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สัญญาก่ อตัง้ ทรัสต์
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี ้
(Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust)
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ("สัญญา") ฉบับนี ้ทาขึ ้นเมื่อวันที่ [●] ระหว่าง
(1)

บริษัท เอสซีซพ
ี ี รีทส์ จากัด ("บริษัทฯ") ซึง่ เป็ นนิติบคุ คลประเภทบริ ษัทจากัด จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย สานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ห้ อง 1701-2 ถนนสุขมุ วิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ในฐานะผู้ก่อตังทรั
้ สต์ซงึ่ จะเข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์เมื่อมีการ
ก่อตังกองทรั
้
สต์แล้ ว และ

(2)

บริ ษัทหลัก ทรั พย์ จัดการกองทุ น กสิกรไทย จากัด ("ทรั สตี") ซึ่งเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษัทจากัด
จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย สานักงานตังอยู
้ ่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และ 12
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ในฐานะทรัสตี

โดยที่
(ก)

บริ ษัทฯ มีเจตนาจะจัดตังทรั
้ สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เรี ยกว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ตี ้ (Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real
Estate Investment Trust: TPRIME)

(ข)

บริ ษั ทฯ ตกลงที่ จะโอนเงิ นที่ได้ จากการจ าหน่ายหน่วยทรั สต์ ด้วยความไว้ วางใจให้ ทรั สตีจัดการทรั พย์ สินเพื่ อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

(ค)

ทรัสตี ตกลงที่จะดาเนินการเป็ นทรัสตีเพื่อกองทรัสต์ (ตามที่ได้ นิยามด้ านล่าง) ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ ในสัญญานี ้ และ

(ง)

บริ ษัทฯ และทรัสตีได้ ตกลงเข้ าทาสัญญานี ้โดยมีเนื ้อความและสาระสาคัญเป็ นไปตามพระราชบัญญัติทรัสต์
(ตามที่ได้ นิยามด้ านล่าง) ประกาศ สร. 26/2555 (ตามที่ได้ นิยามด้ านล่าง) รวมทังประกาศ
้
กฎ และคาสัง่ ที่ออก
ตามกฎหมายดังกล่าวและหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 (ตามที่ได้ นิยามด้ านล่าง)

คู่สัญญาจึงตกลงกันเข้ าทาสัญญาโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่ อไปนี ้

1

คาจากัดความ
เว้ นแต่ข้อความในสัญญานี ้จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ถ้ อยคาที่ใช้ ในสัญญานี ้ให้ มีคาจากัดความดังต่อไปนี ้
“กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง” หมายความว่า พระราชบัญญัติทรัสต์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ประกาศ
ของสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แล้ วแต่กรณี
"กลุ่มบุคคลเดียวกัน" ให้ มีความหมายตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมถึงประกาศอื่นๆ ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อที่จะมีการประกาศหรื อแก้ ไข
เพิ่มเติมในอนาคต
"กองทรัสต์ " หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์
ตี ้ (Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust: TPRIME)
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"การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป" (General Mandate) หมายความว่า การเพิ่มทุนของกองทรัสต์ตามมติที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่ให้ อานาจผู้จัดการกองทรัสต์ กาหนดหรื อเห็นชอบวัตถุประสงค์ การออกและจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม เช่น วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน การกาหนดราคา วันและเวลาที่
จะเสนอขาย หรื อเงื่อนไขในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น
"คณะกรรมการ ก.ล.ต." หมายความว่ า คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และให้
หมายความรวมถึงคณะกรรมการกากับตลาดทุนด้ วย
"ค่ าเช่ า" หมายความว่า ค่าตอบแทนที่ได้ จากการให้ เช่า การให้ เ ช่าช่ว ง การให้ ใช้ พืน้ ที่หรื อการให้ บริ การที่
เกี่ยวเนื่องกับการให้ เช่าหรื อให้ ใช้ พื ้นที่
"ตลาดหลักทรัพย์ " หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"ทรัพย์ สินหลัก" หมายความว่า ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
ทจ. 49/2555 รวมถึงประกาศอื่นๆ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องทังที
้ ่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั หรื อที่จะมีการประกาศหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
"ที่ปรึ กษาทางการเงิน " หมายความว่า ที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบ
"ทุนชาระแล้ ว" หมายความว่า มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่ชาระเต็มจานวนแล้ ว
“บริษัทประกัน” หมายความว่า บริ ษัทประกันภัยและบริ ษัทประกันชีวิต
"บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน " หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
"ประกาศ กข. 1/2553" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กข. 1/2553 เรื่ อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ ไปของทรัสตี (รวมถึงที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม)
"ประกาศ กร. 14/2555" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ที่
กร. 14/2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับการเป็ นผู้ก่อตัง้ ทรั สต์ และการเป็ นทรั สตีของทรั สต์ เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
"ประกาศ ทจ. 49/2555" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
“ประกาศ ทจ. 51/2555” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2555 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
"ประกาศ สช. 29/2555" หมายความว่า ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
ที่ สช. 29/2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ ความเห็นชอบผู้จดั การกองทรัสต์และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
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"ประกาศ สร. 26/2555" หมายความว่า ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง ข้ อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้ อความในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
“ประกาศ สร. 27/2557” หมายความว่า ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สร. 27/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
“ผู้จัดการกองทรั สต์ ” หมายความว่า บริ ษัท เอสซีซีพี รี ทส์ จากัด ซึ่งเป็ นผู้ก่อตังทรั
้ สต์ตามสัญญานี ้และจะเข้ า
เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์เมื่อมีการก่อตังทรั
้ สต์แล้ ว และหมายความรวมถึงบุคคลอื่นซึ่งได้ รับการแต่งตังและเข้
้
ามา
บริ หารจัดการกองทรัสต์ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์
"พระราชบัญญัติทรั สต์ " หมายความว่า พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (รวมถึงที่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม)
"พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ " หมายความว่า พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
"วันทาการ" หมายความว่า วัน (นอกเหนือจากวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ที่ธนาคารพาณิชย์เปิ ดดาเนินการสาหรับ
ทากิจกรรม หรื อธุรกรรมทางการเงินโดยปกติในประเทศไทย
"ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ " หมายความว่า บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
“สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน” หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้ จดั ตัง้
และจดทะเบียนกับสานักงาน ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่
เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
"สานักงาน ก.ล.ต." หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"หน่ วยทรัสต์ " หมายความว่า ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
“ให้ เช่ า” หมายความรวมถึง การให้ เช่าใช้ ประโยชน์ซงึ่ ทรัพย์สนิ ให้ เช่าช่วง ให้ ใช้ พื ้นที่ หรื อให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่อง
กับการให้ เช่า หรื อให้ ใช้ พื ้นที่
"อสังหาริมทรัพย์ " ให้ หมายความรวมถึงอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

2

การก่ อตัง้ ทรัสต์

2.1

ลักษณะของกองทรัสต์และกลไกการบริ หาร
ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า ไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อ พเพอร์ ตี ้ ใช้ ชื่ อ
ภาษาอังกฤษว่า Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรื อ
TPRIME เป็ นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรั สต์ ที่ก่อตังขึ
้ ้นด้ วยผลของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์นี ้ และสมบูรณ์เมื่อ
ผู้ก่อตังทรั
้ สต์โอนเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้ วยความไว้ วางใจให้ ทรัสตีจดั การทรัพย์สินเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์นี ้ไม่มีสถานะเป็ นนิติบุคคล โดยเป็ นกองทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อและอานาจจัดการ
ของทรัสตี
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การจัดการกองทรัสต์ จะกระทาโดยทรั สตีและผู้จัดการกองทรั สต์ที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตี โดยมีขอบเขต
อานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบตามที่กาหนดในสัญญานี ้ และสัญญาแต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรัสต์ ในการนี ้
ผู้จดั การกองทรัสต์มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการ
ลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ส่วนทรัสตีมีอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักในการกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์และผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ ามี) ให้ เป็ นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย
ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่
ทรัพย์สนิ หลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวอาจดาเนินการโดยทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคล
อื่นที่ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์มอบหมาย โดยจะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และแบบแสดงรายการข้ อมูล
และหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีตา่ งฝ่ ายต่างจะปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะที่เป็ นผู้ที่มีวิชาชีพซึ่งได้ รับความไว้ วางใจ ด้ วย
ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยต้ องปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวมและเป็ นไปตามสัญญานี ้และกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้
เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผ้ ลู งทุน และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
2.2

ชื่อ อายุ ประเภทและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
2.2.1 ชื่อ อายุ และประเภท
ชื่อของกองทรัสต์ซึ่งก่อตังขึ
้ ้นตามสัญญานี ้ คือ ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ
การเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ตี ้ และใช้ ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thailand Prime Property
Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรื อ TPRIME อนึ่ง ชื่อของกองทรัสต์อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์จะกาหนดเป็ นครัง้ คราว โดยได้ รับอนุมตั ิจากทรัสตีและจาก
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
กองทรั ส ต์ จั ด ตัง้ ขึ น้ โดยไม่ มี ก าหนดอายุข องกองทรั ส ต์ และเป็ นกองทรั ส ต์ ป ระเภทไม่ รั บ ซื อ้ คื น
หน่วยทรัสต์จากผู้ถือหน่วยทรัสต์
2.2.2 วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
กองทรั สต์ จัด ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญ ญัติ ท รั ส ต์ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ใ นการออกหลัก ทรั พ ย์ ป ระเภท
หน่ว ยทรั สต์ ข องทรั สต์ เพื่ อ การลงทุน ในอสัง หาริ มทรั พ ย์ (REIT) เพื่ อ เสนอขายต่อ ประชาชนและมี
วัตถุประสงค์ในการนาหน่วยทรัสต์เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โดยในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ นนั ้ บริ ษัทฯ จะเสนอขายหน่วยทรั สต์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามที่กาหนดไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลใน
การเสนอขายแต่ละครัง้ โดยจะกาหนดให้ ชาระค่าหน่วยทรั สต์ด้วยเงินสดหรื อเทียบเท่าเท่านัน้ และ
ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ โอนเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ ทรัสตีและกองทรัสต์ได้ ก่อตังขึ
้ ้น
อย่างสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ บริ ษัทฯ จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้
พิจารณารับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ปิ ด
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ และเมื่อนาหน่วยทรัสต์ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะสามารถทาการซื ้อ / ขายหน่วยทรัสต์ผ่านระบบ “การซื ้อ /
ขายหน่วยทรัสต์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ” ได้ โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ
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ตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนทราบถึงกาหนดเวลาดังกล่าวโดย
การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์โดยมิชกั ช้ า
เมื่ อ กองทรั ส ต์ น าเงิ น ที่ ได้ จ ากการเสนอขายหน่ ว ยทรั สต์ ไปลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น หลัก ของกองทรั ส ต์
กองทรัสต์โดยบริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ (รายละเอียดเกี่ยวกับการได้ รับความเห็นชอบให้ เป็ น
ผู้จดั การกองทรัสต์ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) จะนาทรัพย์สินหลักดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์โดย
การออกให้ เช่า โดยผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายหรื อแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property
Manager) ทังนี
้ ้ ตามข้ อกาหนดในสัญญาฉบับนี ้ และตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้
ดาเนินการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อช่วยในการจัดหาผลประโยชน์ได้
รายได้ ที่กองทรัสต์จะได้ รับจากการดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ ค่าเช่าและ
เงินปั นผลจากบริ ษัทที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนผ่านการถือหุ้น ทังนี
้ ้ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในการบริ หาร
จัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ จะอยูภ่ ายใต้ การควบคุมและกากับดูแลโดยทรัสตี เพื่อให้ การดาเนินงาน
ของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้ และ
หลัก เกณฑ์ ที่ พ ระราชบัญ ญั ติ ท รั ส ต์ รวมทัง้ ประกาศอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กาหนด ทังนี
้ ้ กองทรัสต์จะไม่ดาเนินการในลักษณะใดที่เป็ นการ
ใช้ กองทรั สต์ เ ข้ า ดาเนิ นธุ รกิ จหรื อ ประกอบธุร กิ จ เอง อีก ทัง้ กองทรั สต์ จ ะไม่น าอสัง หาริ ม ทรั พย์ ของ
กองทรัสต์ออกให้ เช่าแก่บคุ คลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริ มทรัพย์นนไปใช้
ั้
ประกอบธุรกิจที่ขดั
ต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
นอกจากนี ้ กองทรัสต์สามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สินหลั กได้ ทังนี
้ ้
ตามหลักเกณฑ์และสัดส่วนที่กาหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงาน
ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์มีรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และรอบระยะเวลา
บัญชีแรกให้ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2.3

ผู้ก่อตังทรั
้ สต์
บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จากัด ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ห้ อง 1701-2 ถนนสุขมุ วิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2258-4515 หมายเลขโทรสาร 0-22584519 เป็ นนิติบคุ คลประเภทบริ ษัทจากัด จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ตามกฎหมาย
ไทย รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ างการถือหุ้นและโครงสร้ างการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 2
บริ ษัทฯ ตกลงที่จะโอนเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้วยความไว้ วางใจให้ ทรัสตีจัดการทรัพย์ สิ นเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และเมื่อการก่อตังกองทรั
้
สต์มีผลสมบูรณ์ แล้ ว บริ ษัทฯ ในฐานะ
ผู้ก่อตังทรั
้ สต์จะเข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ กู ่อตังทรั
้ สต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผู้ก่อตังทรั
้ สต์และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
ผู้ก่อตัง้ ทรั สต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละห้ าสิบ (50) ของจานวนหน่วยทรั สต์ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทรั
้
สต์ หรื อในสัดส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด
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2.4

ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุ น กสิกรไทย จากัด ตังอยู
้ ่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และ
12 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2673-3999
หมายเลขโทรสาร 0-2673-3900 เป็ นนิติบคุ คลประเภทบริ ษัทจากัดจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม
พ.ศ. 2535 ตามกฎหมายไทย ทรัสตีเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติทรัสต์ รวมทังประกาศ
้
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยทรัสตีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี ซึ่งรายละเอียด
เกี่ยวกับการได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีปรากฏตามเอกสารแนบ 3
ทรัสตีตกลงที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ โดยตกลงเข้ าถือทรัพย์สินที่จะเป็ นกองทรัสต์ซึ่งผู้ก่อตัง้
ทรั สต์ โอนให้ แก่ทรัสตีด้วยความไว้ วางใจให้ จัดการทรั พย์ สินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตาม
ข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขแห่ง สัญ ญานี ้ โดยทรั สตี มี ห น้ า ที่ ห ลัก ในการก ากับ ดูแ ลการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องผู้จัด การ
กองทรัสต์และผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ ามี) ให้ เป็ นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย และมีระบบงานเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ของพระราชบัญญัติทรั สต์ รวมทัง้ ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้ อง ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. จะได้ ประกาศกาหนด หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป
อนึ่ง ในกรณี ที่ทรั สตีประสงค์ จะถื อหน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ ทรั สตีและกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรั สตีจะถื อ
หน่วยทรัสต์รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละห้ าสิบ (50) ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์
หรื อในสัดส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด

