อทรัพย์สนิ อื่นๆ ในการคืนทุนให้ แก่ผ้ ู
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ถือหน่ วยทรัสต์ เมื่อเลิกกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ ไม่วา่ ในกรณีใด ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ มีสทิ ธิเรี ยกให้ คืน
เงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าส่วนทุนของกองทรัสต์ ที่ปรับปรุงด้ วยส่วนเกินหรื อส่วนตา่ กว่ามูลค่ ำ
หน่ วยทรัสต์
(ค)

สิทธิในการได้ รับเงินคืนทุนเมื่อมีการลดทุนชำระแล้ วของกองทรัสต์
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ มีสทิ ธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อมีการลดทุนชำระแล้ วของกองทรัสต์ ตามข้ อ 9

(ง)

สิทธิในการโอนหน่ วยทรัสต์
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ สามารถโอนหน่ วยทรัสต์ ได้
ตามข้ อ 7

(จ)

แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้

สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ 18

(ฉ)

สิทธิในการจานาหน่ วยทรัสต์
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ สามารถจานาหน่ วยทรัสต์ ได้ ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทรัสตี
และ/หรื อ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และ/หรื อ นำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ กาหนด

(ช)
4.3

4.4

สิทธิอื่นๆ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่กาหนดในพ.ร.บ. ทรัสต์ และกฎหมำยหลักทรัพย์

ความรับผิดของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
(ก)

ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ไม่ต้องรั บผิดต่อ ผู้จัดกำรกองทรั สต์ หรื อทรั สตีในการชาระเงิ นอื่นใดเพิ่มเติมให้ แก่
กองทรัสต์ หลังจากที่ได้ ชาระเงินค่าหน่ วยทรัสต์ ครบถ้ วนแล้ ว และผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ไม่มีความรับผิดอื่น
ใดเพิ่มเติมอีกสาหรับหน่ วยทรัสต์ ที่ถือนัน้

(ข)

ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ไม่มีความรับผิดในกรณีที่ทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ไม่เพียงพอต่อการชาระหนี ้ให้ แก่
ทรั สตี ผู้จัดกำรกองทรั สต์ หรื อเจ้ าหนี ้ของกองทรั สต์ ทังนี
้ ้ ทรั สตี ผู้จัดกำรกองทรั สต์ และเจ้ าหนี ้ของ
กองทรัสต์ จะบังคับชาระหนี ้ได้ จากทรัพย์ สินของกองทรัสต์ เท่านัน้

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
การเป็ นผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ มิได้ กอ่ ให้ เกิดนิติสมั พันธ์ในลักษณะของการเป็ นหุ้นส่วนหรื อลักษณะอืน่ ๆ ระหว่างผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์ ด้วยกัน
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4.5

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ กบั ทรัสตี
การเป็ นผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ มิได้ กอ่ ให้ เกิดนิติสมั พันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทนระหว่างผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ กบั
ทรัสตี

4.6

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ กบั ผู้จัดกำรกองทรัสต์
การเป็ นผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ มิได้ กอ่ ให้ เกิดนิติสมั พันธ์ในลักษณะตัวการตัวแทนระหว่างผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ กบั
ผู้จัดกำรกองทรัสต์

4.7
5

ไม่ว่าในกรณีใด มิให้ ตีความสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ไปในทางที่ก่อให้ เกิดผลขัดหรื อแย้ งกับข้ อกาหนดตามข้ อ 4
ของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้
กำรจัดทำทะเบียนหน่ วยทรัสต์

5.1

ทรั สตีมีหน้ าที่จัดให้ มีทะเบียนหน่ วยทรั สต์ ในกรณี ที่ทรั สตี เป็ นผู้จัดทาทะเบียนหน่ วยทรั สต์ เอง ทรั สตีจะ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ บริ การ
เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

5.2

ทรั ส ตี อ าจมอบหมายให้ บุค คลอื่ น ซึ่ง เป็ นผู้ไ ด้ รั บ ใบอนุญ าตการให้ บ ริ ก ารเป็ นนายทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ จ าก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และเป็ นผู้ที่ตลำดหลักทรั พย์ ให้
ความเห็ น ชอบ ซึ่ง ในขณะที่ท าสัญญาก่อ ตัง้ ทรั สต์ ฉบับ นี ้ ทรั สตี ม อบหมายให้ บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลักทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด เป็ นนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ และเป็ นผู้ดาเนินการจัดทาทะเบียนหน่ วยทรัสต์

5.3

ทะเบียนหน่ วยทรัสต์ ต้องมีรายการดังต่อไปนี ้
(ก)

(ข)

รายละเอียดทัว่ ไปประกอบด้ วย
(1)

ชื่อทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์

(2)

จานวนหน่ วยทรัสต์ มูลค่าที่ตราไว้ ทุนชำระแล้ ว และวันเดือนปี ที่ออกหน่ วยทรัสต์

(3)

ข้ อจากัดในเรื่ องการโอน (ถ้ ามี)

รายละเอียดของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ แต่ละรายประกอบด้ วย
(1)

ชื่อ นามสกุล สัญชาติ และที่อยูข่ องผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

(2)

เลขทีห่ น่ วยทรัสต์ (ถ้ ามี) และจานวนหน่ วยทรัสต์ ที่ถือ

(3)

วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็ นหรือขาดจากการเป็ นผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
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(4)

วัน เดือน ปี ที่ยกเลิกใบทรัสต์ และออกใบทรัสต์ แทนหรื อออกใบทรัสต์ ใหม่ (ถ้ ามี)

(5)

เลขที่คาร้ องขอให้ เปลีย่ นแปลงหรื อจดแจ้ งรายการในทะเบียน (ถ้ ามี)

5.4

ทะเบียนหน่ วยทรัสต์ ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าถูกต้ อง

5.5

การชาระเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่น รวมทังการให้
้
สทิ ธิหรื อการจากัดสิทธิใดๆ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ที่ปรากฏรายชื่ออยู่ใน
ทะเบียนหน่ วยทรัสต์ หากได้ กระทาตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันหรื อตามกฎหมายแล้ ว ถือว่า ทรั สตีได้ ดาเนินการ
ตามอานาจหน้ าที่แล้ ว

5.6

นำยทะเบียนหน่ วยทรั สต์ มีสิทธิปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนหน่ วยทรั สต์ ในกรณีที่การถือหน่ วยทรั สต์ ไม่
เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดไว้ ในข้ อจากัดในการถือ หน่ วยทรั สต์ ในข้ อ 3.7 หรื อไม่เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่า ด้ วยการออกและเสนอขายหน่วยทรั สต์ ข องทรั สต์ เ พื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์

6

กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์
ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ หรื อใบทรัสต์ ผู้จองซื ้อหน่ วยทรัสต์ สามารถเลือกขอรับใบทรัสต์ ใน
ชื่อของผู้จองซื ้อหน่ วยทรัสต์ (Scrip System) หรื อจะเลือกใช้ บริ การของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด โดยฝากหน่ วยทรัสต์ ไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์ (Scripless System) ก็ได้ โดยระบุให้ ชดั เจนในใบจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ รายละเอียดการดาเนินการกรณีออกใบทรัสต์ และกรณีฝากหน่ วยทรัสต์ ไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์มีดงั ต่อไปนี ้

6.1

กรณีออกใบทรัสต์
(ก)

(ข)

การออกใบทรัสต์ ในกรณีทวั่ ไป
(1)

นำยทะเบี ย นหน่ วยทรั ส ต์ จะท าการบั น ทึ ก ชื่ อ ผู้ จองซื อ้ หน่ วยทรั ส ต์ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
หน่ วยทรัสต์ เรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ นผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ในทะเบียนหน่ วยทรั สต์ ตามรายละเอียดในใบ
จองซื ้อหน่ วยทรัสต์ เมื่อผู้จองซื ้อหน่ วยทรัสต์ ได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่ วยทรัสต์ ครบถ้ วนแล้ ว

(2)

นำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ จะจัดทาใบทรัสต์ เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยทรั สต์ ตามแบบ
ที่กาหนดไว้ ในเอกสารแนบ 2 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ฉบับนีใ้ ห้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ ที่เลือกรั บ
ใบทรัสต์ โดยใบทรัสต์ จะได้ รับการส่งให้ แก่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและ
ที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหน่ วยทรั สต์ ภายในระยะเวลาที่นำยทะเบียนหน่ วยทรั สต์ และ/หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด

การออกใบทรัสต์ ในกรณีมีการโอนหน่ วยทรัสต์
ในกรณีมีการโอนหน่ วยทรัสต์
นำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ จะออกใบทรัสต์ ฉบับใหม่ให้ แก่ผ้ ถู อื
หน่ วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาทีน่ ำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
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(ค)

6.2

7
7.1

การออกใบทรัสต์ กรณีที่ใบทรัสต์ สญ
ู หาย ลบเลือน หรื อชารุดในสาระสาคัญ
(1)

ในกรณีที่ใบทรัสต์ สญ
ู หาย ลบเลือน หรื อชารุดในสาระสาคัญ ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ทเี่ ลือกขอรับ
ใบทรัสต์ สามารถยื่นคาขอให้ นำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ ออกใบทรัสต์ ฉบับใหม่เพื่อทดแทน
ใบทรัสต์ ที่สญ
ู หาย ลบเลือน หรื อชารุดในสาระสาคัญได้ โดยนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ จะออก
ใบทรัสต์ ฉบับใหม่ให้ แก่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาทีน่ ำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ และ/หรื อ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกาหนด ทังนี
้ ้ หากเป็ นกรณีที่ใบทรัสต์ สญ
ู หาย ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ต้องแสดง
หลักฐานการสูญหาย อาทิเช่น สาเนารายงานประจาวันรับแจ้ งเป็ นหลักฐานของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ (ใบแจ้ งความ) ต่อนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ เพื่อขอรับใบทรัสต์ ฉบับใหม่ ตาม
หลักเกณฑ์ทนี่ ำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ กาหนด

(2)

ในการออกใบทรัสต์ ฉบับใหม่ ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ จะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการออกใบทรัสต์ ฉบับ
ใหม่ (ถ้ ามี) ตามที่นำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ กาหนด

กรณีฝากหน่ วยทรัสต์ ไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์
(ก)

ทรัสตีหรื อผู้ที่ทรัสตีมอบหมายให้ ดาเนินการแทนในฐานะนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ จะทาการบันทึกชื่อผู้
จองซือ้ หน่ วยทรั สต์ ที่ได้ รับการจัดสรรหน่ วยทรั ส ต์ เรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ นผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ในทะเบีย น
หน่ วยทรั สต์ ต ามรายละเอี ยดในใบจองซือ้ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ มื่ อผู้จ องซื อ้ หน่ วยทรั ส ต์ ได้ ช าระเงิ น ค่า ซื อ้
หน่ วยทรัสต์ ครบถ้ วนแล้ ว

(ข)

นำยทะเบียนหน่ วยทรั สต์ จะนาหน่ วยทรั สต์ ฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อหรื อของบุคคลที่ได้ รับ
การแต่งตังจากผู
้
้ จัดกำรกองทรั สต์ เพื่อผู้จองซื ้อที่มีอยู่กบั บริ ษัทสมาชิกของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด ตามที่ผ้ จู องซื ้อแสดงความจานงไว้ ในใบจองซื ้อหน่ วยทรัสต์

(ค)

ในกรณีของการนาหน่ วยทรัสต์ ฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อผ่านนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ (Broker)
หรื อการนาหน่ วยทรั สต์ ฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที่ได้ รับแต่งตังจากผู
้
้ จัดกำรกองทรั สต์ เพื่อผู้
จองซื ้อนัน้ นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์หรื อบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังดั
้ งกล่าวจะเป็ นผู้ออกหลักฐานต่า งๆ เพื่อ
แสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ ให้ กบั ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ซงึ่ จะเป็ นไปตามระบบงานของแต่ละแห่ง

กำรโอนหน่ วยทรัสต์ และข้ อจำกัดกำรโอน
การโอนหน่ วยทรัสต์ สามารถทาได้ สองวิธี คือ การโอนหน่ วยทรัสต์ ในระบบมีใบทรัสต์ และการโอนหน่ วยทรั สต์
ในระบบไร้ ใบทรัสต์
(ก)

วิธีการโอนหน่ วยทรัสต์ ในระบบมีใบทรัสต์
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ที่ประสงค์จะโอนหน่ วยทรัสต์ จะต้ องแจ้ งความประสงค์การโอนหน่ วยทรัสต์ ไปยังนำย
ทะเบียนหน่ วยทรัสต์ โดยกรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วนในใบสาคัญการโอนหน่ วยทรัสต์ ที่ลงนามโดยผู้
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โอนและผู้รับโอน พร้ อมทังแนบเอกสารการโอนหน่
้
วยทรัสต์ ตามที่นำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ จะกาหนด
การโอนหน่ วยทรัสต์ ให้ มีผลบังคับและได้ รับการรับรองเมื่อนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ ทาการบันทึกรายชื่อ
ผู้รับโอนในทะเบียนหน่ วยทรัสต์ เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วยทรัสต์
(ถ้ ามี) ตามทีน่ ำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ กาหนด
(ข)

วิธีการโอนหน่ วยทรัสต์ ในระบบไร้ ใบทรัสต์
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ที่ประสงค์จะโอนหน่ วยทรัสต์ ในระบบไร้ ใบทรัสต์ จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ระบุ
โดยนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ และ/หรื อตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด ทังนี
้ ้ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วยทรัสต์ (ถ้ ามี) ตามที่นำยทะเบียน
หน่ วยทรัสต์ และ/หรื อ ตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
กาหนด

7.2

ข้ อจากัดการโอนหน่ วยทรัสต์
กองทรัสต์ ไม่มีข้อจากัดการโอนหน่ วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี
ในกรณีที่การโอนหน่ วยทรัสต์ จะทาให้ ผ้ ถู อื
หน่ วยทรัสต์ รายใดถือหน่ วยทรัสต์ เกินข้ อจากัดในการถือหน่ วยทรัสต์ ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ตามข้ อ 3.7
นำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ จะปฏิเสธการโอนหน่ วยทรัสต์ ในส่วนที่จะทาให้ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ถือหน่ วยทรัสต์ เกิน
ข้ อจากัดในการถือหน่ วยทรัสต์ ตามข้ อ 3.7

8

กำรเพิ่มทุนของกองทรัสต์

8.1

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ เป็ นผู้มีอานาจและเป็ นผู้ดาเนินการเพิ่มทุนของกองทรัสต์

8.2

กองทรัสต์ สามารถเพิ่มทุนได้ เมื่อมีวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
(ก)

เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม หรื อเพื่อลงทุนในทรัพย์สินอื่นใด
ตามที่สำนั กงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะประกาศ
กาหนดให้ เป็ นทรัพย์ สินหลัก

(ข)

เพื่อดาเนินการก่อสร้ าง ต่อเติม ปรับปรุ ง และ/หรื อซ่อมแซมอสังหำริ มทรั พย์ ที่กองทรั สต์ ได้ มาจากการ
ลงทุนให้ อยูใ่ นสภาพที่ดีและมีความพร้ อมที่จะใช้ หาผลประโยชน์ หรื อเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพตลาด หรื อ
ความต้ องการของลูกค้ า หรื อเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์

(ค)

เพื่อนาเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนมาชาระหนี ้เงินกู้ยืมของกองทรัสต์

(ง)

เพื่อเหตุอื่นตามที่สำนั กงำน ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนประกาศกาหนด
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8.3

(จ)

เพื่อลงทุนในทรั พย์ สินอื่นตามหลักเกณฑ์ และสัดส่วนในประกาศสำนั กงำน ก.ล.ต. ว่าด้ วยข้ อกาหนด
เกี่ยวกับรายการและข้ อความในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

(ฉ)

วัตถุประสงค์อื่นตามที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ ซึ่งต้ องไม่
ขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่พ.ร.บ. ทรัสต์ และ/หรื อสำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด

ประเภทของการเพิ่มทุน
กองทรัสต์ อาจเพิ่มทุนได้ ในลักษณะที่เป็ นกำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไป
วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน

8.4

หรื อการเพิม่ ทุนแบบกาหนด

กระบวนการเพิ่มทุน
การเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ จะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับเจตนารมณ์การก่อตังกองทรั
้
สต์และกฎหมำยหลักทรัพย์ โดย
กระบวนการเพิ่มทุนสาหรับการเพิ่มทุนแต่ละประเภท มีดงั นี ้
(ก)

กรณีการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
(1)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ต้องเรี ยกประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ตามวิธีทกี่ าหนดไว้ ในข้ อ 18 เพื่อขอมติจาก
ที่ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ให้ มีการเพิ่มทุน โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี)่
ของจานวนหน่ วยทรัสต์ ทงหมดของผู
ั้
้ ถอื หน่ วยทรัสต์ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

(2)

หากเป็ นการเพิม่ ทุนโดยเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ บาง
ราย ต้ องไม่มีผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ซงึ่ ถือหน่ วยทรัสต์ รวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถอื หน่ วยทรัสต์ ทมี่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคัดค้ านการเพิม่ ทุน

(3)

เมื่อได้ รับมติจากผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะดาเนินการขออนุญาตเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ กบั สำนักงำน ก.ล.ต. โดยระบุข้อมูลที่มใี นหนังสือเชิญประชุมเพื่อขอมติจากผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์ พร้ อมทังจั
้ ดส่งร่างหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิม่ เติมให้ สำนักงำน ก.ล.ต.
พิจารณา

(4)

เมื่อสำนักงำน ก.ล.ต. อนุญาตให้ เสนอขายหน่ วยทรัสต์ แล้ ว ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะดาเนินการ
เสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิม่ เติม โดยต้ องจัดส่ง แจกจ่าย หรื อจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนที่มีสาระสาคัญไม่
ต่างจากฉบับร่างที่ผา่ นการเห็นชอบจากสำนักงำน ก.ล.ต. ให้ แก่ผ้ ลู งทุน

(5)

การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ในกำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไปจะเป็ นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจด
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ทะเบียนโดยอนุโลม และตามแนวทางทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. กาหนดในรายละเอียดเพื่อให้ เกิดความ
ชัดเจนในทางปฏิบตั ิ (ถ้ ามี)
(6)
(ข)

(ค)

การเพิม่ ทุนต้ องกระทาให้ แล้ วเสร็จภายใน 1 (หนึง่ ) ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ มีมติ
อนุมตั ิให้ เพิ่มทุน

กรณีเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
(1)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ต้องเรี ยกประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ตามวิธีทกี่ าหนดไว้ ในข้ อ 18 เพื่อขอมติจาก
ที่ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ให้ มีการเพิ่มทุน โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี)่
ของจานวนหน่ วยทรัสต์ ทงหมดของผู
ั้
้ ถอื หน่ วยทรัสต์ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

(2)

หากเป็ นการเพิม่ ทุนโดยเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ บาง
ราย ต้ องไม่มีผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ซงึ่ ถือหน่ วยทรัสต์ รวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถอื หน่ วยทรัสต์ ทมี่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคัดค้ านการเพิม่ ทุน

(3)

เมื่อได้ รับมติจากผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะดาเนินการขออนุญาตเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ กบั สำนักงำน ก.ล.ต. โดยระบุข้อมูลที่มใี นหนังสือเชิญประชุมเพื่อขอมติจากผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์ พร้ อมทังจั
้ ดส่งร่างหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิม่ เติมให้ สำนักงำน ก.ล.ต.
พิจารณา

(4)

เมื่อสำนักงำน ก.ล.ต. อนุญาตให้ เสนอขายหน่ วยทรัสต์ แล้ ว ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะดาเนินการ
เสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิม่ เติม โดยต้ องจัดส่ง แจกจ่าย หรื อจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนที่มีสาระสาคัญไม่
ต่างจากฉบับร่างที่ผา่ นการเห็นชอบจากสำนักงำน ก.ล.ต. ให้ แก่ผ้ ลู งทุน

(5)

การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ในการเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
จะเป็ นไปตาม
อัตราและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใดๆ เกี่ ยวกับการเพิม่
ทุนของบริ ษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และตามแนวทางที่สำนักงำน ก.ล.ต. กาหนดในรายละเอียด
เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิ (ถ้ ามี)

ภายใต้ บงั คับข้ อ 0 ในการเพิ่มทุนของกองทรั สต์ เพื่อไปลงทุนในทรัพย์สิน ในกรณีที่กองทรั สต์ ไม่สามารถ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ ก่อนการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ เพิ่มทุน ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
(1)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะแจ้ งเรื่ องข้ างต้ นให้ สำนักงำน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่
วันที่ปรากฏข้ อเท็จจริงที่เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
และคืนเงินค่าจองซื ้อ
หน่ วยทรัสต์ และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่ วยทรัสต์ ภายใน 14 (สิบสี)่ วันนับแต่
วันที่ปรากฏข้ อเท็จจริงที่เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื ้อหน่ วยทรัสต์
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(2)

หากผู้จัดกำรกองทรัสต์ ไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานันได้
้ อนั เนื่องจาก
ความผิดพลาดของผู้จัดกำรกองทรัสต์ เอง ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ ชาระเงิน
ค่าจองซื ้อจนครบถ้ วน

8.5

ในกรณีที่เป็ นการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์ สินหลักเพิ่มเติมซึง่ ได้ ผา่ นกระบวนการวิธีการได้ มาซึ่ง ทรั พย์ สินหลัก
และอุปกรณ์ตามที่ได้ กาหนดในข้ อ 10.3(ข) และหากเป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ กบั ผู้จัดกำรกองทรั สต์
หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ต้องดาเนินการตามที่กาหนดในข้ อ 14

8.6

ในกรณีที่สำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุนและ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มี
อ านาจตามกฎหมาย ได้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม ประกาศ ก าหนด สั่ง การ เห็ น ชอบ และ/หรื อ ผ่ อ นผัน
กระบวนการเพิ่ มทุน เป็ นอย่า งอื่ น ผู้ จัดกำรกองทรั ส ต์ จะดาเนิน การให้ เ ป็ นไปตามนัน้ โดยถื อว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ แล้ ว หากกระบวนการเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางลบในสาระสาคัญ
แก่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์

9

กำรลดทุนชำระแล้ วของกองทรัสต์

9.1

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ เป็ นผู้มีอานาจและหน้ าที่ในการดาเนินการลดทุนชำระแล้ วของกองทรัสต์

9.2

กองทรัสต์ สามารถลดทุนชำระแล้ วได้ เมื่อมีวตั ถุประสงค์ในการลดทุนชำระแล้ วดังต่อไปนี ้
(ก)

