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(ร่ าง)
สัญญาก่ อตังทรั สต์
ทรั สต์ เพือการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ แอล เอช ช้ อปปิ ง เซ็นเตอร์
สัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี ทําขึ นเมื"อวันที" [•] ระหว่าง
1.

บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด สํานักงานตังอยู
 ่เลขที" 11 อาคารคิวเฮ้ าส์
สาทร ชัน 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 ซึง" ต่อไปในสัญญาก่อตัง
ทรัสต์ฉบับนี เรี ยกว่า “ผู้ก่อตังทรั สต์ ” หรื อ “ผู้จัดการกองทรั สต์ ” ฝ่ ายหนึง" กับ

2.

บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด สํานักงานตังอยู
 ่เลขที" 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์
ปาร์ ค พลาซ่า ชัน 21-22 ถนนรั ชดาภิ เษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร 10900 ซึ"งต่อไปใน
สัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี เรี ยกว่า “ทรั สตี” อีกฝ่ ายหนึง"

โดยที"
(ก)

ผู้ก่อตังทรั
 สต์ซงึ" ต่อไปจะเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์มีความประสงค์จะก่อตังทรั
 สต์เพื"อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช ช้ อปปิ ง เซ็นเตอร์ (“กองทรั สต์ ”) ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื"อธุรกรรมในตลาด
ทุน พ.ศ. 2550 รวมทังกฎหมายอื

"นใดที"เกี"ยวข้ อง โดยจะมีผลสมบูรณ์เมื"อผู้ก่อตังทรั
 สต์ได้ โอนเงินที"ได้ จากการ
จํ า หน่ า ยหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ท รั ส ตี ด้ วยความไว้ ว างใจให้ ท รั ส ตี จัด การทรั พ ย์ สิ น เพื" อ ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์

(ข)

ทรัสตีตกลงยอมรับที"จะเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที"เป็ นทรั สตีของกองทรั สต์ในการจัดการทรัพย์สินเพื"อประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยทรั สต์ และเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
 สต์ ฉบับนี แ ละกฎหมายที" เกี" ยวข้ อง โดยได้ ศึกษาเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที"ผ้ กู ่อตังทรั
 สต์ได้ ยื"นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ ว

คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่

ายจึงตกลงทําสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี ขึ น โดยมีเงื"อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี 
(ก)

คํานิยาม
คําดังต่อไปนี  หากสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี มิได้ ระบุความหมายเป็ นอย่างอื"นให้ มีความหมายดังนี 

กฎหมายหลักทรัพย์

หมายถึง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติทรัสต์เพื"อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ประกาศ
คณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหนังสือเวียน หนังสือ
ผ่อนผัน หนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ หนังสืออนุญาต กฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับ และ/หรื อ เอกสารอื"นใดที" มีผลใช้ บังคับตามกฎหมายที"
ออกโดยอาศัย อํานาจตามพระราชบัญญัติ หลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรื อ พระราชบัญญัติทรัสต์เพื"อธุรกรรม
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และ/หรื อ กฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้ อง ทังที
 "มี
อยู่ในปั จจุบนั และที"ได้ มีการแก้ ไขเพิ"มเติม

กองทรัสต์

หมายถึง ทรัสต์เพื"อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช
ช้ อปปิ ง เซ็นเตอร์ (LH Shopping Centers Leasehold Real
Estate Investment Trust)

การให้ เช่าหรื อค่าเช่า

หมายถึง การให้ เช่าหรื อค่าเช่า รวมถึงการให้ ใช้ พื นที"ที"มีการเรี ยกค่าตอบแทน
การให้ บริ การที"เกี"ยวเนื"องกับการให้ เช่าหรื อให้ ใช้ พื นที" แล้ วแต่กรณี
และค่าตอบแทนที"ได้ รับจากการดําเนินการดังกล่าว

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทรัพย์สินของกองทรัสต์

หมายถึง เงินที"ผ้ กู ่อตังทรั
 สต์ได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ครัง แรก เงินที"ได้ รับจากการกู้ยืม รวมถึงทรั พย์ สินหลัก
และ/หรื อ ทรั พย์ สินอื"นใดของกองทรั สต์ที"กองทรั สต์สามารถลงทุน
ในหรื อมีไว้ ได้ ตามกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง

ทรัพย์สินหลัก

หมายถึง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที" ก องทรั ส ต์
สามารถลงทุ น ได้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที" กํ า หนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที" ทจ. 49/2555 เรื" อง การออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลง
2

วันที" 21 พฤศจิ กายน 2555 และที" ได้ มีการแก้ ไขเพิ" มเติม โดยมี
รายละเอียดตามที"ระบุไว้ ในข้ อ 8
ทรัพย์สินอื"น

หมายถึง ทรั พย์ สินที"กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ซึง" ไม่ใช่ทรั พย์สินหลัก ทัง นี 
ตามที"กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี 

ทรัสตี

หมายถึง บุค คลซึ"ง ได้ รั บ อนุญ าตจากคณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรั พย์ ให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรั สตีตามพระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพื"อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียดตามที"
ระบุไว้ ในข้ อ 23

นายทะเบียนหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ หรื อผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียน
หลัก ทรั พ ย์ ตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์
พ.ศ. 2535

บุคคลที"เกี"ยวโยงกัน

หมายถึง บุคคลที"เกี"ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที"เกี"ยวโยงกัน

ประกาศที" กข. 9/2552

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที" กข.
9/2552 เรื" อ ง หลัก เกณฑ์ ใ นการขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี ลงวันที" 4 มิถุนายน 2552 และที"ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ"มเติม

ประกาศที" กร. 14/2555

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที" กร.
14/2555 เรื" อง หลักเกณฑ์ เกี" ยวกับการเป็ นผู้ก่อตังทรั
 สต์ และการ
เป็ นทรั สตีของทรั สต์ เพื" อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ลงวันที" 20
พฤศจิกายน 2555 และที"ได้ มีการแก้ ไขเพิ"มเติม

ประกาศที" ทจ. 49/2555

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที" ทจ. 49/2555 เรื" อง การ
ออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื" อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที" 21 พฤศจิกายน 2555 และที"ได้ มีการแก้ ไข
เพิ"มเติม
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ประกาศที" สช. 29/2555

หมายถึง ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ที" สช. 29/2555 เรื" อง หลักเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการใน
การให้ ความเห็ น ชอบผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ และมาตรฐานการ
ปฏิ บัติงาน ลงวันที" 21 พฤศจิ ก ายน 2555 และที" ได้ มีก ารแก้ ไ ข
เพิ"มเติม

ผู้ก่อตังทรั
 สต์

หมายถึง บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด

ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อ
ผู้รับประโยชน์

หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหน่วยทรัสต์

พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ

หมายถึง พระราชบัญญัติทรัสต์เพื"อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และที"ได้
มีการแก้ ไขเพิ"มเติม

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที"
ได้ มีการแก้ ไขเพิ"มเติม

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สั ญ ญาแต่ ง ตั ง ผู้ จั ด การ หมายถึง สัญญาแต่งตังผู
 ้ จัดการกองทรั สต์ ระหว่างกองทรั สต์และผู้จัดการ
กองทรัสต์
กองทรัสต์
สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยทรัสต์

หมายถึง ใบทรัสต์ที"แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์

หลั ก ฐานแสดงสิ ท ธิ ใน หมายถึง ตราสารที"แสดงสิทธิ ของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ ในทรั สต์ ซึ"งมี
หน่วยทรัสต์
การแบ่งตราสารดังกล่าวเป็ นหน่วยโดยหน่วยชนิดเดียวกันมีมลู ค่าที"
เท่ากัน
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ข้ อ 1. การก่ อตังกองทรัสต์
(1)

ลักษณะของกองทรัสต์และกลไกในการบริ หาร
(ก)

ทรั สต์เพื"อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรั พย์ แอล เอช ช้ อปปิ ง เซ็นเตอร์ เป็ นกองทรั สต์ตาม
พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ และกฎหมายอื"นๆ ที"เกี"ยวข้ องที"ก่อตังขึ
 นด้ วยผลของสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี  และ
สมบูรณ์ เมื"อผู้ก่อตังทรั
 สต์โอนเงินที"ได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้ วยความไว้ วางใจให้ ทรัสตีเพื"อ
เก็บรักษาในนามทรัสตีและจัดการทรัพย์สินเพื"อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ข)

กองทรั สต์ นีไ ม่มีสถานะเป็ นนิ ติบุคคล โดยมีลักษณะเป็ นกองทรั พย์ สินที" อยู่ในชื" อและอํานาจการ
จัดการของทรัสตี

(ค)

การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ที"ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีซงึ" ได้ รับ
การแต่งตังตามสั

ญญาก่อตัง ทรั สต์ฉบับนี  โดยมีขอบเขตอํานาจหน้ าที" และความรั บผิ ดชอบตามที"
ปรากฏในรายการเกี" ย วกับ อํ า นาจหน้ า ที" ข องทรั ส ตี แ ละผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ในการนี  ผู้ จัด การ
กองทรัสต์มีอํานาจหน้ าที"และความรับผิดชอบหลักที"เกี"ยวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึง" รวมถึง
การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจหน้ าที"และความรับผิดชอบหลักในการ
กํากับดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที"ของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมายรายอื"น (ถ้ ามี) ให้ เป็ นไปตาม
สัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี และตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทังนี
  ใน
กรณี ที" ก องทรั ส ต์ มี น โยบายการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น อื" น ที" มิ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น หลัก การจัด การลงทุน ใน
ทรัพย์สินอื"นดังกล่าวอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลอื"นที"ทรัสตีหรื อผู้จดั การ
กองทรั สต์ มอบหมาย โดยจะเป็ นไปตามที"ระบุไว้ ในสัญญาก่อตัง ทรั สต์ฉบับนี  และสัญญาอื"นใดที"
เกี"ยวข้ อง

(ง)

ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี จะปฏิบตั ิหน้ าที"ในฐานะที"เป็ นผู้ที"มีวิชาชีพซึง" ได้ รับความไว้ วางใจ ด้ วย
ความระมัดระวัง ซื"อสัตย์สุจริ ต เพื"อประโยชน์ที"ดีที"สดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตาม
สัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี และกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง ตลอดจนข้ อผูกพันที"ได้ ให้ ไว้ เพิ"มเติมในเอกสารที"
เปิ ดเผยเพื"อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผ้ ลู งทุน (ถ้ ามี)
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(2)

ชื"อ อายุ ประเภท และวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
ชื"อกองทรัสต์ (ภาษาไทย)

:

ทรั สต์เพื"อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรั พย์ แอล เอช ช้ อปปิ ง เซ็น
เตอร์

ชื"อกองทรัสต์
(ภาษาอังกฤษ)

:

LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust หรื อ
LHSC

อายุ

:

ไม่กําหนดอายุ

ประเภท

:

ไม่รับซื อคืนหน่วยทรัสต์

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ :

กองทรั ส ต์ จัด ตัง ขึ น ตามพ.ร.บ. ทรั ส ต์ ฯ โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการออก
หน่วยทรั สต์ ข องกองทรั สต์ เพื" อ เสนอขายต่อประชาชนและนํ าหน่ วยทรั ส ต์
ดังกล่าวเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้
ก่อตังทรั
 สต์จะโอนเงินที"ได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตีด้วยความ
ไว้ วางใจให้ ทรั สตีเพื"อเก็บรั กษาในนามทรั สตีและจัดการทรั พย์ สินโดยนําไป
ลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยการซื อ และ/หรื อ เช่า และ/หรื อ เช่าช่วง และ/หรื อ
รับโอนสิทธิการเช่า และ/หรื อ สิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก ตลอดจนทําการ
ปรั บปรุ ง เปลี"ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรื อ จําหน่ายทรั พย์ สินต่างๆ
เพื"อมุง่ ก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื"อประโยชน์สงู สุดของ
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื"น และ/หรื อ หลักทรัพย์อื"น
และ/หรื อ การหาดอกผลอื"นโดยวิธีอื"นใด ตามที"กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้ องกําหนด
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(3)

ชื"อ ที"อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ก่อตังทรั
 สต์และผู้จดั การกองทรัสต์
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
ที"อยู่:
สํานักงานตังอยู
 ่เลขที" 11 อาคารคิวเฮ้ าส์ สาทร
ชัน 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทร:
(02) 286-3484
แฟกซ์:
(02) 286-3585
ทังนี
  ผู้ก่อตังทรั
 สต์ตกลงโอนเงินที"ได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ด้วยความไว้ วางใจให้ ทรัสตีจดั การทรัพย์สิน
เพื"อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์ และเมื"อการก่อตังกองทรั

สต์มีผลสมบูรณ์ แล้ ว ผู้ก่อตังทรั
 สต์จะ
เข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรั สต์ ซึง" ผู้จดั การกองทรั สต์ตกลงเข้ ารั บดูแลจัดการทรัพย์ สินของกองทรั สต์ตามที"ได้ รับ
มอบหมายจากทรัสตีโดยมีขอบเขต อํานาจ หน้ าที" และความรับผิดชอบตามที"กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
 สต์
ฉบับนี  ตลอดจนสัญญาแต่งตังผู
 ้ จดั การกองทรัสต์และข้ อตกลงอื"นระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ ามี)

(4)

ชื"อ ที"อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของทรัสตี
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ที"อยู่:
สํานักงานตังอยู
 ่เลขที" 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์ ค พลาซ่า ชัน 21-22
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทร:
(02) 949-1500
แฟกซ์:
(02) 949-1501
ทัง นี  ทรั สตีตกลงเข้ าถือทรั พย์ สินที" จะเป็ นกองทรั สต์ ซึ"งผู้ก่อตังทรั
 สต์โอนให้ แก่ทรั สตีด้วยความไว้ วางใจให้
จัดการทรัพย์สินดังกล่าว เพื"อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ตามสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี 

(5)

คุณสมบัติหรื อลักษณะของผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์
บุค คลใดๆ ซึ"ง เป็ นผู้ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ต ามที" ป รากฏชื" อ ในทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ เ ป็ นผู้รั บ ประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์นี  อนึ"ง ผู้ก่อตังทรั
 สต์หรื อทรัสตีจะเป็ นผู้รับประโยชน์ด้วยมิได้ เว้ นแต่มีบุคคลอื"นเป็ นผู้รับประโยชน์
รวมอยู่ด้วย โดยผู้ก่อตังทรั
 สต์และทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ได้ ไม่เกินสัดส่วนที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
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(6)

(7)

ทรัพย์สนิ ที"จะให้ เป็ นกองทรัสต์
(ก)

ทรัพย์สินเริ" มต้ นของกองทรัสต์เป็ นเงินที"ผ้ กู ่อตังทรั
 สต์หรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ได้ จากการจําหน่าย
หน่วยทรั สต์ในการเสนอขายหน่วยทรั สต์ครั ง แรก ซึ"งจะต้ องดําเนินการโอนให้ แก่ทรั สตี เพื"อให้ การ
ก่อตังทรั
 สต์แล้ วเสร็ จภายใน 15 (สิบห้ า) วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และเงินที"
ได้ รับจากการกู้ยืม รวมถึงทรั พย์ สินใดๆ ที"กองทรั สต์สามารถลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ ที"กฎหมายที"
เกี"ยวข้ องกําหนด ซึง" สําหรับทรัพย์สินหลักกองทรัสต์จะต้ องได้ มาภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที"
ก่อตังกองทรั

สต์แล้ วเสร็ จ

(ข)

ทรัพย์สินหลักซึง" กองทรัสต์จะลงทุนในครัง แรก ได้ แก่ สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเทอร์ มินอล 21
พร้ อมพื น ที" จอดรถและส่วนควบของอาคารศูนย์ การค้ าที" เป็ นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง
รวมถึ ง สิ" ง อํ านวยความสะดวกต่า งๆ ที" เ กี" ย วเนื" อ งกับ โครงการศูน ย์ ก ารค้ าเทอร์ มิ น อล 21 และ
กรรมสิทธิnในสังหาริ มทรัพย์ซงึ" เป็ นเฟอร์ นิเจอร์ เครื" องมือ เครื" องใช้ อุปกรณ์ ตกแต่งที"ติดตรึ งตราและ
ไม่ติดตรึ งตรา รวมทัง อุปกรณ์ อื"นใดที" ใช้ เพื" อวัตถุประสงค์ ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความ
สะดวกให้ กบั ผู้ใช้ บริ การโครงการศูนย์การค้ าเทอร์ มินอล 21 รวมถึงสิทธิใดๆ ที"เกี"ยวกับหรื อเกี"ยวเนื"อง
กับทรัพย์สินดังกล่าวข้ างต้ น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายหมายเลข 1)

วันที"ก่อตังกองทรั

สต์
วันที" ผ้ ูก่อตัง ทรั สต์ โอนเงิ นที" ได้ จากการจํ าหน่ายหน่วยทรั สต์ ด้ วยความไว้ วางใจให้ ทรั สตีเพื" อเก็บรั กษาใน
นามทรัสตีและจัดการทรั พย์สินเพื"อประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และคู่สญ
ั ญาได้ ลงนามในสัญญาก่อตังท

รัสต์ฉบับนี แล้ ว

ข้ อ 2. หน่ วยทรัสต์
(1)

สิทธิ ในการได้ รับประโยชน์จากกองทรั สต์ให้ แบ่งออกเป็ นหน่วย หน่วยละเท่าๆ กัน เรี ยกว่าหน่วยทรั สต์ โดย
หน่วยทรัสต์แต่ละชนิดให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือเท่าๆ กันในการเป็ นผู้รับประโยชน์จากกองทรัสต์

(2)

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี  มิได้ ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือในการขายคืนหรื อไถ่ถอน

(3)

จํานวนและมูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที"ออกครัง แรก
จํานวนเงินทุนของกองทรัสต์
: ไม่เกิน [•] ([•]) ล้ านบาท
มูลค่าที"ตราไว้ ตอ่ หน่วยทรัสต์
: ไม่เกิน [•] ([•]) บาท
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จํานวนหน่วยทรัสต์
ประเภทหน่วยทรัสต์
ราคาของหน่วยทรัสต์ที"เสนอขาย
มูลค่าขันตํ
 "าของการจองซื อ

:
:
:
:

ไม่เกิน [•] ([•]) ล้ านหน่วย
ระบุชื"อผู้ถือ
ไม่เกิน [•] ([•]) บาท
[•] ([•]) หน่วย และเพิ"มขึ นทีละจํานวน [•] ([•]) หน่วย

ข้ อ 3. การเพิม ทุนของกองทรัสต์
(1)

อํานาจหน้ าที"ของผู้จดั การกองทรัสต์ในการเพิ"มทุน
ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีหน้ าที"ในการพิจารณากําหนดจํานวนเงินทุนที"จะเพิ"ม จํานวนหน่วยทรัสต์ที"จะออกและ
เสนอขายเพิ"มเติม วิธีการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที"จะออกเสนอขายเพิ"มเติม เพื"อให้ สอดคล้ องกับเหตุ
ของการเพิ"มทุน รวมถึงการพิจารณากําหนดทรัพย์สินที"กองทรัสต์จะลงทุนเพิ"มเติม การศึกษาความเป็ นไปได้
ในการลงทุนในทรัพย์สินเพิ"มเติมของกองทรัสต์และการเพิ"มทุนของกองทรัสต์ และวิธีการได้ มาซึง" ทรัพย์สินที"
กองทรั สต์จะลงทุนเพิ"มเติม โดยผู้จัดการกองทรั สต์มีอํานาจในการแต่งตังที
 "ปรึ กษาใดๆ เพื"อการดําเนินการ
ดังกล่าว เมื"อได้ ข้อสรุ ปแล้ วให้ นําเรื" องดังกล่าวเสนอต่อที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์เพื" อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
และเมื"อได้ รับมติอนุมตั ิจากที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ ว ให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์มีอํานาจดําเนินการใดๆ เพื"อ
การเพิ"มทุนของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามมติอนุมตั ิของที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว

(2)

เหตุของการเพิ"มทุน
เหตุในการเพิ"มทุนของกองทรัสต์มีดงั ต่อไปนี 
(ก)

เพื"อลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิ"มเติม

(ข)

เพื"อบํารุ งรักษา ซ่อมแซม หรื อปรั บปรุ งทรั พย์สินหลักให้ อยู่ในสภาพที"ดีและเหมาะสมแก่การใช้ งาน
ตามวัตถุประสงค์

(ค)

เพื"อต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ"มเติมบนทรัพย์สินหลักซึง" เป็ นที"ดิน

(ง)

เพื"อชําระคืนเงินกู้ยืมคงค้ างของกองทรัสต์

(จ)

กรณีอื"นใดที"ที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เพิ"มทุนของกองทรัสต์ได้ โดยต้ องสอดคล้ องกับสัญญา
ก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี  และกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง
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(3)

กระบวนการเพิ"มทุน
การเพิ มทุ นของกองทรั ส ต์จะกระทํา ได้ต่อ เมื อไม่ ข ัดหรื อ แย้งกับเจตนารมณ์ ใ นการก่ อ ตั,งกองทรั ส ต์ และ
บทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสัง ทีออกโดยอาศัยอํานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว และจะทําภายใต้กระบวนการดังต่อไปนี,
(ก)

ในการเพิ" ม ทุ น ของกองทรั ส ต์ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ จ ะดํ าเนิ น การขอมติ อ นุ มัติ จ ากที" ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่ วยทรั ส ต์ โดยดํ า เนิ น การจัด ประชุม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต ามวิ ธี ก ารขอมติ แ ละการประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ที"ระบุไว้ ในข้ อ 20

(ข)

เมื"อที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิให้ เพิ"มทุนด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี") ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหน่วยทรัสต์ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็ นไปตาม
เงื"อนไขดังต่อไปนี 
1.