2.5

ผู้จดั การกองทรัสต์
เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทฯ ตกลงที่จะเข้ ารับดูแลจัดการทรัพย์ สินของกองทรัสต์
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีโดยมีขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์และข้ อตกลงอื่น
ระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ ามี)
อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์และกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับผู้จัดการกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละห้ าสิบ (50) ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ หรื อในสัดส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.จะประกาศกาหนด

2.6

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ตามที่ปรากฏชื่ อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรั สต์ ซึ่งได้ จัดทาตามหลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนที่
กาหนดในสัญญานี ้เป็ นผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์นี ้ อนึง่ สิทธิและหน้ าที่ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์จะ
เป็ นไปตามที่ข้อกาหนดและอยู่ภายใต้ บงั คับของสัญญานี ้ พระราชบัญญัติทรัสต์ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. จะได้ ประกาศกาหนด หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป

2.7

ทรัพย์สนิ ที่จะให้ เป็ นกองทรัสต์
ในเบื ้องต้ นเมื่อมีการก่อตังทรั
้ สต์ตามสัญญานี ้ ทรัพย์สนิ เริ่ มต้ น (Initial Assets) ที่จะให้ เป็ นกองทรัสต์ได้ แก่ เงินที่
ผู้ก่อตังทรั
้ สต์ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ แรก (“ทรั พย์ สินเริ่ มต้ น”) โดย
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ มีหน้ าที่ดาเนินการให้ ผ้ จู ัดจาหน่ายหน่วยทรั สต์ โอนเงิ นที่ได้ จากการจาหน่าย
หน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตีเพื่อให้ การก่อตังกองทรั
้
สต์แล้ วเสร็ จภายในสิบห้ า (15) วันนับแต่วันปิ ดการเสนอขาย
หน่วยทรั สต์ และยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ ว่ามีการโอนเงิ นดังกล่าว พร้ อมกับรายงานผลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ตอ่ สานักงาน ก.ล.ต.
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ภายหลังจากที่กองทรัสต์โดยทรัสตีได้ รับทรัพย์สนิ เริ่ มต้ น (Initial Assets) ดังกล่าว กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สนิ
หลักของกองทรัสต์ ได้ แก่ ทรัพย์สนิ ที่ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน เอกสารแนบ 4 ซึง่ ถือเป็ น
ส่วนหนึง่ ของสัญญานี ้ ทังนี
้ ้ ในการเข้ าลงทุนทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก กองทรัสต์จะนาทรัพย์สิน
เริ่ มต้ น และเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อนิติบคุ คลอื่นใดที่สามารถให้
สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้ มาใช้ ในการลงทุนทรัพย์สินหลักดังกล่าวและการชาระค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง โดยจานวน
เงินกู้และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินให้ เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
กองทรั สต์ แ ละหนังสือชี ช้ วน แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ของกองทรั สต์ และตามสัญญา เงิ นกู้ที่ทรั สตี
(ในนามของกองทรัสต์) จะเข้ าทากับผู้ให้ ก้ ู นอกจากนี ้ ทรัพย์สินที่จะให้ เป็ นกองทรัสต์ยงั รวมถึงทรัพย์สินอื่นใดที่
กองทรั ส ต์ จ ะได้ ม าเพิ่ ม เติ ม ตามข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขแห่ง สัญ ญานี ้ ตลอดจนหลัก เกณฑ์ แ ละประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง
2.8

วันที่จดั ตังกองทรั
้
สต์
วันที่จัดตัง้ กองทรั สต์ ได้ แก่วันที่ [●] ซึ่งเป็ นวันที่ได้ ทาสัญญานี ้ และจะมี ผลสมบูรณ์ เมื่อบริ ษัทฯ ได้ โอนหรื อ
ดาเนินการให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์โอนเงินซึง่ เป็ นค่าขายหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายครัง้ แรกทังหมดให้
้
แก่ทรัสตี

3

หน่ วยทรัสต์
สิท ธิ ใ นการได้ รั บ ประโยชน์ จ ากกองทรั ส ต์ แ บ่ ง ออกเป็ นหน่ ว ย หน่ ว ยละเท่ า ๆ กัน เรี ย กว่ า หน่ ว ยทรั ส ต์ ซึ่ ง
หน่วยทรัสต์จะให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เท่าๆ กันในการเป็ นผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยมูลค่าที่ตราไว้ ของ
หน่วยทรัสต์คือ หน่วยละ [●] บาท โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์ตามข้ อตกลง
และเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี ้มิได้ ให้ สิทธิ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรื อไถ่ถอน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นหน่วยทรัสต์ประเภทระบุชื่อผู้ถือและชาระเต็มมูลค่าทังหมดรวมทั
้
ง้
ไม่มีข้อจากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้ นแต่ข้อจากัดที่เป็ นไปตามกฎหมาย
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ แรกมีจานวนหน่วยทรัสต์ทงสิ
ั ้ ้น [●] หน่วย และมูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์
ที่ออกและเสนอขายต่อประชาชนในครัง้ แรกนี ้ จะมีมูลค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกิน [●] บาท ซึ่งคานวณตามมูลค่า
ที่ตราไว้

4

การเพิ่มทุนของกองทรั สต์

4.1

อานาจหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ในการเพิ่มทุน
4.1.1 กองทรัสต์ อาจเพิ่มทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขายตามข้ อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้
ตลอดจนพระราชบัญญัติทรัสต์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ประกาศ และข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ให้
ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าที่ดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากัด เฉพาะการจัด ประชุม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ เ พื่ อ ขอมติ อ นุมัติ ใ ห้ เ พิ่ ม ทุน และด าเนิ น การอื่ น ใดๆ ที่
เกี่ ยวข้ องและให้ เ ป็ นไปตามสัญ ญานี ้ พระราชบัญญัติ ทรั สต์ พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรั พ ย์ ประกาศ
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง และมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
4.1.2 กองทรั ส ต์ อ าจเพิ่ ม ทุ น โดยออกหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ หม่ เ พื่ อ เสนอขายเป็ นการทั่ ว ไปต่ อ ผู้ ลงทุ น ต่ อ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ หรื อเสนอขายเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ื อ
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หน่วยทรัสต์บางรายก็ได้ โดยให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์และข้ อกาหนดในสัญญา
ฉบับนี ้
4.1.3 การออกหน่วยทรัสต์ กรณี เพิ่มทุนให้ ออกเป็ นหน่วยเต็ม กองทรั สต์จะออกหน่วยทรั สต์ที่เป็ นเศษมิได้
ในการออกหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตามจานวนเงินค่าจองซื ้อนัน้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับ
หน่วยทรัสต์เป็ นจานวนเต็มเท่านัน้
4.1.4 การออกหน่วยทรั สต์ เ พื่ อ เพิ่ ม ทุน ของกองทรั สต์ ใ ห้ ก ระท าเฉพาะวัน ท าการเท่านัน้ เว้ น แต่ผ้ ูจัด การ
กองทรัสต์จะกาหนดเป็ นประการอื่นใดโดยได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีก่อน
4.1.5 หากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์จะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จดั การกองทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จดั การ
กองทรัสต์งดออกเสียงในวาระที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์และการออกหน่วยทรัสต์
4.1.6 ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ดาเนินการตามที่สมควรเพื่อให้ หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ในแต่ละคราวสามารถ
เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในสามสิบวัน (30) นับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อและ
ชาระเงินค่าหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนนัน้
4.2

เหตุในการเพิม่ ทุน
เหตุในการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ให้ มีได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
4.2.1 เพิ่มทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์
ลงทุนครัง้ แรกหรื อเพิ่มเติมจากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ที่มีอยูเ่ ดิม
4.2.2 เพิ่มทุนเพื่อปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมทรัพย์สินของกองทรัสต์ซึ่งรวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสทิ ธิการเช่าให้ อยูใ่ นสภาพดีและมีความพร้ อมที่จะใช้ หาผลประโยชน์
4.2.3 เพิ่มทุนเพื่อต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแ่ ล้ วซึง่ เป็ นของกองทรัสต์หรื อที่กองทรัสต์มี
สิทธิการเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
4.2.4 เพิ่มทุนเพื่อชาระเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์
4.2.5 เหตุอื่นใดที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เห็นสมควร โดยได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตี

4.3

กระบวนการเพิ่มทุน
4.3.1 การเพิ่มทุนของกองทรัสต์จะกระทาได้ ต่อเมื่อไม่ขดั หรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ในการก่อตังกองทรั
้
สต์ และ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่
ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
4.3.2 การเพิ่มทุนของกองทรัสต์จะต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยมีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
(1)

การเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์บางราย
ต้ องไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรั สต์รวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคัดค้ านการเพิ่มทุน
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(2)

ในกรณีที่เป็ นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate) ให้ กระทาได้ เฉพาะกรณีที่แสดงไว้ อย่างชัดเจนว่าการจัดสรรหน่วยทรัสต์ใหม่จาก
การเพิ่มทุนจะเป็ นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิ ดเผยสารสนเทศ
และการปฏิ บัติ ก ารใดๆ เกี่ ย วกับ การเพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นโดยอนุโลม และตาม
แนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดในรายละเอียดเพื่อให้ เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิ (ถ้ ามี)

(3)

การเพิ่มทุนต้ องกระทาให้ แล้ วเสร็ จภายในหนึง่ (1) ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติ
อนุมตั ิให้ เพิ่มทุน

4.3.3 ในกรณีที่เป็ นการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ได้ ผ่านกระบวนการเกี่ยวกับการได้ มาซึ่ง
ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ตามที่กาหนดในข้ อ 8.1.3 แห่งสัญญานี ้ และหากเป็ นการทาธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ต้ องผ่านการดาเนินการ
ตามข้ อ 12 แห่งสัญญานี ้
4.3.4 ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่

5

การลดทุนชาระแล้ วของกองทรั สต์

5.1

อานาจหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ในการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์มีอานาจหน้ าที่ในการดาเนินการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ โดยดาเนินการให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด สัญญานี ้ พระราชบัญญัติทรั สต์ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ ประกาศและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์

5.2

เหตุในการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ให้ มีได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
5.2.1 กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการรับชาระคืนเงินต้ นที่กองทรัสต์ให้ ก้ ูยืมแก่
บริ ษัทที่กองทรัสต์เข้ าถือหุ้น ซึ่งมีกาหนดชาระคืนจานวน 20 ล้ านบาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
และจานวน 20 ล้ านบาท ภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 และ/หรื อการได้ รับเงินปั นผลจากกาไรสะสม
ของบริ ษัทที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนผ่านการถือหุ้น ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่บริ ษัทที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนผ่าน
การถือหุ้นจะดาเนินการส่งสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ โดยกองทรัสต์มีแผนที่จะทาการ
ลดทุนชาระแล้ ว ดังนี ้
(1)

การลดทุนครัง้ ที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2560 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 25 ล้ านบาท

(2)

การลดทุนครัง้ ที่ 2 ในเดือนมิถนุ ายน 2560 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 25 ล้ านบาท

5.2.2 กองทรั สต์ มีสภาพคล่องส่วนเกิ นที่ เหลืออยู่ ภายหลัง การจาหน่ายอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อการตัดจาหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ต้ องปรากฏข้ อเท็จจริ ง
ด้ วยว่ากองทรัสต์ไม่มีกาไรสะสมเหลืออยูแ่ ล้ ว
5.2.3 กองทรัสต์มีการเพิ่มทุนเพื่อให้ ได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม แต่ปรากฏเหตุขดั ข้ องในภายหลัง ทาให้
ไม่สามารถได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
5.2.4 กองทรัสต์มีรายการค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนาไปใช้ ในการคานวณกาไรสุทธิที่ปรับปรุ ง
แล้ วของกองทรัสต์ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 15.1 แห่งสัญญานี ้
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5.2.5 กรณีอื่นใดที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ได้
5.3

กระบวนการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์
5.3.1 การลดทุน ช าระแล้ ว ของกองทรั สต์ จ ะกระท าได้ ต่อ เมื่ อ ไม่ขัด หรื อ แย้ ง กับ เจตนารมณ์ ใ นก ารก่ อ ตัง้
กองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ
หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
5.3.2 กระบวนการลดทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
5.3.3 ทังนี
้ ้ การลดทุนชาระแล้ ว สาหรับกรณีตามข้ อ 5.2.1 ถึง 5.2.4 แห่งสัญญานีส้ ามารถกระทาได้ โดยไม่
ต้ องได้ รับมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
5.3.4 การลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ จะกระทาได้ โดยดาเนินการลดทุนชาระแล้ วด้ วยวิธีการลดมูลค่า
หน่วยทรัสต์ให้ ต่าลงเท่านัน้
5.3.5 ภายหลังจากที่ดาเนินการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์เสร็ จสิ ้น ผู้จดั การกองทรัสต์จะเฉลี่ยเงินให้ แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่ออยูใ่ นสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคานวณ
มูลค่าหน่วยทรั สต์ ที่ใช้ ในการลดทุนชาระแล้ วจากมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของกองทรั สต์ ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ โดยใช้ วิธีการปิ ดสมุดทะเบียนตามข้ อ 15.5.2 โดยอนุโลม ทังนี
้ ้ เงินที่
เฉลีย่ คืนต้ องมิได้ มาจากเงินกาไรของกองทรัสต์

6

ผู้ถือหน่ วยทรั สต์

6.1

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ก่อให้ เกิดนิตสิ มั พันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทนระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์กบั ทรัสตี
และมิ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด นิ ติ สัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะของการเป็ นหุ้น ส่ว นหรื อ ลัก ษณะอื่ น ใด ระหว่ า งทรั สตี แ ละผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ และในระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกัน

6.2

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ทาให้ บคุ คลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทรั สต์ไม่เพียงพอต่อ
การชาระหนี ้ให้ แก่ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อเจ้ าหนี ้ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และเจ้ าหนี ้
ของกองทรัสต์จะบังคับชาระหนี ้ได้ จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เท่านัน้