เมื่อกองทรัสต์ มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยูภ่ ายหลังการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการตัดจาหน่าย
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ต้ องปรากฏข้ อเท็จจริ งด้ วยว่า กองทรั สต์ ไม่มีกาไรสะสมเหลืออยู่
แล้ ว

(ข)

มูลค่าทรั พย์ สินหลักของกองทรั สต์ ลดลงจากการประเมิ นมูลค่า หรื อ การสอบทานการประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สนิ

(ค)

กองทรัสต์ มีการเพิ่มทุนเพื่อให้ ได้ มาซึง่ อสังหำริมทรัพย์ เพิ่มเติม แต่ปรากฏเหตุขดั ข้ องในภายหลังทาให้ ไม่
สามารถได้ มาซึง่ อสังหำริมทรัพย์ ดงั กล่าว

(ง)

กองทรั สต์ มีรายการค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนาไปใช้ ในการคานวณกาไรสุทธิที่ปรับ ปรุ ง
แล้ วของกองทรัสต์ ตามรายการเกี่ยวกับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ในข้ อ 17.2

(จ)

เฉพาะในการลงทุน ครั ง้ แรกของกองทรั ส ต์ ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ ร ะดมทุน ได้ เ พี ย งพอที่ จ ะลงทุน ใน
อสังหำริ มทรั พย์ ทงหมดที
ั้
่ระบุในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล แต่ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ พิจารณาลงทุนใน
ทรัพย์สินที่เป็ นอสังหำริ มทรั พย์ บางรายการ และมีเงินส่วนที่เหลือจากจานวนเงินที่ ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์
ได้ รับจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

(ฉ)

กรณีอื่นใดที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ลดทุนชำระแล้ วของกองทรัสต์ ได้
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(ช)
9.3

9.4

เหตุอื่นตามที่ สำนั กงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด

กระบวนการลดทุนชำระแล้ ว มีดงั นี ้
(ก)

การลดทุ น ช ำระแล้ ว ของกองทรั ส ต์ จะกระท าได้ ต่อ เมื่ อ ไม่ขัด หรื อ แย้ ง กับ เจตนารมณ์ ใ นการก่ อ ตัง้
กองทรัสต์ และกฎหมำยหลักทรัพย์

(ข)

ในการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ดาเนินการลดทุนชาระแล้ วด้ วยวิธีการลดมูลค่า
หน่วยทรัสต์ให้ ต่าลงเท่านัน้

(ค)

ที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์ จะต้ องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถอื หน่ วยทรัสต์ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิให้ ลดทุนชำระแล้ ว เว้ นแต่
ในกรณีการลดทุนตามเหตุที่กาหนดในข้ อ 9.2(ก) - 9.2(จ) ผู้จัดกำรกองทรั สต์ สามารถดาเนินการลดทุน
ชำระแล้ วได้ โดยไม่ต้องมีมติที่ประชุม ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ หรื อเป็ นการลดทุนชำระแล้ วตามเหตุอื่นใดที่ไม่
จาเป็ นต้ องได้ รับมติจากผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

(ง)

เมื่อได้ รับมติจากผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ตามข้ อ 9.3(ค) แล้ ว หรื อกรณี เป็ นการลดทุ นชำระแล้ ว ตามเหตุที่
กาหนดในข้ อ 9.2(ก) - 9.2(จ) หรื อเป็ นการลดทุนตามเหตุอื่นใดที่ไม่จาเป็ นต้ องได้ รับมติจาก
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ให้ ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

ดาเนินการเฉลี่ยเงิ นที่ได้ จากการลดทุ นชำระแล้ ว คืนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ ที่มีชื่ออยู่ในสมุด
ทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่ วยทรั สต์ โดยคานวณมูลค่ ำหน่ วยทรั สต์ ที่ใช้ ใน
การลดทุนชำระแล้ วจากมูลค่ ำทรั พย์ สินสุทธิของกองทรั สต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่ วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ เงินที่เฉลีย่ คืนต้ องไม่ได้ มาจากเงินกาไรของกองทรัสต์

(2)

จัดให้ มีข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนชำระแล้ วของกองทรัสต์ ทกุ ครัง้ ไว้ ในเว็บไซต์ของทรัสตีหรื อ
เว็บไซต์ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ เพื่อให้ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ สามารถตรวจสอบได้ โดยมีข้อมูลตามที่
สำนักงำน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(3)

เมื่อผู้จัดกำรกองทรัสต์ ดาเนินการลดทุนชำระแล้ วของกองทรัสต์ เสร็ จสิ ้นแล้ ว
ผู้จดั กำร
กองทรัสต์ ต้องรายงานมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่ วยทรัสต์ ภายหลังจากการลดทุนชำระแล้ วต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่ดาเนินการลดทุนแล้ วเสร็ จ

ในกรณีที่สำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุนและ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มี
อ านาจตามกฎหมาย ได้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม ประกาศ ก าหนด สั่ง การ เห็ น ชอบ และ/หรื อ ผ่ อ นผัน
กระบวนการลดทุนเป็ นอย่างอื่น ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่ วยทรั สต์ แล้ ว หากกระบวนการลดทุนดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางลบในสาระสาคัญแก่ ผ้ ูถือ
หน่ วยทรัสต์
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10

กำรลงทุนของกองทรัสต์

10.1

ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ ส ามารถลงทุน ได้ ได้ แ ก่ อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ แ ละหลัก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิน อื่ น ใดตามที่
สำนั กงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ การ
ลงทุนของกองทรั สต์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 และตามที่กาหนดในสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

10.2

การลงทุนของกองทรัสต์ มีสองประเภท คือ การลงทุนในทรัพย์ สินหลักและอุปกรณ์ และการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น

10.3

การลงทุนในทรัพย์ สินหลักและอุปกรณ์
(ก)

นโยบายลงทุนและประเภททรัพย์ สินหลักทีก่ องทรัสต์ จะลงทุน รวมทังข้
้ อจากัดการลงทุน มีดงั ต่อไปนี ้
(1)

กองทรัสต์ มีนโยบายการลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ ประเภทที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างลักษณะที่เป็ น
โรงงาน คลังสินค้ า และ/หรื อสานักงาน เพื่อได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรื อสิทธิการเช่า
(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วง)
อสังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สนิ อันเป็ นส่วนควบหรื ออุปกรณ์ของ
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ ทรัพย์ สินหลักทีก่ องทรัสต์ จะเข้ าลงทุนเป็ นไปตามรายละเอียดที่
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และตามที่ได้ รับการแก้ ไขเป็ นครัง้ คราว

(2)

กองทรัสต์ มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นใดที่สำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
และ/หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนจะประกาศกาหนดให้ เป็ นทรัพย์ สินหลัก

(3)

ในกรณีที่เป็ นการได้ มาซึง่ สิทธิครอบครองต้ องเป็ นการได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์ทมี่ ีการออก น.ส. 3 ก.
หรื อเป็ นการได้ มาซึง่ สิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.

(4)

อสังหำริมทรัพย์ ทกี่ องทรัสต์ ได้ มาต้ องไม่อยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรื อมีข้อพิพาทใดๆ เว้ นแต่
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และทรัสตีได้ พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า การอยูภ่ ายใต้
บังคับแห่งทรัพยสิทธิหรื อการมีข้อพิพาทนันไม่
้ กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหำริมทรัพย์
ดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ และเงื่อนไขการได้ มาซึง่ อสังหำริมทรัพย์ นนยั
ั ้ งเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู อื
หน่ วยทรัสต์ โดยรวม

(5)

การทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึง่ อสังหำริมทรัพย์ ไม่มีข้อตกลงหรื อข้ อผูกพันใดๆ
ที่อาจมีผลให้
กองทรัสต์ ไม่สามารถจาหน่ายอสังหำริมทรัพย์ ในราคายุติธรรม (ในขณะทีม่ ีการจาหน่าย) หรือ
อาจมีผลให้ กองทรัสต์ มีหน้ าทีม่ ากกว่าหน้ าที่ปกติที่ผ้ เู ช่าพึงมีเมื่อสัญญาเช่าสิ ้นสุดลง เช่น ข้ อตกลง
ที่ให้ สทิ ธิแก่คสู่ ญ
ั ญาในการซื ้ออสังหำริมทรัพย์ ของกองทรัสต์ ได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีการกาหนด
ราคาไว้ แน่นอนล่วงหน้ า เป็ นต้ น
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(6)

อสังหำริมทรัพย์ และ/หรื อ ทรัพย์สนิ อื่นใดตามที่สำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก.ล.ต. และ/
หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะประกาศกาหนดให้ เป็ นทรัพย์ สินหลัก ที่ได้ มาพร้ อมจะนาไป
จัดหาประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า) ของมูลค่ ำหน่ วยทรัสต์ ที่ขอ
อนุญาตเสนอขาย (ถ้ ามีในแต่ละครัง้ ) รวมทังจ
้ านวนเงินกู้ยืม (หากมี)

(7)

กองทรัสต์ อาจลงทุนในโครงการที่ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จได้
โดยมูลค่าของเงินลงทุนที่ จะทาให้
ได้ มาและใช้ พฒ
ั นาอสังหำริมทรัพย์ ให้ แล้ วเสร็ จเพื่อนาไปจัดหาประโยชน์ ต้ องไม่เกินร้ อยละ 10
(สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ) และต้ องแสดง
ได้ วา่ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนาดังกล่าว
โดยไม่กระทบกับความอยูร่ อดของ
กองทรัสต์ ด้วย

(8)

อสังหำริมทรัพย์ ที่ได้ มาต้ องผ่านกำรประเมินมูลค่ ำเป็ นเวลาไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันยื่นคาขอ
ออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ โดยบริษัทประเมินมูลค่ ำทรัพย์ สินที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สำนักงำน ก.ล.ต. อย่างน้ อย 2 (สอง) ราย

(9)

เฉพาะการลงทุนในทรัพย์ สนิ หลักในครัง้ แรก อสังหำริมทรัพย์ ที่ได้ มามีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
500 (ห้ าร้ อย) ล้ านบาท

(10) กรณีเป็ นการลงทุนในทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ โดยทางอ้ อม
ต้ องเป็ นการลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ ตามข้ อ 10.3(ก)(1) - Error! Reference source not found. ข้ างต้ นผ่านการถือ
หุ้นในบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ ตาม
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ โดยการลงทุนดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
ก.

กองทรัสต์ ต้องถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวในอัตราส่วนตามที่สำนักงำน
ก.ล.ต.
หรื อ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด ซึง่ ในขณะที่ทา
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ได้ แก่อตั ราส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 (เก้ าสิบเก้ า) ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 (เก้ าสิบเก้ า) ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้

ข.

แสดงได้ วา่ มีมาตรการหรื อกลไกที่จะทาให้ ทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์ สามารถดูแลและ
ควบคุมให้ บริ ษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ และ
หลักเกณฑ์ในประกาศของสำนักงำน ก.ล.ต. ในทานองเดียวกับกรณีที่กองทรัสต์ ลงทุนใน
ทรัพย์ สินหลักนันโดยตรง
้

(11) กรณีที่เป็ นการได้ มาซึง่ อสังหำริมทรัพย์
หากราคาที่ได้ มาสูงกว่าราคาประเมินต่าสุดที่บริษัท
ประเมินมูลค่ ำทรัพย์ สนิ ได้ จดั ทาขึ ้นล่วงหน้ าก่อนการได้ มาซึง่ อสังหำริมทรัพย์ เป็ นเวลาไม่เกิน 1
(หนึง่ ) ปี เกินกว่าร้ อยละ 5 (ห้ า) ให้ แสดงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลของการได้ มาในราคาดังกล่าวไว้ ด้วย
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(ข)

วิธีการได้ มาซึง่ ทรัพย์ สินหลักและอุปกรณ์
(1)

(2)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะดาเนินการดังต่อไปนี ้ก่อนการได้ มาซึง่ ทรัพย์ สินหลักแต่ละครัง้
ก.

ต้ องตรวจสอบหรื อสอบทาน (การทา due diligence) ข้ อมูลและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ทรัพย์ สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี) เช่น ข้ อมูลด้ านการเงินและกฎหมาย เป็ นต้ น เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง โดยในกรณีที่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า
หรื อผู้โอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต์
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะจัดให้ มีทปี่ รึกษาทางการเงินให้ ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังกล่าวด้ วย

ข.

ประเมินมูลค่าทรัพย์ สนิ หลักอย่างน้ อยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ 13

ค.

ในกรณีที่กองทรั สต์ จะลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที่เป็ นการเช่าช่วง
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะจัดให้ มีมาตรการป้องกันความเสีย่ งหรื อการเยียวยาความเสียหายที่
อาจเกิ ดขึ ้นจากการผิดสัญญาเช่า หรื อการไม่สามารถบังคับตามสิทธิ ในสัญญาเช่า และ
เปิ ดเผยมาตรการป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวต่อทรัสตีและผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

การได้ มาซึง่ ทรัพย์ สนิ หลักเพิ่มเติมต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
ก.

การได้ มาซึง่ ทรัพย์ สนิ หลักเพิ่มเติมต้ องเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์ที่ดีทสี่ ดุ ของกองทรัสต์ มีความสมเหตุสมผลและใช้ ราคาทีเ่ ป็ น
ธรรม ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าทาธุรกรรมที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี) อยูใ่ นอัตราทีเ่ ป็ น
ธรรมและเหมาะสม และผู้ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทาธุรกรรม ไม่มีสว่ นร่ วมในการ
ตัดสินใจเข้ าทาธุรกรรมนัน้

ข.

ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้และ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง

ค.

ในกรณีที่เป็ นการได้ มาซึง่ ทรัพย์ สินหลักเพิ่มเติมที่มมี ลู ค่าตังแต่
้ ร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ขึ ้นไป ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ (board of
directors) ของผู้จัดกำรกองทรัสต์

ง.

ในกรณีที่เป็ นการได้ มาซึ่ง ทรั พย์ สินหลักเพิ่มเติมที่มีมลู ค่าตังแต่
้ ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ต้ องได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่ วยทรั สต์ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง การคานวณมูลค่าของทรั พย์ สินหลักข้ างต้ น จะคานวณตาม
มูลค่าการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ทังหมดของแต่
้
ละโครงการที่ทาให้ กองทรั สต์ พร้ อมจะหารายได้
ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการดังกล่าว
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จ.

(ค)

10.4

ในการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติที่ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
1)

ผู้จัดกำรกองทรั สต์ มีหน้ าที่ในการจัดให้ เอกสารขอความเห็นชอบหรื อหนังสือเชิญ
ประชุม แล้ ว แต่กรณี แสดงความเห็น ของผู้จั ดกำรกองทรั สต์ เกี่ ย วกับลักษณะ
ธุรกรรมที่เป็ นไปตามข้ อ 10.3(ข)(2)ก พร้ อมทังเหตุ
้ ผลและข้ อมูลประกอบที่ชดั เจน

2)

ทรัสตีมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เพือ่ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องหรื อไม่

วิธีการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์ สินหลักและอุปกรณ์
(1)

ก่อนการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์ สนิ หลัก
ทรัพย์ สินหลักตามข้ อ 13

ผู้จดั กำรกองทรัสต์ จะจัดให้ มีกำรประเมินมูลค่ ำ

(2)

การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์ สินหลักต้ องกระทาโดยเปิ ดเผย และมีสาระของรายการตามข้ อ 10.3(ข)
(2)ก มีระบบในการอนุมตั ิตามข้ อ 10.3(ข)(2)ข - 10.3(ข)(2)ง และมีกระบวนการขอความเห็นชอบ
จากทรัสตีหรื อการขอมติที่ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เช่นเดียวกับการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ตามข้ อ
10.3(ข)(2)

(3)

การจาหน่ายทรัพย์ สนิ หลักทีเ่ ข้ าลักษณะการจาหน่ายทรัพย์ สนิ หลักก่อนครบ 1 (หนึง่ ) ปี นับแต่
วันที่กองทรัสต์ ได้ มาซึง่ ทรัพย์ สนิ หลักนัน้ หรื อการจาหน่ายทรัพย์ สินหลักทีก่ องทรัสต์ ได้ มาซึง่
กรรมสิทธิ์ให้ แก่เจ้ าของเดิม นอกจากจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดใน ข้ อ 10.3(ค)(2) แล้ ว จะต้ อง
เป็ นกรณีที่เป็ นเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของผู้จัดกำรกองทรัสต์
ด้ วย

การลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น
กองทรัสต์ อาจลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์ สินหลักและอุปกรณ์ได้ ดงั นี ้
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(ก)

ประเภทของทรัพย์สนิ อื่นที่กองทรัสต์ จะลงทุน
กองทรัสต์ อาจลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการบริ หารสภาพคล่องหรื อหาดอกผลจากทรัพย์ สนิ ของ
กองทรัสต์ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1)

พันธบัตรรัฐบาล

(2)

ตัว๋ เงินคลัง

(3)

พัน ธบัต รหรื อ หุ้น กู้ ที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ นิ ติ บุค คลที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตัง้ ขึ น้ เป็ นผู้อ อก และมี
กระทรวงการคลังเป็ นผู้ค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข

(4)

เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

(5)

บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง

(6)

ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน หรื อบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้ออก
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้ค ้าประกัน โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ทังนี
้ ้ การ
รับรอง รับอาวัล หรื อค ้าประกันดังกล่าว ต้ องมีลกั ษณะเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจ
้ านวน
หรื อค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนอย่างไม่มีเงื่อนไข

(7)

หน่วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อกองทุน
รวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้หรื อเงินฝาก ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นหน่วยลงทุนของ
ต่างประเทศ ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(8)

ก.

เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานกากับ
ดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ
International
Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรื อเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศที่มกี ารซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ World Federation
of Exchanges (WFE)

ข.

กองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ

ค.

กองทุนรวมต่างประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื่น ทังนี
้ ้ เฉพาะทีจ่ ดั
ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย
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(9)

ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จดั ตังตามกฎหมายต่
้
างประเทศ ไม่วา่ กองทรัสต์นนั ้
จะจัดตังในรู
้ ปบริ ษัท กองทรัสต์ หรื อรูปแบบอื่นใด ทังนี
้ ้ ต้ องมีลกั ษณะดังนี ้
ก.

Real Estate Investment Trust ที่จดั ตังขึ
้ ้นสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และอยูภ่ ายใต้ การกากับ
ดูแลของหน่วยงานที่กากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิก
สามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

ข.

มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หุ้นสามั ญของบริ ษัทที่มีรายชื่ออยู่ใน
หมวดพั ฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นตลาดซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ นสมาชิ ก ของ World
Federation of Exchanges (WFE) หรื อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่มีลกั ษณะธุรกิจเทียบเคียงได้
กับหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ค.

มี ก ารซื อ้ ขายในตลาดซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ นสมาชิ ก ของ World
Exchanges (WFE) หรื อมีการรับซื ้อคืนโดยผู้ออกตราสาร

Federation

of

(10) สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า เฉพาะกรณี ที่ทาสัญญาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อป้องกันความเสี่ย งของ
กองทรัสต์
(11) หุ้นของนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เช่าทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ ซึง่ สัญญาเช่ากาหนดค่าเช่าโดยอ้ างอิง
กับผลประกอบการของทรัพย์ สนิ หลักของกองทรัสต์ และเป็ นการลงทุนในหุ้นทีใ่ ห้ สทิ ธิพิเศษเพื่อ
ประโยชน์ในการอนุมตั กิ ารดาเนินงานบางประการของนิติบคุ คล (golden share) ตามที่ได้ กาหนด
ไว้ ในข้ อบังคับของนิติบคุ คลนัน้ จานวนไม่เกินหนึง่ หุ้น
(12) ทรัพย์สนิ หลักทรัพย์ หรื อตราสารอื่นตามที่สำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อ
สานักงานคณะกรรมการตลาดทุนประกาศกาหนดทรัพย์สนิ หลักทรัพย์ หรื อตราสารอื่นตามที่
สำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการตลาดทุนประกาศกาหนด
(ข)

อัตราส่วนการลงทุน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นตามข้ อ 0 ยกเว้ นข้ อ 10.4(ก)(11) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ใน
ประกาศเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมทัว่ ไปที่ออกตามมาตรา 117 และมาตรา
126 (4) แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์

(ค)

การดาเนินการอื่นๆ
ในกรณีที่ลกู หนี ้ตามตราสารที่กองทรัสต์ ลงทุนผิดนัดชาระหนี ้ หรื อมีพฤติการณ์วา่ จะไม่สามารถชาระหนี ้ได้
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรื่ องเดียวกันที่กาหนดไว้ สาหรับกองทุนรวมทัว่ ไปที่
ออกตามมาตรา 117 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยอนุโลม
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10.5

เงื่อนไขการลงทุนในทรัพย์สนิ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ สามารถใช้ ดลุ พินิจในการพิจารณากาหนดเงื่อนไขการลงทุนในทรัพย์ สินของกองทรัสต์ เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ มีการกาหนดเงื่อนไขดังกล่าว ผู้จดั กำร
กองทรัสต์ จะต้ องเปิ ดเผยเงื่อนไขการลงทุนดังกล่าวไว้ อย่างชัดเจนในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน
และให้ ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นเพื่อปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุนดังกล่าว รวมถึงตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องที่สำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด

11

รำยกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำผลประโยชน์ ของกองทรัสต์

11.1

กองทรั สต์ จัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินหลัก โดยกำรให้ เช่ ำอสังหำริ มทรั พย์ และการจัดหาประโยชน์ ที่
เกี่ยวเนื่องกับกำรให้ เช่ ำอสังหำริ มทรั พย์ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการจาหน่ายทรั พย์ สินหลัก บางส่วน ทังนี
้ ้
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์

11.2

กองทรัสต์ มีข้อจากัดมิให้ ดาเนินการในลักษณะใดที่เป็ นการใช้ กองทรัสต์ เพื่อประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากกำร
ให้ เช่ ำอสังหำริมทรัพย์ หรื อการจัดหาประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรให้ เช่ ำอสังหำริ มทรั พย์ รวมถึง แต่ไม่จากัด
เฉพาะการจาหน่ายทรั พย์ สินหลัก บางส่วน หรื อการบริ หารจัดการทรั พย์ สินหลัก ของกองทรั สต์ เพื่อให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์

11.3

ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ จะให้ เ ช่ ำ อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ แก่ บุค คลที่ จ ะน าอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ นัน้ ไปประกอบธุ ร กิ จ ที่
กองทรัสต์ ไม่สามารถดาเนินการได้ เอง ต้ องมีข้อตกลงที่ให้ กาหนดค่ ำเช่ ำส่วนใหญ่เป็ นจานวนที่แน่นอนไว้ ลว่ งหน้ า
และหากจะมีสว่ นที่อ้างอิงกับผลประกอบการของผู้เช่า จานวนเงินค่ ำเช่ ำสูงสุดที่อ้างอิงกับผลประกอบการนันจะไม่
้
เกินกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนเงินค่ ำเช่ ำที่กาหนดไว้ แน่นอนล่วงหน้ า