การเพิ"มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์บางราย
ต้ องไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซงึ" ถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู

้ ถือหน่วยทรัสต์ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้ านการเพิ"มทุน

2.

ในกรณี ที" เ ป็ นการขอมติ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื" อ การเพิ" ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทั" ว ไป
(General Mandate) ให้ ก ระทํ าได้ เ ฉพาะกรณี ที" แ สดงไว้ อย่างชัด เจนว่าการจัด สรร
หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พิ" ม ทุ น จะต้ อ งเป็ นไปตามอัต ราและหลัก เกณฑ์ ที" กํ า หนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้ วย หลักเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการใน
การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ เกี"ยวกับการเพิ"มทุนของบริ ษัทจดทะเบียน
โดยอนุโลม และตามแนวทางที"สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดในรายละเอียดเพื"อให้ เกิดความ
ชัดเจนในทางปฏิบตั ิ (ถ้ ามี)

ทังนี
  การเพิ"มทุนต้ องกระทําให้ แล้ วเสร็ จภายใน 1 (หนึ"ง) ปี นับแต่วนั ที"ที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติ
อนุมตั ิให้ เพิ"มทุน
(ค)

ในกรณีที"เป็ นการเพิ"มทุนเพื"อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ"มเติม ได้ ผ่านกระบวนการตามข้ อ 8 และหาก
เป็ นการทํ าธุรกรรมระหว่างกองทรั สต์ กับผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อบุคคลที" เกี" ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ ต้ องผ่านการดําเนินการตามข้ อ 16 ด้ วย
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(ง)

เมื"อได้ รับมติอนุมตั ิให้ เพิ"มทุนจากที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการขอ
อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื"อเสนอขายหน่วยทรัสต์ที"ออกใหม่

(จ)

เมื"อได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ที"ออกใหม่แล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์
จะดําเนินการเสนอขายหน่วยทรั สต์ตามวิธีการเสนอขายหน่วยทรั สต์ที"ระบุไว้ ในส่วน 3 ของแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แบบ 69-REIT)

(ฉ)

เมื"อได้ รับเงินจากการเสนอขายหน่วยทรั สต์ที"ออกใหม่แล้ ว ผู้จัดการกองทรั สต์จะดําเนินการใช้ เงิ น
ดังกล่าวตามเหตุของการเพิ"มทุนที"ระบุไว้ ข้างต้ น

ข้ อ 4. การลดทุนชําระแล้ วของกองทรั สต์
(1)

อํานาจหน้ าที"ของผู้จดั การกองทรัสต์ในการลดทุน
ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดจํานวนเงินทุนที"จะลดซึง" ต้ องมีเหตุตามที"กําหนดไว้
ในข้ อ 4(2) (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) โดยผู้จดั การกองทรัสต์มีอํานาจในการใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาลดทุนชําระแล้ ว
ตามที"เห็นสมควรโดยไม่ต้องขอมติอนุมตั ิจากที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการ
ลดทุนชําระแล้ วตามกระบวนการต่อไป

(2)

เหตุของการลดทุนชําระแล้ ว
การลดทุนชําระแล้ วของกองทรั สต์จะกระทํ าได้ ต่อเมื"อไม่ขัดหรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ ในการก่อตังกองทรั

สต์
และบทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสัง" ที"ออกโดยอาศัย
อํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
  การลดทุนชําระแล้ วจะเกิดขึ นได้ เฉพาะในกรณีใดกรณีหนึง" ดังต่อไปนี 
(ก)

กองทรั สต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที"เหลืออยู่ภายหลังการจําหน่ายอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) ทังนี
  ต้ องปรากฏข้ อเท็จจริ ง
ด้ วยว่ากองทรัสต์ไม่มีกําไรสะสมเหลืออยู่แล้ ว

(ข)

กองทรัสต์มีการเพิ"มทุนเพื"อให้ ได้ มาซึง" อสังหาริ มทรัพย์เพิ"มเติม แต่ปรากฏเหตุขดั ข้ องในภายหลังทํา
ให้ ไม่สามารถได้ มาซึง" อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
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(3)

(ค)

กองทรั ส ต์ มี รายการค่าใช้ จ่ายที" ไม่ใช่ เงิ นสดและไม่มี เหตุต้ องนํ าไปใช้ ในการคํ านวณกํ าไรสุท ธิ ที"
ปรับปรุ งแล้ วของกองทรัสต์ตามข้ อ 19

(ง)

มูลค่าอสังหาริ มทรั พย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ลดลงจากการประเมินค่าหรื อสอบทานการ
ประเมินค่าทรัพย์สิน

(จ)

กรณีอื"นใดที"ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ได้

กระบวนการลดทุนชําระแล้ ว
(ก)

ในการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์มีอํานาจในการใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาลดทุน
ชําระแล้ วตามข้ อ 4(2)(ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ตามที"เห็นสมควรโดยไม่ต้องขอมติอนุมตั ิจากที"ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี หากผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จดั การกองทรัสต์อาจดําเนินการขอมติ
อนุมตั ิจากที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ให้ ลดทุนชําระแล้ ว โดยดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์
ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ที"ระบุไว้ ในข้ อ 20

(ข)

เมื"อผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ใช้ ดลุ ยพินิจให้ ลดทุนชําระแล้ วหรื อได้ รับมติอนุมตั ิให้ ลดทุนชําระแล้ วจากที"
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ แล้ วแต่กรณี ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการลดทุนชําระแล้ วด้ วยวิธีการลด
มูลค่าหน่วยทรัสต์ให้ ตํ"าลง

(ค)

จากนัน ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการเฉลี"ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที"มีชื"ออยู่ในสมุดทะเบียน
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ที"ใช้ ในการลดทุนชําระ
แล้ วจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ทังนี
  เงินที"
เฉลี"ยคืนต้ องไม่ได้ มาจากเงินกําไรของกองทรัสต์

ข้ อ 5. ผู้ถือหน่ วยทรั สต์
(1)

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทนระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์กบั
ทรัสตี และมิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ในลักษณะของการเป็ นหุ้นส่วนหรื อลักษณะอื"นๆ ระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์
ด้ วยกัน

12

(2)

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ทําให้ บคุ คลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีที"ทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อ
การชําระหนีใ ห้ แก่ทรั สตี ผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อเจ้ าหนีข องกองทรั สต์ โดยทรั สตี ผู้จัดการกองทรั สต์ และ
เจ้ าหนี ของกองทรัสต์จะบังคับชําระหนี ได้ จากทรัพย์สินของกองทรัสต์เท่านัน

(3)

ผู้ถือหน่วยทรั สต์มีสิทธิ เรี ยกให้ กองทรัสต์ชําระประโยชน์ ตอบแทนได้ ไม่เกินไปกว่าเงินกําไรหลังหักค่าสํารอง
ต่างๆ และสิทธิเรี ยกให้ คืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุนของกองทรัสต์ที"ปรับปรุ งด้ วยส่วนเกินหรื อส่วนตํ"า
กว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ ทังนี
  ในกรณีที"มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรื อรับ
คืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนันๆ
 ด้ วย

(4)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถนําหน่วยทรั สต์ไปจํานําได้ ตามกฎหมาย และดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที"ทรัสตี และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

(5)

ไม่ว่าในกรณีใด มิให้ ตีความสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี ไปในทางที"ก่อให้ เกิดผลขัดหรื อแย้ งกับข้ อ (1) (2) และ
(3) ข้ างต้ น

ข้ อ 6. การจัดทําทะเบียนหน่ วยทรั สต์ การโอนหน่ วยทรั สต์ และข้ อจํากัดการโอน และการออกหลักฐานแสดงสิ ทธิใน
หน่ วยทรัสต์
(1)

ทรัสตีตกลงมอบหมายให้ ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์หรื อบุคคลที"ตลาดหลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบทําหน้ าที"เป็ น
นายทะเบียนหลักทรั พย์ โดยมีหน้ าที"เป็ นผู้ดําเนินการจัดทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ตามขอบเขตที"กําหนดไว้ ใน
ประกาศที" กร. 14/2555

(2)

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าถูกต้ อง และการชําระเงินหรื อทรัพย์สินอื"น รวมทังการให้

สิทธิหรื อ
การจํากัดสิทธิใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที"ปรากฏรายชื"ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากได้ กระทําตาม
ข้ อกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี หรื อตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าทรัสตีได้ ดําเนินการตามอํานาจหน้ าที"
แล้ ว

(3)

ทรั สตีหรื อนายทะเบียนหลักทรั พย์ มีสิทธิ ปฏิเสธการแสดงชื" อในทะเบี ยนผู้ถือหน่วยทรั สต์ ในกรณี ที"การถื อ
หน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามอัตราที"กําหนดไว้ ในประกาศที" ทจ. 49/2555

(4)

ทรัสตีจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์จดั ทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์
เพื"อให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลอื"นได้ ทังนี
  หลักฐานแสดง
สิทธิในหน่วยทรัสต์มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายหมายเลข 2
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ข้ อ 7. การลงทุนของกองทรั สต์
(1)

นโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
กองทรัสต์จะมุง่ เน้ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที"มีคณ
ุ ภาพสูง เช่น ทรัพย์สิน
เพื" อการพาณิ ชย์ ศูนย์ การค้ า ร้ านค้ าปลีก ศูนย์ จําหน่ายสินค้ าเฉพาะอย่าง ศูนย์ กระจายสินค้ าขนาดใหญ่
อาคารสํานักงาน ที"พกั อาศัยให้ เช่า อาคารพักอาศัยรวม โรงแรม และเซอร์ วิสอะพาร์ ตเมนต์ เป็ นต้ น เพื"อเป็ น
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และโดยมุง่ เน้ นการจัดหาผลประโยชน์ในรู ปของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ หรื อ
รายได้ อื"นใดในทํานองเดียวกัน โดยมุ่งหวังที"จะสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื"องในระยะ
ยาว อีกทังกองทรั

สต์มีจุดมุ่งหมายที"จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ"มเติมเพื"อการเติบโตอย่างต่อเนื"องของฐานรายได้
ของกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื"น และ/หรื อ หลักทรัพย์อื"น และ/หรื อ การหาดอกผลอื"นโดยวิธีอื"น
ใด ตามที"กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้ องกําหนด

(2)

วิธีการได้ มาซึง" ทรัพย์สินของกองทรัสต์
(ก)

ในการได้ มาซึง" ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ กองทรัสต์อาจลงทุนโดยทางตรง หรื อลงทุนโดยทางอ้ อม
การลงทุนโดยทางตรง
การลงทุนในทรัพย์สินหลักซึง" เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 
1.

กองทรัสต์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื"อได้ มาซึง" กรรมสิทธิnหรื อสิทธิครอบครอง
ทังนี
  ในกรณีที"เป็ นการได้ มาซึง" สิทธิครอบครองต้ องเป็ นกรณีใดกรณีหนึง" ดังต่อไปนี 
1.1

เป็ นการได้ มาซึง" อสังหาริ มทรัพย์ที"มีการออก น.ส. 3 ก.

1.2

เป็ นการได้ ม าซึ" ง สิ ท ธิ ก ารเช่ า ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที" มี ก ารออกตราสารแสดง
กรรมสิทธิnหรื อสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึง" ในกรณีที"กองทรัสต์ลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที"มีลกั ษณะเป็ นการเช่าช่วง ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ อง
จัดให้ มีมาตรการป้องกันความเสี"ยงหรื อการเยี ยวยาความเสียหายที" อาจเกิดขึน
จากการผิดสัญญาเช่า หรื อการไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า
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2.

อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที" ไ ด้ ม าต้ อ งไม่อ ยู่ใ นบัง คับ แห่ ง ทรั พ ยสิ ท ธิ ห รื อ มี ข้ อ พิ พ าทใดๆ เว้ น แต่
ผู้จัดการกองทรั สต์และทรัสตีได้ พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่า การอยู่
ภายใต้ บังคับ แห่ ง ทรั พ ยสิ ท ธิ หรื อ การมีข้ อ พิ พ าทนัน ไม่ก ระทบต่อ การหาประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรั พย์ ดงั กล่าวอย่างมีนยั สําคัญ และเงื"อนไขการได้ มาซึง" อสังหาริ มทรั พย์นัน ยัง
เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยรวม

3.

การทําสัญญาเพื"อให้ ได้ มาซึ"งอสังหาริ มทรัพย์ ต้องไม่มีข้อตกลงหรื อข้ อผูกพันใดๆ ที"อาจมี
ผลให้ ก องทรั ส ต์ ไ ม่ส ามารถจํ าหน่ ายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นราคายุติธ รรม (ในขณะที" มีก าร
จําหน่าย) เช่น ข้ อตกลงที"ให้ สิทธิ แก่คู่สญ
ั ญาในการซื ออสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์ได้
ก่อนบุคคลอื"น โดยมีการกําหนดราคาไว้ แน่นอนล่วงหน้ า เป็ นต้ น หรื ออาจมีผลให้ กองทรัสต์
มีหน้ าที"มากกว่าหน้ าที"ปกติที"ผ้ เู ช่าพึงมีเมื"อสัญญาเช่าสิ นสุดลง

4.

อสังหาริ มทรัพย์ที"ได้ มาต้ องพร้ อมจะนําไปจัดหาประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า) ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที"ขออนุญาตเสนอขายรวมทังจํ
 านวนเงินกู้ยืม
(ถ้ ามี)
ทัง นี  กองทรั สต์อาจลงทุนในโครงการที"ยังก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุน
ที"จะทําให้ ได้ มาและใช้ พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ให้ แล้ วเสร็ จเพื"อนําไปจัดหาประโยชน์ ต้ องไม่
เกิ นร้ อยละ 10 (สิบ ) ของมูลค่าทรั พย์ สินรวมของกองทรั สต์ (ภายหลังการเสนอขาย
หน่วยทรั สต์) และต้ องแสดงได้ ว่าจะมีเ งิน ทุน หมุน เวีย นเพีย งพอเพื"อ การพัฒ นาดัง กล่า ว
โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของกองทรั สต์ด้วย

5.

ผู้จัดการกองทรั สต์ต้ องดําเนินการให้ มีการประเมินมูลค่าอสัง หาริ มทรั พ ย์ ที"ป ระสงค์จ ะ
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ ดงั ต่อไปนี 
5.1

เป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบที"มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็ นไป
เพื" อวัต ถุประสงค์ สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน เป็ นเวลาไม่เกิ น 6
(หก) เดือนก่อนวันยื"นคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรั สต์ โดยผู้ป ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินอย่างน้ อย 2 (สอง) ราย

5.2

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม 5.1 ต้ องเป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที"ได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15

6.

อสังหาริ มทรั พย์ ที"ได้ มาต้ องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้ าร้ อยล้ าน) บาท

นอกจากนี  ในการได้ มาซึง" ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ ดงั กล่าว กองทรั สต์จะดําเนินการตามวิธีการที"
กําหนดไว้ ในข้ อ 8
การลงทุนโดยทางอ้ อม
การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ผ่านการถือหุ้นในบริ ษัทที"จัดตั งขึน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื"อ
ดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรั สต์ตามประกาศที" ทจ. 49/2555 โดยการลงทุนดังกล่าว
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดงั ต่อไปนี 

(ข)

(3)

1.

กองทรั สต์ต้องถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 (เก้ าสิบเก้ า) ของจํานวนหุ้น
ที"จําหน่ายได้ แล้ วทัง หมด และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 (เก้ าสิบเก้ า) ของจํานวนสิทธิ ออก
เสียงทัง หมดของบริ ษัทนัน

2.

แสดงได้ ว่ามีม าตรการหรื อ กลไกที"จ ะทํา ให้ ท รั ส ตีแ ละผู้จ ัด การกองทรั ส ต์ส ามารถดูแ ล
และควบคุมให้ บริ ษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็ นไปตามสัญญาก่อตั งทรั สต์ฉบับนี 
และหลัก เกณฑ์ ใ นประกาศที " ทจ. 49/2555 และประกาศอื "น ที "เ กี "ย วข้ อ ง ในทํ า นอง
เดียวกับกรณี ที"กองทรั สต์ลงทุนในทรั พย์ สินหลักนัน โดยตรง

กองทรัสต์อาจได้ มาซึง" ทรัพย์สินอื"นนอกจากทรัพย์สินหลัก โดยการลงทุนในทรัพย์สินอื"นที"กองทรัสต์
สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ ตามหลักเกณฑ์ที"กําหนดไว้ ในข้ อ 10

วิธีการจําหน่ายไปซึง" ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
(ก)

กองทรัสต์อาจจําหน่ายไปซึง" ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ โดยการขาย และ/หรื อ โอนสิทธิการเช่า และ/
หรื อ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
  ในการจําหน่ายไปซึ"งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ ดงั กล่าว
กองทรัสต์จะดําเนินการตามวิธีการที"กําหนดไว้ ในข้ อ 9

(ข)

กองทรัสต์อาจจําหน่ายไปซึง" ทรัพย์สินอื"นนอกจากทรัพย์สินหลักที"กองทรัสต์ลงทุนในหรื อมีไว้ ได้
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ข้ อ 8. การได้ มาซึงทรัพย์ สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี)
(1)

(2)

ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการดังต่อไปนี  ก่อนการได้ มาซึง" ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง
(ก)

ตรวจสอบหรื อสอบทาน (Due Diligence) ข้ อมูลและสัญญาต่างๆ ที"เกี"ยวข้ องกับทรัพย์สินหลักและ
อุปกรณ์ (ถ้ ามี) เช่น ข้ อมูลด้ านการเงินและกฎหมาย เป็ นต้ น เพื"อประกอบการตัดสินใจลงทุนและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที" ถูกต้ อง โดยในกรณี ที"เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้โอนสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ เป็ น
บุคคลที" เกี" ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ ผู้จัดการกองทรั สต์ จะจัดให้ มีที"ปรึ กษาทางการเงิ น ให้
ความเห็นเกี"ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้ วย

(ข)

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักอย่างน้ อยตามที"กําหนดในข้ อ 15

(ค)

ในกรณีที"กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที"เป็ นการเช่าช่วง จะต้ องจัดให้
มีมาตรการป้องกันความเสี"ยงหรื อการเยียวยาความเสียหายที"อาจเกิดขึ นจากการผิดสัญญาเช่า หรื อ
การไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า

การได้ มาซึง" ทรัพย์สินหลักเพิ"มเติม ต้ องมีเงื"อนไขต่อไปนี 
(ก)

(ข)

ในด้ านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมที"เข้ าลักษณะดังต่อไปนี 
1.

เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี และกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง

2.

เป็ นไปเพื"อประโยชน์ที"ดีที"สดุ ของกองทรัสต์

3.

สมเหตุสมผลและใช้ ราคาที"เป็ นธรรม

4.

ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมที"เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี) อยู่ในอัตราที"เป็ นธรรมและ
เหมาะสม

5.

ผู้ที"มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรม
นัน

ในด้ านระบบในการอนุมตั ิ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
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1.

ขอความเห็น ชอบจากทรั ส ตี ว่าเป็ นธุ ร กรรมที" เ ป็ นไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง ทรั สต์ ฉ บับนี แ ละ
กฎหมายที"เกี"ยวข้ องแล้ ว

2.

ในกรณีที"เป็ นการได้ มาซึง" ทรัพย์สินหลักที"มีมลู ค่าตังแต่
 ร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรั สต์ขึ นไป ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย

3.

ในกรณี ที"เป็ นการได้ มาซึ"งทรั พย์ สินหลักที"มีมูลค่าตังแต่
 ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้ องได้ รับมติของที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3/4 (สามในสี") ของจํานวนเสียงทัง หมดของผู้ถือหน่วยทรั สต์ที"มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง

การคํ านวณมูลค่าของทรั พ ย์ สิน หลัก ตามวรรคหนึ"ง จะคํ านวณตามมูลค่าการได้ ม าซึ"ง ทรั พย์ สิ น
ทัง หมดของแต่ละโครงการที"ทําให้ กองทรั สต์พร้ อมจะหารายได้ ซึ"งรวมถึงทรั พย์ สินที"เกี"ยวเนื"องกับ
โครงการนันด้
 วย
(ค)

กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรื อการขอมติที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์
และทรัสตีมีหน้ าที"ดงั ต่อไปนี 
1.