6.3

ผู้ถือ หน่วยทรั สต์ มี สิทธิ เรี ยกให้ ก องทรั สต์ จ่ ายประโยชน์ ตอบแทนได้ ไม่เกิ นไปกว่าเงิ น กาไรภายหลัง จากหัก
ค่าใช้ จ่าย การชาระคืนเงิ นต้ นจากการกู้ยืมที่ถึงกาหนดชาระ ภาระผูกพันอื่นที่ถึงกาหนดชาระโดยพิจารณา
สถานะเงินสด (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่ายสารองต่างๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ กองทรัสต์หกั ได้ และมีสทิ ธิเรี ยกให้ คืน
เงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าจานวนทุนของกองทรัสต์ที่ปรับปรุงด้ วยส่วนเกินหรื อส่วนต่ากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์

6.4

ไม่วา่ ในกรณีใดๆ มิให้ ตีความสัญญานี ้ไปในทางที่ก่อให้ เกิดผลขัด หรื อแย้ งกับข้ อกาหนดตามข้ อ 6.1 ข้ อ 6.2 และ
ข้ อ 6.3 แห่งสัญญานี ้

6.5

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิ์และสิทธิเรี ยกร้ องเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์โดย
เด็ ด ขาดแต่เ พี ย งผู้เ ดี ย วไม่ว่า ส่วนหนึ่ง ส่วนใด และผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ไม่มี สิท ธิ เ รี ย กร้ องให้ โอนทรั พย์ สิน ของ
กองทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั สต์ โดยผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ ติ ด ตามเอาทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ คื น จาก
บุคคลภายนอกในกรณีที่ทรัสตีและ/หรื อผู้จดั การกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา
นี ้ หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์อนั เป็ นผลให้ ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถูกจาหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้
ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติทรัสต์กาหนด
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6.6

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อทรั สตีในการชาระเงินอื่นใดเพิ่มเติมให้ แก่กองทรั สต์
หลังจากที่ได้ ชาระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้ วนแล้ ว และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกสาหรับ
หน่วยทรัสต์ที่ถือนัน้

6.7

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนซักถาม และแสดง
ความเห็นเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการกองทรั สต์ ของทรั สตีและผู้จัดการกองทรัสต์ ว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องและสัญญานี ้กาหนดไว้ หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิ เข้ าแทรกแซงการ
ดาเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations) ของผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี ซึ่งเรื่ องดังกล่าวให้ ถือเป็ น
อานาจและดุลพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อทรัสตี แล้ วแต่กรณี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่อาจใช้ สทิ ธิของตนเพื่อ
การใดๆ อันเป็ นการขัดหรื อแย้ ง หรื อจะส่งผลให้ มีการดาเนินการที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดในสัญญาฉบับนี ้

6.8

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิที่จะได้ รับการจัดสรรผลตอบแทนจากกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ
15 แห่งสัญญานี ้

6.9

ผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีสทิ ธิลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ แต่จะต้ องไม่เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่ของทรัสตี หรื อผู้จดั การกองทรัสต์
โดยไม่ได้ รับความยินยอมของทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์ (แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่ภาระหน้ าที่ดงั กล่าวจะเป็ นไป
ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด ทังนี
้ ้ ทรัสตีหรื อบริ ษัทฯ จะแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้ หรื อแก้ ไขวิธีการ
จัดการ เมื่อได้ รับมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้

6.10

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกกองทรัสต์หรื อเมื่อมีการลดทุน โดยในกรณีของการเลิกกองทรัสต์
นัน้ ทรัสตีซึ่งเป็ นผู้มีอานาจหน้ าที่เกี่ยวกับการชาระบัญชีกองทรัสต์อาจจัดให้ มีผ้ ชู าระบัญชีทาหน้ าที่เป็ นผู้ชาระ
บัญชี โดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์ แ ละวิธีการที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ อนึ่ง ผู้ถือหน่วยทรั สต์ จะได้ รับเงินคืนก็
ต่อเมื่อกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือภายหลังจากได้ หกั ค่าใช้ จ่ายและชาระหนี ้ของกองทรัสต์เมื่อเลิกกองทรัสต์
แล้ วเท่านัน้ สาหรับกรณีการลดทุนชาระแล้ วให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยโดย
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการ ก .ล.ต.
หรื อสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

6.11

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิที่จะโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในข้ อ 7
แห่งสัญญานี ้

6.12

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
6.12.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์สามารถนาหน่วยทรัสต์ไปจานาได้ ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ทรัสตีและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
6.12.2 ผู้ถือหน่วยทรั สต์ มีสิทธิ ลงมติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการกองทรั สต์ โดยจะต้ องอยู่ภายใต้ บงั คับและ
เป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ และจะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายและประกาศ
หลักเกณฑ์ หรื อข้ อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. และ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะต้ องไม่เป็ นการเพิ่ม
ภาระหน้ า ที่ ข องทรั ส ตี หรื อ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ โ ดยไม่ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมของทรั ส ตี ห รื อ ผู้จัด การ
กองทรัสต์ (แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่ภาระหน้ าที่ดงั กล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
กาหนด

A17570269
13

ร่ าง

7

การจัดทาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรั สต์ การโอนหน่ วยทรั สต์ และข้ อจากัดการโอน และ
การออกเอกสารแสดงสิทธิ

7.1

ทรัสตีมีหน้ าที่จัดให้ มีสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ ตลาดหลักทรัพย์ หรื อผู้ได้ รับ
อนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ดาเนินการได้ โดยทรัสตีจะปฏิบตั ิ
หรื อดาเนินการให้ บคุ คลที่ทรัสตีมอบหมายให้ เป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ปฏิบตั ิให้ เป็ นตามสัญญานี ้ ประกาศ
กร.14/2555 และให้ ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์โดยอนุโลม เว้ นแต่มีการจัดทาหลักฐานตามระบบและหลักเกณฑ์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ ว

7.2

สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ มีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
7.2.1 รายละเอียดทัว่ ไป
(1)

ชื่อผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสตี

(2)

จานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าที่ตราไว้ ทุนชาระแล้ ว และวัน เดือน ปี ที่ออกหน่วยทรัสต์

(3)

ข้ อจากัดในเรื่ องการโอน ในเรื่ องสัดส่ว นการถื อครองหน่ว ยทรั สต์ โดยผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่ มี
สัญชาติตา่ งด้ าว สัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสตี (ถ้ ามีการ
ถือหน่วยทรัสต์) หรื อสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์อื่นใดตามที่พระราชบัญญัติทรัสต์หรื อ
หลัก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ส านัก งาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และให้ ร วมถึ ง หลัก เกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ องที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

7.2.2 รายละเอียดของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย
(1)

ชื่อ สัญชาติ และที่อยูข่ องผู้ถือหน่วยทรัสต์

(2)

เลขที่หน่วยทรัสต์ และ/หรื อ เลขที่ใบหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) และจานวนหน่วยทรัสต์ที่ถือ

(3)

วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็ นหรื อขาดจากการเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์

(4)

วัน เดือน ปี ที่ยกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ ามี)

(5)

เลขที่คาร้ องขอให้ เปลีย่ นแปลงหรื อจดแจ้ งรายการในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)

(6)

การจานา/ เพิกถอนจานา/ การอายัด/ ปลดอายัดหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)

7.3

สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าถูกต้ อง และการชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังการให้
้
สิทธิ หรื อการจากัดสิทธิ ใดๆ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ที่ปรากฏรายชื่ ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรั สต์ หากได้
กระทาตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันหรื อตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าทรั สตีหรื อนายทะเบียนได้ ดาเนินการตาม
อานาจหน้ าที่แล้ ว

7.4

ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณีที่การถือ
หน่ว ยทรั สต์ ไม่เ ป็ นไปตามอัต ราที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ ทจ. 49 / 2555 รวมถึ ง ประกาศอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

7.5

ทรั สตีห รื อ นายทะเบีย นหน่ว ยทรั สต์ จ ะท าหลัก ฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรั สต์ หรื อ ใบหน่วยทรั สต์ ให้ แก่ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้
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อนึ่ง หลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรัสต์ หรื อใบหน่วยทรัสต์ที่จะออกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์ตามสัญญานี ้ให้ มี
รายละเอียดอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
7.5.1 มีข้ อ มูลที่ จ าเป็ นและเพี ย งพอเพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อหน่ว ยทรั สต์ สามารถใช้ เ ป็ นหลัก ฐานแสดงสิท ธิ ข องผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ และใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้
7.5.2 มีข้อมูลของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ นายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านันได้
้
7.5.3 มีข้อมูลที่แสดงว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และในกรณีที่มีข้อจากัด
สิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องระบุข้อจากัดสิทธิเช่นว่านันไว้
้ ให้ ชดั เจน
7.5.4 ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข อให้ ท รั ส ตี ห รื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ อ อกหลัก ฐานแสดงสิ ท ธิ ใ น
หน่วยทรั สต์ ใหม่แทนหลักฐานเก่าที่สูญหาย ลบเลือน หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ทรั สตีต้องออกหรื อ
ดาเนินการให้ มีการออกหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร
ทรั ส ตี มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเรี ย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ น้ (ถ้ า มี ) จากการด าเนิ น การตามค าร้ องขอของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวได้ ตามจริ ง
ตัวอย่างหลักฐานแสดงสิทธิหรื อใบหน่วยทรัสต์ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
7.6

ข้ อจากัดการโอนหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ออกตามสัญญานี ้สามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจากัด เว้ นแต่ (1) การโอนหน่วยทรัสต์
นันเป็
้ นเหตุให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสญ
ั ชาติตา่ งด้ าวถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์เกินกว่าร้ อยละสี่สิบเก้ า (49) ของ
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ ทงหมดตามข้
ั้
อ 17.2 แห่งสัญญานี ้ หรื อ (2) การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั ้ นเหตุให้
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสตี (ถ้ ามีการถือหน่วย) และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ราย
ใดรายหนึ่ง รวมถึงกลุม่ บุคคลเดียวกัน ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เมื่อมีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ และนายทะเบียนพบว่ามีการถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 17.1 หรื อ 17.2 แห่งสัญญานี ้ นายทะเบียนมีหน้ าที่แจ้ งให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ทราบ
เพื่อให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่ระบุไว้ ในข้ อ 17.3 แห่งสัญญานี ้ต่อไป

7.7

ภายใต้ บงั คับแห่งข้ อจากัดการโอนหน่วยทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถโอนหน่วยทรัสต์ได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี ้
7.7.1 วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ที่มีใบหน่วยทรัสต์
การโอนหน่วยทรัสต์ที่มีใบหน่วยทรัสต์ยอ่ มสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหน่วยทรัสต์ โดยระบุชื่อผู้รับ
โอนและลงลายมื อ ชื่ อ ของผู้โ อนกับ ผู้รั บ โอน และส่ง มอบใบหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ ห้ แก่ ผ้ ูรั บ โอน การโอน
หน่ ว ยทรั ส ต์ จ ะใช้ ยัน กองทรั ส ต์ ไ ด้ เ มื่ อ ทรั ส ตี หรื อ บุค คลที่ ท รั ส ตี ม อบหมายให้ เ ป็ นนายทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์ได้ รับคาร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์แล้ ว แต่จะใช้ ยนั บุคคลภายนอกได้ เมื่อ
ทรัสตี หรื อบุคคลที่ทรั สตีมอบหมายให้ เป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้ ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์
แล้ ว ในการนี ้ หากทรัสตี หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่าการโอนหน่วยทรัสต์นนไม่
ั ้ ถกู ต้ องสมบูรณ์
ให้ ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์แจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคาร้ องภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคาร้ องขอ
เพื่อดาเนินการแก้ ไข ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนหน่วยทรัสต์ประสงค์จะได้ ใบหน่วยทรัสต์ใหม่ ให้ ร้องขอต่อทรัสตี
หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์โดยทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหน่วยทรัสต์และมีพยานอย่าง
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น้ อยหนึง่ (1) คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนัน้ พร้ อมทังเวนคื
้
น ใบหน่วยทรัสต์เดิมหรื อหลักฐานอื่น
ให้ แก่ทรัสตี หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ในการนี ้ หากทรัสตี หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่าการ
โอนหน่วยทรัสต์นนถู
ั ้ กต้ องตามกฎหมาย และตามสัญญานี ้แล้ ว ให้ ทรัสตี หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ลงทะเบี ย นการโอนหน่ ว ยทรั ส ต์ ภ ายในเจ็ ด (7) วั น นับ แต่ วัน ได้ รั บ ค าร้ องขอและให้ ท รั ส ตี หรื อ
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกใบหน่วยทรัสต์ให้ ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ได้ รับคาร้ องขอนัน้
ทัง้ นี ้ ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรั สต์ (ถ้ ามี) และจัดส่งเอกสารหลักฐาน ตามที่
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
7.7.2 วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ ใบหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ ใบหน่วยทรัสต์จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
ระบุโดยนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรื อตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ทังนี
้ ้
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) ตามที่นายทะเบียนหน่วยทรั สต์และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด

8

การลงทุนของกองทรัสต์
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจน
ประกาศ และคาสัง่ ที่เกี่ยวข้ องอื่นใดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต.

8.1

การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
8.1.1 นโยบายการลงทุนและประเภททรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะลงทุน
กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักประเภทอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(รวมถึ ง สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ) และทรั พ ย์ สิน อัน เป็ นส่ว นควบหรื อ เครื่ อ งอุป กรณ์ ข อง
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
้ ้ ประเภทและชนิดของ
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์มีแผนจะลงทุนนันเป็
้ นไปตามแนวทางการลงทุนและประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์
จะลงทุน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้
(1)

กองทรัสต์สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ตงอยู
ั ้ ท่ งในประเทศไทยและในต่
ั้
างประเทศ

(2)

กองทรัสต์จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิ ครอบครองไม่ว่า
โดยตรงหรื อโดยอ้ อม ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นการได้ มาซึ่งสิทธิครอบครองต้ องเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้

(3)

(ก)

เป็ นการได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์ที่มีการออก น.ส. 3 ก.

(ข)

เป็ นการได้ มาซึง่ สิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ที่มกี ารออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ์หรื อ
สิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.

อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนและได้ มาต้ องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรื อมีข้อพิพาท
ใดๆ เว้ นแต่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และทรัสตีได้ พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า
การอยู่ภายใต้ บงั คับแห่งทรัพยสิทธิ หรื อการมีข้อพิพาทนันไม่
้ กระทบต่อการหาประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนยั สาคัญ และเงื่อนไขการได้ มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์นนยั
ั ้ งเป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
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(4)

การทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนนันต้
้ องไม่มีข้อตกลงหรื อข้ อ
ผูก พัน ใดๆ ที่ อาจมี ผลให้ ก องทรั สต์ ไม่สามารถจาหน่ายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นราคายุติ ธ รรม
(ในขณะที่มีการจาหน่าย) เช่น ข้ อตกลงที่ให้ สิทธิ แก่ค่สู ญ
ั ญาในการซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์ได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีการกาหนดราคาไว้ แน่นอนล่วงหน้ า เป็ นต้ น หรื ออาจมีผลให้
กองทรัสต์มีหน้ าที่มากกว่าหน้ าที่ปกติที่ผ้ เู ช่าพึงมีเมื่อสัญญาเช่าสิ ้นสุดลง

(5)

อสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ มาต้ องพร้ อมจะนาไปจัดหาประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อย
ละเจ็ดสิบห้ า (75) ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ขออนุญาตเสนอขายรวมทังจ
้ านวนเงินกู้ยืม (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการที่ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนที่จะ
ทาให้ ได้ มาและใช้ พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ให้ แล้ วเสร็ จเพื่อนาไปจัดหาประโยชน์ ต้ องไม่เกินร้ อย
ละสิบ (10) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และ
ต้ องแสดงได้ ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนาดังกล่าว โดยไม่กระทบกับความ
อยูร่ อดของกองทรัสต์ด้วย

(6)

อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนต้ องผ่านการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

เป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็ นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน เป็ นเวลาไม่เกินหก (6) เดือน
ก่อนวันยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อย่างน้ อย
สอง (2) ราย และ

(ข)

ผู้ประเมิน มูลค่าทรั พ ย์ สิน ตาม (ก) ต้ องเป็ นผู้ป ระเมิน มูลค่า ทรั พ ย์ สินที่ ได้ รั บความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

(7)

อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ มาต้ องมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าห้ าร้ อยล้ าน (500 ,000,000)
บาท ทังนี
้ ้ ในกรณีที่จานวนเงินที่จะได้ จากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสต์น้อยกว่า
มูลค่า อสัง หาริ มทรั พย์ ที่ป ระสงค์ จ ะลงทุน บริ ษัท ฯ ต้ องแสดงได้ ว่ามีแหล่งเงิ นทุนอื่น เพีย ง
พอที่จะทาให้ ได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว

(8)

ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทุนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิ ครอบครองโดยการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์
หรื อ เช่าอาคาร หรื อ โรงเรื อน หรื อสิ่งปลูกสร้ างที่ผ้ ใู ห้ เช่ามิได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ตามโฉนด
ที่ดินหรื อผู้มีสทิ ธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มี
มาตรการป้องกันความเสี่ยงหรื อการเยียวยาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นกับกองทรัสต์อนั
เนื่องมาจากการลงทุนเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ เช่า
อาคาร หรื อ โรงเรื อ น หรื อ สิ่ง ปลูก สร้ างที่ ผ้ ูให้ เ ช่ า มิ ไ ด้ เ ป็ นเจ้ า ของกรรมสิท ธิ์ หรื อ ผู้มี สิท ธิ
ครอบครอง เช่น จัดให้ มีบริ ษัทประกันเป็ นผู้รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการบอก
เลิกสัญญาของเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ หรื อผู้มีสทิ ธิครอบครองดังกล่าว การจัดให้ มีการจานอง
เพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามสัญ ญา จัดให้ มีข้อตกลงกระทาการจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
รับรองการปฏิบตั ิตามสัญญาและชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่กองทรัสต์ จัดให้ มีการรับประกันการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาโดยการวางหลักทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกัน จัดให้ มีข้อสัญญาหรื อข้ อตกลงที่
ให้ สทิ ธิกองทรัสต์สามารถเข้ าไปแก้ ไขการผิ ดสัญญาโดยตรงกับเจ้ าของกรรมสิทธิ์หรื อผู้มีสิทธิ
ครอบครองได้ เป็ นต้ น และผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการเปิ ดเผยความเสี่ยงให้ แก่ผ้ ถู ื อ
หน่วยทรั สต์ ทราบ โดยระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลถึงผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้ กับผล
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ประกอบการของกองทรัสต์หากเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ตามโฉนดที่ดินหรื อผู้มีสิทธิครอบครองตาม
หนังสือรับรองการทาประโยชน์บอกเลิกสัญญา
นอกจากนี ้ กองทรัสต์ยงั อาจทาการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์โดยทางอ้ อม โดยเป็ น
การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ผ่า นการถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ที่ จัด ตัง้ ขึน้ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ โดยการลงทุนดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(ก)

กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้ าสิบเก้ า (99) ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้ าสิบเก้ า (99) ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้

(ข)

แสดงได้ ว่ามีมาตรการหรื อกลไกที่จะทาให้ ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์สามารถดูแล
และควบคุมให้ บริ ษัทดังกล่า วดาเนินการให้ เป็ นไปในทานองเดียวกับหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ สาหรับกองทรัสต์ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยตรง เว้ นแต่ในกรณีของ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการกู้ยืมเงิ นที่กาหนดไว้ ในข้ อ 10.4 แห่งสัญญานี ้ ให้
พิจารณาเฉพาะในชันของกองทรั
้
สต์

(ค)

กองทรั สต์ อาจให้ ก้ ูยืมเงิ นแก่บริ ษัทดังกล่าวผ่านการถื อตราสารหนี ้ หรื อการเข้ าทา
สัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน โดยให้ ถือว่าการให้ บริ ษัทดังกล่าวกู้ยืมเงินเป็ นการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักโดยทางอ้ อมด้ วย

8.1.2 ข้ อจากัดการลงทุน
กองทรัสต์ไม่มีนโยบายในการลงทุนทรัพย์สนิ อื่นใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สนิ ที่มีการระบุเอาไว้ ใน
สัญญาฉบับนี ้
8.1.3 วิธีการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
(1)

การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
(ก)

ก่อนการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการดังต่อไปนี ้


ตรวจสอบหรื อสอบทาน (การทา Due Diligence) ข้ อมูลและสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี) ในเรื่ องต่อไปนี ้ เช่น


สภาพของอสังหาริ มทรัพย์ เช่น สภาพที่ตงั ้ ทางเข้ าออก โอกาสใน
การจัดหารายได้ และภาระผูกพันต่างๆ ของอสังหาริ มทรัพย์นนั ้



ข้ อมูลกฎหมายของอสังหาริ มทรัพย์ที่จะลงทุน และความสามารถ
ของคูส่ ญ
ั ญาในการเข้ าทานิติกรรม ตลอดจนความครบถ้ วน ถูกต้ อง
และบังคับได้ ตามกฎหมายของเอกสารสิทธิ หรื อเอกสารสัญญาที่
เกี่ยวข้ อง



ในกรณี ที่ อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จ ะลงทุ น อยู่ ใ นต่ า งประเทศ ต้ อง
ตรวจสอบและสอบทานความสามารถของกองทรั สต์ ในการได้ มา
และถือครองอสังหาริ มทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศดังกล่าวโดย

A17570269
18

ร่ าง
ต้ อ งจัด ให้ มี ค วามเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาทางกฎหมายที่ เ ชี่ ย วชาญใน
กฎหมายของประเทศนันประกอบการตรวจสอบและสอบทานด้
้
วย


ข้ อมูลด้ านการเงินของอสังหาริ มทรัพย์ และความเหมาะสมอื่นๆ ใน
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ เป็ นต้ น
โดยในกรณีที่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้โอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ห รื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ผู้ จั ด การ
กองทรั สต์ ผู้จัด การกองทรั สต์ จ ะจัดให้ มีที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ซึ่ง
ทรัสตียอมรับให้ ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้ วย
ทังนี
้ ้ การตรวจสอบหรื อสอบทานทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ เป็ นไป
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง

(ข)



ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักอย่างน้ อยตามข้ อกาหนดในข้ อ 11.1 แห่งสัญญา
นี ้



ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที่เป็ น
การเช่าช่วง จะจัดให้ มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรื อการเยียวยาความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการผิดสัญญาเช่า หรื อการไม่สามารถบังคับตาม
สิทธิในสัญญาเช่า



วิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื ้อ เช่า หรื อรับ
โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โดยผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยสาหรับการดาเนินการดังกล่าว

การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติม ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้




ในด้ านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมที่เข้ าลักษณะดังต่อไปนี ้


เป็ นไปตามสัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง



เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์



สมเหตุสมผลและใช้ ราคาที่เป็ นธรรม



ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทาธุรกรรมที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี) อยู่
ในอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม



ผู้ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทาธุรกรรมไม่มีสว่ นร่ วมในการ
ตัดสินใจเข้ าทาธุรกรรมนัน้

ในด้ านระบบในการอนุมตั ิ ต้ องผ่านการดาเนินการดังต่อไปนี ้


ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญานี ้
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว



ในกรณีที่เป็ นการได้ มาซึ่งทรั พย์ สิน หลักที่มีมูลค่าตัง้ แต่ร้อยละสิบ
(10) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึ ้นไป ต้ องได้ รับอนุมตั ิ
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จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์
ด้ วย


ในกรณี ที่ เ ป็ นการได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น หลัก ที่ มี มูล ค่ า ตัง้ แต่ ร้ อยละ
สามสิบ (30) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึ ้นไป ต้ องได้ รับ
มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ (3 ใน 4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
การคานวณมูลค่าของทรัพย์สินตามข้ อนี ้ จะคานวณตามมูลค่าการ
ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ทังหมดของแต่
้
ละโครงการที่ทาให้ กองทรัสต์พร้ อม
จะหารายได้ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนันด้
้ วย



(2)

กระบวนการขอความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี ห รื อ การขอมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และทรัสตีมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้


หน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ในการจัดให้ มีเอกสารขอความเห็นชอบ
หรื อหนังสือเชิญประชุม แล้ วแต่กรณี แสดงความเห็นของตน (โดย
คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์) เกี่ยวกับลักษณะธุรกรรมการ
ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติมพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและข้ อมูลประกอบที่
ชัดเจน



หน้ า ที่ ข องทรั ส ตี ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ ให้
ความเห็นเกี่ ยวกับลักษณะของธุ รกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปตาม
สัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่

การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
ในการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

ก่อนการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ให้ มีการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ หลักตามข้ อ 11.1 แห่งสัญญานี ้

(ข)

การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้


การจ าหน่ า ยไปจะกระท าโดยเปิ ดเผย และมี ส าระของรายการ และ
กระบวนการขอความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี ห รื อ การขอมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตามที่กาหนดในข้ อ 8.1.3 (1) (ข) แห่งสัญญานี ้ โดยอนุโลม



การจาหน่ายทรัพย์ สินหลักที่เข้ าลักษณะดังต่อไปนี ้ นอกจากจะต้ องเป็ นไป
ตามข้ อกาหนดในเรื่ องการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่ระบุไว้ ในวรรคก่อน
ยั ง ต้ องเป็ นกรณี ที่ เ ป็ นเหตุ จ าเป็ นและสมควร โดยได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย


การจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักก่อนครบหนึ่ง (1) ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์
ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักนัน้
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8.2

การจาหน่ายทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ให้ แก่เจ้ า
ของเดิม

นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ อื่นดังต่อไปนี ้
8.2.1 ประเภทของทรัพย์สนิ อื่นที่กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนหรื อมีไว้ มีดงั ต่อไปนี ้
(1)

พันธบัตรรัฐบาล

(2)

ตัว๋ เงินคลัง

(3)

พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นเป็ นผู้ออก และมี
กระทรวงการคลังเป็ นผู้ค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข

(4)

เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

(5)

บัต รเงิ น ฝากที่ ธ นาคารหรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุน เป็ นผู้อ อก โดยไม่มี ลัก ษณะของสัญ ญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ าแฝง

(6)

ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้ออก
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้ค ้าประกัน โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง

(7)

หน่วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้หรื อเงินฝาก ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นหน่วย
ลงทุนของต่างประเทศ ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(ก)

เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงาน
ก ากับ ดูแ ลด้ า นหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ นสมาชิ ก สามัญ ของ
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรื อเป็ นหน่วย
ลงทุน ของกองทุนรวมต่า งประเทศที่มี การซื อ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรั พย์ ที่เป็ น
สมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)

(ข)

กองทุนรวมต่างประเทศนันมี
้ นโยบายการลงทุนในทรั พย์สินประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ

(ค)

กองทุนรวมต่างประเทศนันจั
้ ดตังขึ
้ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

(8)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื่น ทังนี
้ ้ เฉพาะที่
จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย

(9)

ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จัดตังตามกฎหมายต่
้
างประเทศ ไม่ว่า
กองทรัสต์นนจะจั
ั ้ ดตังในรู
้ ปบริ ษัท กองทรัสต์ หรื อรูปแบบอื่นใด ทังนี
้ ้ ต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(ก)

Real Estate Investment Trust นันจั
้ ดตังขึ
้ ้นสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และอยู่ภายใต้ การ
กากับดูแลของหน่วยงานที่กากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ น
สมาชิ กสามัญของ International Organization of Securities Commissions
(IOSCO)
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(ข)

มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หุ้นสามัญของบริ ษัทที่มีรายชื่ออยู่
ในหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ ที่เป็ นสมาชิกของ World
Federation of Exchanges (WFE) หรื อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่มีลกั ษณะธุรกิ จ
เทียบเคียงได้ กบั หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

(ค)

มีก ารซื อ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลัก ทรั พย์ ที่ เป็ นสมาชิ ก ของ World Federation of
Exchanges (WFE) หรื อมีการรับซื ้อคืนโดยผู้ออกตราสาร

(10)

สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า เฉพาะกรณีที่ทาสัญญาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ
กองทรัสต์

(11)

ทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ตามประกาศ สร. 26/2555 และประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสานักงาน ก.ล.ต. ฉบับอื่นที่เกี่ยวข้ อง

การรับรอง รับอาวัล หรื อค ้าประกัน แล้ วแต่กรณี ตาม (6) ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้
จานวน หรื อค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนอย่างไม่มีเงื่อนไข
8.2.2 อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศเกี่ยวกับอัตราส่วนการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมทัว่ ไปที่ออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์โดยอนุโลม
8.2.3 ในกรณีที่ลกู หนี ้ตามตราสารที่กองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชาระหนี ้ หรื อมีพฤติการณ์วา่ จะไม่สามารถชาระหนี ้
ได้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรื่ องเดียวกันที่กาหนดไว้ สาหรับกองทุนรวมทัว่ ไป
ที่ออกตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์โดยอนุโลม
8.3

กองทรั สต์ อาจลงทุน ในหุ้นของนิติ บุคคลซึ่งเป็ นผู้เช่าทรั พย์ สิน หลักของกองทรั สต์ ได้ เมื่อ เป็ นไปตามเงื่ อนไข
ดังต่อไปนี ้
8.3.1 สัญญาเช่ากาหนดค่าเช่าโดยอ้ างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
8.3.2 เป็ นการลงทุนในหุ้นที่ให้ สทิ ธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมตั ิการดาเนินงานบางประการของนิติบคุ คล
(Golden Share) ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของนิติบคุ คลนันไม่
้ เกินหนึง่ (1) หุ้น