11.4

ห้ ามมิให้ กองทรั สต์ ให้ เช่ ำอสังหำริ มทรั พย์ แก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนาอสังหำริ มทรั พย์ นนั ้ ไปใช้
ประกอบธุรกิจที่ขดั ต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยกำรให้ เช่ ำในแต่ละครัง้ จะจัดให้ มีข้อตกลงเพื่อให้
กองทรัสต์ สามารถเลิกสัญญำเช่ ำได้ หากปรากฏว่าผู้เช่านาอสังหำริมทรัพย์ ไปใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

11.5

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะดูแลรักษาทรั พย์ สินหลักให้ อยู่ในสภาพดีพร้ อมต่อการจัดหารายได้ ซึ่งรวมถึ งการจัดให้ มี
การประกันภัยที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่ กองทรั สต์ ลงทุนในทรั พย์ สินหลักนันด้
้ วย การประกันภัยที่เพียงพอ
อย่างน้ อยต้ องครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยที่อาจเกิดขึ ้นกับ อสังหำริ มทรั พย์ และการประกันภัยความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้ รับความเสียหายจากอสังหำริมทรัพย์ หรื อจากการดาเนินการในอสังหำริมทรัพย์

11.6

ในกรณีที่ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ ประสงค์จะจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์ สินหลักของกองทรั สต์ โดยกำรให้ เช่ ำ
อสังหำริมทรัพย์ แก่เจ้ าของเดิม ผู้จัดกำรกองทรั สต์ ต้องกาหนดค่าเช่าที่เรี ยกเก็บจากเจ้ าของเดิมในอัตราที่เป็ น
ธรรมเนียมทางการค้ าปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับคูค่ ้ าทัว่ ไปที่เป็ นบุคคลภายนอก
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12

กำรกู้ยมื เงินของกองทรัสต์ และกำรก่ อภำระผูกพันใด ๆ แก่ ทรัพย์ สนิ ของกองทรัสต์

12.1

กองทรัสต์ อาจกู้ยืมเงินได้ ด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การขอสินเชื่อจากสถำบันกำรเงิน การออก
ตราสารประเภทต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ทสี่ ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนจะประกาศกาหนด หรื อการเข้ าทาสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืม ทัง้ นี ้ ไม่ว่าจะเป็ นการกู้ยืมโดยมี
ทรัพย์ สินของกองทรัสต์ เป็ นหลักประกันการชาระเงินกู้ยืมหรื อไม่ก็ตาม

12.2

กองทรัสต์ อาจกู้ยืมเงินได้ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เป็ นสาคัญ

12.3

(ก)

เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(ข)

เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม

(ค)

เพื่อลงทุนในทรัพย์สินอื่นใด ตามที่ สำนั กงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนจะประกาศกาหนดให้ เป็ นทรัพย์ สินหลัก

(ง)

เพื่ อ ด าเนิ น การก่ อ สร้ าง ต่ อ เติ ม ปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ ซ่ อ มแซมอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ หรื อ
อสังหำริมทรัพย์ ทกี่ องทรัสต์ มีสทิ ธิการเช่าให้ อยูใ่ นสภาพดีและมีความพร้ อมที่จะใช้ หาผลประโยชน์ หรื อ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพตลาด หรื อความต้ องการของลูกค้ า หรื อ เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทรั สต์ หรื อก่อสร้ าง หรื อต่อเติมอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้ วซึ่งเป็ นของกองทรั สต์ หรื อที่
กองทรั สต์ มีสิทธิการเช่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพตลาด ความต้ องการของลูกค้ า หรื อ เพื่อประโยชน์ใน
การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรื อ

(จ)

เพื่อนาไปชาระหนี ้เงินกู้ยืมทีก่ องทรัสต์ มีอยูก่ บั เจ้ าหนี ้ต่างๆ (Refinance) หรื อเพื่อนาไปชาระหนี ้หรื อภาระ
ผูกพันของกองทรัสต์

(ฉ)

เพื่อดาเนินการอื่นใดหรื อเพื่อเหตุจาเป็ นอื่นใดตามที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

(ช)

เพื่อดาเนินการอื่นใดตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากสำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตามที่สำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/
หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศกาหนด

การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ตามข้ อ 12.1 อยูภ่ ายใต้ ข้อจากัดในเรื่ องอัตราส่วนในการกู้ยืมเงินดังต่อไปนี ้
(ก)

จานวนเงินที่ก้ ูยืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของกองทรั สต์ (ในกรณี ที่
ต่อมาภายหลังจานวนเงินที่ก้ ยู ืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิ
้ ได้ เกิดจากการกู้ยืมเงิน
เพิ่มเติม ผู้จัดกำรกองทรั สต์ จะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงิ นไว้ ต่อไปก็ ได้ แต่จะกู้ยืมเงิ นเพิ่มเติมอีกไม่ได้
จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อยกว่า ร้ อยละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของ
กองทรัสต์ )
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(ข)

12.4

12.5

12.6

ในกรณีที่กองทรั สต์ มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ซึ่งเป็ น
อันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดที่ได้ รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสำนักงำน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 (หนึง่ ) ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน จานวนเงินที่ก้ ยู ืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 60
(หกสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรั สต์ (ในกรณีที่ต่อมาภายหลังจานวนเงินที่ก้ ยู ืมเกินอัตราส่วน
ดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิ
้ ได้ เกิดจากการกู้ยืมเงิ นเพิ่มเติม ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะคงอัตราส่วนการ
กู้ยืมเงินไว้ ตอ่ ไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อยกว่าร้ อย
ละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ )

กองทรัสต์ อาจก่อภาระผูกพันได้ เฉพาะกรณีที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการทรั พย์ สินของกองทรั สต์
ดังต่อไปนี ้
(ก)

การก่อภาระผูกพันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทาข้ อตกลงหลักที่ กองทรั สต์ สามารถกระทาได้ ตามข้ อกาหนดใน
ประกำศ ทจ. 49/2555 รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การนาทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ไปเป็ นหลักประกันการ
ชาระเงินกู้ยืม

(ข)

การก่อภาระผูกพันที่เป็ นเรื่ องปกติในทางพาณิชย์หรื อเป็ นเรื่ องปกติในการทาธุรกรรมประเภทนัน้

(ค)

การก่อภาระผูก พันในลักษณะตามที่ สำนั กงำน ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศกาหนด

ในการกู้ยื ม เงิ น หรื อ การก่ อ ภาระผูก พัน เหนื อ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น งานของ
กองทรัสต์ หรื อเพื่อการลงทุนในทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กาหนดในสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ จะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะพิจารณาความจาเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน การขอรับความสนับสนุน
ทางการเงิน รวมถึงการให้ หลักประกันใดๆ หรื อการนาทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ไปเป็ นหลักประกันในการ
ดาเนินการดังกล่าว และแจ้ งความคืบหน้ าพร้ อมข้ อสรุปในการดาเนินการดังกล่าวแก่ ทรัสตี

(ข)

ทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรั สต์ ลงนามร่ วมกันในการเข้ าทาสัญญากู้ยืม สัญญาขอรับความสนับสนุนทาง
การเงิน สัญญาหลักประกันเพื่อก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์ สินของกองทรัสต์ หรื อสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ น
การกู้ยืมหรื อก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์ สินของกองทรัสต์ และ/หรื อสัญญาหรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง

กองทรัสต์ อาจกู้ยืมเงินโดยการขอสินเชื่อหรื อขอรับความสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันเงิน หรื อก่อภาระผูกพัน
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การเข้ าทาสัญญาหลักประกันเพื่อนาทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ไปเป็ นหลักประกันในการ
ขอสินเชื่อหรื อขอรับความสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันเงิน หรื อตามสัญญากู้ยืมเงิน หรื อเข้ าทาสัญญาที่มี
ลักษณะเป็ นการกู้ยืมหรื อก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์ สินของกองทรัสต์ และ/หรื อ ทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของทรัสตีได้
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13

กำรประเมินมูลค่ ำทรัพย์ สิน

13.1

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะแต่งตังบริ
้ ษัทประเมินมูลค่ ำทรัพย์ สินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสำนักงำน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศสำนักงำน ก.ล.ต. ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสาหรับ
ธุรกรรมในตลาดทุนจานวน 2 (สอง) ราย เพื่อกำรประเมินมูลค่ ำทรัพย์สินก่อนที่จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ เป็ นเวลาไม่เกิ น 6 (หก) เดือน ก่อนวันที่ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ ยื่นคาขอเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ ต่อสำนักงำน ก.ล.ต.

13.2

ก่อนการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จัดกำรกองทรั สต์ จะแต่งตังบริ
้ ษัทประเมิน
มูลค่ ำทรัพย์ สินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสำนักงำน ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงำน ก.ล.ต. ว่าด้ วยการให้ ความ
เห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลักสาหรับธุรกรรมในตลาดทุนจานวน 1 (หนึ่ง) รายเพื่อกำร
ประเมินมูลค่ ำทรัพย์สนิ ก่อนการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว

13.3

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทประเมินมูลค่ ำทรั พย์ สินต้ องประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสาร
สิทธิและเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน
(ก)

เมื่อกองทรั สต์ จะได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง ทรั พย์ สินหลัก โดยให้ ประเมินล่วงหน้ าได้ เป็ นเวลาไม่เกิน 1
(หนึง่ ) ปี

(ข)

เมื่อครบกาหนด 2 (สอง) ปี นับแต่วนั ที่มีกำรประเมินมูลค่ ำเต็มรูปแบบครัง้ ล่าสุด

(ค)

เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการด้ อยค่าของอสังหำริ มทรั พย์ ที่
กองทรัสต์ ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ

(ง)

เมื่อทรัสตีหรื อผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ร้องขอ

13.4

กำรประเมินมูลค่ ำทรัพย์ สินต้ องไม่กระทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ รายเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 (สอง) ครัง้

13.5

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ต้องจัดให้ มีกำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ ำทุก 1 (หนึง่ ) ปี นับแต่วนั ที่มีกำรประเมินมูลค่ ำ
เต็มรูปแบบครัง้ ล่าสุด

14
14.1

กำรทำธุรกรรมระหว่ ำงกองทรัสต์ กับผู้จดั กำรกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต์
การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ กบั ผู้จัดกำรกองทรั สต์ หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรั สต์ ต้อง
เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรั สต์
มีความสมเหตุสมผลและใช้ ราคาที่เป็ นธรรม ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทาธุรกรรมที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี) อยูใ่ น
อัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม และผู้ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทาธุรกรรม ไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้ า
ทาธุรกรรมนัน้
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14.2

เว้ นแต่เป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรั สต์ กับผู้จัดกำรกองทรั สต์ หรื อบุ คคลที่เกี่ยวโยงกัน กับผู้จัดกำร
กองทรั สต์ ที่ได้ แสดงข้ อมูลไว้ อย่างชัดเจนในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล การทาธุรกรรมระหว่างกองทรั สต์ กับ
ผู้จัดกำรกองทรั สต์ หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กับผู้จัดกำรกองทรั สต์ อื่นต้ องผ่านการดาเนินการในด้ านระบบ
การอนุมตั ิดงั นี ้
(ก)

ได้ รั บความเห็น ชอบจากทรั ส ตี ว่า เป็ นธุ รกรรมที่ เป็ นไปตามสัญญาก่อ ตัง้ ทรั สต์ ฉบับ นี แ้ ละกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องแล้ ว

(ข)

ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมลู ค่าเกินกว่า 1 (หนึ่ง) ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 0.03 (ศูนย์จุดศูนย์สาม) ของ
มูลค่ ำทรัพย์ สินสุทธิของกองทรั สต์ ขึ ้นไป แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ของผู้จัดกำรกองทรัสต์

(ค)

ในกรณี ที่ เป็ นธุร กรรมที่มี มูลค่า ตัง้ แต่ 20 (ยี่สิบ ) ล้ านบาทขึน้ ไป หรื อเกิ นร้ อยละ 3 (สาม) ของมูล ค่ ำ
ทรัพย์ สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี)่ ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถอื หน่ วยทรัสต์ ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง

14.3

ในกรณีที่ธุรกรรมนันเป็
้ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง ทรั พย์ สินหลัก การคานวณมูลค่าจะคานวณตามมูลค่าการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทังหมดของแต่
้
ละโครงการที่ทาให้ โครงการนันๆ
้ พร้ อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึง
ทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนันด้
้ วย

14.4

กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติที่ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ หน้ าที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์
และทรัสตีมีดงั ต่อไปนี ้

14.5

(ก)

ผู้จั ด กำรกองทรั ส ต์ ต้ องจัด ให้ เ อกสารขอความเห็ น ชอบหรื อ หนัง สือ เชิ ญ ประชุม แล้ ว แต่ก รณี แสดง
ความเห็นของตนเกี่ยวกับลักษณะธุรกรรมที่เป็ นไปตาม 14.1 พร้ อมทังเหตุ
้ ผลและข้ อมูลประกอบที่ชดั เจน

(ข)

ทรั สตีต้องเข้ าร่ วมประชุม ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่า
เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่ และในกรณีที่เป็ นการขอมติที่ประชุมผู้
ถือหน่ วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมต้ องมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อประกอบการขอมติ
ที่ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ด้วย ทังนี
้ ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระดังกล่าวจะได้ รับการแต่งตังจากกรรมการ
้
อิสระของผู้จัดกำรกองทรัสต์

ในกรณีที่ได้ มีการแสดงข้ อมูลสาหรับการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ กบั ผู้จัดกำรกองทรั สต์ หรื อบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ ไว้ อย่างชัดเจนแล้ วในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน การทาธุรกรรม
ดังกล่าวไม่ต้องได้ รับการอนุมตั ิตามข้ อ 14.2 และไม่ต้องผ่านกระบวนการขอความเห็นชอบตามข้ อ 14.4
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15

กำรทำธุรกรรมที่เป็ นกำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ระหว่ ำงกองทรัสต์ กับทรัสตี

15.1

การทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรั สต์ กับทรั สตี ต้ องมีสาระสาคัญที่ไม่ขดั หรื อแย้ ง
กับมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งบทบัญญัติดงั กล่าว

15.2

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าทรัสตีขาดความเป็ นอิสระ และจะรับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ มิได้
(ก)

(ข)

มีความเกี่ยวข้ องกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ ในลักษณะดังนี ้
(1)

เป็ นผู้ถือหุ้นในผู้จัดกำรกองทรัสต์ เกินร้ อยละ 5 (ห้ า) ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
ผู้จัดกำรกองทรัสต์

(2)

มีผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ เป็ นผู้ถือหุ้นในทรัสตีเกินร้ อยละ 5 (ห้ า) ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ของทรัสตีดงั กล่าว

(3)

มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ในทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้จัดกำรกองทรัสต์

(4)

มีกรรมการหรื อผู้บริ หารของทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการหรื อผู้บริ หารของผู้จัดกำร
กองทรัสต์

(5)

มีความเกี่ยวข้ องไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ ในลักษณะทานองเดียวกับ
(1) – (4) ข้ างต้ น หรื อในลักษณะอื่นอย่างมีนยั สาคัญในประการที่อาจเป็ นเหตุให้ ทรัสตีขาดความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่

เป็ นหรื อมีความเกี่ยวข้ องกับผู้ที่จะจาหน่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิในอสังหำริ มทรั พย์ แก่กองทรั สต์ ใน
ลักษณะที่ทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับอสังหำริ มทรั พย์ หรื อการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหำริมทรัพย์ ได้ อย่างเป็ นอิสระ

15.3

หากปรากฏข้ อเท็จจริ งในภายหลังจากการเข้ ารับเป็ นทรัสตีของกองทรั สต์ ว่าทรั สตีขาดความเป็ นอิสระตามข้ อ
15.2 ให้ ทรัสตีแจ้ งกรณีดงั กล่าวต่อสำนักงำน ก.ล.ต. พร้ อมแสดงมาตรการที่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อได้ ว่าจะทา
ให้ ทรัสตีสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งดังกล่าว และ
ให้ ดาเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้ นนั ้ เว้ นแต่สำนักงำน ก.ล.ต. จะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น

15.4

ทรัสตีจะกระทาการใดที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ หรื ออาจทาให้ ทรั สตีขาดความเป็ นอิสระมิได้
เว้ นแต่เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

เป็ นธุรกรรมที่มีมาตรการหรื อกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็ นธรรมของธุรกรรมดังกล่าว

(ข)

ในกรณี ที่เป็ นการท าธุ รกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ ต้ องมีก ารเปิ ดเผยข้ อ มูลที่
เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ไม่คดั ค้ านหรื อคัดค้ านใน
จานวนที่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงำน ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาที่
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เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งในขณะที่ทาสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ฉบับนี ้คือเกินกว่า 1 (หนึง่ ) ใน 4 (สี)่ ของจานวนหน่ วยทรัสต์ ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
16

กำรเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์

16.1

ผู้จัดกำรกองทรั สต์ มีหน้ าที่และความรั บผิดชอบในการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์ ต่อสำนั กงำน
ก.ล.ต. ตลำดหลักทรั พย์ และผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ซึ่งรวมถึงการจัดส่งรายงานประจาปี ของกองทรั สต์ ให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่ วยทรั สต์ พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สำนั กงำน ก.ล.ต. และ
ตลำดหลักทรั พย์ ประกาศกาหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้ วย
หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธีก ารรายงานการเปิ ดเผยข้ อ มูลเกี่ ยวกับ ฐานะทางการเงิ น และผลการดาเนิ น งาน
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และข้ อบังคับ ตลำดหลักทรั พย์ ว่าด้ วยการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ
และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

16.2

ผู้จัดกำรกองทรั สต์ ต้องรับผิดชอบในค่าปรั บหรื อความเสียหายใดๆ อันเกิ ดจากการที่ ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ ไม่
เปิ ดเผยข้ อ มูลให้ ถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เป็ นปั จจุบัน ตามหลักเกณฑ์ และวิ ธี การที่ ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรัพย์ ประกาศกาหนด หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นเท็จ ปกปิ ดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งให้ ทราบหรื อข้ อความที่อาจ
ทาให้ สาคัญผิดเกี่ยวกับการดาเนินงานหรื อฐานะการเงิ นของกองทรั สต์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สำนักงำน
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ ประกาศกาหนด

16.3

การคานวณและการเปิ ดเผยมูลค่ ำทรัพย์ สินสุทธิของกองทรัสต์
(ก)

ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ ต้ องจั ด ท าและส่ ง รายงานมู ล ค่ ำทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ และมู ล ค่ ำ
หน่ วยทรั สต์ ณ วันทาการสุดท้ ายของแต่ละไตรมาส ซึ่งผ่านการรั บรองจากทรั สตีแล้ วต่อ สำนั กงำน
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ ภายใน 45 (สีส่ บิ ห้ า) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาส

(ข)

ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ ตามวิธีดงั นี ้
(1)

ให้ ใช้ ราคาที่ได้ จากกำรประเมินมูลค่ ำหรื อกำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ ำครัง้ ล่าสุดแล้ วแต่
กรณี เว้ นแต่ในกรณีทเี่ ป็ นการคานวณมูลค่าในช่วงเวลาตังแต่
้ การลงทุนในทรัพย์ สนิ หลักจนถึงวัน
ก่อนวันที่มกี ำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ ำครัง้ แรก ให้ ใช้ ราคาที่ได้ มาซึง่ ทรัพย์ สนิ หลักในการ
คานวณ โดยกำรประเมินมูลค่ ำหรื อกำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ ำต้ องเป็ นไปตามสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

(2)

ในกรณีที่เป็ นทรัพย์ สินหลักประเภทอื่นนอกจากอสังหำริมทรัพย์ (หากมี) หรื อทรัพย์สนิ อื่น
นอกจากข้ อ 16.3(ข)(1) ราคาต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
กาหนด
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(3)

17

ให้ ใช้ ตวั เลขทศนิยมดังต่อไปนี ้
ก.

คานวณมูลค่ ำทรัพย์ สินสุทธิและใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยม 2 (สอง) ตาแหน่งและปั ด
เศษทศนิยมตามหลักสากล

ข.