ในการจัดเตรี ยมเอกสารขอความเห็นชอบหรื อหนังสือเชิญประชุม แล้ วแต่กรณี ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะต้ องแสดงความเห็นของตนเกี"ยวกับลักษณะธุรกรรมที"เป็ นไปตามข้ อ (ก) พร้ อม
ทังเหตุ
 ผลและข้ อมูลประกอบที"ชดั เจน

2.

ทรัสตีมีหน้ าที"ในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื"อให้ ความเห็นเกี"ยวกับลักษณะของ
ธุรกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี และกฎหมายที"เกี"ยวข้ องหรื อไม่
ข้ อ 9. การจําหน่ ายไปซึงทรัพย์ สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี)
ในการจําหน่ายไปซึง" ทรัพย์สินหลัก ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)

ก่อนการจําหน่ายไปซึง" ทรัพย์สินหลัก จัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลัก อย่างน้ อยตามที"กําหนดในข้ อ
15
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(2)

การจําหน่ายไปซึง" ทรัพย์สินหลัก ต้ องมีสาระสําคัญเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 
(ก)

การจําหน่ายไปจะกระทําโดยเปิ ดเผย และมีสาระของรายการตามข้ อ 8(2)(ก) มีระบบในการอนุมตั ิ
ตามข้ อ 8(2)(ข) และมี ก ระบวนการขอความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี ห รื อ การขอมติ ที" ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตามข้ อ 8(2)(ค) โดยอนุโลม

(ข)

การจําหน่ายทรัพย์ สินหลักที"เข้ าลักษณะดังต่อไปนี  นอกจากจะต้ องเป็ นไปตามที"กําหนดในข้ อ (ก)
แล้ ว จะต้ องเป็ นกรณี ที"เป็ นเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ (Board of
Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย
1.

การจําหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบ 1 (หนึง" ) ปี นับแต่วนั ที"กองทรัสต์ได้ มาซึง" ทรัพย์สินหลัก
นัน

2.

การจําหน่ายทรัพย์สินหลักที"กองทรัสต์ได้ มาซึง" กรรมสิทธิn ให้ แก่เจ้ าของเดิม

ข้ อ 10. นโยบายการลงทุนในทรัพย์ สินอืน
(1)

ประเภทของทรัพย์สินอื"นที"กองทรัสต์จะลงทุน จะต้ องเป็ นไปตามข้ อ 11 และข้ อ 12

(2)

อัต ราส่วนการลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น อื" น จะต้ อ งเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที" กํ าหนดไว้ ใ นประกาศที" เ กี" ย วข้ อ งกับ
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทัว" ไปซึง" ออกตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลม

(3)

ในกรณี ที"ลกู หนี ตามตราสารที"กองทรั สต์ลงทุนผิดนัดชําระหนี  หรื อมีพฤติการณ์ ว่าจะไม่สามารถชําระหนีไ ด้
ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ในเรื" องเดียวกันที"กําหนดไว้ สําหรั บกองทุนรวมทั"วไปที"ออก
ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลม

ข้ อ 11. ขอบเขตประเภททรัพย์ สินอืน ทีกองทรัสต์ จะลงทุน
(1)

พันธบัตรรัฐบาล

(2)

ตัวv เงินคลัง
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(3)

พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ที"รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบุคคลที"มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
 นเป็ นผู้ออก และมีกระทรวงการคลัง
เป็ นผู้คํ าประกันต้ นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื"อนไข

(4)

เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชื"อที"อยู่อาศัย

(5)

บัตรเงินฝากที"ธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้ าแฝง

(6)

ตัวv แลกเงินหรื อตัวv สัญญาใช้ เงินที"ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล หรื อผู้คํา ประกัน โดยไม่มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้ าแฝง ทัง นี  การรั บรอง รั บอาวัล หรื อคํา
ประกัน แล้ วแต่กรณี ตามข้ อนี  ต้ องเป็ นการรั บรองตลอดไป รั บอาวัลทัง จํ านวน หรื อคํ าประกันต้ นเงินและ
ดอกเบีย เต็มจํานวนอย่างไม่มีเงื"อนไข ทัง นี  การรั บรอง รั บอาวัล หรื อคํ าประกัน แล้ วแต่กรณี ต้ องเป็ นการ
รับรองตลอดไป รับอาวัลทังจํ
 านวน หรื อคํ าประกันต้ นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงื"อนไข

(7)

หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที"จะซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี  หรื อกองทุนรวมอื"นที"มี
นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี หรื อเงินฝาก ทังนี
  ในกรณีที"เป็ นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ ต้ องเป็ นไป
ตามเงื"อนไขดังต่อไปนี 
(ก)

เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที"อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้ าน
หลักทรั พย์ และตลาดซื อขายหลักทรั พย์ ที"เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization of
Securities Commissions (IOSCO) หรื อเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที"มีการซื อขาย
ในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที"เป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)

(ข)

กองทุนรวมต่างประเทศนัน มีนโยบายการลงทุนในทรั พย์ สินประเภทและชนิดเดียวกับทรั พย์ สินที"
กองทรัสต์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ

(ค)

กองทุนรวมต่างประเทศนันจั
 ดตังขึ
 นเพื"อผู้ลงทุนทัว" ไป

(8)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื"น ทังนี
  เฉพาะที"จดั ตังขึ
 น ตาม
กฎหมายไทย

(9)

ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที"จดั ตังตามกฎหมายต่

างประเทศ ไม่วา่ กองทรัสต์นนจะจั
ั  ดตังใน

รู ปบริ ษัท กองทรัสต์ หรื อรู ปแบบอื"นใด ทังนี
  ต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี 
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(10)

(ก)

Real Estate Investment Trust นันจั
 ดตังขึ
 นสําหรับผู้ลงทุนทัว" ไป และอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ
หน่วยงานที"กํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที"เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO

(ข)

มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หุ้นสามัญของบริ ษัทที"มีรายชื"ออยู่ในหมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรั พย์ ในตลาดซือ ขายหลักทรั พย์ ที"เป็ นสมาชิกของ WFE หรื อหุ้นสามัญของบริ ษัทที" มี
ลักษณะธุรกิจเทียบเคียงได้ กบั หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

(ค)

มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที"เป็ นสมาชิกของ WFE หรื อมีการรับซื อคืนโดยผู้ออกตราสาร

สัญญาซื อขายล่วงหน้ า เฉพาะกรณีที"ทําสัญญาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื"อป้องกันความเสี"ยงของกองทรัสต์

ข้ อ 12. การลงทุนในหุ้นของนิตบิ ุคคลซึงเป็ นผู้เช่ าทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์
กองทรั สต์ ส ามารถลงทุน ในหุ้นของนิ ติบุค คลซึ"ง เป็ นผู้เ ช่ าทรั พย์ สิ น หลัก ของกองทรั สต์ ไ ด้ เมื" อ เป็ นไปตามเงื" อ นไข
ดังต่อไปนี 
(1)

สัญญาเช่ากําหนดค่าเช่าโดยอ้ างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และ

(2)

เป็ นการลงทุนในหุ้น ที" ใ ห้ สิท ธิ พิเ ศษเพื" อ ประโยชน์ ใ นการอนุมัติ การดําเนิ นงานบางประการของนิ ติบุคคล
(Golden Share) ตามที"ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของนิติบคุ คลนัน ไม่เกิน 1 (หนึง" ) หุ้น

ข้ อ 13. การจัดหาผลประโยชน์ ของกองทรัสต์
กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้ โดยเป็ นไปตามเงื"อนไขดังต่อไปนี 
(1)

กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์ สินหลักได้ โดยการให้ เช่า การให้ เช่าช่วง หรื อการให้ ใช้ หรื อ
ให้ บริ การพื นที"ทํานองเดียวกับการให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการให้ บริ การที"เกี"ยวเนื"องกับการดังกล่าวด้ วย
และห้ ามมิให้ มีการดําเนินการในลักษณะใดที"เป็ นการใช้ กองทรั สต์เพื"อประกอบธุรกิจอื"น เช่น ธุรกิจโรงแรม
หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น

(2)

ในกรณีที"กองทรัสต์จะให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์แก่บคุ คลที"จะนําอสังหาริ มทรัพย์นนไปประกอบธุ
ั
รกิจที"กองทรัสต์
ไม่สามารถดําเนินการได้ เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น ต้ องมีข้อตกลงที"ให้ กําหนดค่า
เช่าส่วนใหญ่เป็ นจํานวนที"แน่นอนไว้ ล่วงหน้ า และหากจะมีส่วนที"อ้างอิงกับผลประกอบการของผู้เช่า จํานวน
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เงินค่าเช่าสูงสุดที"อ้างอิงกับผลประกอบการนัน จะไม่เกินกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจํานวนเงินค่าเช่าที"
กําหนดไว้ แน่นอนล่วงหน้ า
(3)

กองทรัสต์จะไม่ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์แก่บคุ คลที"มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะนําอสังหาริ มทรัพย์นนไปใช้
ั
ประกอบ
ธุ ร กิ จ ที" ขัด ต่ อ ศี ล ธรรมหรื อ ไม่ช อบด้ ว ยกฎหมาย โดยการให้ เ ช่ า ในแต่ ล ะครั ง จะจัด ให้ มี ข้ อ ตกลงเพื" อ ให้
กองทรัสต์สามารถเลิกสัญญาเช่าได้ หากปรากฏว่าผู้เช่านําอสังหาริ มทรัพย์ไปใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

(4)

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที"ในการดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้ อยู่ในสภาพดีพร้ อมต่อการจัดหารายได้ ซึง" รวมถึง
การจัดให้ มีการประกันภัยที"เพียงพอตลอดระยะเวลาที"กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักด้ วย ซึง" การประกันภัย
นี อย่างน้ อยต้ องครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยที"อาจเกิดขึ นกับอสังหาริ มทรัพย์ และการประกันภัยความรับ
ผิดต่อบุคคลภายนอกที"อาจได้ รับความเสียหายจากอสังหาริ มทรัพย์หรื อจากการดําเนินการในอสังหาริ มทรัพย์

ข้ อ 14. การกู้ยมื เงินของกองทรัสต์ และการก่ อภาระผูกพันใดๆ แก่ ทรัพย์ สินของกองทรัสต์
กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันได้ ภายใต้ เงื"อนไขดังต่อไปนี 
(1)

เป็ นการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันเพื"อการบริ หารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึง" รวมถึงเพื"อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี 
(ก)

ปรั บปรุ งหรื อซ่อ มแซมอสังหาริ ม ทรั พย์ ของกองทรั สต์หรื ออสังหาริ มทรั พย์ ที"กองทรั สต์มีสิทธิ การ
เช่า หรื อ สิท ธิ ค รอบครอง ให้ อยู่ในสภาพดีและมีความพร้ อมที" จะใช้ ห าผลประโยชน์ รวมถึงการ
ปรับปรุ งภาพลักษณ์ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว

(ข)

ปรั บปรุ ง ซ่อมแซม หรื อหามาทดแทนซึ"งสังหาริ มทรั พย์ หรื ออุปกรณ์ ที"เกี"ยวข้ องกับอสังหาริ มทรั พย์
ของกองทรั สต์หรื ออสังหาริ มทรั พย์ ที"กองทรั สต์มีสิทธิ การเช่าหรื อสิทธิ ครอบครอง ให้ อยู่ในสภาพดี
และมีความพร้ อมที"จะใช้ หาผลประโยชน์

(ค)

ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ"มเติมบนที"ดินที"มีอยู่แล้ วซึง" เป็ นของกองทรั สต์หรื อที"กองทรั สต์มีสิทธิการ
เช่าหรื อสิทธิครอบครอง เพื"อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรั สต์

(ง)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ"มเติม

(จ)

เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์
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(ฉ)

ปรับโครงสร้ างเงินกู้ยืม หรื อการกู้ยืมเพื"อนําไปชําระหนี เงินกู้ยืมฉบับเดิม (Refinance)

(ช)

ป้องกันความเสี"ยงทางด้ านอัตราแลกเปลี"ยนเงิ นตรา และ/หรื อ ป้องกันความเสี"ยงทางด้ านอัตรา
ดอกเบี ย อันเนื"องมาจากการกู้ยืมเงินหรื อออกตราสารหนี 

(ซ)

เหตุจําเป็ นอื"นใดที"ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรสําหรับการบริ หารจัดการกองทรัสต์

ทังนี
  ผู้จดั การกองทรัสต์จะกู้ยืมเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรั สต์เป็ นสําคัญ
ทั ง นี  ในกรณี ที" ก องทรั ส ต์ ล งทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สัง หาริ ม ทรั พ ย์ การกู้ ยื ม เงิ น เพื" อ
วัตถุประสงค์ตามที"กําหนดในข้ อ (ก) (ข) หรื อ (ค) ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที"เหลืออยู่
ตามสัญญาเช่าด้ วย
(2)

กองทรัสต์อาจกําหนดวิธีการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึ"ง
หรื อหลายวิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึ"งซึง" หมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อการเข้ าทําสัญญาไม่ว่าใน
รู ปแบบใดที"มีความหมายหรื อเนื อหาสาระที"แท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน ดังนี 
(ก)

การกู้ยืมเงิน ขอสินเชื"อ เบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบุคคล หรื อสถาบันการเงิน ทังในประเทศ

และ/หรื อ
ต่างประเทศ ซึ"ง รวมถึง บริ ษัท ประกัน ภัย ซึ"ง จัด ตัง ขึน ตามกฎหมายเกี" ย วข้ อ งกับ ประกัน ภัย และ
กองทรัสต์อาจพิจารณาให้ หลักประกันในการชําระเงินกู้ยืมดังกล่าวด้ วย นอกจากนี  กองทรัสต์อาจทํา
สัญญาซื อขายล่วงหน้ า หรื อซื อขายตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิน (Derivative Product) เพื"อป้องกัน
ความเสี"ยงของกองทรัสต์จากอัตราแลกเปลี"ยน และ/หรื อ อัตราดอกเบี ยที"เกิดขึ นจากการกู้ยืมเงินไม่
ว่าทังจํ
 านวนหรื อบางส่วน เช่น สัญญาแลกเปลี"ยนอัตราแลกเปลี"ยน (Cross Currency Swap) หรื อ
สัญญาแลกเปลี"ยนอัตราดอกเบี ย (Interest Rate Swap) เป็ นต้ น หรื อ

(ข)

การออกตราสาร การออกตราสารหนี  ไม่ว่าระยะสัน และระยะยาว เพื" อจํ าหน่ายให้ แก่ผ้ ูลงทุนทัง
ประเภทบุคคลและสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที"
เกี"ยวข้ อง และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้ หลักประกันที"เกี"ยวข้ องกับการออกตราสารดังกล่าวด้ วย

ทังนี
  ผู้จดั การกองทรั สต์จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพัน
เหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพื"อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันตามที"กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี  และกฎหมายที"
เกี" ยวข้ อง โดยไม่ต้องขอมติอนุมัติจากที" ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ เท่าที" ไม่ขัดกับกฎหมายและสัญญาก่อตัง
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ทรัสต์ฉบับนี  อย่างไรก็ดี ในกรณีที"กองทรัสต์นําทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชําระเงิน
กู้ยืมซึ"งรวมถึงการเพิ"มวงเงิ นหลักประกันให้ แก่ผ้ ูให้ ก้ ูรายเดิมจากหลักประกันที"มีอยู่แล้ ว ตามวิธีการในข้ อ
14(2) ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายอื"นที"เกี"ยวข้ อง
โดยทรัสตีจะเป็ นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้ าทําสัญญาเพื"อกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์หรื ออาจมอบอํานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์ตามสัญญาดังกล่าวแทนได้
(3)

ในกรณีที"กองทรัสต์มีการกู้ยืมเงิน ให้ มลู ค่าการกู้ยืมไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ"งดังต่อไปนี  เว้ นแต่การ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ"มเติม
(ก)

ร้ อยละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์

(ข)

ร้ อยละ 60 (หกสิ บ) ของมูล ค่าทรั พย์ สิน รวมของกองทรั สต์ ในกรณี ที"ก องทรั สต์ มีอันดับความ
น่าเชื"อถืออยู่ในอันดับที"สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึง" เป็ นอันดับความน่าเชื"อถือครั ง
ล่าสุด ที" ไ ด้ รั บ การจัด อัน ดับ โดยสถาบัน การจัด อัน ดับ ความน่ าเชื" อ ถื อ ที" ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 (หนึง" ) ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน

การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ให้ หมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อเข้ าทําสัญญาไม่วา่ ในรู ปแบบใดที"มีความ
มุง่ หมายหรื อเนื อหาสาระที"แท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน
(4)

(5)

การก่ อ ภาระผูก พัน ของกองทรั ส ต์ ให้ ก ระทํ าได้ เ ฉพาะกรณี ที" จํ า เป็ นและเกี" ย วข้ อ งกับ การบริ ห ารจัด การ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี 
(ก)

การก่อภาระผูกพันซึง" เกี"ยวเนื"องกับการทําข้ อตกลงหลักที"กองทรัสต์สามารถกระทําได้ ตามข้ อกําหนด
ในประกาศที" ทจ. 49/2555 ประกาศ และกฎหมายอื"น ที" เกี" ยวข้ อง เช่น การนํ าทรั พย์ สิ นของ
กองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชําระเงินกู้ยืมตามข้ อนี 

(ข)

การก่อภาระผูกพันที"เป็ นเรื" องปกติในทางพาณิชย์หรื อเป็ นเรื" องปกติในการทําธุรกรรมประเภทนัน

การกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพันกับบุคคลที"เกี"ยวโยงกันของทรัสตี
ภายใต้ บงั คับของข้ อ 14(2) กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันกับบุคคลที"เกี"ยวโยงกันของทรัสตีได้
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ข้ อ 15. การประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินและมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
(1)

(2)

การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักที"กองทรัสต์ลงทุนจะต้ องดําเนินการตามที"กําหนดไว้ ดงั ต่อไปนี 
(ก)

ผู้ประเมินมูลค่าทรั พย์ สินต้ องเป็ นบุคคลที"ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. เกี"ยวกับการให้ ความเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก

(ข)

การประเมินมูลค่าต้ องไม่กระทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 (สอง) ครัง

(ค)

ในกรณีดงั ต่อไปนี  ต้ องประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบที"มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไปเพื"อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน
1.

เมื"อกองทรัสต์จะได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง" ทรัพย์สินหลัก โดยให้ ประเมินล่วงหน้ าได้ เป็ นเวลา
ไม่เกิน 1 (หนึง" ) ปี

2.

เมื"อครบกําหนด 2 (สอง) ปี นับแต่วนั ที"มีการประเมินมูลค่าเต็มรู ปแบบครัง ล่าสุด

3.

เมื" อ ปรากฏเหตุก ารณ์ ห รื อ การเปลี" ย นแปลงใดๆ อัน อาจมีผ ลกระทบต่อ การด้ อ ยค่าของ
อสังหาริ มทรัพย์ที"กองทรัสต์ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ

4.

เมื"อทรัสตีหรื อผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ร้องขอ

(ง)
มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุก 1 (หนึง" ) ปี นับแต่วนั ที"มกี ารประเมินมูลค่าเต็มรู ปแบบครัง ล่าสุด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value: NAV)
หลักเกณฑ์การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
การคํานวณและรายงานมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทรั สต์และมูลค่าหน่วยทรั สต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี 
(ก)

ให้ ใช้ ราคาดังต่อไปนี 
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1.

ราคาที"ได้ จากการประเมินมูลค่าหรื อสอบทานการประเมินมูลค่าครัง ล่าสุด แล้ วแต่กรณี เว้ น
แต่ในกรณี ที"เป็ นการคํานวณมูลค่าในช่วงเวลาตังแต่
 การลงทุนในทรั พย์ สินหลักจนถึงวัน
ก่อนวันสอบทานการประเมินมูลค่าครัง แรก ให้ ใช้ ราคาที"ได้ มาซึง" ทรัพย์สินหลัก
ในการคํานวณการประเมินมูลค่าหรื อการสอบทานการประเมินมูลค่าตามวรรคหนึ"งต้ อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที"กําหนดในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี ด้ วย

2.

(ข)

ราคาที"เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที"สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด ในกรณีที"เป็ น
ทรัพย์สินอื"นนอกจากข้ อ 15(2)(ก)1. ข้ างต้ น

ให้ ใช้ ตวั เลขทศนิยมดังต่อไปนี 
1.

คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยม 2 (สอง) ตําแหน่งและปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

2.

คํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์เป็ นตัวเลขทศนิยม 5 (ห้ า) ตําแหน่งและปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่ใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยม 4 (สี") ตําแหน่งและตัดทศนิยมตําแหน่งที" 5 (ห้ า) ทิ ง

ในกรณีที"มีเศษเหลือจากการปั ดเศษตามวรรคหนึง" ข้ างต้ น ให้ นําเศษนันรวมคํ

านวณเข้ าเป็ นทรัพย์สิน
ในกองทรัสต์
เงือนไขเพิมเติม:
สําหรับวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยทรัสต์ จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที"กําหนดไว้ ใน
ข้ อ 15(2) นี  เว้ นแต่กรณีที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข
เปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด สัง" การ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื"น ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน
ข้ อ 16. การทําธุรกรรมระหว่ างกองทรัสต์ กบั ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือบุคคลทีเกีย วโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
(1)

ในด้ านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมที"เข้ าลักษณะตามข้ อ 8(2)(ก)

(2)

ในด้ านระบบในการอนุมตั ิ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
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(ก)

ขอความเห็นชอบจากทรั สตีว่าเป็ นธุรกรรมที" เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนีแ ละกฎหมายที"
เกี"ยวข้ องแล้ ว

(ข)

ในกรณีที"เป็ นธุรกรรมที"มีมลู ค่าเกินกว่า 1,000,000 (หนึ"งล้ าน) บาท หรื อตังแต่
 ร้อยละ 0.03 (ศูนย์จุด
ศูนย์สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรั สต์ขึน ไป แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย

(ค)

ในกรณีที"เป็ นธุรกรรมที"มีมลู ค่าตังแต่
 20,000,000 (ยี"สิบล้ าน) บาทขึ นไป หรื อเกินร้ อยละ 3 (สาม)
ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทรั สต์ แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับมติของที"ประชุมผู้ถือ
หน่ วยทรั สต์ ด้ วยคะแนนเสี ย งไม่น้ อยกว่า 3/4 (สามในสี" ) ของจํ านวนเสี ย งทัง หมดของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในกรณี ที"ธุรกรรมตามวรรคหนึ"งเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ"งทรัพย์ สินหลัก การคํานวณมูลค่าจะคํานวณ
ตามมูลค่าการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง" ทรัพย์สินทังหมดของแต่

ละโครงการที"ทําให้ โครงการนันๆ
 พร้ อมจะหา
รายได้ ซึง" รวมถึงทรัพย์สินที"เกี"ยวเนื"องกับโครงการนันด้
 วย
(3)

กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องเป็ นไปตามข้ อ 8(2)(ค)
โดยอนุโลม และในกรณีที"เป็ นการขอมติที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมต้ องมีความเห็นของที"
ปรึกษาทางการเงินเพื"อประกอบการขอมติที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย

การอนุมตั ิตามวรรคหนึง" (2) และกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตาม
วรรคหนึง" (3) จะกําหนดข้ อยกเว้ นสําหรับการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที"เกี"ยวโยง
กันกับผู้จดั การกองทรัสต์ที"ได้ แสดงข้ อมูลไว้ อย่างชัดเจนแล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และ
หนังสือชี ชวนก็ได้ ซึ"ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กัด เพี ย ง การจ่ า ยค่ าธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่ ายจากกองทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูจัด การ
กองทรั ส ต์ และ/หรื อ ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ไม่เ กิ น อัต ราที" ไ ด้ ร ะบุไ ว้ ใ นแบบแสดงรายการข้ อ มูล การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์
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ข้ อ 17. การทําธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทรัสต์ กบั ทรัสตี
(1)

ในการจัดการกองทรัสต์ ห้ ามมิให้ ทรัสตีกระทําการใดอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการ
กระทํานันจะต้
 องเป็ นไปเพื"อประโยชน์ของทรัสตีเองหรื อประโยชน์ของผู้อื"น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนใน
การทําหน้ าที"เป็ นทรัสตี หรื อทรัสตีแสดงให้ เห็นได้ ว่าได้ จดั การกองทรัสต์ในลักษณะที"เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลที"เกี"ยวข้ องให้ ผ้ รู ับประโยชน์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ วตามที"กําหนดในข้ อ 17(3) โดยผู้รับประโยชน์ที"
ได้ ทราบข้ อมูลดัง กล่าวมิ ได้ แสดงการคัด ค้ านตามที" กํ าหนดในข้ อ 17(4) ทัง นี  การเปิ ดเผยข้ อมูล และการ
คัดค้ านดังกล่าวให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที"สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2)

ทรัสตีจะกระทําการใดที"เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ หรื ออาจทําให้ ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระ
มิได้ เว้ นแต่เป็ นธุรกรรมที"เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 

(3)

(4)

(ก)

เป็ นธุรกรรมที"มีมาตรการหรื อกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็ นธรรมของธุรกรรมดังกล่าว

(ข)

ในกรณีที"เป็ นการทําธุรกรรมที"เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ ของกองทรั สต์ต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที"
เกี"ยวข้ องให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยบุคคลดังกล่าวไม่คดั ค้ านหรื อคัดค้ าน
ในจํานวนที"น้อยกว่าหลักเกณฑ์ตามที"กําหนดในข้ อ 17(4)

การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะดังต่อไปนี  ให้ ถือเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้
ลงทุน ก่อนการเข้ าทําธุรกรรมที"เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
(ก)

เป็ นการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที"เกี"ยวกับเรื" องดังกล่าว หรื อ
ช่องทางอื"นใดที"ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถเข้ าถึงข้ อมูลการจะเข้ าทําธุรกรรมได้ อย่างทัว" ถึง

(ข)

มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้ อมูลที"สมเหตุสมผล ซึง" ต้ องไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี") วัน

(ค)

มีการเปิ ดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดค้ านที"ชดั เจน โดยระยะเวลาดังกล่าว
ต้ องไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี") วัน เว้ นแต่ในกรณี ที"มีการขอมติผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ เพื" อเข้ าทํ าธุรกรรม
ดังกล่าว ให้ การคัดค้ านกระทําในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนั 

ในกรณีที"ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้ านอย่างชัดเจนตามวิธีการที"มีการเปิ ดเผยตามข้ อ 17(3)(ค) ในจํานวน
เกินกว่า 1/4 (หนึง" ในสี") ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

ทรัสตีจะกระทําหรื อยินยอมให้ มีการ
ทําธุรกรรมที"เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้
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ข้ อ 18. การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์
(1)

ผู้จัดการกองทรั สต์มีหน้ าที"และความรั บผิดชอบในการจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์ต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรั พย์ ทรั สตี และผู้ถือหน่วยทรั สต์ ซึ"งรวมถึงการจัดส่งรายงานประจําปี ของกองทรั สต์
ให้ แก่ทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี

(2)

กองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าปรับหรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที"ผ้ ูจดั การกองทรัสต์ไม่เปิ ดเผย
ข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เป็ นปั จจุบนั ตามหลักเกณฑ์ที"กําหนด หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นเท็จ ปกปิ ดข้ อมูลที"
ควรต้ อ งแจ้ ง ให้ ท ราบหรื อ ข้ อ ความที" อ าจทํ า ให้ สํ า คัญ ผิ ด เกี" ย วกับ การดํ า เนิ น งานหรื อ ฐานะการเงิ น ของ
กองทรัสต์
ทังนี
  การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที" ทจ. 51/2555
เรื" องหลักเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี"ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของทรัสต์เพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที" 21 พฤศจิกายน 2555 และที"จะได้ มีการแก้ ไขเพิ"มเติม และ
กฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้ อง

ข้ อ 19. การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์
(1)

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของกําไร
สุทธิที"ปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปี ละ 2 (สอง) ครัง และจะจ่ายภายใน 90 (เก้ าสิบ)
วันนับแต่วนั สิ นรอบปี บัญชีหรื อรอบระยะเวลาบัญชีที"มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน แล้ วแต่กรณี
กําไรสุทธิที"ปรับปรุ งแล้ วตามวรรคหนึง" ให้ หมายถึงกําไรสุทธิที"อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์
ในกรณีที"กองทรัสต์มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จดั การกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
ในกรณีที"ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ ตอบแทนได้ ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดการกองทรั สต์
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์

(2)

ในกรณี ที" ก องทรั ส ต์ ยัง มี ย อดขาดทุน สะสมอยู่ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะไม่จ่ ายประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์
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เงือนไขเพิมเติม :
(1)

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้ าประโยชน์ตอบแทนที"จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปี บัญชี
มีมลู ค่าตํ"ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ"งศูนย์) บาท ผู้จัดการกองทรั สต์สงวนสิทธิที"จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนในครัง นันและให้

ยกไปจ่ายประโยชน์ ตอบแทนพร้ อมกันในงวดสิ นปี บัญชีตามวิธีการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนที"กําหนดไว้
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที"ระบุไว้ เว้ น
แต่กรณี ที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ ไขเปลี"ยนแปลง เพิ" มเติม ประกาศ กํ าหนด สั"ง การ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื"น ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน

(2)

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะจ่ ายประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ต ามสัด ส่ว นการถื อ หน่ วยของผู้ถื อ
หน่ วยทรั ส ต์ แ ต่ ล ะราย ทัง นี  ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ข อสงวนสิ ท ธิ ใ นการจ่ ายประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ
หน่วยทรัสต์ที"ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที"กําหนดในประกาศที" ทจ. 49/2555
เฉพาะในส่วนที"เกินหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดงั กล่าว และให้ ประโยชน์ ตอบแทนในส่วนที" ไม่อาจจ่าย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื"นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์

(3)

ผู้จดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราประโยชน์ตอบแทน
โดยการแจ้ ง ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที" มี ชื" อ อยู่ ใ นทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ณ วัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นผ่ า นระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และแจ้ งให้ ทรัสตีทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

(4)

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อเป็ นเช็ค
ขีดคร่ อมเฉพาะสัง" จ่ายในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามชื"อและที"อยู่ที"ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
ในกรณีที"ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้ สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่นําประโยชน์ ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพื"อ
การอื"นใดนอกจากเพื"อประโยชน์ของกองทรัสต์

(5)

ข้ อ 20. การขอมติและการประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์
(1)

ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่านัน
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(2)

(3)

เหตุใ นการขอมติ แ ละการประชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต้ อ งเป็ นไปตามที" กํ า หนดไว้ ดัง ต่อ ไปนี  และผู้ จัด การ
กองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีดงั ต่อไปนี 
(ก)

การประชุมสามัญประจํ าปี ซึ"งต้ องจัดให้ มีขึน ภายใน 4 (สี") เดือนนับแต่วันสิ นรอบปี บัญชี ของ
กองทรัสต์

(ข)

การประชุมวิสามัญในกรณีดงั ต่อไปนี 
1.

เมื"อผู้จัดการกองทรั สต์ เห็น สมควรให้ เรี ย กประชุม ผู้ถือ หน่วยทรั ส ต์ เพื" อประโยชน์ ใ นการ
จัดการกองทรัสต์

2.

เมื"อผู้ถือหน่วยทรั สต์ ซึ"งถื อหน่วยทรั สต์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของจํ านวน
หน่วยทรั สต์ ที"จําหน่ายได้ แล้ วทัง หมด เข้ าชื" อกันทํ าหนังสือขอให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ เรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือนัน
ทัง นี  ผู้จัดการกองทรั สต์จะต้ องดําเนินการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ภายใน 1
(หนึง" ) เดือนนับแต่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์

อนึ"ง หากผู้จัดการกองทรั สต์ ไม่ได้ ดําเนินการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึง" ทรัสตีจะดําเนินการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เองก็
ได้
การเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์จดั ทําหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยระบุสถานที" วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื" องที"จะเสนอต่อที"ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร และระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื" องที"จะ
เสนอเพื" อทราบ เพื"ออนุมตั ิ หรื อเพื"อพิ จารณา แล้ วแต่กรณี รวมทัง ความเห็นของผู้จัดการกองทรั สต์ ในเรื" อง
ดังกล่าว ซึ"ง รวมถึงผลกระทบที" ผ้ ูถื อหน่วยทรั ส ต์ อาจได้ รับจากการลงมติในเรื" อ งนัน และจัด ส่งให้ แก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทังนี
  ให้ ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่ง
ท้ องถิ"นอย่างน้ อย 1 (หนึง" ) ฉบับไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมด้ วย

(4)

การมอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื"นเข้ าประชุม และออกเสียงแทนตน
ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที"และลายมือชื"อของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที"มอบฉันทะ
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หนังสือมอบฉันทะนี จะต้ องมอบให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ หรื อผู้ที"ผ้ ูจดั การกองทรัสต์กําหนด ณ ที"ประชุม ก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(5)

(6)

องค์ประชุม
(ก)

การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีผ้ ูถือหน่วยทรั สต์และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยทรั สต์ (ถ้ ามี)
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี"สิบห้ า) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ"งหนึ"งของจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั
และต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ"งในสาม) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที"จําหน่ายได้
แล้ วทังหมด

จึงจะเป็ นองค์ประชุม

(ข)

ในกรณีที"ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง ใด เมื"อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 (หนึ"ง) ชัว" โมงและ
จํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ซงึ" มาเข้ าร่ วมการประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที"กําหนดไว้ ใน (ก) หาก
ว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นนได้
ั  เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้ อ 20(2)(ข)2. ให้ การ
ประชุ ม เป็ นอัน ระงั บ ไป หากการประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ นั น มิ ไ ด้ ถู ก เรี ย กประชุ ม เพราะผู้ ถื อ
หน่วยทรั สต์ร้องขอตามข้ อ 20(2)(ข)2. ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์เรี ยกนัดประชุมใหม่และให้ ส่งหนังสือ
เชิญประชุมไปยังผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง หลังนี ไม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม

ประธานที"ประชุม
ให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ แต่งตัง กรรมการรายใดรายหนึ"งซึ"งเป็ นตัวแทนของผู้จัดการกองทรั ส ต์ ทําหน้ าที" เป็ น
ประธานในที"ประชุม ประธานในที"ประชุมมีอํานาจและหน้ าที"ในการดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย
และถูกต้ องตามที"กําหนดไว้ ในข้ อ 20 นี  อย่างไรก็ดี ในกรณีที"ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีสว่ นได้ เสียในเรื" องที"พิจารณา
ให้ ทรั สตีหรื อตัวแทนของทรั สตีแต่งตังบุ
 คคลหนึ"งเพื"อให้ ทําหน้ าที" เป็ นประธานในที"ประชุมสําหรั บวาระนัน ๆ
แทน

(7)

วิธีการนับคะแนนเสียง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 (หนึง" ) เสียงต่อ 1 (หนึง" ) หน่วยทรัสต์ที"ตนถือ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที"มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนต้ องไม่เป็ นผู้ที"มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื" องที"พิจารณา
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(8)

มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
(ก)

ในกรณี ทั"วไป ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ถื อ หน่วยทรั ส ต์ ที" ม าประชุม และมีสิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน

(ข)

ในกรณีดงั ต่อไปนี  ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี") ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทังนี
  เว้ นแต่เป็ นการขอมติและการออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที"มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ตามข้ อ 21
1.

การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ"งทรั พย์สินหลักที"มีมูลค่าตังแต่
 ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์

2.

การเพิ"มทุนหรื อการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ที"มิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ าในสัญญา
ก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี 

3.

การเพิ"มทุนแบบมอบอํานาจทัว" ไปของกองทรัสต์

4.

การทําธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรั สต์หรื อบุคคลที" เกี"ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ ซึ"งมี
ขนาดรายการตังแต่
 20,000,000 (ยี"สิบล้ าน) บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 (สาม) ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า

5.

การเปลี"ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

6.

การถอดถอนหรื อการแต่งตัง ทรั สตีตามข้ อกํ าหนดที" เกี" ยวข้ องกับการเปลี"ยนแปลงทรั ส ตี
ตามที"ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี 

7.

การถอดถอนหรื อ การแต่ ง ตัง ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต ามข้ อกํ า หนดที" เ กี" ย วข้ องกั บ การ
เปลี" ย นแปลงผู้จัด การกองทรั ส ต์ ตามที" ไ ด้ กํ าหนดไว้ ใ นสัญ ญาก่ อ ตัง ทรั ส ต์ ฉ บับ นี  และ
สัญญาแต่งตังผู
 ้ จดั การกองทรัสต์

8.

การแก้ ไขเพิ"มเติมสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี ในเรื" องที"กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมี
นัยสําคัญ

33

9.
(9)

การเลิกกองทรัสต์

มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที"จะเป็ นผลให้ กองทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์มีลกั ษณะที"ขดั หรื อแย้ งกับสัญญา
ก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี  หรื อหลักเกณฑ์ อื"นตามพ.ร.บ. หลักทรั พย์ ฯ หรื อพ.ร.บ. ทรั สต์ ฯ ให้ ถือว่ามตินัน ไม่มีผล
บังคับ

ข้ อ 21. การขอมติและการออกเสี ยงลงคะแนนของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ในกรณีทีมกี ารแบ่ งหน่ วยทรัสต์
(1)

การขอมติในเรื" องที"มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกชนิด เช่น การเลิกกองทรัสต์ เป็ นต้ น ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรั สต์แต่ละชนิดเกินกึ"งหนึ"งของจํานวนเสียงทัง หมดของผู้ถือหน่วยทรั สต์แต่ละ
ชนิดที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงด้ วย

(2)

การขอมติในเรื" องที"มีผลกระทบต่อสิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ชนิดหนึ"งชนิดใด เช่น การคิดค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเพิ"มเติม เป็ นต้ น ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ขอมติเฉพาะจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
ชนิดนัน

ข้ อ 22. การจํากัดสิ ทธิในการรั บประโยชน์ ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์ ตอบแทน และสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ของผู้ถือหน่ วยทรัสต์
(1)

ผู้ถือหน่วยทรั สต์ที"ถือหน่วยทรั สต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามประกาศที" ทจ. 49/2555 ไม่มีสิทธิ ในการ
ได้ รับประโยชน์ ตอบแทนจากหน่วยทรั สต์ ทัง นี  เฉพาะในส่วนที"เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดัง กล่ า ว และให้ ประโยชน์ ต อบแทนในส่ ว นที" ไ ม่ อ าจจ่ า ยแก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ดัง กล่ า วตกเป็ นของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์รายอื"นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์

(2)

ในกรณี ที" กองทรั ส ต์ ลงทุนในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที"ตัง อยู่ใ นประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ หรื อ ข้ อ กํ าหนดที"
เกี" ยวข้ องกับอสังหาริ มทรั พย์ นัน กํ าหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไว้ ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ จะ
จัดสรรหน่วยทรัสต์แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ หรื อข้ อกําหนดนันด้
 วย
ในกรณี ที"กองทรั สต์ ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ตามวรรคหนึ"งหลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรื อ
ข้ อกําหนดที"เกี"ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์นนมี
ั  การกําหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไว้ แตกต่างกัน
ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั สรรหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนที"กําหนดไว้ ตํ"าสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรื อข้ อกําหนด
นัน
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(3)

(4)

จํากัดสิทธิในการใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี 
(ก)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที"ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที"กําหนดในประกาศที"
ทจ. 49/2555 ทังนี
  เฉพาะในส่วนที"เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว

(ข)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที"มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื" องที"ขอมติ

ในกรณีที"ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามประกาศที" ทจ. 49/2555 ให้ ผ้ ูจดั การ
กองทรัสต์ดําเนินการดังต่อไปนี 
(ก)

แจ้ งให้ บคุ คลดังกล่าวทราบโดยไม่ชกั ช้ าถึงข้ อจํากัดสิทธิเกี"ยวกับการออกเสียงลงคะแนน และการรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามที"กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี 

(ข)

รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้ า) วันทําการนับแต่วนั ที"ผ้ ูจดั การกองทรัสต์ร้ ู หรื อควรรู้ ถึง
เหตุดงั กล่าว

ข้ อ 23. ทรัสตี
(1)

คุณสมบัติของทรัสตี
ทรั ส ตีต้ องเป็ นผู้มีคุณสมบัติแ ละไม่มีลักษณะต้ อ งห้ ามและเป็ นผู้ได้ รับ อนุญาตจากสํานัก งาน ก.ล.ต. ให้
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
ทังนี
  ระหว่างการปฏิบตั ิหน้ าที"เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ หากปรากฏข้ อเท็จจริ งในภายหลังว่าทรัสตีขาดความ
เป็ นอิสระตามกฎหมายหลักทรั พย์ และกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง ให้ ทรัสตีแจ้ งกรณี ดงั กล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
พร้ อมทังแสดงมาตรการที

"สมเหตุสมผลและน่าเชื"อได้ ว่าจะทําให้ ทรัสตีสามารถปฏิบตั ิหน้ าที"ได้ อย่างเป็ นอิสระ
ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที"ปรากฏข้ อเท็จจริ งดังกล่าว และให้ ดําเนินการตามมาตรการที"แสดงไว้ นัน
เว้ นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะมีคําสัง" เป็ นอย่างอื"น

(2)

การแต่งตัง และการเปลี"ยนแปลง ตลอดจนค่าตอบแทนทรัสตี
(ก)

การแต่งตังทรั
 สตี
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ทรัสตีได้ รับการแต่งตังโดยผลของสั

ญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี  หากมีการเปลี"ยนแปลงทรัสตี ทรัสตีที"จะ
ได้ รับการแต่งตังจะต้
 องมีคณ
ุ สมบัติตามที"กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี  และต้ องได้ รับมติ
อนุมตั ิจากที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที"ระบุไว้ ในข้ อ 20(8)(ข)
(ข)

การเปลี"ยนแปลงทรัสตี
1.