9

การจัดหาผลประโยชน์ ของกองทรัสต์
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้

9.1

กองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ เช่าทรัพย์สนิ ที่ให้ เช่าเท่านัน้ ห้ ามมิให้ กองทรัสต์ดาเนินการในลักษณะ
ใดที่เป็ นการใช้ กองทรั สต์เข้ าดาเนินธุรกิจหรื อประกอบธุรกิ จเอง เช่น เป็ นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม หรื อธุรกิ จ
โรงพยาบาล เป็ นต้ น

9.2

ในกรณีที่กองทรัสต์จะให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์แก่บคุ คลที่จะนาอสังหาริ มทรัพย์นนไปประกอบธุ
ั้
รกิจที่กองทรัสต์ไม่
สามารถดาเนินการได้ เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ นนัน้ จะต้ องมีข้อตกลงที่กาหนดค่าเช่า
ส่วนใหญ่เป็ นจานวนที่แน่นอนไว้ ลว่ งหน้ า และหากจะมีสว่ นที่อ้างอิงกับผลประกอบการของผู้เช่า จานวนเงินค่า
เช่าสูงสุดที่อ้างอิงกับผลประกอบการนัน้ จะไม่เกิ นกว่าร้ อยละห้ าสิบ (50) ของจานวนเงินค่าเช่าที่กาหนดไว้
แน่นอนล่วงหน้ า
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9.3

ห้ ามมิให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ให้ เช่า และ/หรื อให้ ใช้ พื ้นที่ อสังหาริ มทรัพย์แก่บุคคลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะนา
อสังหาริ มทรั พย์นนไปใช้
ั้
ประกอบธุรกิจที่ขดั ต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยการให้ เช่าในแต่ละครั ง้
กองทรัสต์ต้องจัดให้ มีข้อตกลงเพื่อให้ กองทรัสต์สามารถเลิกสัญญาเช่าได้ หากปรากฏว่าผู้เช่ านาอสังหาริ มทรัพย์
ไปใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

9.4

ผู้จดั การกองทรัสต์จะดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้ อยู่ในสภาพดีพร้ อมต่อการจัดหารายได้ โดยผู้จดั การกองทรัสต์
มีหน้ าที่จดั ให้ มีการประกันภัยในวงเงินที่ทรัสตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลัก

9.5

การประกันภัยตามข้ อ 9.4 แห่งสัญญานี ้ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ให้ มีการประกันภัยที่ครอบคลุมถึงวินาศภัยที่
อาจเกิดขึ ้นกับอสังหาริ มทรัพย์ในวงเงินประกันภัยซึ่งไม่น้อยกว่าจานวนต้ นทุนทดแทนหรื อต้ นทุนเปลี่ยนแทน
(Full Replacement Cost) ก่อนหักค่าเสื่อมราคา การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance) และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้ รับความเสียหายจากอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
จากการดาเนินการในอสังหาริ มทรัพย์ ในวงเงินที่ทรัสตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสม ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ดาเนินการให้ ทรัสตีในนามของกองทรัสต์ และผู้ให้ ก้ ใู นกรณีที่กองทรัสต์ก้ ยู ืมเงิน (ถ้ ามี) เป็ นผู้รับผลประโยชน์ใน
การประกันดังกล่าว (เว้ นแต่ในกรณีการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กรณีที่สญ
ั ญาเช่าที่กองทรัสต์
เข้ าทาเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ได้ กาหนดเงื่อนไขไว้ เป็ นอย่างอื่น หรื อกรณีที่กองทรัสต์หรื อบริ ษัทที่
กองทรั สต์ เข้ าลงทุนมีการกู้ยืมเงิ นโดยมีเงื่ อนไขให้ ระบุให้ ทรั สตีในนามกองทรั สต์ และผู้ให้ ก้ ู (ถ้ ามี) เป็ นผู้รับ
ประโยชน์และผู้เอาประกันร่วม)

9.6

ในกรณีที่กองทรั สต์ได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิ การเช่าในอสังหาริ มทรั พย์ และผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิการเช่าเดิม ผู้จดั การ
กองทรัสต์ต้องกาหนดค่าเช่าที่เรี ยกเก็บจากเจ้ าของกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิการเช่าเดิมในลักษณะที่เป็ นธรรมเนียมทาง
ค้ าปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับคูค่ ้ าทัว่ ไปที่เป็ นบุคคลภายนอก

10

การกู้ยืมเงินและก่ อภาระผูกพันของกองทรั สต์
การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ในข้ อนี ้ให้ หมายความรวมถึง การกู้ยืมเงินของบริ ษัทที่กองทรัสต์ เข้ าลงทุนผ่านการถือ
หุ้นตามข้ อ 8.1.1 แห่งสัญญานี ้ด้ วย (แต่ไม่รวมถึงการกู้ยืมเงินของบริ ษัทดังกล่าวจากกองทรัสต์)

10.1

กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินได้ แต่เฉพาะการกู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
10.1.1 กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่าซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ หลักหรื อทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติม
10.1.2 กู้ยืมเงินเพื่อนามาใช้ ในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
10.1.3 กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ น ามาใช้ เพื่ อ การดูแ ล ซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษา หรื อ ปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ ได้ แ ก่
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสทิ ธิการเช่าให้ อยูใ่ นสภาพดีและพร้ อม
นาไปจัดหาผลประโยชน์ หรื อสอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อความต้ องการของลูกค้ าที่เปลีย่ นแปลงไป
10.1.4 กู้ยืมเงินเพื่อต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้ วซึ่งเป็ นของกองทรัสต์หรื อที่กองทรัสต์
มีสทิ ธิการเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อสอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อ
ความต้ องการของลูกค้ าที่เปลีย่ นแปลงไป
10.1.5 กู้ยืมเงินเพื่อชาระเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์
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10.1.6 เหตุจ าเป็ นอื่น ใดตามที่ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ เห็ นสมควรเพื่ อ บริ หารจัดการกองทรั สต์ แ ละเป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
10.2

กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี ้
10.2.1 การขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อนิติบคุ คลอื่นใดที่สามารถ
ให้ สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ ทังนี
้ ้ โดยไม่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ คาสัง่ ใด หรื อหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ที่สานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด
10.2.2 การออกตราสารหรื อหลักทรัพย์หรื อเข้ าทาสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืมกับบุคคลหรื อนิติบคุ คลอื่นที่
สามารถให้ ก้ ูยืมได้ ทัง้ นีโ้ ดยไม่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ คาสัง่ ใด หรื อหลักเกณฑ์ ใดๆ ที่เกี่ ยวข้ องที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

10.3

การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ไม่วา่ ด้ วยวิธีการใด ต้ องไม่มีลกั ษณะดังนี ้
10.3.1 มี ข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขท านองเดี ย วกับ ข้ อ ก าหนดของหุ้น กู้ ที่ ใ ห้ ไ ถ่ ถ อนหุ้น กู้ เมื่ อ มี ก ารเลิ ก บริ ษั ท
(perpetual bond)
10.3.2 ให้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้น
10.3.3 มีลกั ษณะของอนุพนั ธ์แฝง
10.3.4 มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์

10.4

สัดส่วนการกู้ยืมเงินต้ องไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิด
จากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม
10.4.1 ร้ อยละสามสิบห้ า (35) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
10.4.2 ร้ อยละหกสิบ (60) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ในกรณีที่กองทรัสต์มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่
ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึง่ เป็ นอันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดที่ได้ รับการจัด
อันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกินหนึ่ง
(1) ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน
การกู้ยืมเงินตามข้ อนี ้ ให้ หมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อหลักทรัพ ย์หรื อเข้ าทาสัญญาไม่ว่าใน
รูปแบบใดที่มีความมุง่ หมายหรื อเนื ้อหาสาระที่แท้ จริ ง (Substance) เข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน

10.5

การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ให้ กระทาได้ เฉพาะกรณีที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี ้
10.5.1 การก่อภาระผูกพันซึง่ เกี่ยวเนื่องกับการทาข้ อตกลงหลักที่กองทรัสต์สามารถกระทาได้ ตามข้ อกาหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 รวมทังประกาศอื
้
่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เช่น
การนาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชาระเงินกู้ยืมตามสัญญานี ้
10.5.2 การก่อภาระผูกพันที่เป็ นเรื่ องปกติในทางพาณิชย์หรื อเป็ นเรื่ องปกติในการทาธุรกรรมประเภทนันๆ
้

10.6

วิธีการกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์
กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ และปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์วิธีการกู้ยมื เงินหรื อการก่อภาระผูกพันดังต่อไปนี ้
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10.6.1 ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพัน
เหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพัน
จากนันน
้ าเสนอต่อทรัสตีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิเป็ นกรณีไป ในการนี ้ ทรัสตีสามารถนาเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมตั ิได้ ตามที่ทรัสตีเห็นสมควร
10.6.2 ทรัสตีเป็ นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้ าทาสัญญาเพื่อกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์
10.6.3 กรณี ที่ กองทรั สต์ ต้องจัดหาหลักประกั นสาหรั บการกู้ยืม เงิ น ในการกู้ยืมเงิ น และจัด หาหลักประกัน
ดังกล่าว กองทรัสต์ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ (1) เป็ นการ
จัดหาหลักประกันเพิ่มเติมโดยไม่มีผลเป็ นการเพิ่มวงเงินหลักประกันที่กองทรัสต์เคยให้ ไว้ สาหรับการ
กู้ยืมเงิน (2) เป็ นการกู้ยืมครัง้ ใหม่เพื่อใช้ ในการชาระหนี ้เงินกู้เดิม (Refinance) ซึ่งการกู้ยืมครัง้ ใหม่ไม่
เกินวงเงินกู้เดิม โดยมีเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมครัง้ ใหม่นนเที
ั ้ ยบเท่าหรื อดีกว่าเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืม
ครั ง้ ก่อนหน้ า และหลักประกันที่กองทรัสต์ จะให้ แก่เจ้ าหนีข้ องกองทรั สต์ สาหรับการกู้ยืมครั ง้ ใหม่ มี
จานวนเท่าเดิมหรื อน้ อยลง หรื อ (3) ผู้ให้ ก้ ูหรื อเจ้ าหนี ้รายเดิมโอนสิทธิ เรี ยกร้ องตามสัญญากู้ยืมเงิน
และ/หรื อ หลักประกันที่มีอยูแ่ ล้ วแต่เดิมให้ ผ้ รู ับโอนสิทธิเรี ยกร้ องซึง่ เป็ นผู้ให้ ก้ หู รื อเจ้ าหนี ้รายใหม่
10.6.4 กรณีที่กองทรัสต์ก้ ยู ืมเงินเพื่อนามาใช้ เพื่อการดูแล ซ่อมบารุงรักษา หรื อปรับปรุงทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ตามข้ อ 10.1.3 แห่งสัญญานี ้ หรื อต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้ วซึ่งเป็ นของ
กองทรัสต์หรื อที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตามข้ อ
10.1.4 แห่งสัญญานี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาเช่าที่เหลืออยูต่ ามสัญญาเช่าด้ วย
10.6.5 ในกรณีที่กองทรัสต์จะมีการกู้ยืมเงิน ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ในเรื่ องดังต่อไปนี ้

10.7

(1)

การเปิ ดเผยจานวนเงินกู้ยืม และเงินกันสารองเพื่อชาระหนี ้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรื อตามที่มี
ภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินในแต่ละปี จนกว่าจะชาระหนี ้เสร็ จสิ ้น (ถ้ ามี) ในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ของกองทรัสต์

(2)

การกาหนดวงเงินกันสารองตาม (1) ที่เหมาะสม โดยคานึงถึงจานวนเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพัน
จากการกู้ยืมเงินและระยะเวลาการชาระหนี ้ ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ และสถานะเงินสดที่เกิดจากการขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (unrealized loss) จากการ
ประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์

(3)

การกาหนดให้ กองทรัสต์อาจนาวงเงินกันสารองของรอบระยะเวลาบัญชีใดที่มีสภาพคล่องไม่
เพียงพอที่จะกันเงินสารอง ไปรวมเพื่อการกันสารองในรอบระยะเวลาบัญชีถดั ๆ ไป

การกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตี
กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงิน โดยการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันภัยและ/หรื อบุคคล
อื่นใดที่สามารถให้ สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ หรื อเข้ าทาสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืม ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทรั ส ต์ และ/หรื อ ท าธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของทรั ส ตี ไ ด้ ตามห ลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. และคาสัง่ ที่เกี่ยวข้ องอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

10.8

ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักโดยทางอ้ อมผ่านบริ ษัทที่กองทรัสต์ถือหุ้น หากบริ ษัทดังกล่าวจะมีการ
กู้ยืมเงิ นไม่ว่าด้ วยวิธี การใด (โดยไม่ใช่การกู้ยืมเงิ นจากกองทรั สต์ ) การกู้ยืมเงิ นของบริ ษัทดังกล่าวจะต้ องมี
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ลักษณะเช่นเดียวกับที่กาหนดในข้ อ 10.1 ถึงข้ อ 10.7 แห่งสัญญานี ้โดยอนุโลม เว้ นแต่ในกรณีของสัดส่วนการ
กู้ยืมเงินตามข้ อ 10.4 แห่งสัญญานี ้ ให้ พิจารณาเฉพาะในชันของกองทรั
้
สต์

11

มูลค่ าทรั พย์ สินและมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

11.1

การประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
11.1.1 ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ในการแต่งตังผู
้ ้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนันต้
้ อง
เป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับการให้
ความเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลัก
11.1.2 การประเมินมูลค่าต้ องไม่กระทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ รายเดียวกันติดต่อกันเกินสอง (2) ครัง้
11.1.3 ในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ ต้ องประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็ นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนและผู้ถือหน่วยทรัสต์
(1)

เมื่อกองทรัสต์จะได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินหลัก โดยให้ ประเมินล่วงหน้ าได้ เป็ นเวลาไม่
เกินหนึง่ (1) ปี

(2)

เมื่อครบกาหนดสอง (2) ปี นับแต่วนั ที่มีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครัง้ ล่าสุด

(3)

เมื่ อ ปรากฏเหตุก ารณ์ ห รื อ การเปลี่ย นแปลงใดๆ อัน อาจมี ผลกระทบต่อ การด้ อ ยค่ า ของ
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ

(4)