คานวณมูลค่าหน่ วยทรัสต์ เป็ นตัวเลขทศนิยม 5 (ห้ า) ตาแหน่งและปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่ใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยม 4 (สี)่ ตาแหน่งและตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 (ห้ า) ทิ ้ง
ในกรณีที่มเี ศษเหลือจากการปั ดเศษดังกล่าวข้ างต้ น
ให้ นาเศษนันรวมค
้
านวณเข้ าเป็ น
ทรัพย์ สินของกองทรัสต์

กำรจ่ ำยประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์

17.1

กองทรัสต์ มีนโยบายในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ อย่างน้ อยปี ละ 2 (สอง) ครัง้ ในกรณีที่
ผู้จัดกำรกองทรั สต์ เห็นสมควร อาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ มากกว่าปี ละ 2 (สอง)
ครัง้ ได้

17.2

ผู้จัดกำรกองทรั สต์ จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของกาไร
สุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี โดยจะจ่ายภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชีหรื อรอบระยะเวลา
บัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว ให้ หมายถึง กาไรสุทธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ ซึง่ ได้ รวมการชาระคืนเงิน
ต้ นตามที่ระบุในสัญญากู้ (หากมี) แล้ ว หรื อให้ มีความหมายตามทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. จะประกาศแก้ ไขเปลีย่ นแปลง
ในอนาคต รวมทังปรั
้ บปรุงด้ วยรายการอื่นตามที่สำนักงำน ก.ล.ต. กาหนด ซึง่ ในขณะที่ทาสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับ
นี ้ ได้ แก่ กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (Unrealised Gain) จากการประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ส่วนต่างของรายได้ คา่ เช่าที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนตามเกณฑ์เส้ นตรงกับรายได้ คา่ เช่าที่
ได้ รับจริ งตามสัญญา และส่วนต่างของค่าเช่าจ่ายที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนตามเกณฑ์เส้ นตรงกับค่าเช่าจ่ายที่ได้ จ่าย
จริ งตามสัญญา

17.3
18
18.1

ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ ยัง มี ย อดขาดทุน สะสมอยู่ ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ จ ะไม่ จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ู ถื อ
หน่ วยทรัสต์
กำรขอมติและกำรประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
วิธีการขอมติผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์
วิธีการขอมติผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ให้ ขอมติด้วยวิธีการจัดประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เท่านัน้ เว้ นแต่กรณีมีประกาศ
สำนักงำน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนอนุญาตให้ มีการ
ขอมติผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ โดยไม่ต้องมีการจัดประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ได้ ให้ สามารถขอมติผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ได้
ตามวิธีที่อนุญาตตามประกาศสำนักงำน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน
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18.2

เหตุในการขอมติผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์
เหตุในการขอมติที่ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ มดี งั ต่อไปนี ้

18.3

(ก)

การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์ สินหลักของกองทรั สต์ ที่มีมลู ค่าตังแต่
้ ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์

(ข)

การออกตราสารหนี ้

(ค)

การเพิ่มทุนหรื อการลดทุนชำระแล้ วของกองทรั สต์ เฉพาะกรณีที่ต้องได้ รับมติ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ ตามที่
กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

(ง)

การท าธุ รกรรมกับ ผู้ จัด กำรกองทรั ส ต์ ห รื อ บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน กับผู้ จัด กำรกองทรั สต์ ซึ่งมี ขนาด
รายการตังแต่
้ 20,000,000 (ยี่สิบล้ าน) บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 (สาม) ของมูลค่ ำทรั พย์ สินสุทธิของ
กองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า

(จ)

การเปลีย่ นแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์

(ฉ)

การเปลีย่ นแปลงทรัสตี

(ช)

การเปลีย่ นแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์ และการแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่

(ซ)

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ในเรื่ องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่ วยทรั สต์ อย่างมีนยั สาคัญ หรื อเป็ น
การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายนอกเหนือจากอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ ในข้ อ 25

(ฌ)

การเลิกกองทรัสต์

(ญ)

เหตุอื่นใดตามที่ทรัสตี และ/หรื อ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ เห็นว่าเป็ นกรณีจาเป็ นหรื อสมควรที่จะเสนอเรื่ องให้ ที่
ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ พิจารณาและมีมติในเรื่ องดังกล่าว

(ฎ)

เหตุอื่นใดตามที่สำนักงำน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด

การจัดการประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ เป็ นผู้จดั ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
หน่ วยทรัสต์ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์ ต้องจัดการประชุมผู้ถอื

การประชุมสามัญประจาปี
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ต้องจัดให้ มกี ารประชุมสามัญประจาปี ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ขึ ้นภายใน 4 (สี)่ เดือนนับ
แต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชีของกองทรัสต์
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(ข)

การประชุมวิสามัญ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ต้องจัดให้ มกี ารประชุมวิสามัญประจาปี ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้

18.4

(1)

เมื่อผู้จัดกำรกองทรัสต์ เห็นสมควรให้ เรี ยกประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการ
กองทรัสต์ หรื อเมื่อผู้จัดกำรกองทรัสต์ ต้องขอมติผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ เพื่อดาเนินการใดๆ ตามที่
กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

(2)

เมื่อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ซงึ่ ถือหน่ วยทรัสต์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของจานวน
หน่ วยทรัสต์ ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ เรี ยกประชุมผู้
ถือหน่ วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ ต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ภายใน 1 (หนึง่ ) เดือนนับแต่ได้ รับหนังสือจาก
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

ผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ และการมอบฉันทะ
ผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วมการประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ แต่ละครัง้ จะประกอบไปด้ วยบุคคลดังต่อไปนี ้

18.5

(ก)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทรัสตี และผู้จดั การกองทรัสต์

(ข)

ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ อาจแต่งตังผู
้ ้ ถอื หน่ วยทรัสต์ รายอื่นหรื อบุคคลใดๆ (ผู้รับมอบฉันทะ) เพื่อเข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะจัดส่งแบบของหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่ วยทรัสต์ พร้ อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ หนังสือมอบฉันทะต้ องมอบให้ แก่ประธานใน
ที่ประชุมหรื อบุคคลอื่นตามที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ กาหนดก่อนเริ่ มการประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

(ค)

ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจารณาซึ่ง
ได้ รับการร้ องขอจากผู้จัดกำรกองทรั สต์ และ/หรื อ ทรั สตีให้ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อทาการชีแ้ จงและแสดง
ความเห็นต่อที่ประชุม

(ง)

บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ เข้ าร่วมประชุมในฐานะผู้สงั เกตการณ์

หนังสือนัดประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
การเรี ยกประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ให้ จดั ทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ในเรื่ องดังกล่าว ซึง่ รวมถึง
ผลกระทบทีผ่ ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ อาจได้ รับจากการลงมติในเรื่ องนัน้ และจัดส่งให้ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ทราบไม่น้อยกว่า
7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้ องถิ่นอย่างน้ อย 1 (หนึง่ )
ฉบับไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมด้ วย
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สถานที่ที่ใช้ จดั ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ตามวรรคหนึง่
กองทรัสต์ หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
18.6

ต้ องตังอยู
้ ใ่ นท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานของผู้จัดกำร

องค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ต้องมีผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สบิ ห้ า) คน หรื อไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ทงหมด
ั้
และต้ องมีหน่ วยทรัสต์ นบั รวมกันไม่น้อยกว่า 1 (หนึง่ ) ใน 3
(สาม) ของจานวนหน่ วยทรัสต์ ทจี่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบองค์ประชุม

18.7

ประธานในที่ประชุม
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรื อบุคคลทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ใน
กรณีที่ผ้ ทู ี่จะทาหน้ าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลาไปแล้ วถึง 15 (สิบห้ า) นาที ให้ ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์ รายหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

18.8

วิธีการนับคะแนนเสียง
ให้ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ มคี ะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อ 1 (หนึง่ ) หน่ วยทรัสต์ ที่ตนถือ โดยผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ที่มีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนต้ องไม่เป็ นผู้ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่พิจารณา

18.9

การเลือ่ นประชุม
(ก)

ในการประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ไม่วา่ ครัง้ ใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 60 (หกสิบ) นาที ยังมี
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้ องสัง่ ยกเลิกประชุม

(ข)

ในกรณีที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ เป็ นผู้เรี ยกประชุม ให้ ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์
ไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกาหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้ องอยู่ภายในระยะเวลาไม่
น้ อยกว่า 7 (เจ็ด) วันแต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันนัดประชุมเดิม ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์
และทรัสตีจะตกลงกันให้ ไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ นอกจากนี ้เรื่ องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครัง้ ใหม่
จะต้ องเป็ นเรื่ องเดิมที่อาจพิจารณาได้ โดยชอบในการประชุมครัง้ ก่อนเท่านัน้

(ค)

ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ เป็ นผู้ขอให้ เรี ยกประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ
18.9(ข)

(ง)

ในกรณีที่เป็ นการประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ซงึ่ ได้ เรี ยกประชุมเนื่องจากการประชุม ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ในครัง้
ก่อนขาดองค์ ประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 18.9(ข) เว้ นแต่เป็ นการประชุม
สามัญประจาปี
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18.10

หนังสือเรี ยกประชุมสาหรับการประชุมครัง้ ใหม่ที่จะจัดขึ ้นเนื่องจากการประชุมครัง้ ก่อนขาดองค์ประชุมนัน้ จะต้ อง
จัดส่งภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนนัดประชุมครัง้ ใหม่ โดยอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ
18.5 แต่ต้องระบุองค์ประชุมสาหรับการประชุมครัง้ ใหม่ไว้ ในหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ด้วย

18.11

มติของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เป็ นดังต่อไปนี ้

18.12

19
19.1

(ก)

ในกรณีทวั่ ไป ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

(ข)

ในกรณี ดัง ต่อไปนี ้ ให้ ถื อคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่า 3 (สาม) ใน (สี่) ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของผู้ ถือ
หน่ วยทรัสต์ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1)

การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์ สินหลักที่มมี ลู ค่าตังแต่
้ ร้อยละ
ทรัพย์ สินรวมของกองทรัสต์

30

(สามสิบ)

ของมูลค่า

(2)

การเพิม่ ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุนหรื อการลดทุนชำระแล้ วของกองทรัสต์
เฉพาะกรณีที่ต้องได้ รับมติผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

(3)

กำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไปของกองทรัสต์

(4)

การทาธุรกรรมกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ ซึง่ มีขนาด
รายการตังแต่
้ 20 (ยี่สบิ ) ล้ านบาท หรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 (สาม) ของมูลค่ ำทรัพย์ สนิ สุทธิของ
กองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า

(5)

การเปลีย่ นแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์

(6)

การเปลีย่ นแปลงทรัสตี

(7)

การแก้ ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ในเรื่ องทีก่ ระทบสิทธิของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ อย่างมีนยั สาคัญ

(8)

การเลิกกองทรัสต์

มติ ข องผู้ ถือ หน่ วยทรั ส ต์ ที่ จ ะเป็ นผลให้ กองทรั ส ต์ หรื อ การจัด การกองทรั ส ต์ มี ลัก ษณะที่ ขัด หรื อ แย้ ง กับ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศสำนั กงำน ก.ล.ต. ว่าด้ วยข้ อกาหนดเกี่ ยวกับรายการและข้ อความในสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหลักเกณฑ์อื่นตาม พ.ร.บ. หลักทรั พย์ หรื อ พ.ร.บ.
ทรัสต์ ให้ ถือว่ามตินนไม่
ั ้ มีผลบังคับ
กำรจำกัดสิทธิและกำรจัดกำรกับประโยชน์ ตอบแทนและสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ในกรณี ที่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ ผ้ ู จั ด กำรกองทรั ส ต์ ว่า ผู้ ถือ หน่ วยทรั ส ต์ ห รื อ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น กับ ผู้ ถื อ
หน่ วยทรัสต์ ใด ถือหน่ วยทรัสต์ ไม่เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.7 ผู้จัดกำรกองทรั สต์ จะดาเนินการแจ้ ง
ให้ บคุ คลดังกล่าวทราบโดยไม่ชกั ช้ าถึงข้ อจากัดสิทธิเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการรับผลประโยชน์ตอบ
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แทนตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และรายงานต่อสำนักงำนก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้ า) วันทำกำรนับแต่วนั ที่
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ร้ ูหรื อควรรู้ถึงเหตุดงั กล่าว
19.2

ให้ ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ จากัดสิทธิ ในการรับประโยชน์ตอบแทนและสิทธิในการใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วน
ของหน่ วยทรั สต์ ที่ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ หรื อกลุ่ มบุ คคลเดียวกัน กับผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ในส่วนที่เกิ นกว่าอัตราที่
กาหนดไว้ ในข้ อ 3.7 ดังนี ้
(ก)

(ข)

20

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติจากผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ในเรื่ องใดๆ
(1)

จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนของหน่ วยทรัสต์ ทผี่ ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ถือเกินกว่าอัตราที่กาหนดดังกล่าว

(2)

จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนของหน่ วยทรัสต์ ทผี่ ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติ

เว้ นแต่กรณีที่สำนักงำน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ ประกาศกาหนด มีคาสัง่ หรื อผ่อนผันเป็ น
ประการอื่น ในการรับประโยชน์ตอบแทน ผู้จัดกำรกองทรั สต์ จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในส่วนของ
หน่ วยทรัสต์ ทผี่ ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ถือเกินกว่าอัตราที่กาหนด
ดัง กล่าว โดยให้ ป ระโยชน์ ต อบแทนดัง กล่า วตกเป็ นของผู้ถือหน่ ว ยทรั สต์ รายอื่น ตามสัด ส่ว นการถื อ
หน่ วยทรัสต์ โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ ที่มี
สิทธิได้ รับในคราวนัน้

กำรซือ้ ขำยหน่ วยทรัสต์ ในตลำดหลักทรัพย์
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลำดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ พิจารณารับหน่ วยทรัสต์ ที่ออกใหม่เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 (สีส่ บิ ห้ า) วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ในครัง้ แรก และภายใน 30
(สามสิบ) วันนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อและชาระเงินค่าหน่ วยทรัสต์ ในกรณีของการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ในครัง้
ต่อๆ ไป

21
21.1

ทรัสตี
คุณสมบัติของทรัสตี
ทรัสตีต้องเป็ นบุคคลที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี

21.2

ทรัสตี
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ซึง่ เป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อ
ทาหน้ าที่เป็ นทรัสตี ได้ ยอมรับทีจ่ ะเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีสาหรับกองทรัสต์ ตามข้ อกาหนดในสัญญาก่อตัง้
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ทรัสต์ฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ ภายใต้ บงั คับแห่งสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ ทรัสตีมีสทิ ธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ ในฐานะ
ผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ หรื อผู้มีสทิ ธิเหนือทรัพย์ สนิ ของกองทรัสต์
21.3

21.4

ค่าตอบแทนทรัสตี
(ก)

ค่า ตอบแทนทรั ส ตี ก าหนดเป็ นรายปี ในอัต ราไม่เ กิ น ร้ อยละ 0.15 (ศูน ย์ จุ ด หนึ่ง ห้ า ) ต่ อ ปี ของมู ล ค่ ำ
ทรั พย์ สินสุทธิของกองทรั สต์ ซึ่ง ณ วันที่ลงนามในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ใช้ อตั รา
ร้ อยละ 0.09875 (ศูน ย์ จุด ศูน ย์ เ ก้ า แปดเจ็ ด ห้ า ) ต่อ ปี ของมู ล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ โดย
ค่าตอบแทนทรั สตีจะได้ รับการจ่ายจากทรั พย์ สินของกองทรั สต์ เป็ นรายเดือนโดยเริ่ มในเดือนถัดไปนับ
จากวันที่กองทรัสต์ ก่อตังขึ
้ ้นโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยทรั สตีจะตรวจสอบค่าตอบแทนของทรั สตีใน
แต่ละเดือนที่คานวณโดยผู้จัดกำรกองทรั สต์ โดยใช้ มูลค่ ำทรั พย์ สินสุทธิของกองทรั สต์ ในวันสุดท้ าย
ของแต่ละเดือนเป็ นฐานในการคานวณ ทังนี
้ ้ อัตราการคานวณและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทรั สตีอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงได้ ตามที่ค่ สู ัญญำทังสองฝ่
้
ายจะได้ ตกลงกัน

(ข)

ค่า ตอบแทนทรั ส ตี ข้ า งต้ น ยัง ไม่ร วมถึ ง ค่า ที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่ ป รึ ก ษาอื่ น ๆ ที่ แ ต่ ง ตัง้ โดยทรั ส ตี
และทรัสตีจะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายสาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการโอนหรื อรับโอนทรัพย์สิน การไปตรวจสอบ
การซื ้อ เช่า จาหน่าย หรื อโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังการตรวจสอบทรั
้
พย์สินตามความจาเป็ น
เพื่อประโยชน์ของกองทรั สต์ โดยทรั สตีสามารถเบิกค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรั พย์สินดังกล่าว
จากกองทรั สต์ ได้ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พกั และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนค่าใช้ จ่ายส่วน
เพิ่มต่างๆ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการคัดสาเนาเอกสารสิทธิ เป็ นต้ น

การทดรองจ่ายเงินของทรัสตีเพื่อกองทรัสต์
(ก)

ในการจัดการกองทรั สต์ หรื อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรั สตีตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ หากมีค่าใช้ จ่าย
หรื อทรัสตีต้องชาระเงินให้ กบั บุคคลภายนอกด้ วยเงินที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจาเป็ น
อันสมควร ทรัสตีมีสทิ ธิได้ รับเงินคืนจากกองทรัสต์ ได้

(ข)

สิทธิ ที่จะได้ รับเงินคืนดังกล่าวเป็ นบุริมสิทธิ ที่ ทรั สตีมีอยู่ก่อนผู้ถือหน่ วยทรั สต์ และบุคคลภายนอกที่มี
ทรัพยสิทธิหรื อสิทธิใดๆ เหนือกองทรั สต์ และเป็ นสิทธิที่อาจบังคับได้ ในทันทีโดยไม่จาต้ องรอให้ มีการเลิก
กองทรัสต์ และในกรณีที่มีความจาเป็ นต้ องจาหน่ายทรัพย์ สินของกองทรัสต์ เพื่อให้ มีเงินคืนแก่ทรัสตี
ทรัสตีมีอานาจดาเนินการดังกล่าวได้ แต่ต้องกระทาโดยสุจริ ต

(ค)

ทรัสตีไม่สามารถใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ จนกว่า ทรั สตีจะได้ ชาระหนี ้ที่มีอยู่ต่อกองทรั สต์ จนครบถ้ วนแล้ ว เว้ น
แต่เป็ นหนี ้ที่อาจหักกลบลบหนี ้กันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(ง)

ทรัสตีจะได้ รับเงินที่ทรัสตีทดรองจ่ายให้ แก่บคุ คลภายนอกด้ วยเงินส่วนตัวของทรัสตีเองคืนจากทรั พย์ สิน
ของกองทรัสต์ อย่างน้ อยเดือนละ 1 (หนึง่ ) ครัง้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ทรัสตีได้ สง่ รายละเอียดการ
จ่ายเงินทดรองพร้ อมสาเนาใบเสร็ จ ให้ แก่ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ มีข้อ
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สงสัยว่าเงินทดรองจ่ายดังกล่าวไม่ได้ ถกู ใช้ ตามวัตถุประสงค์ในการก่อตังทรั
้ สต์และตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
และจาเป็ นต้ องขอคาชีแ้ จงหรื อเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมจากทรั สตี ให้ ทรั สตีชีแ้ จงหรื อส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ทรั สตีได้ รับแจ้ งให้ ชี ้แจงหรื อ
ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมดังกล่าว
21.5

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของทรัสตี
(ก)

สิทธิของทรัสตี
(1)

การใช้ อานาจและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์
การใช้ อานาจและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์ เป็ นเรื่ องเฉพาะตัวของทรัสตี
ทรัสตีจะมอบหมายให้ บคุ คลอื่นมิได้ เว้ นแต่กรณีที่เป็ นการดาเนินการที่มใิ ช่เรื่ องที่ต้องทาเฉพาะตัว
และไม่จาเป็ นต้ องใช้ ความชานาญทางวิชาชีพเยี่ยงทรัสตี หรื อการดาเนินการอื่นใดที่ทรัสตีอาจ
มอบหมายให้ แก่บคุ คลอื่นดาเนินการได้ ตามที่สญ
ั ญาฉบับนี ้กาหนด
ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายให้ บคุ คลอื่นดาเนินการหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีใ่ ดๆ ในการจัดการกองทรัสต์
แทนทรัสตี
ทรัสตีต้องดาเนินการให้ บคุ คลดังกล่าวดาเนินการหรื อปฏิบตั ิหน้ าที่โดยไม่ขดั กับ
สัญญำก่ อตัง้ ทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยต้ องดาเนินการต่าง ๆ ตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ การ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ สามารถดาเนินไปได้ อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดผลเสียหายต่อกองทรัสต์
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ ้นกับกองทรัสต์ อนั เนื่องมาจากการกระทาของบุคคลดังกล่าว
ทรัสตีตกลงร่วมรับผิดชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่กองทรัสต์

(2)

สิทธิในการได้ รับเงินหรื อทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ ของทรัสตี
ทรัสตีมีสทิ ธิในการได้ รับค่าตอบแทนทรัสตี และเงินทดรองจ่ายคืนจากทรัพย์ สินของกองทรัสต์
ตามทีก่ าหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

(ข)

หน้ าที่และความรับผิดชอบโดยทัว่ ไปของทรัสตี
(1)

ทรัสตีต้องปฏิบตั ิหน้ าทีด่ ้ วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์ โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อ
ผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยแก่ผ้ ลู งทุน (ถ้ ามี)

(2)

ทรัสตีต้องเข้ าร่วมประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ทกุ ครัง้ เพื่อตอบข้ อซักถามและให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่ องที่ขอให้ ที่ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ลงมติวา่
เป็ นกรณีทเี่ ป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องหรื อไม่ รวมถึงต้ องทักท้ วงและแจ้ งให้ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ทราบว่าการดาเนินการ
ดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้
ในกรณีที่การดาเนินการนันไม่
้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์หรื อ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
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(ค)

(3)

ทรัสตีต้องจัดให้ มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องสือ่ สารได้
อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทาให้ สาคัญผิด รวมทังต้
้ องใช้ ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผล
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ ให้ คาแนะนาทีเ่ หมาะสมกับผู้ลงทุนหรื อตัดสินใจเพื่อผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

(4)

ทรัสตีต้องแยกการเก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ออกจากทรัพย์สนิ ส่วนตัวของทรัสตี

(5)

ทรัสตีต้องบังคับชาระหนี ้หรื อดูแลให้ มีการบังคับชาระหนี ้เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อสัญญาระหว่าง
กองทรัสต์ กบั บุคคลอื่น

(6)

ในกรณีที่ทรัสตีเข้ าทานิติกรรมหรื อทาธุรกรรมต่างๆ
กับบุคคลภายนอก
ให้ ทรัสตีแจ้ งต่อ
บุคคลภายนอกทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อเข้ าทานิติกรรมหรื อธุรกรรมกับบุคคลภายนอกว่าเป็ น
การกระทาในฐานะทรัสตี

(7)

ทรัสตีต้องปฏิบตั ิหน้ าทีใ่ ห้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าในประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่าด้ วย
ระบบงานการติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ ไปของทรัสตี และ ประกาศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผู้ก่อตังทรั
้ สต์ และการเป็ นทรัสตี
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

หน้ าที่เกี่ยวกับสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ทรัสตีต้องดูแลให้ สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้มีสาระสาคัญเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยในกรณีที่มี
การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ทรัสตีต้องดาเนินการดังนี ้
(1)

ดูแลให้ การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาก่อตังทรั
้ สต์เป็ นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง

(2)

ในกรณีที่การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ไม่เป็ นไปตามข้ อ
21.5(ค)(1)
ให้ ทรัสตี
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามอานาจหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และตามพ.ร.บ. ทรัสต์ เพือ่
ดูแลรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ โดยรวม

(3)

ในกรณีที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์ที่ออกตามพ.ร.บ.
หลักทรัพย์ และพ.ร.บ. ทรัสต์ มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตังทรั
้ สต์มี
ข้ อกาหนดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ให้ ทรัสตีดาเนินการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์นนั ้ ตามวิธีที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ หรื อตามที่
สำนักงำน ก.ล.ต. มีคาสัง่ ตามมาตรา 21 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์
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(ง)

หน้ าที่ในการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ และผู้ได้ รับมอบหมายงานรายอื่น (หากมี)
(1)

ทรัสตีต้องติดตามดูแลให้ ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ และผู้ได้ รับมอบหมายงานรายอื่น (หากมี) ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และสัญญำแต่ งตัง้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ และกฎหมำย
หลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้ อง

(2)

ทรัสตีต้องควบคุมดูแลให้ การลงทุนของกองทรัสต์ โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์ และผู้ได้ รับมอบหมาย
งานรายอื่น (หากมี) เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง

(3)

ทรัสตีต้องกาหนดและติดตามตรวจสอบให้ ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ ดแู ลให้ คา่ ใช้ จา่ ยที่จะเรี ยกเก็บจาก
ทรัพย์ สินของกองทรัสต์
เป็ นค่าใช้ จ่ายทีจ่ าเป็ นและสมควรซึง่ เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการ
กองทรัสต์ โดยตรง

(4)

ในกรณีที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ กระทาการ หรื องดเว้ นกระทาการ จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
กองทรัสต์
หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์หรื อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง ให้ ทรัสตี
ดาเนินการดังต่อไปนี ้

(5)

(จ)

ก.