เหตุแห่งการเปลี"ยนแปลงทรัสตี
1.1

ทรั สตีลาออกจากการทําหน้ าที" โดยทรั สตีได้ แจ้ งการลาออกเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่า 90 (เก้ าสิบ) วัน ก่อนวันที"การ
ลาออกมีผลบังคับ ทังนี
  การลาออกดังกล่าวจะต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์

1.2

ทรั ส ตี จ งใจฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ปฏิ บัติ ต ามหน้ าที" หรื อ ข้ อ ตกลงที" เ ป็ นสาระสําคัญ ใดๆ
ตามที"ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี  หรื อผิดคํารับรองที"เป็ นสาระสําคัญใดๆ
ตามที"ให้ ไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี  และการดังกล่าวมีผลกระทบอย่างร้ ายแรง
ต่ อ การดูแ ลจัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ การจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น หลัก
และทรั สตีไม่สามารถดําเนิ นการแก้ ไขและปฏิ บัติให้ ถูกต้ องตามสัญญาภายใน
180 (หนึ"งร้ อยแปดสิบ ) วันนับ จากวันที" ท ราบหรื อ ควรทราบถึง เหตุแห่ งการผิ ด
สัญญานัน หรื อภายในระยะเวลาใดๆ ที"ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน อย่างไรก็ดี คู่สญ
ั ญา
ตกลงที"จะร่ วมกันหารื อโดยสุจริ ตและยุติธรรมเพื"อพิจารณาเหตุการณ์ ดงั กล่าวเป็ น
รายกรณีก่อนที"จะดําเนินการเปลี"ยนแปลงทรัสตี
ทังนี
  ในกรณีที"ทรัสตีฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที"หรื อข้ อตกลง หรื อผิดคํารับรองที"
เป็ นสาระสําคัญใดๆ ตามที"ให้ ไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนีอ นั เนื"องมาจากเหตุ
สุด วิสัย หรื อเหตุก ารณ์ ใ ดๆ ที" อ ยู่นอกเหนื อความควบคุมของทรั สตี ซึ"ง ในกรณี
ดังกล่าว ไม่ถือเป็ นเหตุของการเปลี"ยนแปลงทรัสตีตามสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี 

1.3

ทรั ส ตี ถูก ศาลสั"ง พิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ ศาลมี คํ า สั"ง ให้ ฟืน ฟูกิ จ การของทรั ส ตี ทรั ส ตี เ ลิ ก
กิจการ สิ นสภาพความเป็ นนิติบคุ คล หรื อสิ นสภาพธนาคารพาณิชย์ (แล้ วแต่กรณี)

1.4

ที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที"ระบุไว้ ในข้ อ 20(8)(ข) ให้ เปลี"ยนแปลงทรัสตี
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2.

1.5

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง" พักการประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นการชั"วคราวหรื อสัง"
เพิกถอนการอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี

1.6

ทรั ส ตีขาดคุณ สมบัติใ นการประกอบธุ รกิ จ เป็ นทรั สตีต ามที" กฎหมายที" เ กี" ยวข้ อ ง
กําหนด

การดําเนินการภายหลังเกิดเหตุแห่งการเปลี"ยนแปลงทรัสตี
2.1

เมื"อเกิ ดเหตุแห่งการเปลี"ยนแปลงทรั สตี (ยกเว้ นเหตุแห่งการเปลี"ยนแปลงทรั สตี
ตามที"ระบุไว้ ในข้ อ 23(2)(ข)1.4) ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีหน้ าที"ในการเรี ยกประชุมผู้
ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ เ พื" อ ให้ ที" ป ระชุม ผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ มี มติ แ ต่งตัง ทรั สตี ร ายใหม่เ พื" อ
ปฏิบตั ิหน้ าที"เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ตอ่ ไป โดยวิธีการลงมติให้ เป็ นไปตามที"ระบุไว้
ในข้ อ 20(8)(ข)
ในกรณี ที"เกิ ดเหตุแห่งการเปลี"ยนแปลงทรั สตีตามที" ระบุไว้ ในข้ อ 23(2)(ข)1.4 ให้
ดําเนินการแต่งตังทรั
 สตีรายใหม่เพื" อปฏิบัติหน้ าที"เป็ นทรั สตีของกองทรั สต์ตามที"
กําหนดโดยมติของที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว

2.2

เมื"อเกิดเหตุแห่งการเปลี"ยนแปลงทรัสตี แต่ยงั มิอาจแต่งตังทรั
 สตีรายใหม่ได้ ให้ การ
จัดการกองทรัสต์เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 
2.2.1 ในกรณีที"ทรัสตีลาออก ให้ ทรัสตีรายเดิมทําหน้ าที"ทรัสตีต่อไปจนกว่าทรัส
ตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์
2.2.2 ในกรณี ที"ทรั สตีจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บัติตามหน้ าที" หรื อข้ อตกลงที" เป็ น
สาระสํ าคัญ ใดๆ ตามที" ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 23(2)(ข)1.2 ให้ ท รั ส ตี ร ายเดิ ม ทํ า
หน้ าที"ทรั สตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรั กษาประโยชน์ หรื อการใช้ สิทธิ ใน
กองทรั ส ต์ เ พื" อ มิ ใ ห้ ก องทรั ส ต์ เ สี ย หาย เสื" อ มค่ า หรื อ ไร้ ประโยชน์ จน
กว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์
2.2.3 ในกรณี ที"ทรั สตีถูกศาลสั"งพิ ทักษ์ ทรั พย์ ศาลมีคํ าสั"งให้ ฟืนฟูกิจการเลิ ก
กิ จ การ ชํ าระบัญ ชี ถูก ระงับ การดํ าเนิ น กิ จ การ ให้ เ จ้ าพนัก งานพิ ทัก ษ์
ทรัพย์ ผู้ชําระบัญชี หรื อบุคคลอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมายอื"นในทํานอง
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เดียวกับบุคคลดังกล่าว แล้ วแต่กรณี ดําเนินการเกี"ยวกับกองทรั สต์เท่าที"
จํ าเป็ นและสมควร จนกว่ าทรั ส ตี ร ายใหม่ จ ะมี สิ ท ธิ โ ดยสมบู ร ณ์ เ หนื อ
กองทรัสต์
2.2.4 ในกรณีที"ทรัสตีถกู ถอดถอนหรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง" พักการประกอบ
ธุร กิ จ เป็ นทรั ส ตีเ ป็ นการชั"วคราวหรื อเพิ ก ถอนการอนุญ าตให้ ประกอบ
ธุรกิจเป็ นทรั สตี ให้ ทรัสตีรายเดิมทําหน้ าที"ทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแล
รั กษาประโยชน์ หรื อการใช้ สิทธิ ในกองทรั สต์ เพื"อมิให้ กองทรั สต์เสียหาย
เสื"อ มค่า หรื อไร้ ประโยชน์ จนกว่าทรั สตี รายใหม่จะมีสิท ธิ โดยสมบูร ณ์
เหนือกองทรัสต์
2.3

เมื"อมีการเปลี"ยนแปลงทรัสตี ทรัสตีรายเดิมต้ องดําเนินการตามที"จําเป็ นเพื"อให้ ทรัส
ตี ร ายใหม่มี สิ ท ธิ โ ดยสมบู ร ณ์ เ หนื อ กองทรั ส ต์ และเพื" อ ให้ ท รั ส ตี ร ายใหม่ท ราบ
เกี"ยวกับการจัดการกองทรัสต์ที"ผ่านมาและที"ต้องทําต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสาร
หลัก ฐาน และข้ อ มูล ที" เ กี" ย วข้ อ งกับ การจัด การกองทรั ส ต์ เ พื" อ ให้ ท รั ส ตี ร ายใหม่
สามารถทําหน้ าที"ตอ่ ไปได้ ทังนี
  ในการส่งมอบดังกล่าว ให้ ทรัสตีรายเดิม ลงลายมือ
ชื"อในหนังสือเพื"อรับรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิ"งที"สง่ มอบให้ ทรัสตีรายใหม่
และมอบหนังสือดังกล่าวให้ ทรัสตีรายใหม่เก็บรักษาไว้
ให้ ทรัสตีรายเดิมดําเนินการตามวรรคหนึ"งให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับ
แต่วนั ที" ทรัสตีรายใหม่เข้ าปฏิบตั ิหน้ าที"
หากทรัสตีรายเดิมมิได้ ดําเนินการภายในระยะเวลาที"กําหนด ให้ ทรัสตีรายใหม่ร้อง
ขอต่อศาลเพื"อให้ มีคําสัง" ให้ ทรัสตีรายใหม่ได้ มาซึง" สิทธิเหนือกองทรัสต์ได้
ในกรณีที"ทรัสตีรายเดิมหรื อทรัสตีรายที"เหลืออยู่มิได้ ดําเนินการตามวรรคหนึ"ง หาก
มีความเสียหายเกิดขึน กับกองทรั สต์หรื อผู้รับประโยชน์ ทรั สตีรายเดิมหรื อทรั สตี
รายที" เ หลื อ อยู่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่าเสี ย หาย ทัง นี  หากความเสี ย หายเกิ ด ขึ น กับ
กองทรั สต์และทรั สตีรายใหม่ยังไม่มีสิทธิ โดยสมบูรณ์ ตามข้ อ 2.4 ข้ างล่างนี  ผู้รับ
ประโยชน์อาจเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากทรั สตีรายเดิมหรื อทรัสตีรายที"เหลืออยู่เพื"อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ได้
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2.4

ให้ ทรั ส ตีรายใหม่แ จ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ บุคคลภายนอกที" ตนทราบว่าเป็ น
คู่สญ
ั ญากับทรั สตีรายเดิมหรื อกับทรั สตีรายที"เหลืออยู่ ว่าตนได้ เข้ าสวมสิทธิ และ
หน้ าที"แทนทรัสตีรายเดิมหรื อร่ วมกับทรัสตีรายที"เหลืออยู่
ในกรณีที"ทรั สตีรายใหม่มิได้ แจ้ งตามวรรคหนึ"ง หากมีความเสียหายเกิดขึ นทรั สตี
รายใหม่ต้องรับผิดต่อทรัพย์สินในกองทรัสต์หรื อต่อบุคคลภายนอก แล้ วแต่กรณี

2.5

ในกรณีที"มีเหตุให้ ต้องมีการเปลี"ยนแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตังทรั
 สตีรายใหม่เพราะ
มีเหตุอนั มิอาจหลีกเลี"ยงได้ ให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียร้ องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตังทรั
 สตี
รายใหม่ ถ้ ามิอาจแต่งตังได้
 ให้ ศาลมีคําสัง" เลิกทรั สต์ ทัง นี  ให้ ศาลมีอํานาจแต่งตัง
บุคคลใดเข้ าจัดการกองทรัสต์ โดยได้ รับค่าตอบแทนตามที"ศาลกําหนดได้
การอุทธรณ์คําสัง" ศาลตามวรรคหนึง" ให้ ยื"นต่อศาลฎีกา

3.

(ค)

การเปลี"ยนแปลงทรั สตีตามที"ตามที"ระบุไว้ ในข้ อ 23(2)(ข) นี  ไม่ได้ มีผลกระทบต่อการมีผล
บังคับใช้ ของสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี และไม่มีผลต่อสถานะของกองทรัสต์

ค่าตอบแทนทรัสตี
ค่ า ตอบแทนทรั ส ตี จ ะต้ องเป็ นไปตามที" ร ะบุ ไ ว้ ในเอกสารแนบท้ ายหมายเลข 3 ทั ง นี 
ค่าตอบแทนทรัสตีนี ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ"ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื"นใดในทํานองเดียวกัน

(3)

สิทธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบของทรัสตีมีดงั ต่อไปนี 
(ก)

ทรั ส ตี ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ าที" ด้ วยความระมัด ระวัง ซื" อ สัต ย์ สุ จ ริ ต เพื" อ ประโยชน์ ที" ดี ที" สุ ด ของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี และกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง ตลอดจนข้ อ
ผูกพันที"ได้ ให้ ไว้ เพิ"มเติมในเอกสารที"เปิ ดเผยแก่ผ้ ลู งทุน (ถ้ ามี) และในกรณีที"เกิดความเสียหายใดๆ ที"
เกิดขึน เนื"องจากทรั สตีไม่ปฏิบัติหน้ าที"ดงั กล่าว ให้ ทรั สตีรับผิดชอบต่อความเสียหายนัน ๆ โดยไม่มี
ข้ อจํากัดความรับผิด

(ข)

ทรัสตีมีหน้ าที"ติดตามดูแลให้ ผ้ ูจดั การกองทรั สต์ หรื อผู้รับมอบหมายรายอื"นตามข้ อ 23(3)(ช) (ถ้ ามี)
ปฏิบตั ิหน้ าที"ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี  และสัญญาอื"นที"เกี"ยวข้ อง

39

(ค)

ทรั สตีต้ องเข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ด้ วยทุก ครั ง และหากมีการขอมติ ที"ประชุมผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เพื"อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง" ทรัสตีต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ด้ วย
1.

ตอบข้ อ ซักถามและให้ ค วามเห็ น เกี" ย วกับ การดํ าเนิ น การดัง กล่าวว่าเป็ นไปตามสัญ ญา
ก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี หรื อกฎหมายที"เกี"ยวข้ องหรื อไม่

2.

ทักท้ วงและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทําได้ ใน
กรณีที"การดําเนินการนันไม่
 เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี หรื อกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง

(ง)

ทรั สตีมีหน้ าที" บังคับชําระหนีห รื อดูแลให้ มีการบังคับชําระหนี เ พื"อให้ เป็ นไปตามข้ อสัญญาระหว่าง
กองทรัสต์กบั บุคคลอื"น

(จ)

ทรัสตีมีหน้ าที"ปฏิบตั ิหน้ าที"แทนผู้จดั การกองทรัสต์ ในกรณีที"ไม่มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ หรื อมีเหตุที"ทําให้
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ไ ม่ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ าที" ไ ด้ ทัง นี  ภายใต้ ห ลัก เกณฑ์ ที" กํ าหนดไว้ ใ นกฎหมาย
หลักทรัพย์และกฎหมายอื"นที"เกี"ยวข้ อง

(ฉ)

ทรัสตีมีสิทธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบอื"นตามที"กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื"นที"
เกี"ยวข้ อง

(ช)

ทรัสตีตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั การกองทรัสต์ในส่วนที"เกี"ยวกับการลงทุนในทรัพย์สิน
อื"นที"มิใช่ทรัพย์สินหลักแทนทรัสตี

(ซ)

ทรัสตีมีหน้ าที"ในการแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี ตามคําสัง" ของสํานักงาน ก.ล.ต.

(ฌ)

ห้ ามทรัสตีนําหนี ที"ตนเป็ นลูกหนี บุคคลภายนอกอันมิได้ เกิดจากการปฏิบตั ิหน้ าที"เป็ นทรัสตีไปหักกลบ
ลบหนี กับหนี ที"บุคคลภายนอกเป็ นลูกหนี ทรัสตีอนั สืบเนื"องมาจากการจัดการกองทรัสต์ ในกรณีที"มี
การฝ่ าฝื นข้ อกําหนดในข้ อนี  ให้ การกระทําเช่นนันเป็
 นโมฆะ

(ญ)

ในกรณีที"ทรัสตีเข้ าทํานิติกรรมหรื อทําธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลภายนอกให้ ทรัสตีแจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ บคุ คลภายนอกทราบว่าเป็ นการกระทําในฐานะทรัสตี และต้ องระบุในเอกสารหลักฐานของ
นิติกรรมหรื อธุรกรรมนันให้
 ชดั แจ้ งว่าเป็ นการกระทําในฐานะทรัสตี
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(ฎ)

ให้ ทรั สตีจัดทําบัญชีทรั พย์สินของกองทรั สต์แยกต่างหากจากบัญชีอื"นๆ ของทรัสตี ในกรณีที"ทรั สตี
จัดการกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีต้องจัดทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออก
จากกัน ทังนี
  โดยต้ องบันทึกบัญชีให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั ด้ วย
ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินที"เป็ นส่วนตัว
ของทรั สตีและทรั พย์ สินอื"นที" ทรั สตีครอบครองอยู่ และในกรณี ที"ทรั สตีจัดการกองทรั สต์หลายกอง
ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองออกจากกันด้ วย

(ฏ)

ในกรณีที"ทรัสตีมิได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ (ฎ) จนเป็ นเหตุให้ ทรัพย์สินของกองทรัสต์ปะปนอยู่
กับทรัพย์สินที"เป็ นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ วา่ ทรัพย์สินใดเป็ นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใด
เป็ นทรัพย์สินที"เป็ นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้ สนั นิษฐานว่า
1.

ทรัพย์สินที"ปะปนกันอยู่นนเป็
ั  นของกองทรัสต์

2.

ความเสียหายและหนี ที"เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที"ปะปนกันอยู่นนเป็
ั  นความเสียหายและ
หนี ที"เป็ นส่วนตัวของทรัสตี

3.

ผลประโยชน์ที"เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที"ปะปนกันอยู่นนเป็
ั  นของกองทรัสต์

ทรัพย์สินที"ปะปนกันอยู่ตามวรรคหนึ"ง ให้ หมายความรวมถึงทรัพย์สินที"ถูกเปลี"ยนรู ปหรื อถูกเปลี"ยน
สภาพไปจากทรัพย์สินที"ปะปนกันอยู่นนด้
ั  วย
(ฐ)

ในกรณีที"ทรัสตีมิได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตาม ข้ อ (ฎ) จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกันจนมิ
อาจแยกได้ ว่าทรั พย์ สินใดเป็ นของกองทรัสต์ใด ให้ สนั นิษฐานว่าทรัพย์สินนัน รวมทัง ทรัพย์สินที"ถูก
เปลี"ยนรู ปหรื อถูกเปลี"ยนสภาพไปจากทรั พย์ สินนัน และประโยชน์ ใดๆ หรื อหนีส ินที"เกิดขึน จากการ
จัดการทรัพย์สินดังกล่าว เป็ นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพย์สินที"นํามาเป็ นต้ นทุนที"
ปะปนกัน

(ฑ)

การจัดการกองทรั สต์เป็ นเรื" องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ ผ้ ูอื"นจัดการกองทรัสต์มิได้
เว้ นแต่
1.

สัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื"น
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2.

การทําธุรกรรมที"มิใช่เรื" องที"ต้องทําเฉพาะตัวและไม่จําเป็ นต้ องใช้ วิชาชีพเยี"ยงทรัสตี

3.

การทํ าธุรกรรมที"โดยทั"วไปผู้เป็ นเจ้ าของทรั พย์ สินซึ"งมีทรั พย์ สินและวัตถุประสงค์ของการ
จัดการในลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสต์ จะพึงกระทําในการมอบหมายให้ บุคคลอื"น
จัดการแทน

4.

การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อการปฏิบตั ิงานด้ านการ
สนับสนุนให้ บริ ษัทในเครื อของทรัสตีหรื อผู้อื"นดําเนินการได้

5.

กรณีอื"นใดที"ผ้ ูจัดการกองทรั สต์เป็ นผู้รับผิดชอบและดําเนินการตามที"กําหนดไว้ ในสัญญา
ก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี  หรื อหลักเกณฑ์ในประกาศที" ทจ. 49/2555 ประกาศที" กร. 14/2555 และ
ประกาศที" สช. 29/2555 ซึ"งรวมถึงกรณี ที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนดให้
มอบหมายให้ บคุ คลอื"นจัดการแทน หรื อมีข้อกําหนดอื"นใดที"เกี"ยวข้ องกําหนดเรื" องดังกล่าวไว้

ในกรณี ที"ทรั สตีฝ่าฝื นบทบัญญัติต ามวรรคหนึ"ง ให้ การที" ทําไปนัน ผูกพันทรั สตีเป็ นการส่วนตัวไม่
ผูกพันกองทรัสต์
(ฒ)

ในกรณี ที" ท รั ส ตี ม อบหมายให้ ผ้ ู อื" น จัด การกองทรั ส ต์ โ ดยชอบตามข้ อ (ฑ) ทรั ส ตี ต้ อ งเลื อ กผู้ รั บ
มอบหมายด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทังต้
 องกํากับดูแลและตรวจสอบการจัดการแทน
อย่างเพียงพอด้ วยความระมัดระวังและความเอาใจใส่ โดยต้ องกําหนดมาตรการในการดําเนินงาน
เกี" ยวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ ที"กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" กข.
1/2553 เรื" อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทัว" ไปของทรัสตี ดังนี 
1.

การคัดเลือกผู้ที"สมควรได้ รับมอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้ อมด้ านระบบงานและ
บุคลากรของผู้ที"ได้ รับมอบหมาย ตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผู้รับมอบหมาย
งานและกองทรัสต์

2.

การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิของผู้ได้ รับมอบหมายงาน

3.