เมื่อทรัสตีหรื อผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ร้องขอ

11.1.4 ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้ มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกหนึ่ง (1) ปี นับแต่วนั ที่มีการประเมิน
มูลค่าเต็มรูปแบบครัง้ ล่าสุด
11.1.5 ในกรณีกองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โดยทางอ้ อม ต้ องมีการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้ อม ทังในชั
้ นของกองทรั
้
สต์และในชันของบริ
้
ษัทที่กองทรัสต์เป็ นผู้ถือหุ้น ดังนี ้

11.2

(1)

การประเมินมูลค่าหรื อการสอบทานการประเมินมูลค่าที่กระทาในชันของกองทรั
้
สต์ ให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 8.1.1 (6) แห่งสัญญานี ้ โดยให้ คานึงถึงภาระภาษี ของบริ ษัทที่กองทรัสต์
เป็ นผู้ถือหุ้น และปั จจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนโดย
ทางอ้ อมด้ วย

(2)

การประเมินมูลค่าหรื อการสอบทานการประเมินมูลค่าที่กระทาในชันของบริ
้
ษัทที่กองทรัสต์เป็ น
ผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 8.1.1 (6) แห่งสัญญานี ้

การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อื่นที่กองทรัสต์ลงทุน ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
11.2.1 ใช้ มูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ออกโดยสมาคม
บริ ษัทจัดการลงทุนโดยอนุโลม
11.2.2 ในกรณีหลักเกณฑ์ตามข้ อ 11.2.1 แห่งสัญญานี ้ไม่รองรับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินใด ให้
ใช้ มลู ค่าที่เป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับหรื อมาตรฐานสากล
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11.3

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
11.3.1 หลักเกณฑ์การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value: NAV)
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะเป็ นผู้จัด ท าและส่ง รายงานมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทรั ส ต์ แ ละมู ล ค่ า
หน่วยทรั สต์ ณ วันทาการสุดท้ ายของแต่ละไตรมาส ซึ่งผ่านการรั บรองจากทรั สตีแล้ วต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาสนัน้
นอกจากนี ้ ผู้จัดการกองทรั สต์ จะจัดทาและส่งรายงานมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์ และมูลค่า
หน่วยทรัสต์ ณ วันทาการสุดท้ ายของแต่ละเดือนให้ ทรัสตีตรวจสอบภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วนั
สุดท้ ายของแต่ละเดือน
ทังนี
้ ้การคานวณและรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์และมู ลค่าหน่วยทรัสต์ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

การคานวณมูลค่าทรั พย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน ให้ เป็ นไปตามวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 11.1 และ 11.2 แห่งสัญญานี ้ เว้ นแต่เป็ นการคานวณมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
ที่กองทรั สต์ลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ โดยทางอ้ อม ในช่วงเวลาตัง้ แต่วันที่มีการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจนถึงวันก่อนวันสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ครัง้ แรก
ให้ คานวณตามราคาที่ได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์นนแทน
ั้

(2)

ให้ ใช้ ตวั เลขทศนิยมดังต่อไปนี ้
(ก)

คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยมสอง (2) ตาแหน่งและปั ด
เศษทศนิยมตามหลักสากล

(ข)

คานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์เป็ นตัวเลขทศนิยมห้ า (5) ตาแหน่งและปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่ใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยมสี่ (4) ตาแหน่งและตัดทศนิยมตาแหน่งที่ห้า
(5) ทิ ้ง
ในกรณีที่มีเศษเหลือจากการปั ดเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ นาเศษนันรวมค
้
านวณเข้ าเป็ น
ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์

11.3.2 เงื่อนไขเพิ่มเติม
สาหรับวิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ มูลค่าหน่วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 11.3.1 แห่งสัญญานี ้ เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงาน
อื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/
หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้
ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ผ้ จู ดั การ
กองทรัสต์ประกาศเป็ นการคานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมิน
ค่าครัง้ ล่าสุดเป็ นฐานในการกาหนดมูลค่าทรั พย์สินหลัก (อสังหาริ มทรัพย์) ของกองทรั สต์ ซึ่งมูลค่า
ดังกล่าวอาจไม่ใช่มลู ค่าที่จะซื ้อขายได้ จริ งของทรัพย์สนิ หลัก (อสังหาริ มทรัพย์) ดังกล่าว
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12

การท าธุ ร กรรมระหว่ า งกองทรั ส ต์ กั บ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ห รื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ
ผู้จัดการกองทรั สต์
การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

12.1

ด้ านสาระของรายการ ต้ องเป็ นธุรกรรมที่เข้ าลักษณะที่กาหนดในข้ อ 8.1.3 (1) (ข) แห่งสัญญานี ้

12.2

ด้ านระบบในการอนุมัติ การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ กั บผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์อื่นนอกจากที่ได้ แสดงข้ อมูลไว้ อย่างชัดเจนแล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน
ให้ ดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังต่อไปนี ้
12.2.1 ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
12.2.2 ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมลู ค่าเกินกว่าหนึ่งล้ าน (1,000,000) บาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละศูนย์จุด ศูนย์สาม
(0.03) ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทรั สต์ ขึน้ ไป แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่าต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย
12.2.3 ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมลู ค่าตังแต่
้ ยี่สิบล้ าน (20,000,000) บาทขึ ้นไป หรื อเกินร้ อยละสาม (3) ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
ในกรณีที่ธุรกรรมในข้ อนี ้เป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก การคานวณมูลค่าจะคานวณ
ตามมูลค่าการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทังหมดของแต่
้
ละโครงการที่ทาให้ โครงการนันๆ
้ พร้ อม
จะหารายได้ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนันด้
้ วย

12.3

เว้ นแต่เป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
ที่ได้ แสดงข้ อมูลไว้ อย่างชัดเจนแล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน กระบวนการขอความเห็นชอบ
จากทรัสตีหรื อการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องเป็ นไปตามข้ อ 8.1.3 (1) (ข) แห่งสัญญานี ้โดยอนุโลม และ
ในกรณี ที่ เ ป็ นการขอมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต ามข้ อ 8.1.3 แห่ ง สัญ ญานี ้ หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ถื อ
หน่วยทรั สต์ ดังกล่าวต้ องมีความเห็นของที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระที่ทรั สตียอมรั บเพื่อประกอบการขอมติที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย

13

การทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทรัสต์ กับทรัสตี

13.1

การทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีต้องมีสาระสาคัญไม่ขดั หรื อแย้ งกับ
มาตรา 31 ของพระราชบัญญัติทรัสต์และประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งบทบัญญัติดงั กล่าว กล่าวคือ ห้ าม
มิให้ ทรัสตีกระทาการใดอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่วา่ การกระทานันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์
ของทรัสตีเองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ นทรัสตี หรื อทรัสตีแสดง
ให้ เห็นว่าได้ จดั การกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบก่อน
อย่างเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ านตามที่กาหนดในข้ อ 13.3
แห่งสัญญานี ้ ทัง้ นี ้ การเปิ ดเผยข้ อมูลและการคัดค้ านดังกล่าวให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
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ทรัสตีจะกระทาการใดที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์หรื ออาจทาให้ ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระมิได้
เว้ นแต่เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
13.2.1 เป็ นธุรกรรมที่มีมาตรการหรื อกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็ นธรรมของธุรกรรมดังกล่าว
13.2.2 ในกรณีที่เป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยบุคคลดังกล่าวไม่คดั ค้ านหรื อคัดค้ านใน
จานวนที่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดในข้ อ 13.3 แห่งสัญญานี ้

13.3

การเปิ ดเผยข้ อมูลและการคัดค้ านดังกล่าวให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ สร. 27/2557 ดังต่อไปนี ้
และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่สานักงาน ก.ล.ต. จะได้ ประกาศกาหนด หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป
13.3.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
หรื อผู้ลงทุน ก่อนการเข้ าทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
(1)

เป็ นการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
หรื อช่องทางอื่นใดที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถเข้ าถึงข้ อมูลการจะเข้ าทาธุรกรรมได้ อย่างทัว่ ถึง

(2)

มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สมเหตุสมผล ซึง่ ต้ องไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน

(3)

มีการเปิ ดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดค้ านที่ชดั เจน โดยระยะเวลา
ดังกล่าวต้ องไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน เว้ นแต่ในกรณีที่มีการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้ าทา
ธุรกรรมดังกล่าว ให้ การคัดค้ านกระทาในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนั ้

13.3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้ านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปิ ดเผยตามข้ อ 13.3.1(3) ใน
จานวนเกินกว่าหนึง่ ในสี่ (1 ใน 4) ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทรัสตีจะกระทาหรื อ
ยินยอมให้ มีการทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้

14

การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์

14.1

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ตอ่ สานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการจัดส่งรายงานประจาปี ของกองทรัสต์
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และทรัสตี พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจาปี ตามข้ อ 0 แห่งสัญญานี ้
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดทา และเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์
ตามสัญญานี ้ หากผู้จดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิหน้ าที่บกพร่อง หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ซึง่ รวมถึงการ
ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด หรื อเปิ ดเผย
ข้ อมูลอันเป็ นเท็จ เปิ ดเผยข้ อมูลที่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ ปกปิ ด
ข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งให้ ทราบ หรื อข้ อความที่อาจทาให้ สาคัญผิดเกี่ยวกับการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินของ
กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนจนเป็ นเหตุให้ เกิดความรับผิดตามกฎหมายต่อกองทรัสต์ หรื อ
เป็ นเหตุให้ กองทรั สต์ต้องรับผิดชอบในค่าปรั บหรื อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ให้ กองทรั สต์ มีสิทธิ เรี ยกร้ อง
โดยตรงต่อผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อได้ รับชดเชยความเสียหายใดๆ จากผู้จัดการกองทรัสต์จนเต็มจานวนตามที่
กองทรั สต์ ต้อ งเสีย หายจริ ง หรื อ ในกรณี ที่สามารถด าเนิน การได้ ต ามกฎหมายผู้จัด การกองทรั สต์ ตกลงเข้ า
รับผิดชอบชดเชยความเสียหายใดๆ โดยตรงกับผู้เสียหายหรื อกองทรัสต์แล้ วแต่กรณี
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ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่จดั ทาและจัดส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์ตอ่ สานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี โดยให้ เป็ นไปตามรายละเอียดรายการและระยะเวลา ดังต่อไปนี ้
14.2.1 งบการเงินรายไตรมาสที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบทานแล้ ว พร้ อมกับหนังสือรับรองงบการเงิน บทสรุ ปประเภท
รายงานของผู้สอบบัญชีตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และ
รายงานการวิเคราะห์และคาอธิ บายระหว่างกาลในกรณีที่ปรากฏว่ารายได้ หรื อกาไรสุทธิ ตามงบการ
เงินงวดใดของกองทรัสต์มีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าเกินกว่าร้ อยละ
ยี่สบิ (20) ให้ สง่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตร
มาส ทัง้ นี ้ สาหรั บ งบการเงิ น ไตรมาสสอง หรื อ งบการเงิ น ไตรมาสสี่ ผู้จัด การกองทรั สต์ อ าจเลือ ก
ดาเนินการดังต่อไปนี ้แทน
(1)

สาหรับการนาส่งงบการเงิ นไตรมาสสอง ผู้จัดการกองทรั สต์ อาจเลือกที่จะนาส่งงบการเงิ น
ประจ างวดหก (6) เดื อนฉบับ ตรวจสอบ ภายในสอง (2) เดื อนนับ แต่วัน สุด ท้ า ยของรอบ
ระยะเวลาหก (6) เดือนแรกของปี บัญชี โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องแจ้ งทรั สตีลว่ งหน้ าก่อน
การดาเนินการภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วนั สุดท้ ายของรอบระยะเวลาหก (6) เดือนแรก
ของปี บัญชี หรื อ

(2)

สาหรับกรณีการนาส่งงบการเงินรายไตรมาสสี่ ผู้จดั การกองทรัสต์อาจเลือกที่จะส่งงบการเงิน
ประจารอบปี บัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ วภายในสอง (2) เดือนนับแต่
วัน สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญ ชี โดยผู้จัด การกองทรั สต์ จ ะต้ อ งแจ้ ง ทรั สตี ล่ว งหน้ าก่ อ นการ
ดาเนินการภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ที่สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้

14.2.2 งบการเงินประจารอบปี บัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ วให้ สง่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
และทรั สตี ภายในสอง (2) เดื อ นนับ แต่วัน สิน้ สุด รอบระยะเวลาบัญ ชี ทัง้ นี ้ ยกเว้ น กรณี ที่ ผ้ ูจัด การ
กองทรัสต์เลือกส่งงบการเงินรายไตรมาสสี่ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของไตรมาสสี่ ให้
ระยะเวลาในการจัดส่งงบการเงิ นประจารอบปี บัญ ชี ข ยายเป็ นสาม (3) เดื อนนับ แต่วัน สิ น้ สุด รอบ
ระยะเวลาบัญชี
14.2.3 แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ให้ สง่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์และทรัสตี ภายในสาม (3)
เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
14.2.4 รายงานประจาปี และหนังสือเชิญประชุมสามัญประจาปี ให้ สง่ สาเนาต่อสานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีไม่
ช้ ากว่าวันที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ แต่ไม่เกินสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ทังนี
้ ้ในการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินของกองทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่สภา
วิชาชีพบัญชีกาหนดสาหรับการทาธุรกรรมในแต่ละลักษณะ นอกจากนี ้ ในการนาส่งงบการเงินรายไตร
มาสที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบทานแล้ ว และงบการเงินประจางวดรอบปี บัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ วตามข้ อ 14.2.1 และ ข้ อ 14.2.2 แห่งสัญญานี ้นัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะเลือกนาส่ง
ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ โดยคานึงถึงความสอดคล้ องของรู ปแบบในการนาส่งเพื่อให้ เป็ นรู ปแบบ
เดียวกันอย่างสม่าเสมอ
14.3