จัดทารายงานเสนอต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้ า) วันทาการนับแต่ร้ ูหรื อพึงรู้ถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว

ข.

ดาเนินการเพื่อแก้ ไข
เห็นสมควร

ยับยัง้

หรื อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์ ตามที่

ทรัสตีต้องเข้ าจัดการกองทรัสต์ ในกรณีที่ไม่มีผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์
หรื อมีเหตุที่ทาให้ ผ้ จู ดั กำร
กองทรัสต์ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ทังนี
้ ้ ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผู้ก่อตังทรั
้ สต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ โดยทรัสตีจะต้ องจัดการกองทรัสต์ ตามความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือ
จากัดมิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์ หรื อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ทังนี
้ ้
ทรัสตีอาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการกองทรัสต์ แทนในระหว่างนี ้ได้

การถือหน่วยทรัสต์ของทรัสตี
(1)

ทรั สตีจ ะถื อหน่ วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ ที่ตนท าหน้ าที่ เป็ นทรั สตี ได้ ไม่เกิ นอัตราที่ สำนั กงำน
ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศกาหนด ซึ่งในขณะ
ที่ทาสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้เท่ากับร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนหน่ วยทรั สต์ ที่ได้ จาหน่ายแล้ ว
ทังหมดของกองทรั
้
สต์ โดยนับรวมหน่ วยทรั สต์ ที่ถือโดยกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรั สตีด้วย เว้ น
แต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
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(2)

(ฉ)

ในกรณีที่ทรัสตีเป็ นผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ หากทรัสตีต้องมีการออกเสียงหรื อดาเนินการใดๆ ในฐานะ
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ทรัสตีจะคานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ โดยรวม
และตังอยู
้ บ่ นหลักแห่งความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงจะไม่ก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ ง หรื อกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่น
ทรัสตีมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดไว้ ในพ.ร.บ. ทรั สต์ ประกาศสำนักงำน ก.ล.ต.
ว่ า ด้ ว ยข้ อก าหนดเกี่ ย วกับ รายการและข้ อความในสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ และประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผู้ก่อตังทรั
้ สต์ และ
การเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

21.6

การเปลีย่ นแปลงทรัสตี อาจมีขึ ้นได้ ด้วยเหตุดงั ต่อไปนี ้
(ก)

เมื่ อทรั ส ตีลาออกจากการท าหน้ า ที่ท รั สตีโดยสมัค รใจ โดยทรั ส ตีจ ะต้ องบอกกล่าวเป็ นหนัง สือ ไปยัง
ผู้จัดกำรกองทรั สต์ และผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ทุกรายล่วงหน้ าอย่างน้ อย 180 (หนึ่งร้ อยแปดสิบ ) วัน หรื อ
ระยะเวลาอื่นตามที่สำนักงำน ก.ล.ต. กาหนด แล้ วแต่วา่ ระยะเวลาใดจะนานกว่า โดยการลาออกของ
ทรัสตีมีผลเมื่อการแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่สาเร็ จ

(ข)

ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ มีมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนให้ ถอดถอนทรั สตี ทังนี
้ ้ การแต่งตังทรั
้ สตี
รายใหม่ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขในข้ อ 21.8(ก)

(ค)

ในกรณี ทรั สตีนาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทรั สต์ หรื อข้ อมูลอื่นใดที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดการ
กองทรัสต์ ไปเปิ ดเผยหรื อใช้ ประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ กองทรั สต์ ให้
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ เรี ยกประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เพื่อพิจารณาถอดถอนทรัสตี

(ง)

เมื่อทรัสตีสิ ้นสภาพนิติบคุ คล หรื อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทรัสตีมมี ติให้ เลิกกิจการบริ ษัททรัสตี ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ ู
ชาระบัญชี ดาเนิ นการเกี่ ยวกับ กองทรั ส ต์ เ ท่า ที่จ าเป็ นและสมควรจนกว่า ทรั สตี รายใหม่จะมีสิทธิ โดย
สมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(จ)

เมื่อทรั สตีถกู ศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื อถูกศาลพิพากษาให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในระหว่างการฟื น้ ฟู
กิจการ หรื อศาลได้ แต่งตังเจ้
้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ขึ ้นเพื่อบริ หารทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ที่อยู่ในอานาจ
หน้ าที่ของทรั สตี และ/หรื อทรัพย์สินของทรั สตีทงหมดหรื
ั้
อเฉพาะในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ ทังนี
้ ้ ให้ เจ้ า
พนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ ดาเนินการเกี่ยวกับกองทรัสต์ เท่าที่จาเป็ นและสมควรจนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสทิ ธิ
โดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(ฉ)

เมื่อหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของทรั สตีว่ามีความผิด หรื อประมาท
เลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ ทราบหรื อประกาศเป็ นการทัว่ ไป
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(ช)

เมื่อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ พักการประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นการชัว่ คราวหรื อสัง่ เพิกถอนการอนุญาต
ให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี

21.7

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีด้วยความผิดของทรั สตี ทรั สตีจะต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและความเสียหาย
ให้ แก่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ และ/หรื อ กองทรัสต์ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนทรัสตี ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดจากการที่ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ ต้องติดต่อกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนทรัสตี ค่าธรรมเนียม ค่าจด
ทะเบียน ภาษี อากร และค่าใช้ จ่ายทังหลายที
้
่เกี่ยวเนื่องกับการโอนกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิในทรั พย์ สินของกองทรั สต์
และค่าที่ปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

21.8

การแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่
(ก)

ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ต้องแต่งตังบุ
้ คคลที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบ
ธุรกิจเป็ นทรัสตี และยอมรับที่จะเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีสาหรับ กองทรั สต์ เพื่อทาหน้ าที่แทนทรั สตีราย
เดิมภายใน 180 (หนึง่ ร้ อยแปดสิบ) วันนับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ ได้ รับหนังสือบอกกล่าวการลาออก
จากทรั สตี หรื อวัน ที่ที่ ป ระชุม ผู้ ถือ หน่ ว ยทรั สต์ มี มติ ให้ ถ อดถอนทรั ส ตี หากผู้จั ด กำรกองทรั สต์ ไม่
สามารถดาเนินการตังทรั
้ สตีรายใหม่ได้ สาเร็ จภายในเวลาดังกล่าว (“วันที่ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ ไม่ สำมำรถ
ตัง้ ทรัสตีได้ สำเร็จ”) ทรัสตีสามารถแต่งตังบุ
้ คคลที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี เพื่อทาหน้ าที่
เป็ นทรัสตีรายใหม่แทนตนได้ ตามที่เห็นสมควร และหากทรั สตีไม่สามารถแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่ได้ สาเร็ จ
ภายใน 180 (หนึง่ ร้ อยแปดสิบ) วันนับแต่วันที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ ไม่ สำมำรถตัง้ ทรัสตีรำยใหม่ ได้ สำเร็จ
ให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียร้ องขอต่อศาลเพื่อให้ ศาลแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่ หากไม่ส ามารถแต่งตังได้
้ ให้ ศาลมีคาสัง่
เลิกกองทรั สต์ ทังนี
้ ้ ให้ ศาลมีอานาจแต่งตังบุ
้ คคลใดเข้ าจัดการกองทรั สต์ ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังท
้
รั สต์ ฉบับ นี ้ พ.ร.บ. ทรั ส ต์ ประกาศส ำนั ก งำน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดย
ได้ รับค่าตอบแทนตามที่ศาลกาหนด

(ข)

ระหว่างที่การแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่ยงั ไม่แล้ วเสร็ จไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด ทรัสตีรายเดิมต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่
ทรัสตีของกองทรั สต์ ต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดของ
้
กองทรัสต์ ให้ แก่ทรัสตีรายใหม่หรื อตามคาสัง่ ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ รวมถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ น
เพื่อให้ การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อย

(ค)

เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงทรัสตี ทรั สตีต้องดาเนินการตามที่จาเป็ นให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 (สามสิบ) วัน เพื่อ
ให้ ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิ โดยสมบูรณ์ เหนือ กองทรั สต์ และเพื่อให้ ทรัสตีรายใหม่ทราบเกี่ยวกับการจัดการ
กองทรั สต์ ที่ผ่านมาและที่ต้องทาต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ ทรัสตีรายใหม่สามารถทาหน้ าที่ตอ่ ไปได้ ทังนี
้ ้ ในการส่งมอบดังกล่าว ให้ ทรั สตีลง
ลายมือชื่ อในหนังสือเพื่อรั บรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิ่งที่ ส่งมอบให้ ทรั สตีรายใหม่ และมอบ
หนังสือดังกล่าวให้ ทรัสตีรายใหม่เก็บรักษาไว้ โดยหากทรั สตีไม่ได้ ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้ ทรัสตีรายใหม่ร้องขอต่อศาลเพื่อให้ มีคาสัง่ ให้ ทรัสตีรายใหม่ได้ มาซึง่ สิทธิเหนือ กองทรัสต์ ได้
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22
22.1

(ง)

ให้ ทรัสตีรายใหม่มีสทิ ธิและหน้ าที่แทนทรัสตี รวมทังเข้
้ าสวมสิทธิเป็ นคูค่ วามในคดีหรื อเป็ นฝ่ ายที่ต้องผูกพัน
ตามคาพิพากษา เมื่อทรัสตีรายใหม่มีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(จ)

ให้ ทรัสตีรายใหม่แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ สำนักงำน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ทราบว่าตนได้ เข้ า
สวมสิท ธิ และหน้ าที่แทนทรั สตี ภายใน 15 (สิบห้ า ) วัน นับแต่วันที่ทรั สตีรายใหม่มีสิท ธิ สมบูร ณ์ เหนื อ
กองทรัสต์ พร้ อมทังแจ้
้ งให้ บคุ คลภายนอกที่ตนทราบว่าเป็ นคู่สญ
ั ญากับทรั สตี ว่าตนได้ เข้ าสวมสิทธิและ
หน้ าที่แทนทรัสตีดงั กล่าวด้ วย

ผู้จัดกำรกองทรัสต์
คุณสมบัติของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์

22.2

22.3

การแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์
(ก)

เมื่อการก่อตังทรั
้ สต์ มีผลสมบูรณ์ ทรั สตีจะแต่งตังผู
้ ้ ก่อตัง้ ทรั สต์ ซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากสำนั กงำน
ก.ล.ต. ให้ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ โดยผู้ก่อตัง้ ทรั สต์ ได้ ตกลงเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรั สต์ ตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญำแต่ งตัง้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์

(ข)

ในการที่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ได้ จองซื ้อหน่ วยทรั สต์ หรื อรับโอนหน่ วยทรั สต์ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่ วยทรั สต์ หรื อ
ผู้รั บ โอนหน่ วยทรั ส ต์ ได้ ยิ น ยอมในการแต่ง ตัง้ ผู้ ก่ อ ตั ง้ ทรั ส ต์ หรื อ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์

ค่าตอบแทนของผู้จัดกำรกองทรัสต์
(ก)

ภายใต้ บงั คับข้ อ 25.3 ทรั สตีตกลงชาระค่าตอบแทนของผู้จัดกำรกองทรั สต์ ให้ แก่ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์
เพื่อตอบแทนการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ดังต่อไปนี ้
(1)

ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการกองทรัสต์ (Base Fee) หมายถึง ค่าตอบแทนรายเดือนจากการ
บริ หารจัดการกองทรัสต์ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.50 (ศูนย์จดุ ห้ าศูนย์) ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม
(Total Asset Value) ของกองทรัสต์ โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สนิ รวม (Total Asset Value) ของ
กองทรัสต์ ในวันสุดท้ ายของแต่ละเดือนเป็ นฐานในการคานวณ

(2)

ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ (Performance Fee) หมายถึง
ค่าตอบแทนรายเดือนจากการบริหารทรัพย์ สนิ หลักของกองทรัสต์ ในอัตราอัตราไม่เกินร้ อยละ
4.00 (สี)่ ต่อปี ของรำยได้ สุทธิจำกสัญญำเช่ ำและสัญญำบริกำร
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(ข)

22.4

(3)

ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) หมายถึง ค่าตอบแทนส่วนเพิ่มเติมจากการบริ หารจัดการ
กองทรัสต์ และทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 19.50 (สิบเก้ าจุดห้ าศูนย์) ต่อ
ปี ของกำไรจำกกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์

(4)

ค่านายหน้ าในการจัดหาผู้เช่ ำรำยย่ อยรายใหม่สาหรับอสังหำริมทรัพย์ ที่วา่ ง ในอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริ การตามสัญญำเช่ ำและสัญญำบริกำรทีก่ องทรัสต์ จะได้ รับจากผู้เช่ ำรำยย่ อยดังกล่าวไม่
เกิน 4 (สี)่ เดือน

(5)

ค่านายหน้ าในการซื ้อ/ขาย/โอนสิทธิการเช่า/รับโอนสิทธิการเช่าอสังหำริมทรัพย์ ในอัตราไม่เกิน
ร้ อยละ 5 (ห้ า) ของมูลค่าการซื ้อ/ขาย/โอนสิทธิการเช่า/รับโอนสิทธิการเช่า อสังหำริมทรัพย์ แต่ละ
คราว
เว้ นแต่กรณีการซื ้อ/ขาย/โอนสิทธิการเช่า/รับโอนสิทธิการเช่าอสังหำริมทรัพย์ จาก/ให้ แก่
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน หรื อกรณีการขาย
อสังหาริ มทรัพย์แก่ผ้ เู ช่ ำรำยย่ อยในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าทรัพย์ สนิ ของกองทรัสต์ กบั ผู้เช่ ำรำยย่ อย
บางรายการมีข้อกาหนดให้ ผ้ เู ช่ ำรำยย่ อยสามารถใช้ สทิ ธิซื ้อทรัพย์ สินของกองทรัสต์ รายการ
ดังกล่าวได้ ซึง่ จะไม่มีการชาระค่านายหน้ าดังกล่าวให้ แก่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์

ทรั สตีจะตรวจสอบค่าตอบแทนของผู้จัดกำรกองทรั สต์ ที่คานวณโดยผู้จัดกำรกองทรั สต์ และชาระ
ค่าตอบแทนของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ตามข้ อ 22.3 ด้ วยทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ภายในระยะเวลาดังนี ้
(1)

เป็ นรายเดือนภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ สง่ ใบแจ้ งหนี ้
พร้ อมการคานวณค่าตอบแทนของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ทถี่ กู ต้ องให้ แก่ทรัสตี สาหรับกรณีตามข้ อ
22.3(ก)(1) – 22.3(ก)(3)

(2)

10 (สิบ) วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ สง่ เอกสารใบแจ้ งหนี ้เกี่ยวกับค่านายหน้ า
ให้ แก่ทรัสตี สาหรับกรณีตามข้ อ 22.3(ก)(4)

(3)

15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่ธุรกรรมการซื ้อ/ขาย/โอนสิทธิการเช่า/รับโอนสิทธิการเช่าอสังหำริมทรัพย์
เสร็ จสมบูรณ์ สาหรับกรณีตามข้ อ 22.3(ก)(5)

ขอบเขตงาน อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทรัสต์
ขอบเขตงาน อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทรัสต์ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้
สัญญำแต่ งตัง้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ ประกาศสำนักงำน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้รวมถึงแต่
ไม่จากัดเฉพาะขอบเขตงาน อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
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(ก)

ขอบเขตงานของผู้จดั การกองทรัสต์
ขอบเขตงานของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตี และตามทีก่ าหนดใน
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ เพื่อจัดการกองทรัสต์ ในส่วนที่เป็ นการดาเนินงานทางธุรกิจ ซึง่ รวมถึงการลงทุน
การกู้ยมื เงินและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์ สนิ ของกองทรัสต์ การเข้ าทาสัญญา และการดาเนินกิจการ
ต่างๆ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
(1)

วางแผนการลงทุนและการบริ หารจัดการความเสีย่ งอันเกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ และทรัพย์ สินของ
กองทรัสต์ อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

(2)

วางแผนการกู้ยืมเงิน ภายใต้ ข้อจากัดในเรื่ องอัตราส่วนในการกู้ยมื เงินตามข้ อ 12.3 ของสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

(3)

จัดการหรื อมอบหมายให้ บคุ คลอืน่ ที่สามารถดาเนินการได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายและได้ รับความ
เห็นชอบจากทรัสตีจดั การทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่ทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์

(4)

วางแผนการตลาด ตลอดจนกลยุทธ์ด้านการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์ สินของกองทรัสต์

(5)

พิจารณาและดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

(6)

จัดให้ มีประกันภัยอย่างเพียงพอต่อทรัพย์ สนิ ของกองทรัสต์ และต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้ รับ
ความเสียหายจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์

(7)

บริ หารจัดการการหารายได้ จากทรัพย์ สินของกองทรัสต์ การให้ เช่าทรัพย์ สนิ หลักของกองทรัสต์
และการให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การหา
ผู้เช่ ำรำยย่ อย การจัดการให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยเข้ าครอบครองทรัพย์ สินของกองทรัสต์ และการอานวย
ความสะดวกต่างๆ การเจรจาต่อรองกับผู้เช่ ำรำยย่ อยในเรื่ องการให้ เช่า การยกเลิกการเช่า และ
การต่ออายุการเช่า และการพิจารณาเรื่ องค่ ำเช่ ำ

(8)

กาหนดนโยบายการจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ สินของกองทรัสต์
ซึง่ รวมถึงการรักษาความ
ปลอดภัย จัดให้ มีระบบแจ้ งเตือนอัคคีภยั การบารุงรักษา และการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์ สนิ ของ
กองทรัสต์

(9)

ประสานงานกับผู้สอบบัญชีในการจัดเตรี ยมงบการเงินสาหรับทรัพย์ สินของกองทรัสต์

(10) ดาเนินการต่างๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการ การบริ หารกองทรัสต์ และเรื่ องอื่นใดตามที่ได้ รับ
มอบหมายจากทรัสตี
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(ข)

อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทรัสต์
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการใดๆ
ตามที่ได้ รับมอบหมาย
จากทรัสตี และตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ทงปวง
ั้
ซึง่
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงอานาจและหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1)

(2)

(3)

หน้ าที่โดยทัว่ ไป
ก.

ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวัง
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์ โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
ตลอดจนข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมในเอกสารทีเ่ ปิ ดเผยแก่ผ้ ลู งทุน (ถ้ ามี)

ข.

บริ หารจัดการทรัพย์ สนิ ของกองทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล แผนการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ มติทปี่ ระชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ กฎ ระเบียบ และ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง ตลอดจนกฎและประกาศของสำนักงำน ก.ล.ต.

ค.

จัดให้ มีการประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

ง.

ดาเนินการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 8 ของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ฉบับนี ้

จ.

ดาเนินการลดทุนของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 9 ของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ฉบับนี ้

หน้ าที่ในการจัดทารายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูล
ก.

จัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงข้ อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และข้ อมูลอืน่ ตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

ข.

ในกรณีที่สำนักงำน ก.ล.ต. ร้ องขอ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ต้องชี ้แจง ส่งเอกสารหรื อหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้ อง ดาเนินการหรื อไม่ดาเนินการใดๆ ตามที่สำนักงำน ก.ล.ต. ร้ องขอ

หน้ าที่เกี่ยวกับการลงทุนหรื อการจาหน่ายทรัพย์ สนิ ของกองทรัสต์
ก.

จัดให้ มี และ/หรื อ ดาเนินการให้ มีการลงทุนในทรัพย์ สินหลักและทรัพย์สนิ อื่นอย่าง
เหมาะสมตามแผนการลงทุนและการบริ หารจัดการความเสีย่ งอันเกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์
และทรัพย์ สินของกองทรัสต์ และหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 10 ของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ฉบับนี ้ โดยในส่วนของการจัดการทรัพย์สนิ อื่น ผู้จัดกำรกองทรัสต์ อาจมอบหมายให้ บคุ คล
อื่นที่สามารถดาเนินการได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายและทรัสตีให้ ความเห็นชอบเป็ น
ผู้ดาเนินการดังกล่าวได้
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ข.

ดาเนินการต่างๆ ตามที่จาเป็ นเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ การจาหน่าย จ่าย โอนอสังหำริมทรัพย์
หรื อการเข้ าทาสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหำริมทรัพย์ เพื่อกองทรัสต์ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง
และมีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย

ค.

ดาเนินการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (due diligence)
อสังหำริมทรัพย์ ตลอดจนประเมินความเสีย่ งด้ านต่างๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ นนๆ
ั ้ พร้ อมจัดให้ มีแนวทางการบริ หารความเสีย่ ง

ง.

จัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์ สินหลักตามหลักเกณฑ์ที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ฉบับนี ้

จ.

ดูแลรักษาทรัพย์ สนิ หลักให้ อยูใ่ นสภาพดีพร้ อมต่อการจัดหารายได้
โดยจัดให้ มกี าร
ซ่อมแซม ปรับปรุง ฟื น้ ฟู และบารุงรักษาทรัพย์ สนิ หลักของกองทรัสต์ ให้ อยูใ่ นสภาพดี

ฉ.

จัดให้ มีการประกันภัยที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ ลงทุนในทรัพย์ สนิ หลักนัน้
โดยการประกันภัยจะต้ องครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยที่อาจเกิดขึ ้นกับ
อสังหำริมทรัพย์
และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้ รับความ
เสียหายจากอสังหำริมทรัพย์ หรือจากการดาเนินการในอสังหำริมทรัพย์

ช.

ให้ ความช่วยเหลือทรัสตีในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายทรัพย์ สินของกองทรัสต์

ซ.

ในกรณีมีการขาย ซื ้อ หรื อ ทาธุรกรรมใดๆ อันเป็ นการหารายได้ จากทรัพย์ สนิ ของ
กองทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆ เพื่อให้ ทรัสตีสามารถ ขาย ซื ้อ
หรื อทาธุรกรรมดังกล่าวให้ แก่บคุ คลอื่นได้

ฌ.