การดําเนินการของทรัสตีเมื"อปรากฏว่าผู้ที"ได้ รับมอบหมายไม่เหมาะสมที"จะได้ รับมอบหมาย
งานอีกต่อไป
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ทังนี
  คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบตั ิของทรัสตีในกรณีดงั กล่าว
ได้
(ณ)

(ด)

ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนที"ทรัสตีรายใหม่เข้ ารับหน้ าที" มีการ
จัดการกองทรัสต์ที"ไม่เป็ นไปตามที"กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี หรื อพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ จนเป็ น
เหตุให้ กองทรัสต์เสียหาย ให้ ทรัสตีรายใหม่ดําเนินการดังต่อไปนี 
1.

เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากทรัสตีรายที"ต้องรับผิด

2.

ติ ด ตามเอาทรั พ ย์ สิ น คื น จากบุค คลภายนอก ไม่ว่ าบุค คลนัน จะได้ ท รั พ ย์ สิ น มาโดยตรง
จากทรั สตีรายเดิมหรื อไม่ และไม่ว่าทรั พย์ สินในกองทรั สต์จะถูกเปลี"ยนรู ปหรื อถูกเปลี"ยน
สภาพไปเป็ นทรั พ ย์ สิ น อย่ า งอื" น ก็ ต าม เว้ น แต่ บุ ค คลดัง กล่ า วจะได้ ม าโดยสุ จ ริ ต เสี ย
ค่าตอบแทนและไม่ร้ ู หรื อไม่มีเหตุอนั ควรรู้ วา่ ทรัพย์สินนันได้
 มาจากการจัดการกองทรัสต์โดย
มิชอบ

ในการจัดการกองทรั สต์ และการมอบหมายให้ ผ้ ูอื"นจัดการกองทรั สต์ โดยชอบตามข้ อ (ฑ) หากมี
ค่าใช้ จ่ายหรื อทรั สตีต้องชําระเงินหรื อทรัพย์สินอื"นให้ กบั บุคคลภายนอกด้ วยเงินหรื อทรั พย์สินที"เป็ น
ส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็ นอันสมควร ให้ ทรัสตีมีสิทธิได้ รับเงินหรื อทรัพย์ สินคืน
จากกองทรัสต์ได้ เว้ นแต่สญ
ั ญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี กําหนดไว้ ให้ การชําระเงินหรื อทรัพย์สินอื"นนันเป็
 น
ภาระของทรัสตี
สิทธิที"จะได้ รับเงินหรื อทรั พย์สินคืนตามวรรคหนึ"ง ย่อมเป็ นบุริมสิทธิที"ทรั สตีมีอยู่ก่อนผู้รับประโยชน์
และบุคคลภายนอกที"มีทรัพยสิทธิหรื อสิทธิใดๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็ นสิทธิที"อาจบังคับได้ ในทันที
โดยไม่จําต้ องรอให้ มีการเลิกทรั สต์ และในกรณี ที"มีความจํ าเป็ นต้ องเปลี"ยนรู ปหรื อเปลี"ยนสภาพ
ทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื"อให้ มีเงินหรื อทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดังกล่าวได้
แต่ต้องกระทําโดยสุจริ ต
เพื" อประโยชน์ ในการคุ้มครองทรั พย์ สินในกองทรั สต์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกํ าหนด
หลักเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการให้ ทรั สตีปฏิบัติเกี"ยวกับการชําระเงินหรื อทรั พย์สินอื"นที"เป็ นส่วนตัว
ของทรัสตีให้ กบั บุคคลภายนอกตามวรรคหนึง" หรื อการใช้ สิทธิของทรัสตีตามวรรคสองก็ได้

(ต)

ห้ ามมิให้ ทรั สตีใช้ สิทธิ ตามข้ อ (ด) จนกว่าทรั สตีจะได้ ชําระหนีท ี"มีอยู่ต่อกองทรั สต์จนครบถ้ วนแล้ ว
เว้ นแต่เป็ นหนี ที"อาจหักกลบลบหนี กันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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(ถ)

ในกรณี ที"ทรั สตีจัดการกองทรั สต์ ไม่เป็ นไปตามที" กําหนดในสัญญาก่อตัง ทรั สต์ ฉบับนี ห รื อพ.ร.บ.
ทรัสต์ฯ นี  ทรัสตีต้องรับผิดต่อความเสียหายที"เกิดขึ นแก่กองทรัสต์
ในกรณี ที"มีความจํ าเป็ นและมี เหตุผลอันสมควรเพื" อ ประโยชน์ ของกองทรั สต์ ทรั สตีอาจขอความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนที"จะจัดการกองทรัสต์เป็ นอย่างอื"นให้ ต่างไปจากที"กําหนดไว้ ใน
สัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี ได้ และหากทรัสตีได้ จดั การตามที"ได้ รับความเห็นชอบนันด้
 วยความสุจริ ต
และเพื"อประโยชน์ที"ดีที"สดุ ของกองทรัสต์แล้ ว ทรัสตีไม่จําต้ องรับผิดตามวรรคหนึง"

(ท)

(ธ)

ทรัสตีต้องดูแลให้ สญ
ั ญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี มีสาระสําคัญเป็ นไปตามกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง โดยในกรณี
ที"มีการแก้ ไขเปลี"ยนแปลงสัญญาก่อตังทรั
 สต์ ให้ ทรัสตีดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 
1.

ดูแลให้ การแก้ ไขเปลี"ยนแปลงสัญญาก่อตังทรั
 สต์ ฉบับนีเ ป็ นไปตามวิธีการและเงื"อนไขที"
กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี  และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที"กําหนดไว้ ในกฎหมายที"
เกี"ยวข้ อง

2.

ในกรณี ที"การแก้ ไขเปลี"ยนแปลงสัญญาก่อตัง ทรั ส ต์ ฉบับนี ไ ม่เป็ นไปตามข้ อ 1 ให้ ทรั ส ตี
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามอํานาจหน้ าที"ที"ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี  และตามพ.ร.บ.
ทรัสต์ฯ เพื"อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

3.

ในกรณีที"หลักเกณฑ์เกี"ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์ที"ออกตาม
พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ฯ และพ.ร.บ. ทรั สต์ฯ มีการแก้ ไขเปลี"ยนแปลงในภายหลัง และสัญญา
ก่อตังทรั
 สต์ที"ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ ทรัสตีดําเนินการเพื"อแก้ ไขเปลี"ยนแปลง
สัญญาก่อตังทรั
 สต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์นนั  ตามวิธีการที"กําหนดในสัญญาก่อตังทรั
 สต์
ฉบับนี  หรื อตามที"สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง"

ทรั ส ตีต้ อ งติ ด ตาม ดูแ ล และตรวจสอบให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ ห รื อ ผู้รับ มอบหมายรายอื"น (ถ้ ามี )
ดําเนินการในงานที"ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี และกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง
การติดตาม ดูแล และตรวจสอบ ให้ หมายความรวมถึงการทําหน้ าที"ดงั ต่อไปนี ด้ วย
1.

การดูแลให้ การบริ หารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จดั การกองทรัสต์ที"ได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที"กองทรัสต์ตงอยู
ั  ่ เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ (บ)
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(น)

(บ)

2.

การติดตามดูแลและดําเนินการตามที"จําเป็ นเพื"อให้ ผ้ รู ับมอบหมายมีลกั ษณะและปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที"กําหนดในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนีแ ละกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง ซึ"ง
รวมถึงการถอดถอนผู้รับมอบหมายรายเดิม และการแต่งตังผู
 ้ รับมอบหมายรายใหม่

3.

การควบคุม ดูแ ลให้ ก ารลงทุน ของกองทรั ส ต์ เ ป็ นไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง ทรั ส ต์ ฉ บับ นี แ ละ
กฎหมายที"เกี"ยวข้ อง

4.

การควบคุมดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้ องครบถ้ วนตามที"กําหนดใน
สัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี และกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง

5.

การแสดงความเห็นเกี"ยวกับการดําเนินการหรื อการทําธุรกรรมเพื"อกองทรั สต์ของผู้จดั การ
กองทรั ส ต์ และผู้ รั บ มอบหมายรายอื" น (ถ้ า มี ) เพื" อ ประกอบการขอมติ ที" ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ตอ่ ผู้ลงทุน หรื อเมื"อสํานักงาน ก.ล.ต. ร้ องขอ

ในกรณี ที" ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ ก ระทํ าการ หรื อ งดเว้ น กระทํ า การ จนก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
กองทรั สต์ หรื อไม่ปฏิบัติหน้ าที" ตามสัญญาก่อตัง ทรั สต์ฉบับนีห รื อกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง ให้ ทรั สตี
ดําเนินการดังต่อไปนี 
1.

จัดทํ ารายงานเสนอต่อสํ านัก งาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้ า) วันทํ าการนับแต่ร้ ู หรื อพึง รู้ ถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว

2.

ดําเนิ น การเพื" อแก้ ไข ยับ ยัง หรื อเยี ยวยาความเสีย หายที" เ กิ ดขึน แก่กองทรั สต์ ตามที"
เห็นสมควร

ในกรณี ที"ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที" ได้ ให้ ทรั สตีเข้ าจัดการกองทรั สต์ ตามความ
จําเป็ นเพื"อป้องกัน ยับยัง หรื อจํากัดมิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์
หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้ าที"ที"ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี 
และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ในการจัดให้ มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ทรั ส ตีที" เ ข้ าจัด การกองทรั ส ต์ ต ามวรรคหนึ"ง จะมอบหมายให้ บุค คลอื"น จัดการกองทรั ส ต์ แทนใน
ระหว่างนัน ก็ได้ ทังนี
  บุคคลที"ได้ รับมอบหมายดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิตามขอบเขต หลักเกณฑ์ และ
เงื"อนไขที"ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี 
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(ป)

ในกรณี ที"ทรั สตีเป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์ในกองทรั สต์ที"ตนทําหน้ าที"เป็ นทรั สตี หากต้ องมีการออกเสียง
หรื อดําเนินการใดๆ ในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ทรัสตีคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวมและตังอยู
 ่บนหลักแห่งความซื"อสัตย์สจุ ริ ตและความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึง
ไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที"ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ดงั กล่าว

(ผ)

ทรัสตีต้องจัดให้ มีการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์
ดําเนินการแทนได้
การจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึง" ต้ องมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี 
1.

2.

รายละเอียดทัว" ไป
1.1

ชื"อผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสตี

1.2

จํ า นวนหน่ ว ยทรั ส ต์ มู ล ค่ า ที" ต ราไว้ ทุ น ชํ า ระแล้ ว และวั น เดื อ น ปี ที" อ อก
หน่วยทรัสต์

1.3

ข้ อจํากัดในเรื" องการโอน (ถ้ ามี)

รายละเอียดของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย
2.1

ชื"อ สัญชาติ และที"อยู่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

2.2

เลขที"หน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) และจํานวนหน่วยทรัสต์ที"ถือ

2.3

วัน เดือน ปี ที"ลงทะเบียนเป็ นหรื อขาดจากการเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์

2.4

วัน เดือน ปี ที"ยกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ ามี)

2.5

เลขที"คําร้ องขอให้ เปลี"ยนแปลงหรื อจดแจ้ งรายการในทะเบียน (ถ้ ามี)
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(ฝ)

(พ)

ทรั สตีต้องจัดทํ าหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่ วยทรั สต์ มอบให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ ซึ"ง อย่างน้ อยต้ อ ง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี  เว้ นแต่ การจัดทําหลักฐานตามระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้
เป็ นไปตามเงื"อนไขที"กําหนดโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
1.

มีข้อมูลที"จําเป็ นและเพียงพอเพื"อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลอื"นได้

2.

มีข้อมูลของบุคคลต่างๆ ที"เกี"ยวข้ องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์
นายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็ นต้ น เพื"อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านันได้


3.

มีข้อมูลที" แสดงว่า ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ไม่สามารถขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยทรั สต์ ได้ และใน
กรณีที"มีข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องระบุข้อจํากัดสิทธิเช่นว่านันไว้
 ให้ ชดั เจน

ภายใต้ บังคับของข้ อ (ฝ) ในกรณี ที"ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ขอให้ ทรั สตีหรื อนายทะเบี ยนหลักทรั พย์ ออก
หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าที"สญ
ู หาย ลบเลือน หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ
ทรัสตีต้องออกหรื อดําเนินการให้ มีการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์
ภายในเวลาอันควร

ข้ อ 24. ผู้จดั การกองทรัสต์
(1)

คุณสมบัติของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งเป็ นผู้ มี คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มและเป็ นผู้ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ตามประกาศที" สช. 29/2555 กําหนด

(2)

(3)

การแต่งตังและค่

าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์
(ก)

ผู้จดั การกองทรัสต์ถกู แต่งตังขึ
 นตามสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี  และสัญญาแต่งตังผู
 ้ จดั การกองทรัสต์
และจะเปลี"ยนแปลงได้ ตามที"กําหนดไว้ ในข้ อ 24(5)

(ข)

ผู้จดั การกองทรัสต์มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนตามอัตราที"กําหนดในสัญญาแต่งตังผู
 ้ จดั การกองทรัสต์

การเปลี"ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ สามารถกระทําได้ ตามเงื"อนไขดังต่อไปนี 
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(ก)

(ข)

เหตุในการเปลี"ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ ต้ องเป็ นไปตามเงื"อนไขดังต่อไปนี 
1.

ผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ แจ้ งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นหนังสือถึงความประสงค์ ที"จะยุติการ
ปฏิ บัติ ง านเป็ นผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ที" ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และ
สํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตแล้ ว

2.

สํานักงาน ก.ล.ต. สัง" เพิกถอนการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์หรื อสัง" พักการ
ปฏิบตั ิหน้ าที"ของผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกิน 90 วัน

3.

กรณีการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์สิ นอายุ และผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ยื"นคําขอ
ต่ออายุการให้ ความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต.

4.

ผู้จดั การกองทรัสต์ถกู ศาลสัง" พิทกั ษ์ ทรัพย์ ศาลมีคําสัง" ให้ ฟืน ฟูกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์
หรื อผู้จดั การกองทรัสต์สิ นสภาพความเป็ นนิติบคุ คล

5.

ที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์ เนื"องจากผู้จดั การกองทรัสต์
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที" หรื อมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามกฎหมายที"เกี"ยวข้ องตามที"ระบุไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
 ้ จดั การกองทรั สต์ และทรัสตีได้ ทําหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญาแต่งตัง
ผู้จดั การกองทรัสต์แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์แล้ ว

6.

ผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ แจ้ งความประสงค์ ที"จะออกจากการเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ ตามที"
กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
 ้ จดั การกองทรัสต์ โดยที"ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่มีความประสงค์ที"
จะยุติการปฏิบตั ิงานเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ตามที"ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

7.

ผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ ใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญาตามที" กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง ผู้จัดการ
กองทรัสต์ ในกรณีที"ทรัสตีจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที" ข้ อตกลงที"เป็ นสาระสําคัญ
ใดๆ หรื อผิดคํารับรองที"เป็ นสาระสําคัญใดๆ ตามที"ให้ ไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
 ้ จดั การกองทรัสต์

การดําเนินการภายหลังเกิดเหตุแห่งการเปลี"ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์
1.

ในการแต่งตังผู
 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ ให้ ทรัสตีดําเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื"อให้ ที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติแต่งตังผู
 ้ จัดการกองทรั สต์รายใหม่ตามที"ระบุไว้ ในข้ อ
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20(8)(ข) และแต่งตังผู
 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ที"ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบเพื"อปฏิบตั ิ
หน้ าที" เป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ ต่อไปภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที" เกิ ดเหตุแห่งการ
เปลี"ยนแปลงผู้จัดการกองทรั สต์ ตามที" ระบุไ ว้ ในข้ อ 24(3)(ก) และแต่งตัง บุคคลที" ผ้ ูถื อ
หน่วยทรั ส ต์ มีม ติเ ห็น ชอบภายใน 30 (สามสิบ ) วันนับแต่วันที" ไ ด้ รั บมติ หรื อ ภายใน
ระยะเวลาอื"นใดตามที"สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง นี  ในกรณี ที"เกิดเหตุแห่งการ
เปลี" ย นแปลงผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต ามที" ร ะบุ ไ ว้ ในข้ อ 24(3)(ก)5. และที" ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ได้ มีมติแต่งตังผู
 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ในการประชุมคราวเดียวกันแล้ ว ทรัส
ตี ไ ม่ ต้ อ งดํ า เนิ น การเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต ามที" กํ า หนดในข้ อนี อ ี ก ครั ง หนึ" ง
นอกจากนี  ในกรณีที"ขอมติที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที"กําหนดในข้ อนี แล้ วแต่ไม่ได้ รับมติ
ให้ ทรัสตีดําเนินการแต่งตังผู
 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ เองโดยคํานึงถึงประโยชน์ที"ดีที"สุด
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(4)

2.

นับแต่วนั ที"มีผลเป็ นการเปลี"ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อวันอื"นใดที"ถือเป็ นวันสิ นสุดการ
ปฏิ บัติ ห น้ าที" ข องผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ต ามที" ร ะบุไ ว้ ใ นสัญ ญาแต่ง ตัง ผู้ จัด การกองทรั ส ต์
ผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิมมีหน้ าที"สง่ มอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารและหลักฐานที"เกี"ยวข้ อง
กับการทําหน้ าที"เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ทัง หมดให้ แก่ทรัสตีหรื อผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่
ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 (สามสิบ) วัน รวมถึงดําเนินการใดๆ ตามที"จําเป็ นเพื"อให้ ทรัสตีหรื อ
ผู้จัดการกองทรั สต์รายใหม่ แล้ วแต่กรณี สามารถปฏิบัติหน้ าที"ต่อไปได้ ซึง" การดําเนินการ
ดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื"อในหนังสือเพื"อรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของสิ"งที"ส่งมอบ
ให้ ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ด้วย

3.

ไม่วา่ กรณีใดๆ หากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที"ได้ ให้ ทรัสตีจดั การกองทรัสต์
ตามความจํ าเป็ นเพื" อ ป้ องกัน ยับ ยัง หรื อ จํ ากัด มิใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ างร้ ายแรงต่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงปวง
ั
โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ บุคคลอื"น
จัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนี ได้

ขอบเขตอํานาจหน้ าที"ของผู้จดั การกองทรัสต์ตามที"ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีดงั ต่อไปนี 
(ก)

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที"ตามที"ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีในการดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที"เป็ น
การดํ าเนิ น งานทางธุ รกิ จ ซึ"งรวมถึงการลงทุน การกู้ยื ม เงิ น และก่ อ ภาระผูก พันแก่ ท รั พย์ สิ น ของ
กองทรั ส ต์ การเข้ าทํ าสัญ ญา และการดํ าเนิ น กิ จ การต่างๆ เพื" อกองทรั สต์ รวมทัง การจัดทํ าและ
เปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ และการนําส่งข้ อมูลให้ แก่ทรัสตี ซึง" รวมถึงข้ อมูลตามที"กําหนดในมาตรา
56 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ.หลักทรั พย์ ฯ ทัง นีด งั รายละเอียดตามที"ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ าย
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หมายเลข 4 และภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื"อนไขเท่าที"สญ
ั ญาแต่งตังผู
 ้ จดั การกองทรัสต์ได้
ระบุไว้
(ข)

ผู้จัดการกองทรั สต์อาจมอบหมายให้ บุคคลอื"นรั บดําเนินการในงานที"อยู่ในความรั บผิดชอบของตน
แทนตนได้ โดยต้ องแสดงขอบเขตอํานาจหน้ าที" ของผู้รับดําเนิ นการดังกล่าวในสัญญาที"เกี"ยวข้ อง
ทังนี
  ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องเลือกผู้รับดําเนินการด้ วยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทังกํ
 ากับและ
ตรวจสอบการการดําเนินการของผู้รับดําเนินการด้ วย โดยการมอบหมายให้ บุคคลอื"นดําเนินการแทน
นันจะต้
 องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์หรื อกฎหมายอื"นที"เกี"ยวข้ องอย่างมีนยั สําคัญ

(ค)

ผู้จัดการกองทรั สต์สามารถเบิกจ่ายทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ได้ เฉพาะกรณี ที"เป็ นการเบิกจ่ายจาก
บัญชีดําเนินงานของกองทรัสต์ภายใต้ วงเงินที"ได้ รับการอนุมตั ิจากทรัสตี และให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์
จัดทําและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้ แก่ทรัสตีเพื"อให้ ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวและ
สั"ง จ่ายได้ ภ ายในระยะเวลา 5 วัน ทํ าการ นับ จากวัน ที" ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ จัดส่ง รายงานดัง กล่าว
ให้ แก่ทรัสตี

(ง)

เมื" อ มี ก ารขอมติ ข องผู้ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ที" ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ต้ อ งใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในลักษณะที"เชื"อว่าเป็ นไปเพื"อประโยชน์ที"ดีที"สดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(จ)

ในการดําเนิ นธุรกิ จเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้องปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามหลักการ
ดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี 
1.