ในกรณี ที่ กองทรั สต์ มีก ารลดเงิ นทุนชาระแล้ ว ให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ ร ายงานมูลค่า ที่ต ราไว้ ของ หน่วยทรั สต์
ภายหลังจากการลดทุนชาระแล้ วต่อสานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสิบห้ า (15) วันนับแต่วนั ที่ดาเนินการ
ลดทุนแล้ วเสร็ จ
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ให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ จัด ท าและส่ง รายงานการได้ ม าหรื อจ าหน่า ยไปซึ่ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั สต์ ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสิบห้ า (15) วันนับแต่วนั ที่ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ โดย
รายงานดังกล่าวต้ องมีสาระสาคัญอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
14.4.1 รายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ ต้ องระบุสาระสาคัญอย่างน้ อยเกี่ยวกับชื่อ ที่ตงั ้ ประเภทการใช้ งาน
ขนาดพื ้นที่ และภาระผูกพันต่างๆ
14.4.2 วันที่และราคาที่ได้ มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังชื
้ ่อผู้ขาย ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ใน
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
14.4.3 วันที่และราคาที่จาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมทัง้ ชื่อผู้ซื ้อ ผู้เช่า หรื อผู้รับโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
14.4.4 วันที่ ราคา และวิธีการประเมินมูลค่าที่ได้ จากรายงานการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
รวมทังชื
้ ่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
14.4.5 ในกรณี ที่เป็ นการจาหน่ายไปซึ่งอสังหาริ มทรั พย์ หากราคาที่จาหน่ายต่ากว่า ราคาประเมิน สูงสุด ที่
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้ จดั ทาขึ ้นล่วงหน้ าก่อนการจาหน่ายไปซึ่งอสังหาริ มทรัพย์เป็ นเวลาไม่เกิน
หนึง่ (1) ปี เกินกว่าร้ อยละห้ า (5) ให้ แสดงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลของการจาหน่ายในราคาดังกล่าวไว้ ด้วย
14.4.6 ในกรณีที่เป็ นการได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์ หากราคาที่ได้ มาสูงกว่าราคาประเมินต่าสุดที่ผ้ ปู ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ได้ จดั ทาขึ ้นล่วงหน้ าก่อนการได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์เป็ นเวลาไม่เกินหนึง่ (1) ปี เกินกว่าร้ อยละ
ห้ า (5) ให้ แสดงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลของการได้ มาในราคาดังกล่าวไว้ ด้วย

14.5

ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ทารายงาน
ความคืบหน้ าของการก่อสร้ างทุกรอบระยะเวลาหก (6) เดือนนับแต่วันที่มีการลงทุนในทรั พย์ สินนัน้ และส่ง
รายงานดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของรอบระยะเวลา
หก (6) เดือนนัน้ โดยการรายงานความคืบหน้ าของการก่อสร้ างนี ้ ต้ องมีรายละเอียดข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
14.5.1 ข้ อมูลความคืบหน้ าของการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
14.5.2 ในกรณีที่การก่อสร้ างไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ ระบุแนวทางแก้ ไขและผลกระทบที่กองทรัสต์ได้ รับ
หรื ออาจได้ รับไว้ ด้วย
และเมื่ออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมจะนาไปจัดหาผลประโยชน์ ให้ กองทรัสต์
จัดทาและส่งรายงานความคืบหน้ าของการก่อสร้ างโดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการก่อสร้ างที่แล้ ว
เสร็ จ เช่น วันที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ เป็ นต้ น และส่งรายงานดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในสามสิบ
(30) วันนับแต่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมจะนาไปจัดหาผลประโยชน์

14.6

เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ชกั ช้ า
14.6.1 เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบให้ ต้องเลิกกองทรัสต์
14.6.2 เหตุก ารณ์ ที่ สัญ ญานี ก้ าหนดให้ เป็ นเหตุแ ห่ ง การเลิ ก กองทรั ส ต์ หรื อ เหตุ ก ารณ์ อื่ น ที่ ท าให้ ท ราบ
กาหนดการเลิกกองทรัสต์ลว่ งหน้ า

14.7

ก่อนการเข้ าทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
เพียงพอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อผู้ลงทุน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ 13.3 แห่งสัญญานี ้
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14.8

นอกจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดข้ างต้ นแล้ ว ในกรณีที่มีประกาศ หรื อคาสัง่ ใดของตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อนาส่งสารสนเทศใดอัน
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ และการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ปฏิบตั ิ
ตามประกาศ หรื อคาสัง่ ดังกล่าวด้ วย

15

การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์

15.1

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้ าสิบ (90) ของกาไรสุทธิ
ที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่ว ยทรัสต์นนแบ่
ั ้ งเป็ น ประโยชน์ตอบ
แทนสาหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution)
(หากมี) ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่เกินสี่ (4) ครัง้ ต่อรอบปี บัญชี
เว้ นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทุน กองทรัสต์อาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่าสี่ (4) ครัง้ ต่อรอบปี บัญชี
ได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ซงึ่ ถือหน่วยทรัสต์อยูก่ ่อนมีการเพิ่มทุน
อนึง่ กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วตามข้ อนี ้ให้ หมายถึงกาไรสุทธิ ที่ปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
15.1.1 การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทังการปรั
้
บปรุ งด้ วยรายการอื่นตามแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้
สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์
15.1.2 การหักด้ วยรายการเงินสารองเพื่อการชาระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์
ตามวงเงินที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนหรื อแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
แล้ วแต่กรณี

15.2

สาหรับการลงทุนทางอ้ อมของกองทรัสต์ผา่ นการถือหุ้นนัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ บริ ษัทที่กองทรัสต์
เข้ าลงทุนจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กองทรัสต์เป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้ าสิบ (90) ของกาไรสุทธิที่ของรอบปี บัญชี
ของบริ ษัทที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน โดยไม่ขดั แย้ งกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้จดั การ
กองทรั สต์ อาจพิจารณาให้ บริ ษัทที่กองทรั สต์ เข้ าลงทุนจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลเพื่อให้ กองทรั สต์ สามารถ
ดาเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ตามความเหมาะสม

15.3

ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ ยั ง มี ย อดขาดทุ น สะสมอยู่ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะไม่ จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

15.4

ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ประกาศจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ผ้ ูถือ หน่ว ยทรั สต์ และปิ ดสมุดทะเบีย นผู้ถื อหน่ว ยทรั สต์ เพื่ อ ระบุชื่ อผู้ถื อ
หน่วยทรั สต์ ที่มีสิทธิ ได้ รับประโยชน์ ตอบแทน และจะดาเนิ นการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนดัง กล่า วให้ แ ก่ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์ภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี ้
15.4.1 ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution)
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) ภายในเก้ า
สิบ (90) วันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชี โดยจะจ่า ยภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกาหนดสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน
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15.4.2 ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution)
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ภายในเก้ าสิบ
(90) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของไตรมาสสาหรับไตรมาสล่าสุดที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ โดยจะ
จ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ ไม่สามารถจ่ ายประโยชน์ ต อบแทนได้ ภายในระยะเวลาดังกล่า ว
ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
หากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ ภายในระยะเวลาที่
ได้ ประกาศกาหนดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้จดั การกองทรัสต์เอง ผู้จดั การกองทรัสต์จะชาระ
ดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละเจ็ดครึ่ง (7.5) ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์
เงื่อนไขเพิ่มเติม
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกาหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะ
ขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์
ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมลู ค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (0.10) บาท ผู้จดั การกองทรัสต์ขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นัน้ และให้ สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไป
จ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สาหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่
ระบุไว้ ในสัญญานี ้ เว้ นแต่ กรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่ นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย
ได้ มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้
15.5

ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
15.5.1 ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่มีสิทธิ ได้ รับประโยชน์ ตอบแทนต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกาหนดสิทธิผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรั สต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละ
ราย หากปรากฏว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันจะไม่
้
มีสิทธิ ได้ รับประโยชน์
ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
15.5.2 ผู้จดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อ
กาหนดสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน และอัตราประโยชน์ตอบแทนผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1)

ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อ

(2)

ทาการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ

(3)

ผ่านเว็บไซต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ

(4)

ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้ อยหนึง่ (1) ฉบับ
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15.5.3 ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราตามที่กฎหมายกาหนดของประโยชน์
ตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์แต่ละประเภท เว้ นแต่ผ้ ถู ื อหน่วยทรั สต์ จะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรมายังผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อดาเนินการเป็ นอย่างอื่น ภายในสาม (3) วันนับตังแต่
้ วนั ปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
15.5.4 ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้
ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ และส่ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตามที่ อ ยู่ที่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ร ะบุไ ว้ ใ นใบจองซื อ้
หน่วยทรัสต์ หรื อนาเงินฝากเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่แจ้ งไว้ โดยค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่เกิดขึ ้นสาหรับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในประเทศไทย เช่น
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมในการออกเช็ค กองทรัสต์จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
15.5.5 ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมและ/หรื อ ค่าใช้ จ่าย สาหรับการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
โดยการออกเช็ ค สัง่ จ่ าย หรื อการโอนเงิ นไปยังบัญ ชี ธ นาคารที่ตัง้ อยู่นอกประเทศไทยหรื อ การจ่า ย
ประโยชน์ตอบแทนไปยังต่างประเทศ หรื อค่าธรรมเนียมและ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ รวมถึงภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ ามี) โดยจะหักค่าธรรมเนียมและ/
หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจากจานวนเงินที่จะส่งจ่ายให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
15.5.6 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้ สทิ ธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจานวนใดภายในอายุความใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ อง
ตามกฎหมาย ให้ เงินดังกล่าวตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของกองทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่นาประโยชน์
ตอบแทนจานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์

16

การขอมติและการประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์

16.1

วิธีการขอมติ
การขอมติเพื่ออนุมัติในเรื่ องใดๆ ในการบริ หารจัดการและการดาเนินงานของกองทรั สต์ตามที่สญ
ั ญานี ้และ
พระราชบัญญัติทรัสต์กาหนดนัน้ ให้ กระทาด้ วยวิธีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่านัน้

16.2

เหตุในการขอมติ
เหตุในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีดงั ต่อไปนี ้
16.2.1 การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หลักที่มีมลู ค่าตังแต่
้ ร้อยละสามสิบ (30) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์
16.2.2 การออกตราสารหนี ้หรื อหลักทรัพย์ประเภทหนี ้ หรื อการกู้ยืมเงินที่กองทรัสต์ต้องจัดหาหลักประกัน
16.2.3 การเพิ่มทุนหรื อการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ที่มิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ าในสัญญานี ้
16.2.4 การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไปของกองทรัสต์
16.2.5 การทาธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ซึ่งมีขนาดรายการ
ตังแต่
้ ยี่สบิ ล้ าน (20,000,000) บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละสาม (3) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์
แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
16.2.6 การเปลีย่ นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
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16.2.7 การเปลี่ย นแปลงหรื อถอดถอนทรั สตี หรื อ ผู้จัดการกองทรั สต์ ทัง้ นี ้ การขอมติแ ละการประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์สาหรับการเปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนผู้ จัดการกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ
19.5 แห่งสัญญานี ้
16.2.8 การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี ้ในเรื่ องที่กระทบสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ
16.2.9 การเลิกกองทรัสต์
16.2.10 กรณีอื่นใดที่ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่าเป็ นกรณีจาเป็ นหรื อสมควรที่จะเสนอเรื่ องให้ ที่ ประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรื่ องดังกล่าว
16.3

หน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ในการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่จดั ให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
16.3.1 การประชุมสามัญประจาปี ซึง่ ต้ องจัดให้ มีขึ ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชีของกองทรัสต์
16.3.2 การประชุม วิสามัญคือ การประชุมคราวอื่นที่มิใ ช่การประชุมสามัญประจ าปี ซึ่งจะจัดให้ มีขึน้ เมื่อ มี
รายการหรื อเหตุที่กาหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
(1)

เมื่อผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ซึ่ง ถื อหน่ว ยทรั สต์ รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เรี ยกประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือนัน้ ทังนี
้ ้ เมื่อมี
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ มีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์แล้ ว ให้ ผ้ จู ดั การ
กองทรัสต์จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่ได้ รับหนังสือจาก
ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากทรัสตี
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ภ ายใต้ ความเห็ น ชอบของทรั ส ตี มี สิ ท ธิ ป ฏิ เ สธไม่ เ รี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ร้องขอได้ โดยผู้จดั การกองทรัสต์สามารถใช้ ดลุ พินิจในการ
พิจารณาปฏิเสธหากปรากฏว่าเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นไปเพื่อ
การใดๆ ที่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกาหนดของสัญญานี ้ หรื อขัดต่อกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์หรื อ
ข้ อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. และ คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในกรณีนี ้ผู้จดั การกองทรัสต์
จะต้ อ งแจ้ ง การปฏิ เสธเป็ นหนัง สือไปยังผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ดัง กล่า วพร้ อมชี แ้ จงเหตุผลและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องโดยชัดแจ้ งก่อนครบกาหนดหนึ่ง (1) เดือนนับแต่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์นนั ้

(2)

ในกรณี เ รื่ อ งใดที่ ทรั สตี เห็ น ว่า เป็ นกรณี จ าเป็ นหรื อ สมควรที่ จะเสนอเรื่ อ งให้ ที่ ประชุม ผู้ถื อ
หน่ว ยทรั สต์ พิ จ ารณาและมี ม ติ ใ นเรื่ อ งนัน้ ให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ จัด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่ได้ รับหนังสือจากทรัสตี ทังนี
้ ้ไม่ตดั สิทธิทรัสตีในการ
ปรึกษาหารื อกับผู้จดั การกองทรัสต์ถึงเหตุจาเป็ นดังกล่าว

(3)

ในกรณีอื่นใดที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เห็นว่าเป็ นกรณีจาเป็ น หรื อสมควรที่จะเสนอเรื่ องให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรื่ องนัน้ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ดาเนินการตามขันตอนใน
้
การเรี ย กประชุมผู้ถือ หน่ว ยทรั สต์ ต ามข้ อ 16.4 ทัง้ นี ้ ไม่ตัดสิทธิ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ ใ นการ
ปรึกษาหารื อกับทรัสตีถึงเหตุจาเป็ นดังกล่าว
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16.4

การเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ จัดทาเป็ นหนังสือ เชิ ญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของผู้จดั การกองทรัสต์ใน
เรื่ องดังกล่าว ซึ่ งรวมถึ งผลกระทบที่ ผ้ ูถื อหน่ วยทรั สต์ อาจได้ รั บจากการลงมติ ในเรื่ องนัน้ และจัด ส่ง ให้ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน
แห่งท้ องถิ่นอย่างน้ อยหนึง่ (1) ฉบับไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย
สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้ องอยู่ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานของทรัสตี หรื อของผู้จัดการ
กองทรัสต์หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มิได้ ดาเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) เดือนนับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหน่วยทรั สต์ ตามข้ อ 16.3.2 (1) และ/หรื อทรั สตีตามข้ อ 16.3.2 (2) แห่งสัญญานี ้
แล้ วแต่กรณี ให้ ทรัสตีดาเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ได้ โดยให้ ปฏิบตั ิตามวิธีการเรี ยกประชุมที่กาหนดไว้
ในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าที่ในการให้ ความร่ วมมือในการส่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและ
จาเป็ นที่ทรัสตีต้องใช้ เพื่อเรี ยกประชุมและดาเนินการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ภายในเจ็ด (7) วันนับแต่ที่ได้ รับการ
ร้ องขอจากทรัสตี เพื่อให้ ทรัสตีสามารถดาเนินการเรี ยกประชุมและดาเนินการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ โดยไม่
ชักช้ า โดยทรัสตีมีสทิ ธิที่จะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี) จากการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
แทนผู้จดั การกองทรัสต์ดงั กล่าวได้ ตามจริ ง