จัดเตรี ยมแผนการลงทุนและการบริ หารจัดการความเสีย่ งอันเกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ และ
ทรัพย์ สินของกองทรัสต์ และแผนการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ประจาปี

หน้ าที่เกี่ยวกับการดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์
ก.

ประสานงานกับผู้เช่ ำรำยย่ อยในการจัดเก็บเงินค่าเช่า เงินประกัน ค่าบริ การ รวมถึงแต่ไม่
จากัดเฉพาะการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง (หากมี) และ
การออกใบกากับสินค้ า ใบเสร็ จรับเงินชัว่ คราว และใบเสร็ จรับเงินในนามของทรัสตี

ข.

อานวยความสะดวกให้ กบั ทรัสตี หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตี รวมถึงแต่ไม่
จากัดเฉพาะผู้ให้ บริ การทีเ่ ป็ นบุคคลที่สามในการสารวจทรัพย์ สินหลัก รวมทังให้
้ ข้อมูล
ถ้ อยคา และ/หรื อส่งมอบเอกสารใดๆ ตามที่ทรัสตี หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายดังกล่าวร้ อง
ขอ
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ค.

พิจารณาตรวจสอบสภาพของทรัพย์ สินหลักก่อนส่งมอบให้ แก่ผ้ เู ช่ ำรำยย่ อยหรื อทรัสตี
รวมถึงส่งรายงานการตรวจสอบทรัพย์ สินหลักให้ แก่ทรัสตี เมื่อมีการทาหรื อต่อสัญญำเช่ ำ
และสัญญำบริกำรใหม่หรื อเมื่อสัญญำเช่ ำและสัญญำบริกำรเดิมสิ ้นสุดลง แล้ วแต่กรณี

ง.

ดาเนินการใดๆ
กองทรัสต์

จ.

บริ หารจัดการงบประมาณของกองทรัสต์ รวมถึง เงินสดหมุนเวียนของกองทรัสต์

ฉ.

จัดทางบการเงินของกองทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้ วย
การบัญชี

ช.

เบิกจ่ายทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ได้
เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพื่อการ
ดาเนินงานประจาวัน (petty cash) หรื อตามวัตถุประสงค์อื่นที่ตกลงร่วมกันกับทรัสตี
ภายใต้ วงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจากทรัสตี
โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะต้ องจัดทาและจัดส่ง
รายงานการเบิกจ่ายให้ แก่ทรัสตีเพื่อให้ ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวได้ ภายใน
ระยะเวลาที่สมควร

ซ.

จัดให้ มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

ฌ.

ใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ อง ดาเนินกระบวนพิจารณา ต่อสู้ หรื อใช้ สทิ ธิทางกฎหมายอื่นๆ แทนทรัสตี ใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีเป็ นครัง้
คราว

ญ.

เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการดาเนินงานกองทรัสต์

ฎ.

ให้ คาแนะนาทรัสตีเกี่ยวกับสภาพหรื อแนวโน้ มของสภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์
ผลกระทบที่จะมีตอ่ กองทรัสต์ จากสภาวะดังกล่าว

ที่จาเป็ นและเหมาะสมในกรณีทเี่ กิดเหตุภยั พิบตั ิตอ่ ทรัพย์ สนิ ของ

และ

หน้ าที่อื่น ๆ
ก.

ในกรณีที่มีการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาเพื่อให้ คาปรึกษาหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ และการจัดการอสังหำริมทรัพย์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะต้ องพิจารณา
ตามสมควรเพื่อแต่งตังที
้ ่ปรึกษาที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องดังกล่าว แต่หากกรณีมีข้อเท็จจริ ง
เปลีย่ นแปลงไปทาให้ ที่ปรึกษามีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณา ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะต้ องมิ
ให้ ที่ปรึกษาผู้มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาไม่วา่ โดยตรงหรื อทางอ้ อมเข้ าร่วมพิจารณาใน
เรื่ องนัน้
และจะแต่งตังที
้ ่ปรึกษารายอื่นที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องดังกล่าวเข้ าร่วมพิจารณา
แทน (หากจาเป็ น)
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ข.
22.5

ดาเนินการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญำแต่ งตัง้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์

การจัดทารายงานของผู้จัดกำรกองทรัสต์
(ก)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ต้องจัดทาและนาส่งรายงานต่างๆ ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตามทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต.
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด ซึง่ ในขณะที่ทาสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ฉบับนี ้มีดงั ต่อไปนี ้

ลำดับที่

ประเภทของรำยงำน

วันกำหนดส่ งและเงื่อนไขกำรส่ ง

1

รายงานผลการขายหน่ วยทรัสต์
(แบบ 81-REIT)

ภายใน 15 (สิบห้ า) วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดการ
เสนอขาย

2

งบการเงินรายไตรมาส ฉบับสอบทาน

ภายใน 45 (สีส่ บิ ห้ า) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของ
ไตรมาส ยกเว้ น
(1) งบการเงินรายไตรมาส 2 (สอง) ถ้ าส่งงบการเงิน
ประจางวด 6 (หก) เดือน ฉบับตรวจสอบ
ภายใน 2 (สอง) เดือนนับแต่วนั สุดท้ ายของรอบ
ระยะเวลา 6 (หก) เดือนแรกของปี บัญชี
(2) งบการเงินรายไตรมาส 4 (สี)่ ถ้ าส่งงบการเงิน
ประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ ภายใน 2
(สอง) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

3

งบการเงินประจารอบปี บัญชี ฉบับตรวจสอบ

ภายในระยะเวลาใดเวลาหนึง่ ดังนี ้
(1) ภายใน 2 (สอง) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี
(2) ภายใน 3 (สาม) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี กรณีสง่ งบการเงินรายไตรมาส
4 (สี)่ ภายใน 45 (สีส่ บิ ห้ า) วันนับแต่วนั สุดท้ าย
ของไตรมาส 4 (สี)่

4

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
(แบบ 56-REIT)

ภายใน 3 (สาม) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี

5

รายงานประจาปี ซึง่ มีรายการตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

ไม่ช้ากว่าวันที่สง่ ให้ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ แต่ไม่เกิน 4
(สี)่ เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
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ลำดับที่

ประเภทของรำยงำน

วันกำหนดส่ งและเงื่อนไขกำรส่ ง

อสังหาริ มทรัพย์
6

รายงานการลดทุนชำระแล้ วของกองทรัสต์
โดยรายงานมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่ วยทรัสต์
ภายหลังการลดทุนชำระแล้ ว

ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่ดาเนินการลดทุน
แล้ วเสร็ จ

7

รายงานมูลค่ ำทรัพย์ สนิ สุทธิของกองทรัสต์
และมูลค่ ำหน่ วยทรัสต์ ณ วันทำกำรสุดท้ าย
ของแต่ละไตรมาส ซึง่ ผ่านการรับรองจากทรัสตี

ภายใน 45 (สีส่ บิ ห้ า) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละ
ไตรมาสนัน้

8

รายงานการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่
อสังหำริมทรัพย์ ซึง่ มีข้อมูลตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์

ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่ได้ มาหรื อจาหน่าย
ไปซึง่ อสังหำริมทรัพย์

9

รายงานความคืบหน้ าของการก่อสร้ าง
อสังหาริ มทรัพย์ (กรณีลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่
ยังก่อสร้ างไม่เสร็ จ) ซึง่ มีข้อมูลเกี่ยวกับความ
คืบหน้ าของการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ และ
แนวทางแก้ ไขและผลกระทบที่กองทรัสต์ ได้ หรื อ
อาจได้ รับกรณีที่การก่อสร้ างไม่เป็ นไปตามแผนที่
วางไว้

รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 (หก) เดือนนับแต่วนั ที่มี
การลงทุนในทรัพย์สนิ โดยให้ รายงานภายใน 30
(สามสิบ) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของรอบระยะเวลา 6
(หก) เดือนนัน้

10

รายงานเมือ่ เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบให้
ต้ องเลิกกองทรัสต์

11

รายงานโดยไม่ชกั ช้ า โดยมีข้อมูลตามทีก่ าหนดใน
ประกาศสำนักงำน ก.ล.ต. ว่าด้ วยการรายงาน
รายงานเมือ่ เกิดเหตุการณ์ที่สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์ เหตุการณ์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
ฉบับนี ้กาหนดให้ เป็ นเหตุแห่งการเลิกกองทรัสต์ อสังหาริ มทรัพย์ภายหลังจากการเสนอขาย
หรื อเหตุการณ์อื่นที่ทาให้ ทราบกาหนดการเลิก หลักทรัพย์
กองทรัสต์ ลว่ งหน้ า

12

หนังสือรับรองงบการเงิน

13

บทสรุปประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีตาม
ประกาศสำนักงำน ก.ล.ต. ว่าด้ วยการให้ ความ
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ส่งพร้ อมกับการจัดส่งงบการเงินต่อสำนักงำน
ก.ล.ต.

ลำดับที่

ประเภทของรำยงำน

วันกำหนดส่ งและเงื่อนไขกำรส่ ง

เห็นชอบผู้สอบบัญชี
14

(ข)
22.6

รายงานการวิเคราะห์และคาอธิบายระหว่างกาล
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ปรากฏว่ารายได้ หรื อกาไร
สุทธิตามงบการเงิน งวดใดของกองทรัสต์ มี
ความแตกต่าง จากงบการเงินในงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนเกินกว่าร้ อยละ 20 (ยี่สบิ ) ซึง่ แสดงถึง
สาเหตุและปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดความ
แตกต่าง รวมทังผลกระทบที
้
่เกิดจากปั จจัย
ดังกล่าว
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ต้องจัดทาและส่งข้ อมูล รายงาน และ/หรื อเอกสารต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญำ
แต่ งตัง้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ ให้ แก่ทรัสตีภายในระยะเวลาที่กาหนด

การแต่งตังผู
้ ้ บริหำรอสังหำริมทรัพย์
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ อาจมอบหมายให้ บคุ คลที่เหมาะสมช่วยเหลือตนในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ได้ โดยผู้จดั กำรกองทรัสต์ ยงั คงมีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินการดังกล่าว ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ จะคัดเลือกผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ดงั กล่าวด้ วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง โดยจะมีการกาหนดมาตรการในการกากับและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์
อย่างเพียงพอ ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
หน้ าที่ในการช่วยเหลือผู้จัดกำรกองทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ ดงั ต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะเป็ นผู้รับผิดชอบใน
การจ่ายค่าธรรมเนียมในกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ ค่านายหน้ าในการจัดหาผู้เช่า และค่าธรรมเนียมอื่นของ
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ให้ แก่ผ้ บู ริหำรอสังหำริมทรัพย์ ด้วยทรัพย์สนิ ของผู้จัดกำรกองทรัสต์
(ก)

จัดเตรี ยมและดาเนินการต่างๆ ให้ เป็ นไปตามแผนการลงทุนและการบริ หารจัดการความเสี่ยงอันเกี่ยวข้ อง
กับกองทรัสต์ และทรัพย์ สินของกองทรัสต์ แผนการกู้ยืมเงิน และแผนการบริ หารจัดการด้ านการเงินของ
กองทรัสต์ ประจาปี ตามที่กาหนดโดยและได้ รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์

(ข)

บริ หารจัดการทรั พย์ สินของกองทรั สต์ เฉพาะส่วนที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรั สต์ ให้ เป็ นไป
ตามหนังสือชีช้ วน แผนการดาเนินงานของกองทรั สต์ มติที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์ กฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนกฎและประกาศของสำนักงำน ก.ล.ต.

(ค)

จัดหาและนาเสนอทรั พย์ สินหลักแก่ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ เพื่อพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม
ตามแผนการลงทุนและการบริ หารจัดการความเสีย่ งอันเกี่ยวข้ องกับกองทรั สต์ และหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในข้ อ 10 ของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์
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(ง)

ดาเนินการต่างๆ ตามที่จาเป็ นเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการจาหน่าย จ่าย โอนอสังหำริ มทรั พย์ หรื อการเข้ าทา
สัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับ อสังหำริ มทรั พย์ เพื่อกองทรั สต์ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรั สต์
เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย

(จ)

ดูแลรักษาทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรั สต์ ให้ อยู่ในสภาพดีพร้ อม
ต่อการจัดหารายได้ โดยจัดให้ มีการซ่อมแซม ปรับปรุ ง ฟื น้ ฟู และบารุ งรักษาทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ให้
อยูใ่ นสภาพดี

(ฉ)

จัดเตรี ย มสั ญญำเช่ ำ และสัญ ญำบริ ก ำร รวมถึง เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง จัด เก็ บและทาบัญ ชี ค่า เช่ า
ค่าบริ การ และเงินประกันค่าเช่าและค่าบริ การ และประเมินอัตราค่าเช่า ค่าบริ การ และเงินประกันค่าเช่า
และค่าบริ การ

(ช)

ประสานงานกับผู้เช่ ำรำยย่ อยในการจัดเก็บเงินค่าเช่า เงินประกัน ค่าบริ การ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการ
จัด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มค่ า ปรั บ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (หากมี ) และการออกใบก ากับ สิ น ค้ า
ใบเสร็ จรับเงินชัว่ คราว และใบเสร็ จรับเงินในนามของกองทรัสต์

(ซ)

อ านวยความสะดวกให้ กับ ทรั ส ตี / ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ หรื อ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ จั ด กำร
กองทรัสต์ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะผู้ให้ บริ การที่เป็ นบุคคลที่สามในการสารวจทรั พย์ สินหลัก รวมทังให้
้
ข้ อมูล ถ้ อยคาและ/หรื อส่งมอบเอกสารใดๆ ตามที่ทรัสตี/ผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมาย
ดังกล่าวร้ องขอ

(ฌ)

ดาเนินการตามแผนการตลาด ปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ ด้านการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ สินของกองทรัสต์
ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรั สต์ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการอานวยความสะดวกในการ
เยี่ยมชมทรั พย์ สินหลัก ตามที่ได้ รับการร้ องขอ การตอบข้ อสงสัย การให้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ทรั พย์ สินของ
กองทรัสต์ และกิจกรรมอื่นใดที่นามาซึง่ รายได้ จากทรัพย์ สินของกองทรัสต์

(ญ)

ตรวจสอบสภาพของทรั พย์ สินหลักก่อนส่งมอบให้ แก่ผ้ เู ช่ารายย่อยหรื อ ผู้จัดกำรกองทรั สต์ หรื อทรั สตี
รวมถึงส่งรายงานการตรวจสอบทรั พย์ สินหลักให้ แก่ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ หรื อทรั สตี เมื่อมีการทาหรื อต่อ
สัญญำเช่ ำและสัญญำบริกำรใหม่หรื อเมื่อสัญญำเช่ ำและสัญญำบริกำรเดิมสิ ้นสุดลง แล้ วแต่กรณี

(ฎ)

ติดตามและดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ ผ้ เู ช่ ำรำยย่ อยปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทังหมดที
้
่ผ้ ูเช่ ำรำยย่ อยทา
ขึ ้นกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรื อทรัสตีอย่างเคร่งครัด

(ฏ)

จัด ให้ มี ก ารประกัน ภัย ที่ เ พี ย งพอตลอดระยะเวลาที่ ก องทรั ส ต์ ล งทุน ในทรั พ ย์ สิ น หลั ก นัน้ โดยการ
ประกันภัยจะต้ องครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยที่อาจเกิดขึ ้นกับ อสังหำริ มทรั พย์ และการประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้ รับความเสียหายจากอสังหำริ มทรั พย์ หรื อจากการดาเนินการใน
อสังหำริมทรัพย์

(ฐ)

ให้ ความช่วยเหลือในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายทรัพย์ สินของกองทรัสต์
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22.7

(ฑ)

ในกรณีที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ ประสงค์จะขาย ซื ้อ หรื อ ทาธุรกรรมใดๆ อันเป็ นการหารายได้ จากทรั พย์ สิน
ของกองทรัสต์ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ จะช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ สามารถ
ขาย ซื ้อ หรื อทาธุรกรรมดังกล่าวให้ แก่บคุ คลอื่นได้

(ฒ)

ให้ คาแนะนาผู้ จัด กำรกองทรั สต์ เ กี่ ย วกับ สภาพหรื อ แนวโน้ ม ของสภาวะตลาดอสัง หาริ มทรั พ ย์ และ
ผลกระทบที่จะมีตอ่ ทรัพย์ สินของกองทรัสต์ จากสภาวะดังกล่าว

(ณ)

ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเหมาะสมในกรณีที่เกิดเหตุภยั พิบตั ิตอ่ ทรัพย์ สินของกองทรัสต์

(ด)

ติดต่อ ประสานงาน ให้ ข้อมูล ยื่นเอกสาร และน าส่งภาษี โรงเรื อนและที่ดินอันเกิ ดจากทรั พ ย์ สินของ
กองทรัสต์ ในการบริ หารจัดการทรัพย์ สินหลัก

(ต)

ดาเนินการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริหำรอสังหำริมทรัพย์

ความรับผิดและข้ อจากัดความรับผิดของผู้จัดกำรกองทรัสต์
(ก)

ในกรณีที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์บริ หารจัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับ นี ้
สัญญาแต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์ หรื อผู้จัดการกองทรัสต์ละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ หรื อปฏิบตั ิหน้ า ที่ด้วยความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ ายแรง หรื อจงใจกระทาผิดหน้ าที่ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่
กองทรัสต์

(ข)

ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่
กองทรั สต์ หรื อผู้ถือ หน่ วยทรั สต์ ห รื อบุค คลใดๆ จากการปฏิบัติหน้ าที่ของผู้จัด กำรกองทรั ส ต์ หาก
ผู้จัดกำรกองทรั สต์ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทังด้
้ วย
ความชานาญ โดยปฏิบตั ิต่อ ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่ วยทรั สต์
และเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมแก่ผ้ ู
ลงทุน (ถ้ ามี)
อย่างไรก็ดี
แม้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์ หรื อผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์ ดงั กล่าว ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ยงั มีหน้ าที่ดาเนินการเรี ยกร้ องต่อผู้ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
กองทรัสต์ หรื อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เพื่อให้ กองทรัสต์ หรื อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ได้ รับชดเชยความเสียหายตาม
ความเป็ นจริ ง

22.8

การเปลีย่ นแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์
การเปลีย่ นแปลงผู้จดั กำรกองทรัสต์ อาจมีขึ ้นได้ ด้วยเหตุดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ลาออกจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์
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22.9

(ข)

ผู้จัดกำรกองทรั สต์ แจ้ งต่อสำนั กงำน ก.ล.ต. เป็ นหนังสือถึงความประสงค์ ที่จะยุติการปฏิบตั ิงานเป็ น
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสำนักงำน ก.ล.ต. โดยได้ รับอนุญาตจากสำนักงำน ก.ล.ต.
และการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จัดกำรกองทรัสต์ โดยสำนักงำน ก.ล.ต. สิ ้นสุดผลแล้ ว

(ค)

สำนั กงำน ก.ล.ต. สัง่ เพิกถอนการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จัดกำรกองทรั สต์ หรื อสัง่ พักการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของผู้จัดกำรกองทรั สต์ เป็ นเวลาเกินกว่า 90 (เก้ าสิบ) วัน ทังนี
้ ้ ตามประกาศสำนักงำน ก.ล.ต. ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ ความเห็นชอบผู้จดั การกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

(ง)

การให้ ความเห็นชอบผู้จัดกำรกองทรัสต์ ของสำนักงำน ก.ล.ต. สิ ้นอายุ และผู้จัดกำรกองทรัสต์ ไม่ยื่นคา
ขอต่ออายุการให้ ความเห็นชอบ

(จ)

เมื่อที่ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หน่ วยทรั สต์ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ให้ เปลีย่ นแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์

(ฉ)

ผู้จัดกำรกองทรั สต์ สิ ้นสภาพนิติบุคคล หรื อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้จัดกำรกองทรั สต์ มีมติให้ เลิก
กิจการบริ ษัทผู้จัดกำรกองทรัสต์

(ช)

เมื่อผู้จัดกำรกองทรั สต์ ถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรั พย์ เด็ดขาด หรื อถูกศาลพิพากษาให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ใน
ระหว่างการฟื น้ ฟูกิจการ หรื อศาลได้ แต่งตังเจ้
้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ขึ ้นเพื่อบริ หารทรัพย์สินของผู้จัดกำร
กองทรัสต์ ทงหมดหรื
ั้
อเฉพาะในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ

(ซ)

เมื่อทรั สตีถ อดถอนผู้จั ดกำรกองทรั สต์ เมื่อ ผู้จัดกำรกองทรั สต์ ไม่ปฏิบัติตามหน้ าที่ ข้ อ กาหนดหรื อ
เงื่อนไขของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์
ประกาศสำนั กงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง
และไม่ได้ แก้ ไขเยียวยาภายใน 60 (หกสิบ) วันหลังจากได้ รับหนังสือบอกกล่าวจากทรั สตีให้ ดาเนินการ
แก้ ไขการไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ดงั กล่าว

การแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่
(ก)

ผู้จัดกำรกองทรั สต์ ต้องดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ทรั สตีขอมติผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ ด้วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ราย
ใหม่ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 21.8 และแต่งตังบุ
้ คคลที่ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ มีมติ
เห็นชอบภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับมติ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ขอมติแล้ ว แต่ไม่ได้ รับมติ ให้ ทรั สตี
ดาเนินการแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้ เอง โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่ วยทรั สต์
โดยรวม

(ข)

ผู้จัดกำรกองทรั สต์ ต้องดาเนินการและให้ ความร่ วมมือตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่
ทราบเกี่ยวกับการจัดการกองทรั สต์ ที่ผ่านมาและที่ต้องทาต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสารหลักฐานและ
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปได้
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ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่เข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่ ทังนี
้ ้ ในการส่ง
มอบดังกล่าว ให้ ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ ลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของสิ่งที่ส่ง
มอบให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่ และมอบหนังสือดังกล่าวให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่เก็บรักษาไว้
ในกรณีทผี่ ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ มิได้ ดาเนินการดังกล่าว หากมีความเสียหายเกิดขึ ้นกับกองทรัสต์ หรื อผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ต้องรับผิดชดใช้ คา่ เสียหาย ทังนี
้ ้ หากความเสียหายเกิดขึ ้นกับ
กองทรัสต์ และผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ยงั ไม่มีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ อาจ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ได้
22.10

กรณี มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรั สต์ ด้วยความผิดของผู้จัดกำรกองทรั สต์ ผู้จัดกำรกองทรั สต์ จะต้ อง
รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและความเสียหายให้ แก่ ทรั สตี และ/หรื อ กองทรั สต์ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงค่าใช้ จ่ายใน
การเปลี่ยนผู้จดั การกองทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการที่ ทรั สตีต้องติดต่อกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยน
ผู้จดั การกองทรัสต์ และค่าที่ปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