ปฏิบตั ิหน้ าที"โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี"ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้ วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื"อสัตย์ สุจริ ต โดยต้ องปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพื"อ
ประโยชน์ ที"ดีที"สุดของผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยรวม รวมทัง ต้ องปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
สัญ ญาก่ อ ตัง ทรั ส ต์ ฉ บับ นี  สัญ ญาแต่ง ตัง ผู้จัด การกองทรั ส ต์ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจัด ตัง
กองทรัสต์ และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์

2.

ดํารงเงินทุนให้ เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ นจากการปฏิบตั ิ
หน้ าที"ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างต่อเนื"อง

3.

เปิ ดเผย ให้ ค วามเห็ น หรื อ ให้ ข้ อ มูล ที" มี ค วามสํ าคัญ และเกี" ย วข้ อ งอย่ างเพี ย งพอในการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องสื"อสารได้ อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่
ทําให้ สําคัญผิด
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(ฉ)

4.

ไม่นําข้ อมูลจากการปฏิบัติหน้ าที"ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ไปใช้ ประโยชน์ อย่างไม่เหมาะสมเพื" อ
ตนเอง หรื อทําให้ เกิดความเสียหาย หรื อกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์

5.

ปฏิ บัติงานด้ วยความระมัดระวังไม่ให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และในกรณี ที"มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึ น ต้ องดําเนินการให้ มนั" ใจได้ ว่าผู้ลงทุนได้ รับการปฏิบตั ิที"
เป็ นธรรมและเหมาะสม

6.

ปฏิ บั ติ ต ามพ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ ฯ พ.ร.บ. ทรั ส ต์ ฯ และกฎหมายอื" น ที" เ กี" ย วข้ องกั บ การ
ดําเนิ นการของกองทรั สต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชี พที"
กํ า หนดโดยสมาคมที" เ กี" ย วเนื" อ งกับ ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ หรื อ องค์ ก รที" เ กี" ย วข้ องกั บ ธุ ร กิ จ
หลักทรั พย์ ที"สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรั บ โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สัง" การ หรื อให้ ความ
ร่ วมมือแก่บคุ คลใดในการปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมายหรื อข้ อกําหนดดังกล่าว

7.

ให้ ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้ าที"ของทรั สตี หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ซึง" รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที"อาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทรั สต์อย่างมีนัยสําคัญ หรื อข้ อมูลอื"นที"
ควรแจ้ งให้ ทราบ

ในการทําธุรกรรมเกี"ยวกับอสังหาริ มทรัพย์เพื"อกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ด้ วย
1.

ดําเนินการเพื"อให้ มนั" ใจได้ วา่ การจําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการเข้ าทําสัญญาที"
เกี"ยวเนื"องกับอสังหาริ มทรั พย์ เพื"อกองทรั สต์เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีผลใช้ บงั คับได้ ตาม
กฎหมาย

2.

ดํ า เนิ น การเพื" อ ให้ มั"น ใจได้ ว่า การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ เ ป็ นไปอย่ า ง
เหมาะสม โดยอย่างน้ อยต้ องมีการดําเนินการดังต่อไปนี 
2.1

การประเมินความพร้ อมของตนเองในการบริ หารการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนๆ
ั
ก่อนรับเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อก่อนลงทุนเพิ"มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
เพื"อกองทรัสต์ แล้ วแต่กรณี
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2.2

การวิเคราะห์ และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา
Due Diligence) อสังหาริ มทรั พย์ ตลอดจนการประเมินความเสี"ยงด้ านต่างๆ ที"
อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนๆ
ั  พร้ อมทังจั
 ดให้ มีแนวทางการบริ หาร
ความเสี" ย งด้ วย ทัง นี  ความเสี" ย งดัง กล่าว ให้ ห มายความรวมถึง ความเสี" ย งที"
เกี"ยวข้ องกับการพัฒนาหรื อก่อสร้ างอสังหาริ มทรั พย์ (ถ้ ามี) เช่น ความเสี"ยงที"อาจ
เกิดจากการก่อสร้ างล่าช้ า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ได้ เป็ นต้ น

(ช)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที"กําหนดในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี 

(ซ)

ในกรณีที"มีการแต่งตังที
 "ปรึกษาเพื"อให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําเกี"ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จัดการกองทรั สต์ต้องแต่งตังที
 "ปรึ กษาที"ไม่มีส่วนได้ เสียในเรื" องที"
เกี"ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที"เป็ นที"ปรึ กษา แต่เมื"อปรากฏว่าที"ปรึ กษาดังกล่าวเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียให้
ผู้จดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 

(ฌ)

1.

ดําเนินการให้ ที"ปรึกษาแจ้ งการมีสว่ นได้ เสียในเรื" องที"พิจารณา

2.

มิให้ ที"ปรึ กษาผู้ที"มีส่วนได้ เสียในเรื" องที" พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เข้ าร่ วม
พิจารณาในเรื" องนัน

ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ จะเป็ นผู้จัดทํ าและส่งรายงานมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทรั สต์และมูลค่า
หน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่ละไตรมาส ซึง" ผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้ วต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 45 (สี"สิบห้ า) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาสนัน
นอกจากนี  ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดทําและส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่า
หน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่ละเดือนให้ ทรัสตีตรวจสอบภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั
สุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
  การคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยทรัสต์
ของกองทรั ส ต์ ที" ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ ป ระกาศเป็ นการคํ านวณโดยใช้ ร ายงานการประเมิ น ค่าหรื อ
รายงานการสอบทานการประเมิ น ค่าครั ง ล่าสุด เป็ นฐานในการกํ าหนดมูล ค่าทรั พ ย์ สิ น หลัก ของ
กองทรัสต์ ซึง" มูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มลู ค่าที"จะซื อขายได้ จริ งของทรัพย์สินหลักดังกล่าว
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(ญ)

ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์จัดทํ างบการเงิ นของกองทรั สต์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี ที"กําหนดตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี และส่งงบการเงินดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที"
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

ข้ อ 25. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื"นใด หรื อค่าใช้ จ่าย จากกองทรัสต์หรื อจากผู้ถือหน่วยทรั สต์ จะต้ องเป็ นไป
ตามที"ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ ายหมายเลข 5 ทังนี
  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ"ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื"นใดในทํานองเดียวกัน

ข้ อ 26. การแก้ ไขเพิม เติมสั ญญาก่ อตังทรัสต์
(1)

การแก้ ไขเพิ" มเติมสัญญาก่อตัง ทรั สต์ฉบับนีต ้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ ในการก่อตัง กองทรั สต์ และ
บทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. หลักทรั พย์ฯ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสัง" ที"ออกโดยอาศัยอํานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว

(2)

การแก้ ไขเพิ"มเติมสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนีใ นเรื" องที"กระทบสิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรั สต์ต้องได้ รับมติของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ตามที"ระบุไว้ ในข้ อ 20(8) เว้ นแต่เป็ นการแก้ ไขเพิ"มเติมตามคําสัง" ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา
21 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ

ข้ อ 27. การเลิกกองทรัสต์
เมื"อปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี  ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์
(1)

เมื"อจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 (สามสิบห้ า) ราย

(2)

เมื"อมีการจํ าหน่ายทรั พย์ สินหลัก และผู้จัดการกองทรั สต์ ไม่สามารถดําเนิ นการเพื" อให้ กองทรั สต์ ลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้ าร้ อยล้ าน) บาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
(เจ็ดสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ภายใน 1 (หนึ"ง) ปี นับแต่วนั ที"จําหน่ายไปซึง" ทรัพย์สินหลัก
ดังกล่าว

(3)

เมื"อที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ตามที"ระบุไว้ ในข้ อ 20(8)(ข)
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(4)

กรณีที"มีเหตุต้องเปลี"ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ที"มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการเป็ น
ผู้จัดการกองทรั สต์รายใหม่ได้ ภายในระยะเวลาที"สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดนับแต่วนั ที"การปฏิบัติ
หน้ าที"ของผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิมสิ นสุด และทรัสตีได้ ใช้ ความพยายามตามสมควรในการขอมติที"ประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์เพื"อแต่งตังผู
 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่แล้ วแต่ยงั ไม่สามารถแต่งตังผู
 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่
ได้ ในกรณีดงั กล่าวนี  ให้ ทรัสตีขอมติที"ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์

(5)

เมื"อศาลมีคําพิพากษาหรื อมีคําสัง" ให้ เลิกกองทรั สต์ ในกรณี ที"มีเหตุต้องเปลี"ยนแปลงทรั สตีแต่มิอาจแต่งตัง
ทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลี"ยงได้ และผู้มีส่วนได้ เสียได้ ร้องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตังทรั
 สตีราย
ใหม่แล้ ว แต่มิอาจแต่งตังได้


ข้ อ 28. การดําเนินการเมือ เลิกกองทรัสต์
เมื"อมีการเลิกกองทรัสต์ตามที"ระบุไว้ ในข้ อ 27 ให้ ทรัสตีทําหน้ าที"ต่อไปเพื"อรวบรวม จําหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเพื"อ
ชําระสะสางหนี สินและค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ เว้ นแต่เป็ นกรณีที"กองทรัสต์สิ นสุดลงเนื"องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชําระ
บัญชี หรื อล้ มละลาย ให้ ผ้ ูชําระบัญชีหรื อเจ้ าพนักงานพิทักษ์ ทรั พย์ แล้ วแต่กรณี เป็ นผู้รวบรวม จําหน่าย หรื อจัดสรร
ทรัพย์สินของกองทรัสต์จนเสร็ จสิ น โดยให้ เป็ นไปตามลําดับดังต่อไปนี 
(1)

ค่าใช้ จ่ายที"เกิดจากการรวบรวม จําหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน

(2)

ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากรที"ต้องชําระและที"ค้างชําระ

(3)

ค่าตอบแทนของบุคคลที"ศาลแต่งตังเพื
 "อเข้ าจัดการกองทรัสต์ หรื อผู้ชําระบัญชี หรื อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์
ตามมาตรา 29 หรื อมาตรา 52 ของพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตาม
มาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรื อมาตรา 46 ของพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ และค่าใช้ จ่ายที"เกี"ยวกับหรื อเกี"ยวเนื"อง
กับการจัดการกองทรัสต์ที"ทรัสตีมีสิทธิเรี ยกเอาจากกองทรัสต์ได้ โดยชอบ และค่าตอบแทนทรัสตี

(4)

หนี อย่างอื"น

ในกรณี ที"กองทรั สต์ มีทรั พย์ สินไม่เพี ยงพอที" จะจัดสรรให้ เ ป็ นค่าใช้ จ่ายหรื อชํ าระหนี ใ นลําดับใด ให้ จัด สรรให้ เป็ น
ค่าใช้ จ่ายหรื อชําระหนี ในลําดับนัน โดยวิธีการเฉลี"ยตามสัดส่วนของมูลหนี 
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เมื"อได้ หกั ค่าใช้ จ่ายและชําระหนี ตามวรรคหนึง" แล้ ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือ ให้ จดั สรรให้ แต่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์
ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
ข้ อ 29. การแยกต่ างหากของสั ญญา
หากมีข้อความหรื อข้ อตกลงใดในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี ที"เป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้ วยเหตุ
ใดๆ ก็ตาม คูส่ ญ
ั ญาตกลงกัน ดังนี 
(1)

ข้ อความและข้ อตกลงใดๆ ที"เป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรื อส่วนที"ไม่มีผลบังคับใช้ ของสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี  ไม่
มีผลกระทบ หรื อทําให้ เสื"อมเสียต่อข้ อความและข้ อตกลงอื"นๆ ที"ยงั คงสมบูรณ์ในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี 

(2)

คู่สญ
ั ญาจะร่ วมกันแก้ ไขข้ อความ และข้ อตกลงที"เป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่มีผลบังคับใช้ ให้ สมบูรณ์ และ
สอดคล้ องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี 

ข้ อ 30. คําบอกกล่ าว
เว้ นแต่สญ
ั ญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี จะระบุเป็ นอย่างอื"น คําบอกกล่าวใดๆ ที"ต้องส่งให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ"ง จะต้ องส่ง ณ
สถานที"อยู่ดงั ที"ระบุไว้ ข้างล่าง หรื อสถานที"อื"นตามที"ค่สู ญ
ั ญาจะได้ แจ้ งให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร คําบอกกล่าวนัน
อาจส่งด้ วยตนเอง พนักงานส่งเอกสาร โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อโทรสาร โดยการส่งคําบอกกล่าวให้ ถือว่ามีผล
(1)

ภายในวัน ที" ร ะบุ ใ นใบตอบรั บ ทางไปรษณี ย์ ห รื อ ใบรั บ ที" เ ป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรอื" น ในกรณี ที" มี ก ารส่ง ทาง
ไปรษณีย์ หรื อ

(2)

นับแต่เวลาที"ไปถึง หากส่งโดยโทรสาร
หากส่งให้ กบั ผู้ก่อตังทรั
 สต์และผู้จดั การกองทรัสต์
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
ที"อยู่
เลขที" 11 อาคารคิวเฮ้ าส์ สาทร ชัน 14
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
(02) 286 – 3484
โทรสาร
(02) 286 – 3585
บุคคลที"ติดต่อ กรรมการผู้จดั การ
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หากส่งให้ กบั ทรัสตี
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ที"อยู่
เลขที" 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
ชัน 21-22 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
(02) 949-1500
โทรสาร
(02) 949-1501
บุคคลที"ติดต่อ กรรมการผู้อํานวยการ
หากคู่สัญ ญาฝ่ ายหนึ"ง ฝ่ ายใดต้ อ งการเปลี" ย นสถานที" อ ยู่ คู่สัญ ญาฝ่ ายนัน ต้ อ งแจ้ ง ให้ คู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ"ง ทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นหนังสือภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที"ย้ายหรื อเปลี"ยนแปลงสถานที"อยู่ ในกรณีเช่นนี คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที"ได้ รับ
แจ้ งการเปลี"ยนแปลงสถานที"อยู่จะส่งคําบอกกล่าวให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที"แจ้ งเปลี"ยนแปลงสถานที"อยู่ตามรายละเอียดที"
ได้ รับแจ้ งดังกล่าว
ข้ อ 31. กฎหมายทีใช้ บังคับ
สัญญาก่อตั,งทรัสต์ฉบับนี,ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
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สัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี ทําขึ นเป็ น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่

ายได้ อ่านและทําความ
เข้ าใจกับข้ อความในสัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี โ ดยตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื" อไว้ เป็ นหลักฐานพร้ อมประทับตรา
ถ้ ามี) ต่อหน้ าพยานไว้ เป็ นสําคัญ
ผู้ก่อตังทรั สต์ และผู้จัดการกองทรั สต์
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
____
(

)

(

)

____

ทรั สตี
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
___________________________________________________
(
)
___________________________________________________
(
)
พยาน
________
(

)

พยาน
____
(

)
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เอกสารแนบท้ ายหมายเลข 1
รายละเอียดทรัพย์ สินหลัก
โครงการศูนย์ การค้ าเทอร์ มินอล 21
1.

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเทอร์ มินอล 21 พร้ อมทังที
 "จอดรถยนต์และส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ าที"
เป็ นงานระบบสาธารณู ป โภคส่ ว นกลางรวมถึ ง สิ" ง อํ า นวยความสะดวกต่ า งๆ ที" เ กี" ย วเนื" อ งกับ โครงการ
ศูนย์การค้ าเทอร์ มินอล 21 รวมถึงสิทธิใดๆ ที"เกี"ยวกับหรื อเกี"ยวเนื"องกับทรัพย์สินดังกล่าว

2.

กรรมสิทธิnในสังหาริ มทรัพย์ ซึง" เป็ นเฟอร์ นิเจอร์ เครื" องมือ เครื" องใช้ อุปกรณ์ ตกแต่งที"ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ ง
ตรา รวมทังอุ
 ปกรณ์อื"นใดที"ใช้ เพื"อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ บริ การ
โครงการศูนย์ การค้ าเทอร์ มินอล 21 ซึ"งตัง และ/หรื อ ติดตรึ งตรา อยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื น ที"ของ
อาคารศูนย์การค้ าหรื อพื นผิวของตัวอาคารศูนย์การค้ ารวมถึงสิทธิใดๆ ที"เกี"ยวกับหรื อเกี"ยวเนื"องกับทรัพย์สิน
ดังกล่าวข้ างต้ น
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เอกสารแนบท้ ายหมายเลข 2
หลักฐานแสดงสิ ทธิในหน่ วยทรัสต์

59

เอกสารแนบท้ ายหมายเลข 3
ค่ าธรรมเนียมทรัสตี
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของทรั สตี
กองทรั สต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายให้ แก่ทรั สตีในการทําหน้ าที"ทรั สตีตามข้ อกําหนดและเงื"อนไขแห่ง
สัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี โดยคํานวณเป็ นอัตรารายปี (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ"ม) ซึง" มีรายละเอียดดังต่อไปนี 
(1)

ค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้ าที"ของทรัสตีตามข้ อกําหนดและเงื"อนไขแห่งสัญญานี  จะคิดอัตราไม่เกินร้ อย
ละ 1 (หนึ"ง) ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิปรับปรุ ง (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิปรับปรุ ง = มูลค่าทรัพย์สินรวม หัก
มูลค่าหนี สินที"ไม่มีดอกเบี ยทังหมด

หักมูลค่าหนี สินจากเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ส่วนที"ไม่เกินร้ อยละ 10 (สิบ)
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม)
ทังนี
  อัตราค่าธรรมเนียมทรัสตีที"คํานวณได้ ในแต่ละปี หากคํานวณได้ ตํ"ากว่า 2,000,000 (สองล้ าน) บาท ณ
เดือนสุดท้ ายของปี บัญชีใดๆ ทรัสตีจะคิดค่าธรรมเนียมทรัสตีในอัตราขันตํ
 "า 2,000,000 (สองล้ าน) บาทต่อปี
โดยทรัสตีจะดําเนินการปรับปรุ งยอดการคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตีดงั กล่าวในเดือนสุดท้ ายของรอบปี บัญชี
นันเพื
 "อให้ อตั ราค่าธรรมเนียมทรัสตีที"คํานวณได้ ในแต่ละปี เท่ากับ 2,000,000 (สองล้ าน) บาทต่อปี
ในกรณีที"ทรัสตีปฏิบตั ิหน้ าที"ในรอบปี บัญชีใดไม่ครบระยะเวลาของปี บัญชีของกองทรัสต์ซงึ" ทําให้ ไม่สามารถ
คํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตีเป็ นรายปี ของปี บัญชีนนได้
ั  ทรั สตีจะดําเนินการคํานวณค่าธรรมเนียมทรั สตีใน
รอบปี บัญชีดงั กล่าวตามสัดส่วนระยะเวลาที"ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที"จริ งในปี บัญชีนนั  (Pro Rata Basis) โดยจะ
กําหนดให้ อตั ราค่าธรรมเนียมทรัสตีขนตํ
ั  "าเท่ากับ 2,000,000 (สองล้ าน) บาทต่อปี และกําหนดให้ ระยะเวลา
1 (หนึง" ) ปี เท่ากับ 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) วัน

(2)

ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทรัสต์
ทรัสตีสามารถเบิกค่าใช้ จ่ายอื"นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินจากกองทรัสต์ได้ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ค่าที"พกั และค่าใช้ จ่ายอื"นใดที"เกิดขึ นระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามสมควร ตามที"จ่ายจริ ง ในอัตราไม่
เกิน 30,000 (สามหมื"น) บาทต่อครัง ทังนี
 หาก ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวมีอตั รามากกว่าที"ระบุไว้ คู่สญ
ั ญาจะมีการ
ตกลงร่ วมกันเป็ นกรณีไป

ทังนี
  กองทรัสต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมทรัสตีที"คํานวณได้ ตามข้ อ (1) ในแต่ละเดือนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 (สิบ) วัน
ทําการนับแต่วนั ที"ทรัสตีรับรองความถูกต้ องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ในวันสุดท้ ายของแต่ละ
60

เดือน แต่จะชําระไม่เกินวันทําการสุดท้ ายของเดือนถัดไป โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะมีคําสัง" เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ ตดั
จ่ายจากบัญชีรับรายได้ ของกองทรั สต์ตามระยะเวลาดังกล่าว เว้ นแต่ในเดือนใดที"กองทรั สต์มีการเพิ"มหรื อลดเงินทุน
หรื อจ่ายประโยชน์ ตอบแทน ผู้จัดการกองทรั สต์ จะดําเนินการคํานวณค่าธรรมเนี ยมทรั สตีในเดือนนัน โดยใช้ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิปรับปรุ งของกองทรัสต์ช่วงก่อนการเพิ"มหรื อลดเงินทุน หรื อจ่ายประโยชน์ตอบแทน และช่วงหลังการเพิ"ม
หรื อลดเงินทุน หรื อจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว คิดเฉลี"ยถ่วงนํ าหนักตามจํานวนวัน
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เอกสารแนบท้ ายหมายเลข 4
หน้ าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ ในการจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ และการนําส่ งข้ อมูลให้ แก่ ทรัสตี
(1)

จัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์ตามที"สญ
ั ญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนีแ ละกฎหมายหลักทรั พย์ กําหนดต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรั สต์ ซึง" รวมถึงการจัดส่งรายงานประจําปี ของ
กองทรัสต์ให้ แก่ทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี

(2)

จัดให้ มีบญ
ั ชีและรายงานต่างๆ ตามที"ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีหรื อตามที"เห็นว่าจําเป็ นและสมควรในการ
บริ หารจัดการกองทรั สต์และทรั พย์ สินหลัก เพื" อจัดส่งบัญชี รายงาน และเอกสารดังกล่าวให้ แก่สํานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาตามที"ทรัสตีกําหนด เพื"อให้ สอดคล้ อง
กับ กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และกฎหมายอื" น ที" เกี" ย วข้ อง รวมถึง คําสั"ง ของเจ้ าหน้ าที" ข องทางราชการใดๆ ที"
เกี"ยวข้ อง
ทัง นี  ผู้จัดการกองทรั สต์จะจัดทําบัญชีดงั กล่าวตามหลักการบัญชีที"เป็ นที"รับรองโดยทั"วไป โดยจะแบ่งแยก
ทรั พย์ สิน และ/หรื อ ดอกผลใดๆ ที"เกิดจากทรั พย์ สินที"กองทรั สต์ลงทุน และ/หรื อ ทรั พย์ สินใดๆ ที"ผ้ ูจัดการ
กองทรั สต์ได้ รับไว้ และ/หรื อ พึงรั บไว้ ในนามกองทรั สต์ออกจากทรั พย์สินของตน และผู้จดั การกองทรั สต์จะ
ดําเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการบัญชี และการบันทึกบัญชีเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 1 (หนึ"ง)
ปี ให้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้ วน และพร้ อมให้ ทรัสตีเข้ าตรวจสอบ

(3)

ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนีใ ห้ แก่ทรั สตี ภายในระยะเวลาที"ได้ รับมอบหมายจากทรั สตีเพื"อให้ สอดคล้ องกับ
กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื"นที"เกี"ยวข้ อง รวมถึงคําสัง" ของเจ้ าหน้ าที"ของทางราชการใดๆ ที"เกี"ยวข้ อง
(ก)

รายงานประเมิ น มูล ค่า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ฉ บับ เต็ ม โดยจัด ส่ง ให้ แ ก่ ท รั ส ตี ไ ม่น้ อ ยกว่า 7 (เจ็ ด ) วัน
ล่วงหน้ าก่อนวันครบกําหนดวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ข)

รายงานมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทรั สต์ และมูลค่าหน่วยทรั สต์ ณ วันทํ าการสุดท้ ายของแต่ละ
เดือนโดยจัดส่งให้ แก่ทรัสตีเพื"อพิจารณารับรองภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละ
เดือน และส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ าย
ของแต่ละไตรมาส ซึง" ผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้ วต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สี"สิบห้ า) วันนับ
แต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาสนัน
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(ค)

ข้ อมูลปั จจุบนั เกี"ยวกับรายชื"อบุคคลที"เกี"ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ และสาระของรายการที"เป็ น
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที"เกี"ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ โดย
จัดส่งให้ แก่ทรั สตีภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที" 30 มิถุนายน และวันที" 31 ธันวาคม และ
จัดส่งให้ ทรัสตีเพื"อพิจารณาก่อนวันเข้ าทําธุรกรรม

(ง)

ข้ อมูลเกี"ยวกับธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที"เกี"ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์ในรอบปี บัญชีก่อนและรอบปี บัญชีปัจจุบนั โดยดําเนินการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี และ
งบการเงินของกองทรัสต์

(จ)

ข้ อ มูล เกี" ย วกับ ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่า งเจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ที" ก องทรั ส ต์ ล งทุ น และ
กองทรั ส ต์ ตลอดจนมาตรการที" ใ ช้ ใ นการป้ องกัน ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ดัง กล่ าว โดย
ดําเนิ น การเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ูลงทุนทราบโดยชัดแจ้ งตัง แต่วัน เริ" มการเสนอขายหน่วยทรั สต์ ของ
กองทรัสต์ตอ่ ประชาชนเป็ นครัง แรกและทุกครัง เมื"อเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

(ฉ)

ข้ อมูลเกี"ยวกับส่วนได้ เสียหรื อการได้ รับประโยชน์ของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที"เกี"ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ จากบริ ษัทหรื อบุคคลที"เป็ นคู่ค้ากับกองทรัสต์ โดยดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลใน
แบบแสดงรายการข้ อมูล สัญญาก่อตังทรั
 สต์ฉบับนี  หรื อในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื"อ
ขออนุมตั ิทํารายการต่างๆ และรายงานประจําปี ของกองทรัสต์ เพื"อผู้ถือหน่วยทรัสต์และทรัสตีจะใช้
เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาความเป็ นอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ในการเข้ าทําธุรกรรมต่างๆ
เพื"อกองทรัสต์ และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนัน
ส่วนได้ เสียหรื อการได้ รับประโยชน์ที"ต้องพิจารณาเปิ ดเผย เช่น เจ้ าหนี  ลูกหนี  ผู้คํ าประกันหรื อได้ รับ
การคํ าประกัน การถือหุ้นระหว่างกัน หรื อมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้บริ หาร เป็ นกลุ่มเดียวกัน การให้
หรื อรับบริ การ การซื อขายระหว่างกัน และการออกค่าใช้ จ่ายต่างๆ ให้ แก่กนั เป็ นต้ น

(ช)

ข้ อมูลเกี"ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์โดยดําเนินการเปิ ดเผยต่อประชาชนอย่าง
น้ อยทุก 6 (หก) เดือนหรื อโดยพลันกรณีมีการเปลี"ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ และดําเนินการจัดส่ง
ให้ แก่ทรัสตีเมื"อทรัสตีประสงค์จะขอตรวจสอบการจัดการลงทุน

(ซ)

ข้ อมูลปั จจุบนั เกี"ยวกับรายการที"เป็ นธุรกรรมการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง" ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
โดยดําเนินการจัดส่งให้ แก่ทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนวัน
เข้ าทําธุรกรรม และดําเนินการเปิ ดเผยต่อประชาชนและสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับ
แต่วนั ที"ได้ มาหรื อจําหน่ายไปของทรัพย์สินหลัก
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(ฌ)

ข้ อมูลเกี"ยวกับธุรกรรมการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง" ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ ของกองทรัสต์ในรอบปี
บัญชีก่อนและรอบปี บัญชีปัจจุบัน โดยดําเนินการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี และงบการเงินของ
กองทรัสต์

(ญ)

ข้อมูลปั จจุบนั เกียวกับรายการทีเป็ นการกูย้ ืมเงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ โดยดําเนินการ
จัดส่ งให้แก่ทรัสตีเพือรับทราบ ก่อนวันเข้าทําธุรกรรมพร้อมกับสัญญากูย้ ืม

(ฎ)

ข้ อมูลเกี"ยวกับธุรกรรมการกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ในรอบปี บัญชีก่อนและรอบปี
บัญชีปัจจุบนั โดยดําเนินการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี และงบการเงินของกองทรัสต์

(ฏ)

ข้อมูลเกียวกับธุรกรรมทีทรัสตีเห็นว่ามีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดย
ได้รับการร้องขอจากทรัสตี โดยดําเนินการจัดส่ งให้แก่ทรัสตีเพือพิจารณาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 (สิ บ
สี ) วันก่อนวันเข้าทําธุรกรรม

(ฐ)

งบการเงินของผู้จดั การกองทรัสต์และข้ อมูลที"เกี"ยวข้ องกับการจัดทํางบการเงิน โดยดําเนินการจัดส่ง
ให้ แก่ทรั สตีล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันครบกําหนดการส่งงบการเงินต่อสํานักงาน
ก.ล.ต.

อนึ"ง รายงานดัง กล่าวข้ างต้ นเป็ นเพี ย งรู ปแบบ และตัวอย่ างของรายงานที" ต้ องใช้ ในเบื อ งต้ น ทรั ส ตีแ ละผู้จัดการ
กองทรัสต์อาจร่ วมกันปรับปรุ ง เพิ"มหรื อลด จํานวนและชนิดของรายงาน หรื อเปลี"ยนแปลงรู ปแบบของรายงานได้ ตามที"
จะได้ ร่วมกันกําหนด เพื"อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายหลักทรั พย์และกฎหมายอื"นที"เกี"ยวข้ อง รวมถึงคําสัง" ของเจ้ าหน้ าที"
ของทางราชการใดๆ ที"เกี"ยวข้ อง
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เอกสารแนบท้ ายหมายเลข 5
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
เพดาน
อัตรา
(ร้ อยละของ NAV)(2)
อัตราส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดต่

อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ(3)
ไม่เกินร้ อยละ 20
ไม่เกินร้ อยละ 2.0 ของ NAV ไม่เกินร้ อยละ 2.0 ของ
• ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์
ต่อปี
NAV ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของ
ไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของ
• ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ
(1)
Adjusted NAV ต่อปี
Adjusted NAV(1) ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของ NAV ไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของ
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ต่อปี
NAV ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของ NAV ไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของ
• ค่าธรรมเนียมที"ปรึกษาทางการเงิน
ภายหลังการทําธุรกรรมใน จํานวนเงินที"ระดมทุนได้
แต่ละครัง หรื อ NAV ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของ NAV ไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของ
• ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ภายหลังการทําธุรกรรมใน
มูลค่าที"จดั จําหน่าย
แต่ละครัง
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์

• ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
1. ค่ า ธรรมเนี ย มการเก็ บ ค่ า เช่ า ในนามของ
กองทรัสต์

2. ค่าคอมมิชชัน"
2.1 ผู้เช่าพื นที"รายเดิมต่อสัญญา
2.2 ผู้เช่าพื นที"รายใหม่ทําสัญญา
(1) อายุสญ
ั ญาเช่าไม่ถึง 1 ปี

รวมไม่เกินร้ อยละ 2.0 ของ
NAV ต่อปี หรื อ NAV
ภายหลังการทําธุรกรรมแต่
ละครัง

ไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของ
รายได้ คา่ เช่าสุทธิของ
ทรัพย์สนิ หลัก

ไม่เกิน 0.5 เดือน

(2) อายุสญ
ั ญาเช่าตังแต่
 1 ปี ถึง 3 ปี
(3) อายุสญ
ั ญามากกว่า 3 ปี

ไม่เกิน 1.0 เดือน
(คํานวณตามสัดส่วน
ระยะเวลาเช่าจริ ง)
ไม่เกิน 1.0 เดือน
ไม่เกิน 1.5 เดือน
ไม่เกินร้ อยละ 20 ของ
รายได้ คา่ บริ การพื นทีใ" น

2.3 ผู้เช่าพื นที"สง่ เสริ มการขาย
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน
(ร้ อยละของ NAV)(2)

แต่ละครัง
ไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
ทรัพย์สนิ หลัก(4)
ไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของ
รายได้ สทุ ธิของ
ทรัพย์สนิ หลัก
ไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของ
มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที"
จะลงทุนเพิ"มและไม่เกิน
ร้ อยละ 0.75 ของมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ที"จะขาย

3. ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื"อสร้ างแรงจูงใจในการ
บริ หาร
5. ค่าธรรมเนียมการซื อและขาย
อสังหาริ มทรัพย์

6. ค่า ธรรมเนีย มในการคุม งานการซ่อ มแซม
ดูแล บํารุ งรักษา ปรับปรุ ง และ/หรื อ พัฒนา
ทรัพย์สนิ หลัก
• ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ไม่เกินร้ อยละ 2.0 ของ
มูลค่าการซ่อมแซม ดูแล
บํารุงรักษา ปรับปรุงหรื อ
พัฒนาทรัพย์สนิ หลัก
ไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของ NAV ไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของ
ต่อปี
NAV ต่อปี

• ค่าธรรมเนียมที"ปรึกษากองทรัสต์
1. ค่าธรรมเนียมที"ปรึกษา

ไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของ NAV
ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมที"ปรึ กษาเพิ"มเติม กรณีที"มีการ ไม่เกินร้ อยละ 5.0 ของ NAV
ซื อ ข า ย โ อ น ห รื อ เ ป ลี" ย น มื อ ข อ ง ภายหลังการทําธุรกรรมใน
แต่ละครัง
อสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละครัง

• ค่าใช้ จ่ายอื"นๆ
(1) ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมที"เกี"ยวข้ องใน ค่าใช้ จา่ ยอื"นๆ รวมไม่เกิน
ร้ อยละ 18.0 ของ NAV ต่อปี
การก่อตังกองทรั

สต์
(2)

ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายในการ
ดํารงสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

66

อัตรา

ไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของ
NAV ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 5.0 ของ
มูลค่าการซื อ ขาย โอน
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ตลาดหลักทรัพย์
(3)

ค่าธรรมเนีย มและค่า ใช้ จ่า ยในการสอบ
บัญชีและตรวจสอบภายใน

(4)

ค่ า ธรรมเนี ย มที" ป รึ ก ษากฎหมายและที"
ปรึกษาภาษี

(5)

ค่านายหน้ าในการซื อ จําหน่าย หรื อโอน
สิทธิ ซึ"งอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์

(6)

ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพื"อการจัดหา
ได้ ม า จํ า หน่า ย จ่ า ย หรื อ โอนสินทรั พ ย์
ทรัพย์สนิ หรื อ หลักทรัพย์ของกองทรัสต์

(7)

ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์ และศึกษา
ความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการ
ซื อ เช่า หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ โอน
หรื อรั บโอนสิทธิ ก ารเช่ า อสังหาริ ม ทรั พ ย์
ซึ" ง ต้ องการความเห็ น และการศึ ก ษา
เพิ"มเติมจากผู้เชี"ยวชาญ

(8)

ภาษี หรื อค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์
ใดๆ ที"เกี"ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์

(9)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการ
ประเมิ น ค่ า และ/หรื อ สอบทานการ
ประเมินค่าทรัพย์สนิ

(10) ค่าธรรมเนีย ม ค่า ใช้ จ่ ายในการประเมิ น
ระบบวิ ศ วกรรม ค่ า ธรรมเนี ย มวิ ช าชี พ
ผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบประมาณการ
งบกําไรขาดทุน ค่าใช้ จ่ายจัดทํารายงาน
หรื อบทวิจยั
(11) ค่าใช้ จ่ายอื"นใดที"เกี"ยวข้ องกับการจัดการ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เช่ น ค่า บริ ห ารจัด การ
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บุคลากรประจําศูนย์การค้ า ค่าใช้ จ่ายทาง
ก า ร ต ล า ด ร ว ม ถึ ง ค่ า โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําเวป
ไ ซ ต์ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า
นํ ามัน ค่าจ้ างบริ ษัทดูแลระบบต่างๆ เป็ น
ต้ น
(12) ค่า ใช้ จ่ ายในการบริ ห าร ค่า ควบคุม งาน
ซ่ อ มแซม ดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษา และ/หรื อ
ก่อสร้ างเพิ"มเติมเพื"อปรับปรุ ง พัฒนา เพิ"ม
มู ล ค่ า และปรั บ แบบภู มิ ทัศ น์ ห รื อ ภู มิ ส
ถาปั ตย์ อสั ง หาริ มทรั พย์ และ/หรื อ
ทรั พย์ สินที"เกี" ยวข้ องที"กองทรั สต์ ลงทุนไว้
หรื อมีไว้
(13) ค่าใช้ จ่ายในการประกันภัย ดูแล และ/หรื อ
เก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
(14) ค่าใช้ จ่ายเกี"ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียมอื"นที"
เกี"ยวข้ องตามอัตราที"กฎหมายกําหนดและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ที" เ กี" ย วข้ องกั บ หน่ ว ย
ราชการ
(15) ค่า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ที" เ กิ ด ขึ น เกี" ย วเนื" อ งกับ
กองทรั สต์ หรื อค่าใช้ จ่ายที"เกี" ยวเนื"องกับ
การจัด หาผลประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิน ของ
กองทรัสต์
(16) ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างหรื อปรับปรุ งหรื อ
ซ่ อ มแซมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที" ก องทรั ส ต์
ลงทุนให้ แล้ วเสร็ จ
(17) ค่า ใช้ จ่ า ยที" เ กิ ด ขึน จากการติ ด ตามทวง
ถามหรื อการดําเนินการตามกฎหมายเพื"อ
การรั บ ชํ า ระหนี ใ ดๆ หรื อ ค่า ใช้ จ่ า ยด้ า น
กฎหมายในการดํ า เนิ น คดี ใ นศาล เพื" อ
รักษาสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตี
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หรื อผู้จดั การกองทรัสต์
(18) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั บชํ าระเงิ นค่ า ซื อ
หน่วยทรั สต์ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่ า อากรแสตมป์ ค่ า ไปรษณี ย ากร ค่ า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น
(19) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ ใบจองซื อหน่วยทรัสต์
ใบหน่ว ยทรั สต์ ใบเสร็ จรั บ เงิ น ใบกํ า กับ
ภาษี และแบบฟอร์ มอื"นๆ ที"เกี" ยวข้ องกับ
กองทรัสต์ และค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรี ยม
และจั ด ส่ ง เอกสารดั ง กล่ า วให้ แก่ ผ้ ู ถื อ
หน่วยทรัสต์
(20) ค่าจัดทําและจัดพิมพ์แบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ รายงานผู้
ถือหน่วยทรัสต์ รายงานประจําปี ตลอดจน
ค่าแปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว
(21) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงาน
ต่ า ง ๆ ร ว ม ถึ ง ก า ร ล ง ป ร ะ ก า ศ ใ น
หนังสือพิมพ์รายวัน
(22) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์
(23) ค่า ใช้ จ่ า ยหรื อ ค่า ธรรมเนี ย มในการจ่ า ย
ประโยชน์ ตอบแทน หรื อ เพื" อดํ า เนิน การ
เกี"ยวกับการเพิ"มทุน และ/หรื อ การลดทุน
(24) ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอื"นๆ ที"เกิดขึ น
โดยชอบโดยผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อทรัสตี
ตาม หน้ า ที" เ พื" อ ป ระโยชน์ ของ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เมื"อได้ รับคําสัง"
จากสํานักงาน ก.ล.ต.
(25) ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี" ย วกั บ งานทะเบี ย นผู้ ถื อ
หน่วยทรั สต์ ค่าใช้ จ่ายเกี"ยวกับงานบัญชี
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ของกองทรัสต์
(26) ค่ า ใช้ จ่ า ยทางกฎหมายที" เ กี" ย วกั บ การ
ดําเนินงานและการบริ หารทรั พย์ สินของ
กองทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์
(27) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการ
เลิกกองทรั สต์ หรื อเปลี"ยนแปลงผู้จัดการ
กองทรัสต์อนั ประกอบด้ วย
1) ค่าใช้ จ่ายในการเปลี"ยนแปลงผู้จัดการ
กองทรัสต์
2) ค่า ตอบแทนผู้ชํา ระบัญ ชี ผู้สอบบัญ ชี
และทรัสตีในระหว่างการชํ าระบัญชี
กองทรัสต์จนถึงการเลิกกองทรัสต์
3) ค่าใช้ จ่า ย และ/หรื อ ค่าธรรมเนียมใน
การเฉลี" ย คื น ทรั พ ย์ สิ น ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ
หน่วยทรัสต์เมื"อเลิกกองทรัสต์
4) ค่าใช้ จ่าย และ/หรื อ ค่าธรรมเนียมอื"นๆ
อั น เ กี" ย ว เ นื" อ ง กั บ ก า ร เ ลิ ก ห รื อ
เปลีย" นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์
(28) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย แ ล ะ ค่ า ที" ป รึ ก ษ า ใ น ก า ร
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์ แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์

ตามทีจ" ่ายจริ ง

(29) ค่า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่า ใช้ จ่ า ยอื" น ๆ
อั น เกี" ย วเนื" อ งกั บ การดํ า เนิ น งานของ
กองทรัสต์
(30) ดอกเบี ย ค่าใช้ จ่าย และค่าธรรมเนียมจาก
การกู้ยืมเงิน (ถ้ ามี)
หมายเหตุ : (1) Adjusted NAV = มูลค่าทรัพย์สนิ รวม หัก มูลค่าหนี สินที"ไม่มีดอกเบี ยทังหมด

หัก มูลค่าหนี สินจากเงิน
กู้ยืมของกองทรัสต์สว่ นที"ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม
(2)
เพดาน (ร้ อยละของ NAV) ที"กําหนดดังกล่าว สําหรับการดําเนินการของกองทรัสต์ในระยะเวลา 12 เดือน
แรกเท่านัน โดยประมาณการจากสถานการณ์ปกติ
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(3)

(4)

ประมาณการสําหรับปี 2558 และไม่รวมค่านายหน้ าซื อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที"เกิดขึ น
จากการซื อขายหลักทรัพย์
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของทรัพย์สนิ หลัก = มูลค่าทรัพย์สนิ หลัก ตลอดจนผลประโยชน์ตา่ งๆ ที"ได้ รับจากการ
ลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหนึง" หัก มูลค่าหนี สินทังหมดของทรั

พย์สนิ หลัก
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