22.11

ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผู้จัดกำรกองทรั สต์ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ทรั สตีจะจัดการกองทรั สต์ ตามความจาเป็ น
เพื่ อ ป้ องกัน ยับ ยัง้ หรื อ จ ากั ด มิ ใ ห้ เกิ ด ความเสี ย หายอย่ า งร้ ายแรงต่ อ ประโยชน์ ข อง กองทรั ส ต์ หรื อ ผู้ ถื อ
หน่ วยทรัสต์ ทงปวง
ั ้ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการกองทรัสต์ แทนในระหว่างนี ้ได้

22.12

การจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นในการจัดการกองทรัสต์
ในการจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นในการจัดการกองทรัสต์
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้

23
23.1

อย่างน้ อยต้ องเป็ นไปตาม

(ก)

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ต้องมีมาตรการหรื อกลไกที่สามารถรองรับให้ การจัดการกองทรัสต์ ดาเนินไปใน
ลักษณะที่เป็ นธรรม ไม่เป็ นการเอาเปรี ยบกองทรัสต์ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวที่
กาหนดในประกาศสำนักงำน ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ ความเห็นชอบ
ผู้จดั การกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเป็ นผู้ก่อตังทรั
้ สต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

(ข)

ในกรณีที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ มีการจัดการกองทรัสต์ อื่น ทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ ดงั กล่าวต้ องไม่มี
นโยบายการลงทุนที่เหมือนหรื อใกล้ เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ ตามข้ อ 10.3(ก) เว้ นแต่
กองทรัสต์อื่นนันเป็
้ นกองทรัสต์ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดใน
ประกำศ ทจ. 49/2555

กำรบอกกล่ ำว
หนังสือบอกกล่าวหรื อการติดต่อสือ่ สารโดยวิธีอื่นภายใต้ หรื อเกี่ยวกับสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้จะต้ อง
(ก)

ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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23.2

(ข)

ทาเป็ นภาษาไทย และ

(ค)

ส่งโดยวิธีที่ยอมรับไปยังที่อยูท่ ี่แจ้ งไว้

วิธีที่ยอมรับ หมายถึง วิธีการใดๆ ที่ได้ ระบุไว้ ในแถวแรกของตารางด้ านล่าง ส่วนตารางแถวที่สองจะระบุวนั ที่ถือว่า
ได้ มีการบอกกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่หนังสือบอกกล่าวนันได้
้ ระบุที่อยูอ่ ย่างถูกต้ องและส่งไปยังที่อยูท่ ี่แจ้ งไว้
(1)
วิธีท่ ยี อมรับ

23.3

(2)
วันที่ถอื ว่ ำได้ มกี ำรบอกกล่ ำว

ส่งโดยบุคคล

เมื่อได้ สง่ ไปที่ที่อยูท่ ี่แจ้ งไว้

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

2 (สอง) วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้ สง่

ส่งทางโทรสาร

เมื่อมีการยืนยันการส่ง

ที่อยูท่ ี่แจ้ งไว้ ของคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
ชื่อของ
คู่สัญญำ

ที่อยู่

หมำยเลข
โทรสำร

ที่อยู่อีเมล์

เรียน

ผู้จัดกำร
กองทรัสต์

1308 ชัน้ 13/1 อาคารสาธรซิตี ้ 02 287 3153
ทาวเวอร์ ห้ อง 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

amorn.c@ticon.co.th

คุณอมร จุฬา
ลักษณานุกลู

ทรัสตี

ทรัสตีของทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
02 679 6882
ตลาดทุน 171 อาคารสาธรซิตี ้
ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้
26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่
มหาเมฆ
เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

thawatchai.lu@
bblam.co.th

คุณธวัชชัย
เหลืองสุรรังษี

หรื อที่อยู่ท่ แี จ้ งไว้ อื่นๆ ที่คกู่ รณีฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ ได้ บอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายเพื่อใช้ แทนที่
อยู่ท่ ไี ด้ แจ้ งไว้ ข้างต้ น ทังนี
้ ้ไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของหนังสือบอกกล่าวที่ได้ สง่ ไปแล้ วก่อนหน้ านี ้ตามข้ อ
นี ้
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24

กำรควบรวมกองทรัสต์ กับกองทรัสต์ อ่ ืนหรือกำรควบรวมกองทรัสต์ กับกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
การควบรวมกองทรัสต์ กบั กองทรัสต์อื่นหรื อการควบรวมกองทรัสต์ กบั กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จะสามารถทา
ได้ ในกรณีที่มีกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกาหนดให้ ทาได้ ทังนี
้ ้ การควบรวมกองทรัสต์ กบั กองทรัสต์อนื่ หรื อการควบรวม
กองทรัสต์ กบั กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
และตามทีก่ าหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

25
25.1

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
(ก)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วยทรัสต์
ตามอัตราทีน่ ำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ กาหนด

(ข)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ ามี)

(ค)

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์
ตามอัตราทีน่ ำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ กาหนด

(ง)

อื่นๆ
(1)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งการจานาหน่ วยทรัสต์ กบั นำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ ตามอัตราที่
ทรัสตี และ/หรื อ นำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ กาหนด

(2)

ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ขอให้ ทรัสตีหรื อนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ ดาเนินการให้ ผ้ ถู อื
หน่ วยทรัสต์ เป็ นกรณีพเิ ศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จา่ ยจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้ อ 25.1 เป็ นอัตราทีย่ งั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
25.2

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
(ก)

ค่าตอบแทนทรัสตี
ในอัตราทีก่ าหนดในข้ อ 21.3 ของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้
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(ข)

ค่าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์
ในอัตราทีก่ าหนดในข้ อ
22.3
ของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้
ซึง่ รวมค่าธรรมเนียมผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ ตามอัตราทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริหำรอสังหำริมทรัพย์ แล้ ว

(ค)

(ง)

ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่ทรัพย์ สินหลัก
(1)

ในกรณีที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ เป็ นผู้ดาเนินการ จะไม่เรียกเก็บ

(2)

ในกรณีที่บคุ คลอื่นที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์ เป็ นผู้ดาเนินการ จะเรี ยกเก็บตามที่
จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.05 (ศูนย์จดุ ศูนย์ห้า) ต่อปี ของมูลค่ ำทรัพย์ สินสุทธิของกองทรัสต์ ซึง่ ในขณะทา
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ ใช้ อตั รา 0.03 (ศูนย์จดุ ศูนย์สาม) ต่อปี ของมูลค่ ำทรัพย์ สิน
สุทธิของกองทรัสต์
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะคานวณค่าธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ และเรียกเก็บจากกองทรัสต์ ทกุ
เดือน โดยใช้ มูลค่ ำทรัพย์ สนิ สุทธิของกองทรัสต์ ในวันสุดท้ ายของแต่ละเดือนเป็ นฐานในการคานวณ

(จ)

(ฉ)

(ช)

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
(1)

ในการเสนอขายครัง้ แรก จะเรี ยกเก็บตามทีจ่ ่ายจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.50 (ศูนย์จดุ ห้ าศูนย์) ของ
มูลค่ ำทรัพย์ สนิ สุทธิของกองทรัสต์ และไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้ าน) บาท

(2)

สาหรับการระดมทุนครัง้ ต่อไป จะเรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจานวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดง
รำยกำรข้ อมูลสาหรับการเสนอขายครัง้ ต่อไป

ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหน่ วยทรัสต์ (รวมถึงค่าคอมมิชชัน่ (Commission Fee))
(1)

ในการเสนอขายครัง้ แรก จะเรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละ 2.00 (สอง) ของมูลค่า
หน่ วยทรัสต์ ที่จดั จาหน่าย

(2)

การระดมทุนครัง้ ต่อไป จะเรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจานวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดงรำยกำร
ข้ อมูลสาหรับการเสนอขายครัง้ ต่อไป

ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการดูแล รั กษา และจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวกับการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ เช่น ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษา ค่าปรับปรุ ง ค่าต่อเติม ค่าตกแต่ง และค่า
สาธารณูปโภค ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็ นต้ น รวมถึงค่าบริ การพื ้นที่สว่ นกลาง ค่าสารองหนี ้สูญ
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
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ตามทีจ่ ่ายจริ ง
(ซ)

ค่าเบี ้ยประกันภัย ค่าเบี ้ยประกันวินาศภัย และค่าเบี ้ยประกันอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับ กองทรัสต์
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(ฌ)

(ญ)

ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริ มการขาย นักลงทุนสัมพันธ์
(1)

ในการเสนอขายครัง้ แรก จะเรี ยกเก็บตามทีจ่ ่ายจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.50 (ศูนย์จดุ ห้ าศูนย์) ของ
มูลค่ ำทรัพย์ สนิ สุทธิของกองทรัสต์ และไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้ าน) บาท

(2)

ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก จะเรี ยกเก็บตามที่จา่ ยจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.10 (ศูนย์จดุ หนึง่ ศูนย์)
ต่อปี ของมูลค่ ำทรัพย์ สนิ สุทธิของกองทรัสต์ และไม่เกิน 2,000,000 (สองล้ าน) บาทต่อปี บัญชี

(3)

สาหรับการระดมทุนครัง้ ต่อไป จะเรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจานวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดง
รำยกำรข้ อมูลสาหรับการเสนอขายครัง้ ต่อไป

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
(1)

ค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้ องในการจัดตังกองทรั
้
สต์ เช่น ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต
เสนอขายหน่ วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนหน่ วยทรัสต์ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ค่าที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตังกองทรั
้
สต์
การเตรี ยมและจัดทาเอกสารสัญญา และค่าแปลเอกสาร เป็ นต้ น
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(2)

ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จา่ ยในการดารงสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(3)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยของผู้สอบบัญชี
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(4)

ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริการอื่นๆ รวมทังที
้ ่ปรึกษาอื่นๆ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ ค่า
ผู้ตรวจสอบภายใน ค่าที่ปรึกษาหรื อผู้ชานาญเฉพาะทาง
ตามอัตราที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ กาหนดหรื อที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ กาหนดกับบุคคลดังกล่าว

(5)

ภาษี ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ย ค่าอากรแสตมป์ และค่านายหน้ าที่เกี่ยวกับการซื ้อขาย จัดหา
ได้ มา จาหน่าย จ่าย โอน สินทรัพย์ ทรัพย์สนิ และหลักทรัพย์หรื ออสังหำริมทรัพย์ ของกองทรัสต์
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ตามทีจ่ ่ายจริ ง
(6)

ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื ้อ เช่า หรื อ
จาหน่ายอสังหำริมทรัพย์ โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าอสังหำริมทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมผู้
ประเมินค่าทรัพย์สนิ หรื อผู้เชี่ยวชาญ เป็ นต้ น
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(7)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในกำรประเมินมูลค่ ำ และ/หรื อกำรสอบทำนกำรประเมิน
มูลค่ ำ
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(8)

ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่ กี่ยวข้ องตามอัตราที่กฎหมายกาหนด และค่าใช้ จา่ ย
ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับหน่วยงานราชการ เช่น ภาษี โรงเรื อน ภาษี บารุงท้ องที่ ภาษี ป้าย เป็ นต้ น
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(9)

ค่าใช้ จา่ ยในการก่อสร้ างเพิ่มเติมเพื่อให้ โครงการแล้ วเสร็ จ (ในกรณีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่าง
การก่อสร้ าง)
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(10) ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นจากการติดตามทวงถามหรื อการดาเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับชาระหนี ้ใดๆ
หรื อค่าใช้ จา่ ยด้ านกฎหมายในการดาเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ โดย
ทรัสตีหรื อผู้จัดกำรกองทรัสต์
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
(11) ค่าใช้ จา่ ยในการจัดทาและจัดพิมพ์ใบจองซื ้อหน่ วยทรัสต์
ใบทรัสต์
ใบยืนยันรายการ
ใบเสร็ จรับเงิน ใบกากับภาษี และแบบฟอร์ มอื่นๆ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ และ
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังกล่าว
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
(12) ค่าใช้ จา่ ยในการจัดทาและจัดพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ข่าวสาร และ/หรื อรายงานผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
รายงานประจาปี ตลอดจนค่าแปลและค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
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(13) ค่าใช้ จา่ ยในการจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการ
ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น ประกาศมูลค่ ำทรัพย์ สนิ สุทธิ ประกาศการปิ ดสมุดทะเบียน
เพื่อจ่ายผลประโยชน์หรื อการชาระเงินกรณีมีการลดทุน เป็ นต้ น และ/หรื อ ข่าวสารถึง ผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
(14) ค่าใช้ จา่ ยในการจัดประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดทาและค่าจัดส่งจดหมายเชิญ
ประชุม และ/หรื อเอกสารการประชุม รายงานการประชุม และหรื อเอกสารอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
(15) ค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าธรรมเนียมในการจ่ายผลประโยชน์ เพิ่มทุน และ/หรื อลดทุน รวมถึงค่าใช้ จา่ ยในการ
รับชาระเงินค่าซื ้อหน่ วยทรัสต์ ค่าใช้ จา่ ยในการชาระเงินในกรณีมีการลดทุน และ/หรื อ ค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ ในการมีบญ
ั ชีกองทรัสต์ กบั ธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรี ยกเก็บ ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค เป็ นต้ น
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
(16) ค่าใช้ จา่ ยอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และ/หรื อที่เกิดขึ ้นจาก
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกาศสำนักงำน
ก.ล.ต. และ/หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
(17) ค่าเอกสารทะเบียนหน่ วยทรัสต์ ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทรัสต์ ตลอดจนค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดทาทะเบียนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
(18) ค่าใช้ จา่ ยทางกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินงานและการบริ หารทรัพย์ สินของกองทรัสต์ และ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดี (ถ้ ามี) ค่าใช้ จ่ายในการยึดทรัพย์สนิ ค่าใช้ จา่ ย
ในการดาเนินคดีของทรัสตีที่ฟ้องร้ องให้ ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ โดยรวม หรื อ
เมื่อได้ รับคาสัง่ จากสำนักงำน
ก.ล.ต. ค่าใช้ จา่ ยด้ านกฎหมายในการดาเนินคดีทางศาล
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บคุ คลภายนอก ค่าจดทะเบียนจานอง ค่า
ปลดจานอง ค่าใช้ จา่ ยในด้ านนิตกิ รรม ค่าใช้ จา่ ยในการแก้ ไขสัญญา เป็ นต้ น
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
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(19) ภายใต้ ข้อ 21.7 และ ข้ อ 22.10 ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในการเลิกกองทรัสต์ การ
เปลีย่ นแปลงทรัสตี หรื อการเปลีย่ นแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
(20) ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชีและผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ ดแู ลหรื อจัดการทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ใน
ระหว่างการชาระบัญชีของกองทรัสต์ จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทรัสต์ ตอ่ สำนักงำน ก.ล.ต.
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์
รวมทัง้
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อตามที่สำนักงำน ก.ล.ต. กาหนด
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
อัตราค่าธรรมเนียมในข้ อ (ญ) เป็ นอัตราตามทีจ่ ่ายจริ งทีย่ งั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม โดยค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จา่ ยทังหมดของกองทรั
้
สต์ หากเป็ นค่าใช้ จา่ ยทีม่ ีภาระต้ องเสียภาษี มลู ค่าเพิม่ ภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรื อ
ภาษี อื่นใดทานองเดียวกัน ให้ ถือเป็ นภาระของกองทรัสต์
ทังนี
้ ้ การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะพิจารณาตัด
จ่ายทังจ
้ านวนหรื อทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทรั สต์ เฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้ รับ
ประโยชน์จากค่าใช้ จ่ายนันๆ
้ ทังนี
้ ้ การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนด
โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
25.3

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ มีสทิ ธิในการเพิ่ม ลด ยกเว้ นค่าธรรมเนียมภายใต้ อตั ราที่ระบุไว้ ในข้ อ 25 โดยไม่ถือว่าเป็ นการ
แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ หากค่าธรรมเนียมภายหลังการเพิ่ม ลด ยกเว้ น ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้
อย่างไรก็ดี ในการเรี ยกเก็บ เพิ่ม หรื อ ลด หรื อยกเว้ นค่าธรรมเนีย มดังกล่าวข้ างต้ นนี ้ ผู้จัดกำรกองทรั สต์ จะติด
ประกาศไว้ ณ สานักงานของผู้จัดกำรกองทรัสต์

25.4

ในกรณีที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ จะเพิ่มค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายนอกเหนือจากอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ ในข้ อ 25
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้โดยต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่ วยทรั สต์
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในข้ อ 18 ของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ และ
จะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สานักงานของผู้จัดกำรกองทรัสต์

26
26.1

กำรจัดทำงบกำรเงินของกองทรัสต์
กองทรัสต์ มีรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี และรอบระยะเวลา
บัญชีแรกเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ ก่อตังขึ
้ ้น มีผลสมบูรณ์ตามข้ อ 2.7 และสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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26.2

27

ทรั สตีจะดูแลให้ ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ จดั ทางบการเงินของกองทรั สต์ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนด
ตามกฎหมายว่าด้ วยการบัญชี และเป็ นไปตามที่กาหนดใน พ.ร.บ. หลักทรั พย์ พ.ร.บ. ทรั สต์ ตลอดจนประกาศ
กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำก่ อตัง้ ทรัสต์

27.1

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ต้องไม่ขดั หรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ในการก่อตังกองทรั
้
สต์ และบทบัญญัติแห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

27.2

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ในกรณีทวั่ ไป
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ร่วมกับทรัสตีสามารถแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสัญญาก่อตังทรั
้ สต์นี ้ได้ โดยการทาสัญญาแก้ ไข
เพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์เมื่อผู้จัดกำรกองทรัสต์ และทรัสตีเห็นสมควร
โดยไม่ต้องขอมติของที่ประชุมผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ตามคาสัง่ ของสำนักงำน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์

(ข)

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการและบริ หารจัดการใดๆ ของกองทรั สต์
กรณีที่มีการออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หนังสือเวียน คาผ่อนผัน คาเห็นชอบ การแก้ ไข
เพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งมีผลเป็ นการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั โดยให้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้เปลีย่ นแปลงไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ หนังสือเวียน คาอนุมตั ิ คาผ่อนผัน
คาเห็นชอบ การแก้ ไข เพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และ/หรื อข้ อบังคับที่ออกใหม่ดงั กล่าว ทัง้ นี ้ การแก้ ไข
เพิ่มเติมดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 27.2(ค) โดยอนุโลม การแก้ ไขเพิ่มเติมในข้ อผิดพลาดที่ชดั
แจ้ ง และการแก้ ไขเพิ่มเติมนันไม่
้ กระทบสิทธิของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

(ค)

การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ในกรณี อื่ น ๆ ซึ่ ง ไม่ขัด ต่ อ ผลประโยชน์ ข องผู้ ถือ หน่ วยทรั ส ต์ หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
รับผิดชอบมากขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ และไม่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายใดๆ มากเกินสมควรแก่
กองทรัสต์
ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเพิม่ เติมดังกล่าวจะไม่ทาให้ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ มีหน้ าที่ในการจ่ายเงินสาหรับหน่ วยทรัสต์
เพิ่มขึ ้น หรื อทาให้ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ ต้องรับภาระหน้ าเพิม่ เติม

27.3

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ในกรณีที่ต้องได้ รับมติที่ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในข้ อ 27.2 การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ต้องได้ รับมติของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงดังต่อไปนี ้
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27.4

28
28.1

(ก)

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ในเรื่ องที่กระทบสิทธิ ของผู้ถือหน่ วยทรั สต์ อย่างมีนยั สาคัญ เว้ นแต่
เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ตามคาสัง่ ของสำนั กงำน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.
ทรั สต์ ต้ องได้ รับมติ อย่างน้ อย 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่ วยทรั สต์ ที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในข้ อ 18 ของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

(ข)

กรณีอื่นใดตามที่ทรัสตีหรื อผู้จัดกำรกองทรัสต์ เห็นสมควร ซึง่ ไม่กระทบสิทธิของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ อย่างมี
นัยสาคัญ ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กาหนดในข้ อ 18 ของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

เมื่อมีการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์แล้ ว ผู้จัดกำรกองทรั สต์ ต้องส่งสาเนาสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ที่ได้ แก้ ไข
เพิ่มเติมให้ สำนักงำน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับแต่วนั ที่ลงนามในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าว และจะต้ องส่งหนังสือบอกกล่าวการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ไปให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ ทังนี
้ ้
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีผ่ ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตีได้ ก่อขึ ้น เนื่องจากการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์นี ้ ให้
เรี ยกเก็บจากทรัพย์ สินของกองทรัสต์
กำรเลิกกองทรัสต์
เหตุในการเลิกกองทรัสต์
(ก)

เมื่อจานวนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 (สามสิบห้ า) ราย

(ข)

เมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์ สินหลักและผู้จัดกำรกองทรัสต์ ไม่สามารถดาเนินการเพื่อให้ กองทรัสต์ ลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้ าร้ อยล้ าน) บาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
(เจ็ดสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรั สต์ ภายใน 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่วนั ที่จาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สิน
หลักดังกล่าว

(ค)

ที่ประชุม ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ มีมติให้ เลิกกองทรั สต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน (4) สี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถอื หน่ วยทรัสต์ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

(ง)

ในกรณีที่มีการควบรวมกองทรัสต์ กบั กองทรัสต์อื่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนดให้ มีการเลิกกองทรัสต์

(จ)

ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่ได้ ตามข้ อ 21.8(ก) ของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้

(ฉ)

เฉพาะในการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ ครั ง้ แรก ในกรณี ที่ ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ สามารถระดมทุนได้ เพีย ง
พอที่จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ จะลงทุนทังหมดทุ
้
กรายการตามที่ระบุในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล
แต่เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ อันเป็ นผลให้ ทรัพย์สนิ ที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ จะพิจารณาลงทุนมีมลู ค่าน้ อยกว่า
ร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรั สต์ หรื อผู้จัดกำรกองทรั สต์ เห็นสมควรให้ เลิก
กองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยทรั สต์ โดยรวม แม้ ทรัพย์สินที่ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ จะพิจารณาให้
ลงทุนจะมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
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(ช)

(1)

กองทรัสต์ ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนดังกล่าวไม่วา่ จะเป็ นบางรายการหรื อทังหมดทุ
้
ก
รายการ เนื่องจากทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ จะลงทุนที่เป็ นอสังหำริมทรัพย์ ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที่
กาหนดไว้ หรื อมิได้ เป็ นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล หรื อมีเหตุอื่นใดอันทาให้
กองทรัสต์ ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ที่เป็ นอสังหำริมทรัพย์ ได้ และ/หรื อ

(2)

เกิดเหตุสดุ วิสยั ขึ ้นกับทรัพย์ สินทีก่ องทรัสต์ จะลงทุนที่เป็ นอสังหำริมทรัพย์ ซึง่ มีผลให้ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวด้ อยค่าลงอย่างมีนยั สาคัญหรื อเป็ นอุปสรรคที่ทาให้ กองทรัสต์ ไม่สามารถจัดหาประโยชน์
ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ และ/หรื อ

(3)

มีเหตุอื่นใดที่มีผลกระทบต่อทรัพย์ สินทีก่ องทรัสต์ จะลงทุนที่เป็ นอสังหำริมทรัพย์ และผู้จัดกำร
กองทรัสต์ เห็นว่าเหตุดงั กล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทรัสต์

เหตุอื่นตามที่ สำนั กงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด

28.2

กองทรัสต์ เป็ นอันระงับสิ ้นไป และสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ทงหลาย
ั้
(หาก
มี) เป็ นอันสิ ้นผลไปในกรณี ไม่สามารถนาหน่ วยทรั สต์ เข้ าจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ ได้ ภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2557 หรื อภายในวันอื่นตามที่ทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์ จะได้ ตกลงร่วมกัน

28.3

การดาเนินการในการเลิกกองทรัสต์
(ก)

28.4

เมื่อเหตุในการเลิกกองทรัสต์ เกิดขึ ้น
(1)

ทรัสตีต้องรายงานต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ โดยไม่ชกั ช้ า โดยในการแจ้ งเหตุใน
การเลิกกองทรัสต์ จะต้ องมีรายละเอียดขันต
้ า่ ตามที่สำนักงำน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และ

(2)

ทรัสตีต้องแจ้ งไปยังผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ทกุ รายถึงเหตุในการเลิกกองทรัสต์
วันเลิกกองทรัสต์
รวมทังขั
้ นตอนในการด
้
าเนินการเลิกกองทรัสต์ และการชาระบัญชีกองทรัสต์ ระยะเวลาที่เกี่ยวข้ อง
และประมาณการค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่ได้ รายงานเหตุใน
การเลิกกองทรัสต์ ตอ่ สำนักงำน ก.ล.ต. ดังกล่าว

กระบวนการในการเลิกกองทรัสต์
(ก)

ทรัสตีจะดาเนินการชาระบัญชีทรัพย์ สินของกองทรัสต์ โดยรวบรวมทรัพย์สนิ เพื่อจาหน่ายทรัพย์ สินของ
กองทรัสต์ ชาระหนี ้ทังหลายของกองทรั
้
สต์ โดยในการชาระหนี ้สินและค่าใช้ จ่ายของกองทรั สต์ ให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการที่กาหนดในพ.ร.บ. ทรั สต์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการ
ดาเนิ น การอื่น ใดที่ จาเป็ นเพื่อ ประโยชน์ ใ นการชาระบัญ ชี ท รั พ ย์ สิน ของกองทรั ส ต์ ทัง้ นี ้ ทรั ส ตีอ าจ
มอบหมายให้ ผ้ ูจัดกำรกองทรั สต์ หรื อบุคคลอื่นที่เหมาะสมเพื่อ เป็ นผู้ชาระบัญชีในการดาเนินการชาระ
บัญชีดงั กล่าวข้ างต้ น
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28.5

(ข)

จัดให้ มีการทางบการเงินของกองทรัสต์ ณ วันเลิกกองทรั สต์ โดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้ รับความเห็นชอบจาก
สำนักงำน ก.ล.ต.

(ค)

นับตัง้ แต่ วนั เลิกกองทรัสต์ จะไม่มีการรับลงทะเบียนการโอนหน่ วยทรัสต์ หรื อออกหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติม

(ง)

เมื่อทรั สตีได้ ชาระบัญชีของกองทรั สต์ แล้ วเสร็ จ ทรั สตีจะต้ องจัดทารายงานการเสร็ จสิ ้นการชาระบัญชี
เพื่อและแจ้ งการเสร็ จสิ ้นการชาระบัญชีแก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ รวมถึงแจ้ งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(หากมี)

(จ)

เมื่อทรั สตีได้ แจกจ่ายเงินคืนทุนทังหมดให้
้
แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ และจัดทารายงานการเสร็ จสิ ้นการชาระ
บัญชีแล้ วเสร็ จ ให้ สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์และสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ทงหลาย
ั้
(หากมี) เป็ นอัน
สิ ้นผลไป และให้ กองทรัสต์ ระงับสิ ้นไป

(ฉ)

ในกรณีที่มีการเลิกกองทรัสต์ ตามข้ อ 28.1(จ) เนื่องจากเกิดเหตุให้ มีการเปลีย่ นแปลงทรัสตีตามข้ อ
21.6(ง) หรื อ 21.6(จ) ให้ ผ้ ชู าระบัญชีหรื อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้ดาเนินการตามข้ อ
28.4(ก) – 28.4(จ) แทนทรัสตี

การรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินในการชาระบัญชีของกองทรัสต์
ในการชาระบัญชีของกองทรัสต์ ให้ ดาเนินการชาระสะสางหนี ้สินและค่าใช้ จ่ายให้ เป็ นไปตามลาดับดังต่อไปนี ้
(ก)

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์ สินของกองทรัสต์

(ข)

ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากรที่ต้องชาระและที่ค้างชาระ

(ค)

ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา 29 หรื อมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. ทรั สต์ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรื อมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. ทรั สต์ และค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ ทที่ รัสตี และ/หรื อ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ มีสิทธิเรี ยกเอา
จากกองทรัสต์ ได้ โดยชอบตามกฎหมาย และค่าตอบแทนทรัสตี และ/หรื อ ผู้จัดกำรกองทรัสต์

(ง)

หนี ้อื่นของกองทรัสต์

ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์ มีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ เป็ นค่าใช้ จ่ายหรื อชาระหนี ้ในลาดับใดจนครบ ให้ ชาระ
หนี ้ในลาดับนันโดยเฉลี
้
ย่ ตามส่วนของมูลหนี ้
ทังนี
้ ้ ทรั สตีหรื อผู้จัดกำรกองทรั สต์ มีสิทธิดารงเงินที่ได้ จากการจาหน่ายทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ตามที่จาเป็ น
เพื่อใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมของทรัสตีหรื อผู้จัดกำรกองทรัสต์ ได้ ตามที่ทรัสตีหรื อผู้จัดกำรกองทรัสต์
เห็นสมควร จนกว่าการชาระบัญชีของกองทรัสต์ จะแล้ วเสร็ จ
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ในกรณีที่เมื่อได้ หกั ค่าใช้ จ่ายและชาระหนี ้ตามวรรคหนึ่งแล้ ว หากกองทรั สต์ มีทรั พย์ สินของกองทรั สต์ คงเหลือ
ให้ ทรัสตีจดั สรรส่วนที่คงเหลือให้ แก่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์
28.6

หากกองทรัสต์ สิ ้นสุดลงในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่ได้ ตามข้ อ 21.8(ก) ให้ บคุ คลที่ศาลแต่งตังให้
้ เข้ า
จัดการกองทรัสต์ เป็ นผู้ทาหน้ าที่แทนทรัสตีในดาเนินการชาระบัญชีของกองทรัสต์

28.7

ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของทรัสตี ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และ/หรื อ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ จะยังคงอยู่
ตามที่จาเป็ น จนกว่าการชาระบัญชีของกองทรัสต์ จะแล้ วเสร็ จ

29

ข้ อจำกัดกำรโอนสิทธิ
คู่สัญญำไม่มีสทิ ธิโอนสิทธิหรื อหน้ าที่ของตนตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ แก่บคุ คล
อื่น

30

เบ็ดเตล็ด
เอกสารแนบท้ าย และ/หรื อ สัญญาแก้ ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้ (หากมี) ให้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญา
ฉบับนี ้

31

ควำมสมบูรณ์ ของสัญญำ
หากข้ อความหรื อส่วนใดส่วนหนึง่ ของสัญญาฉบับนี ้ไม่สมบูรณ์ เป็ นโมฆะ ขัดต่อกฎหมาย หรื อไม่อาจบังคับได้ ตาม
กฎหมาย ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ให้ ถือว่าข้ อสัญญาอื่นๆ ในสัญญาฉบับนี ้ยังคงมีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย ทังนี
้ ้
คู่สัญญำตกลงแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อความหรื อส่วนใดส่วนหนึง่ ของสัญญาฉบับนี ้ดังกล่าวเพื่อให้ มีผลสมบูรณ์ ไม่ขดั ต่อ
กฎหมาย หรื อใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมายและตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี ้

32

กำรบังคับตำมสิทธิ
การที่ค่ สู ัญญำไม่ใช้ สทิ ธิ ขยายระยะเวลา หรื อผ่อนผันการบังคับตามสัญญาฉบับนี ้ ไม่ถือเป็ นการสละสิทธิตาม
สัญญาฉบับนี ้ไม่วา่ ด้ วยประการใดๆ และการใช้ สทิ ธิใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนตามสัญญาฉบับนี ้ของคูส่ ญ
ั ญา
ฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใด ไม่เป็ นการกระทบกระเทือนหรื อจากัดสิทธิในการใช้ หรื อการบังคับตามสิทธิดงั กล่าวต่อไป

33

กฎหมำยที่ใช้ บงั คับ
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้อยูภ่ ายใต้ บงั คับและการตีความตามกฎหมายไทย
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เอกสำรแนบ 1
ทรัพย์ สินหลักที่กองทรัสต์ จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก
กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าทีด่ ินและอาคารสิง่ ปลูกสร้ างดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1

ทรัพย์ สินประเภทคลังสินค้ ำ

ลำดับ

โครงกำร / สวนอุตสำหกรรม

1
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ ค บางนา

3

(ตาบลบางวัว อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา)

4

6

รำยละเอียดอำคำร
คลังสินค้ ำ

ขนำดที่ดนิ ประมำณ

รูปแบบกำรลงทุน

ไร่

งำน

ตร.วำ

ที่ดนิ

อำคำร
คลังสินค้ ำ

29466

7

0

46.0

สิทธิการเช่า

กรรมสิทธิ์

195065

6

1

71.4

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

โฉนดที่ดิน
เลขที่

DG1/1

2

5

พืน้ ที่
เลขที่
อำคำร
คลังสิน คลังสินค้ ำ
ค้ ำ
ประมำณ
(ตร.ม.)

DG1/2
DG1/3

5,540

อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยว
จานวน 1 หลัง 4 ยูนิต

DG1/4
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ ค
อีสเทิร์น ซีบอร์ ด 2
(ตาบลบ่อวิน อาเภอศรี ราชา

W2/1
W2/2

5,900

อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง 2 ยูนิต

72

ลำดับ

โครงกำร / สวนอุตสำหกรรม

7

จังหวัดชลบุรี)

พืน้ ที่
เลขที่
อำคำร
คลังสิน คลังสินค้ ำ
ค้ ำ
ประมำณ
(ตร.ม.)
W5/1

8

W5/2

9

W5/1

10

W5/2

11

W5/3

13

(ตาบลสุรศักดิ์และตาบลบางพระ
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี)

W16

W20

ขนำดที่ดนิ ประมำณ

รูปแบบกำรลงทุน

ไร่

งำน

ตร.วำ

ที่ดนิ

อำคำร
คลังสินค้ ำ

9,900

อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง 2 ยูนิต

195062

9

2

77.0

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

21,750

อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง 3 ยูนิต

177126

24

0

56.0

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

4,200

อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง 1 ยูนิต

173839,
11303

8

1

22.0

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

18,468

อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง 1 ยูนิต

194794

24

0

37.9

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ ค ศรี ราชา
12

รำยละเอียดอำคำร
คลังสินค้ ำ

โฉนดที่ดิน
เลขที่
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ลำดับ

14

15

16

17
18
19

โครงกำร / สวนอุตสำหกรรม

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ ค
แหลมฉบัง 2
(ตาบลหนองขาม อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี)

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
(ปราจีนบุรี)
(ตาบลหัวหว้ า อาเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี)
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ ค บางพลี 1
(ตาบลศีรษะจระเข้ ใหญ่
อาเภอบางเสาธง

พืน้ ที่
เลขที่
อำคำร
คลังสิน คลังสินค้ ำ
ค้ ำ
ประมำณ
(ตร.ม.)
W2

FZ4

W1

W1/3

ขนำดที่ดนิ ประมำณ

รูปแบบกำรลงทุน

ไร่

งำน

ตร.วำ

ที่ดนิ

อำคำร
คลังสินค้ ำ

5,850

อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง 1 ยูนิต

178448

7

0

21.4

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

3,900

อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง 1 ยูนิต

177198

6

2

4.8

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

10,020

อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง 1 ยูนิต

47950

13

0

8.0

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

34,532

อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง 3 ยูนิต

2806, 18808,
18811, 18812,
60712

98

3

7.6

สิทธิการเช่า สิทธิการเช่า

W1/1
W1/2

รำยละเอียดอำคำร
คลังสินค้ ำ

โฉนดที่ดิน
เลขที่
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ลำดับ

โครงกำร / สวนอุตสำหกรรม

พืน้ ที่
เลขที่
อำคำร
คลังสิน คลังสินค้ ำ
ค้ ำ
ประมำณ
(ตร.ม.)

จังหวัดสมุทรปราการ)
20

21

W2

W3

22

W4

23

DG1/1

24

DG1/2

25

DG1/3

รำยละเอียดอำคำร
คลังสินค้ ำ

โฉนดที่ดิน
เลขที่

2,720

อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง 1 ยูนิต

2806

10,800

อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง 1 ยูนิต

2805, 60712,
60713, 60714

24,043

อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง 1 ยูนิต

18789, 18790,
18791, 18792,
2806

2,900

อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง 3 ยูนิต

2806, 60712,
60713

75

ขนำดที่ดนิ ประมำณ

รูปแบบกำรลงทุน

ไร่

งำน

ตร.วำ

ที่ดนิ

98

3

7.6

อำคำร
คลังสินค้ ำ

สิทธิการเช่า สิทธิการเช่า

2

ลำดับ

1

ทรัพย์ สินประเภทโรงงำน

นิคมอุตสำหกรรม/
สวนอุตสำหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้

2

(ตาบลมาบยางพร
อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง)

3

นิคมอุตสาหกรรม
ปิ่ นทอง

4

(ตาบลหนองขาม
ตาบลบ่อวิน
และตาบลบึง
อาเภอศรี ราชา

เลขที่โรงงำน

SF.B1.9 A32,39

SF.M3.3 A220/1

SF.A1.8/1 L_42

SF.A1.8/2 L_42/2, L_43/2

รูปแบบกำรลงทุน

พืน้ ที่อำคำร
โรงงำน
โดยประมำณ
(ตร.ม.)

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

3,150

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง

โฉนดที่ดิน

ขนำดที่ดนิ ประมำณ

เลขที่

ที่ดนิ

อำคำร
โรงงำน

ไร่

งำน

ตร.
วำ

9994, 14727

5

1

39.7

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

3,600

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง

31698

6

0

87.9

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

2,125

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง

7435

4

0

18.0

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

2,125

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง

181769, 181770

4

0

11.4

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์
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ลำดับ

นิคมอุตสำหกรรม/
สวนอุตสำหกรรม

เลขที่โรงงำน

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

2,100

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง

3,250

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง

จังหวัดชลบุรี)
5

6

7

8

9

SF.M1.8 G_007

นิคมอุตสาหกรรม
ปิ่ นทอง
(ตาบลหนองขาม
ตาบลบ่อวิน และ
ตาบลบึง
อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี)

SF.A3 G_025/3

SF.A2.2 G_025/2

SF.L3.2 G_032/1

SF.A2.7/3 G_032/2

รูปแบบกำรลงทุน

พืน้ ที่อำคำร
โรงงำน
โดยประมำณ
(ตร.ม.)

2,500

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง

3,600

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง

3,000

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
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โฉนดที่ดิน

ขนำดที่ดนิ ประมำณ

เลขที่

183315

185321, 185322

167088

ไร่

งำน

ตร.
วำ

4

0

29.2

11

20

1

3

ที่ดนิ

อำคำร
โรงงำน

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

29.4

60.0

ลำดับ

นิคมอุตสำหกรรม/
สวนอุตสำหกรรม

เลขที่โรงงำน

พืน้ ที่อำคำร
โรงงำน
โดยประมำณ
(ตร.ม.)

รูปแบบกำรลงทุน
รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

โฉนดที่ดิน

ขนำดที่ดนิ ประมำณ
ที่ดนิ

อำคำร
โรงงำน

3,000

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

3,000

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

3,850

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

เลขที่
ไร่

งำน

ตร.
วำ

จานวน 1 หลัง

10

SF.A2.7/2 G_032/3
นิคมอุตสาหกรรม
ปิ่ นทอง

11

12

13

(ตาบลหนองขาม
ตาบลบ่อวิน
และตาบลบึง
อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี)

SF.A2.7/1 G_032/4,
G_033/1

SF.B3.5 G_033/2

SF.L4.4 G_033

4,800

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง
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167086

21

3

97.6

ลำดับ

นิคมอุตสำหกรรม/
สวนอุตสำหกรรม

14

15

16

SF.A1.3 G1/4-4

นิคมอุตสาหกรรม
บ้ านหว้ า (ไฮเทค)
(ตาบลบ้ านเลน
อาเภอบางปะอิน
จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา)

17

18

เลขที่โรงงำน

สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ

รูปแบบกำรลงทุน

พืน้ ที่อำคำร
โรงงำน
โดยประมำณ
(ตร.ม.)

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

1,625

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง

โฉนดที่ดิน

ขนำดที่ดนิ ประมำณ

เลขที่
ไร่

20170

5

งำน

2

ตร.
วำ

ที่ดนิ

อำคำร
โรงงำน

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

1.0

1,750

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง

2,750

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง

59721

3

3

15.0

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

SF.M2.2 F_7/13

2,550

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง

55952

4

1

42.0

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

SF.A1.3/1 28_1

1,625

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้

30621

2

2

72.0

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

SF.A1.5/3 G_1/4_5

SF.C2.2 F_7/12

79

ลำดับ

นิคมอุตสำหกรรม/
สวนอุตสำหกรรม

เลขที่โรงงำน

พืน้ ที่อำคำร
โรงงำน
โดยประมำณ
(ตร.ม.)

(ตาบลบ้ านช้ าง
อาเภออุทยั จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา)

19

20

นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชชลบุรี
(ตาบลบ่อวิน
อาเภอราชา
จังหวัดชลบุรี)

รูปแบบกำรลงทุน
รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

โฉนดที่ดิน

ขนำดที่ดนิ ประมำณ

เลขที่
ไร่

งำน

ตร.
วำ

ที่ดนิ

อำคำร
โรงงำน

จานวน 1 หลัง

SF.M1.5/2 D_1

SF.M1.5/1 D_2

1,800

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง

52780

3

3

5.0

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์

1,800

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง

52781

3

1

84.0

กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์
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เอกสำรแนบ 2
ตัวอย่ ำงใบทรัสต์
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มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ

บาท

Par Value of

Baht Each

ใบทรัสต์
Trust Certificate
ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และสิทธิกำรเช่ ำอสังหำริมทรั พย์ ไทคอน
TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
จัดกำรโดย บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้ นท์ จำกัด
Managed by TICON Management Company Limited

ที่อยู่ 175 อาคารสาทรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 13/1 ห้ อง 1308 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Adress 175 Sathorn City Tower, 13/1th floor, Room no. 1308 South Sathorn Road, Thung Maha Mek Sub-district, Sathorn District, Bangkok
ทรัสตี: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ที่อยู่ 175 อาคารสาทรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Trustee: BBL Asset Management Co., Ltd. Address 175 Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floor, South Sathorn Road, Thung Maha Mek Sub-district, Sathorn District, Bangkok
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ หน่วยทรัสต์นีส้ ามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจากัด เว้ นแต่ (1) การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั ้ นเหตุให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสญ
ั ชาติต่างด้ าวถือหน่วยทรัสต์เ กินกว่าร้ อยละ 49
ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และ (2) การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั ้ นเหตุให้ สดั ส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสตี บุคคลใดและกลุม่ บุคคลเดียวกันใด ไม่เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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 REIT Manager, Trustee , and any same person and group of persons not in compliance with stipulated laws.

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

จานวนหน่วย
No. of Units

เลขที่ใบสาคัญ
Certificate No.

วันที่ออกใบสาคัญ
Date of Issuance

นายทะเบียนผู้รับมอบอานาจ
Authorized Registrar
BAN-#591210-v26
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โปรดอ่าน

Please read before
endorsing this
certificate.

1. ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหน่วยทรัสต์ทปี่ ระสงค์จะรับโอนหน่วยทรัสต์ต้องจัดทาแบบคาขอลงทะเบี ยนรับโอนหลักทรัพย์/หน่วยทรัสต์ ตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
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. ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยทรัสต์ ต้ องลงลายมือชื่อสลักหลังการโอนไว้ หลังใบทรัสต์นี ้ หรือตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
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. เอกสารที่ต้องยื่นประกอบคาขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์/หน่วยทรัสต์ตามที่นายทะเบียนกาหนด สามารถตรวจสอบได้ ที่ 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.

ลงลายมือชื่อผู้โอน
Signature of transferor

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

1
ลงลายมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลายมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)

2
ลงลายมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลายมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)

3
ลงลายมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลายมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)

4
ลงลายมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลายมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)

5
ลงลายมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลายมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)

6
ลงลายมื่อชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลายมื่อชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)
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ลงลายมือชื่อผู้มีอานาจ
ประทับตรานายทะเบียน (ถ้ ามี)
Authorized signature(s) with the seal of the registrar (if any)

สัญญาฉบับนี ้ทาขึ ้นเป็ นจานวน 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คู่สัญญำทุกฝ่ ายต่างได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความ
ตามสัญญาฉบับนี ้เป็ นอย่างดีแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องตามความประสงค์ จึงได้ ลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตราสาคัญ (หากมี) ไว้
เป็ นหลักฐานต่อหน้ าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ ข้างต้ น และยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ
ลงนามเพือ่ และในนามของ
ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ และผู้จัดกำรกองทรัสต์ เมื่อก่ อตัง้ กองทรัสต์ สำเร็จ
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

ลงชื่อ
(

)

ลงนามเพือ่ และในนามของ
ทรัสตีเมื่อก่ อตัง้ กองทรัสต์ สำเร็จ
บริษัทหลักทรัพย์ จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ลงชื่อ
(
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