16.5

องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทงหมด
ั้
และต้ องมีหน่วยทรั สต์นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของ
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ ว ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจานวนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ซงึ่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดเอาไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์นนได้
ั ้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้ อ 16.3.2 (1) แห่งสัญญานี ้ การประชุมเป็ นอันระงับ
ไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นนมิ
ั ้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้ อ 16.3.2 (1)
แห่งสัญญานี ้ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหน่วยทรัสต์ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ทังนี
้ ้ ภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทรัสตีแต่งตังบุ
้ คคลหนึ่งเพื่อทาหน้ าที่
เป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
หากการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเรื่ องที่ทรัสตีหรื อผู้จัดการกองทรัสต์มีสว่ นได้ เสีย ให้
ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระดังกล่าว (ใน
กรณีที่ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์) ในกรณี
ที่ทรั สตีมีส่วนได้ เสียในวาระใด ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์นาเสนอรายชื่ อบุคคลเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์
พิจ ารณาแต่ง ตัง้ ให้ เ ป็ นประธานในที่ป ระชุม ผู้ถือ หน่ว ยทรั สต์ ใ นวาระนัน้ ๆ ในกรณี ที่ทัง้ ทรั สตี และผู้จั ดการ
กองทรั สต์ มีส่วนได้ เสียในวาระใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่ว ยทรั สต์ พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ขึน้ เป็ น
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ประธานในที่ประชุม ทังนี
้ ้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีดงั กล่าวจะไม่นบั รวมผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกับทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์
อนึง่ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ มีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ควบคุมดูแลการดาเนินการประชุมโดยทัว่ ไปให้ มีความเรี ยบร้ อย

(2)

กาหนดให้ ใช้ วิธี ก ารอื่น ใดในการด าเนิน การประชุม ผู้ถื อ หน่วยทรั สต์ ต ามที่ ประธานในที่ ป ระชุม จะ
พิจารณาเห็ นสมควร หรื อจาเป็ นเพื่อให้ ก ารประชุม ผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ตลอดจนกระบวนการในการ
พิจารณาและลงมติในเรื่ องต่างๆ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ

(3)

เพื่อ ให้ ก ารประชุมผู้ถือหน่ว ยทรั สต์ ต ามพระราชบัญญัติท รั สต์ และประกาศที่เ กี่ ยวข้ อ งมีค วามเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย ประธานอาจยุติการอภิป ราย หรื อการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื่ อง
ใดๆ ได้

ในกรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มี
เสียงชี ้ขาด โดยการใช้ อานาจในการตัดสินชี ้ขาดของประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่ คะแนนเสียง
ในการลงมติเท่ากันนี ้ให้ เป็ นที่สดุ
การพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์มีส่วนได้ เสีย ให้
ประธานออกจากการประชุมในวาระนัน้ และให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์นาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตังให้
้ เป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนันๆ
้
16.6

วิธีการมอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนใน
การประชุมได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรั สต์จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ หนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ เป็ นไปตามแบบที่ทรัสตีกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานในที่ประชุม หรื อผู้ที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย ณ ที่ประชุม
ก่อนเริ่ มการประชุม

16.7

วิธีการนับคะแนนเสียง
ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนต้ องไม่เป็ นผู้ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่พิจารณา

16.8

มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เว้ น แต่สัญ ญานี จ้ ะก าหนดไว้ เ ป็ นอย่ า งอื่ น มติ ข องที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ใ ห้ ป ระกอบด้ ว ยคะแนนเสีย ง
ดังต่อไปนี ้
16.8.1 ในกรณีทวั่ ไปให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
16.8.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1)

การได้ มาหรื อ จาหน่ายไปซึ่งทรั พ ย์ สินหลักที่ มีมูลค่า ตัง้ แต่ร้อยละสามสิบ (30) ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
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(2)

การเพิ่มทุนหรื อการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ที่มิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ าในสัญญานี ้

(3)

การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไปของกองทรัสต์

(4)

การทาธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาด
รายการตังแต่
้ ยี่สิบล้ าน (20,000,000) บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละสาม (3) ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า

(5)

การเปลีย่ นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

(6)

การเปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ การขอมติและการประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์สาหรับการเปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์จะต้ องเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ ในข้ อ 19.5 แห่งสัญญานี ้เท่านัน้

(7)

การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ ใ นเรื่ อ งที่ ก ระทบสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญ

(8)

การเลิกกองทรัสต์

อนึง่ มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็ นผลให้ กองทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์มีลกั ษณะที่ขดั หรื อแย้ ง
กับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ สร. 26/2555 หรื อหลักเกณฑ์อื่นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์ให้ ถือว่ามตินนไม่
ั ้ มีผลบังคับ
16.9

บันทึกการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ทาบันทึกรายงานมติของที่ประชุมและกระบวนการเรี ยกและดาเนินการประชุมของการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละครัง้ โดยให้ ประธานในที่ประชุมของการประชุมแต่ละครัง้ เป็ นผู้ลงนามรับรองความ
ถูกต้ องของบันทึกนัน้ ทังนี
้ ้ ให้ คา่ ใช้ จ่ายสาหรับการจัดทาบันทึกการประชุมเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์

17

การจากัดสิทธิในการรั บประโยชน์ ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์ ตอบแทน และสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่ วยทรั สต์

17.1

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใด ผู้จดั การกองทรัสต์อยู่ในบังคับต้ องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 โดยจะจัดสรรให้ แก่บคุ คลใด หรื อกลุม่
บุคคลเดียวกันได้ ไม่เกินร้ อยละห้ าสิบ (50) ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ หรื อ
ในสัดส่วนอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด

17.2

เนื่องจากกองทรั สต์ มีน โยบายการลงทุน ในอสังหาริ มทรั พย์ ในประเทศไทยซึ่งเป็ นการลงทุนเพื่อ ให้ ได้ มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ ในที่ดิน การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ในประเทศไทยมีข้อกาหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสัดส่วนการ
ลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละสี่สิบเก้ า
(49) ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์

17.3

ในกรณีที่บคุ คลตามข้ อ 17.1 หรื อ 17.2 แห่งสัญญานี ้ ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ที่กาหนด
ไว้ ในข้ อ 17.1 หรื อ 17.2 แห่งสัญญานี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
17.3.1 รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้ า (5) วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ร้ ู หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว
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17.3.2 แจ้ งให้ บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชักช้ าถึงข้ อจากัดสิทธิ เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการรับ
ประโยชน์ตอบแทนตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้
17.3.3 แจ้ งให้ บคุ คลดังกล่าวหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวตามข้ อ 17.1 แห่งสัญญานี ้จาหน่าย
หน่ว ยทรั สต์ ใ นส่ว นที่ เ กิ น กว่า ร้ อยละห้ า สิบ (50) หรื อ ผู้ลงทุน ต่า งด้ า วตามข้ อ 17.2 แห่ง สัญ ญานี ้
จาหน่ายหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เกินกว่าร้ อยละสี่สิบเก้ า (49) ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
แล้ วแต่กรณี
17.4

ข้ อจากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และการจัดการกับประโยชน์ตอบแทน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 มีข้อจากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะได้ รับประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าที่เป็ นไปตามสัดส่วน
การถือหน่วยทรัสต์ในส่วนที่อยู่ในอัตราที่ประกาศ ทจ. 49/2555 กาหนด โดยผู้จดั การกองทรัสต์ จะจัดให้ มีการ
คานวณหาจานวนหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิในการได้ รับประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายที่อยู่ในกลุม่
บุคคลนัน้ โดยจะใช้ วิธีการเฉลีย่ ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย (Pro Rata Basis)
เป็ นฐานในการคานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด สัง่ การ หรื อ
ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ส่วนประโยชน์ตอบแทนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวนันให้
้ ตกเป็ นของผู้ถือ
หน่วยทรั สต์ ร ายอื่นตามสัด ส่วนการถื อหน่วยทรั สต์ โดยผู้จัด การกองทรั สต์ จะพิ จารณาจัดสรรผลประโยชน์
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิได้ รับในคราวนัน้ หรื อในคราวอื่นใด

17.5

ข้ อจากัดสิทธิในการใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี ้มีข้อจากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
17.5.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน ประกาศ ทจ.
49/2555 (หรื อในสัดส่วนอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด)
ทังนี
้ ้ เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
17.5.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติ

18

ทรั สตี

18.1

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ภายใต้ บงั คับแห่งสัญญานี ้ ทรัสตีมีสถานะเป็ นนิติบคุ คล มีอานาจและความสามารถทางกฎหมาย รวมทังมี
้ สิทธิ
ตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินหรื อผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สิน และมีหน้ าที่และความ
รับผิดชอบในการจัดการกองทรัสต์ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญานี ้ พระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ สร.
26/2555 และประกาศ กร. 14/2555
อนึง่ รายการเกี่ยวกับสิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของทรัสตีมีดงั ต่อไปนี ้
สิทธิ
(1)

นอกเหนือจากค่าตอบแทนของทรัสตีตามสัญญานี ้แล้ ว ให้ ทรัสตีมีสทิ ธิถือหน่วยทรัสต์ได้ โดยเป็ นไปตาม
ข้ อจากัดสิทธิในการใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามข้ อ 17 แห่งสัญญานี ้
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(2)

ห้ ามมิให้ ทรัสตีกระทาการใดอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่วา่ การกระทานันจะเป็
้
นไป
เพื่อประโยชน์ของทรัสตีเอง หรื อประโยชน์ของผู้อื่น ยกเว้ นการทาธุรกรรมที่ทรัสตีสามารถแสดงให้ เห็น
ได้ วา่ มีเงื่อนไขและข้ อตกลงการทารายการที่เป็ นธรรม สมเหตุสมผล และได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
การทาธุรกรรมดังกล่าวให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว และผู้ถือหน่วยทรั สต์ มิได้
คัดค้ าน ทังนี
้ ้ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(3)

ทรัสตีสามารถใช้ ประโยชน์จากและดาเนินการใดๆ โดยอาศัย
(ก)

ความเห็นหรื อคาแนะนาจากที่ปรึ กษากฎหมายในการให้ ความเห็นในข้ อกฎหมายการตีความ
สัญญานี ้ หรื อเอกสารอื่น ใด (ไม่ว่าจะเป็ นเอกสารที่จัดทาขึน้ ตามข้ อกาหนดแห่งกฎหมาย
หรื อไม่ก็ตาม) รวมทังความเห็
้
นหรื อคาแนะนาโดยทัว่ ไปที่เกี่ยวกับกองทรัสต์

(ข)

คาแนะนา ความเห็น คาชี แ้ จง หรื อข้ อมูลจากวาณิ ชธนกิ จ นักการบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้ป ระเมิ น ราคา และบุคคลอื่ น ใดที่ท รั สตี ขอคาปรึ ก ษา และผู้ที่ท รั สตีเ ชื่ อโดยสุจ ริ ตว่าเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องที่ทรัสตีขอคาปรึกษานัน้

(ค)

เอกสารที่ทรัสตีเชื่อโดยสุจริ ตว่าเป็ นเอกสารต้ นฉบับอันถูกต้ องแท้ จริ ง หรื อสาเนาเอกสารอัน
แสดงถึงการที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์แต่งตังบุ
้ คคลให้ เป็ นตัวแทนในการดาเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้ อง
กับกองทรัสต์ และ

(ง)

เอกสารอื่นใดที่ทรัสตีได้ รับและเกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ซึ่งทรัสตีมีเหตุอนั สมควรที่จะใช้ เอกสาร
เหล่านัน้

อนึง่ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดหากว่าทรัสตีได้ กระทาการ หรื องดเว้ นกระทาการโดยสุจริ ตโดยอาศัยความเห็น
คาแนะนา คาชี ้แจง ข้ อมูลหรื อเอกสารที่ทรัสตีได้ รับตามข้ อนี ้โดยได้ ใช้ ความระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ
และความชานาญในการพิจารณาแล้ ว ทังนี
้ ้ ทรั สตีจะตรวจสอบการลงลายมือชื่อใดๆ ในเอกสารที่
เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ที่ได้ รับหากมีเหตุให้ สงสัยถึงความถูกต้ องแท้ จริ งของลายมือชื่อเช่นว่านัน้
(4)

การตัดสินใจใดๆ ของทรัสตีในการปฏิบตั ิในขอบเขตอานาจหน้ าที่ซงึ่ ได้ กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ และ/
หรื อ พระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง หากทรัสตีได้ กระทาไปด้ วย
ความสุจริ ต แล้ ว ให้ ถื อเป็ นที่ สุด อนึ่ง ในการตีค วามว่า ทรั สตีมี อานาจดาเนิน การใดที่เ กี่ ยวข้ อ งกับ
กองทรัสต์หรื อไม่นนั ้ หากสัญญานี ้ และ/หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ องอื่นใดมิได้ กาหนดไว้ อย่างแจ้ งชัด ให้ ตีความในลักษณะที่เป็ นการให้ อานาจแก่ทรัสตี ในการ
ดาเนินการใดที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ได้

(5)

ทรั สตี มี สิท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิน คื น จากกองทรั สต์ ข องทรั ส ตี ตามเงื่ อ นไขและหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(ก)

การจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามสัญญานี ้ หากมี
ค่าใช้ จ่ายหรื อทรัสตีต้องชาระเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นให้ กบั บุคคลภายนอกด้ วยเงินหรื อทรัพย์สินที่
เป็ นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจาเป็ นอันสมควร ให้ ทรั สตีมีสิทธิ ได้ รับเงินหรื อ
ทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ได้ เว้ นแต่สญ
ั ญานี ้จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
สิทธิ ในการได้ รับเงินหรื อทรัพย์ สินคืนจากกองทรัสต์ ตามที่กล่าวมาข้ างต้ นนีใ้ ห้ หมายความ
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้ จ่ายในการว่าจ้ างทนายความ หรื อ
ที่ปรึ กษากฎหมายซึ่งทรัสตีได้ ว่าจ้ างตามที่สมควรแก่กรณีเมื่อพิจารณาถึงความจาเป็ นเพื่อ
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ประโยชน์ สูง สุด ของกองทรั ส ต์ และความรู้ ความสามารถของทนายความ หรื อ ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงินชดใช้ ตามข้ อนี ้ให้ รวมถึง ค่าใช้ จ่ายในการทวงถาม การดาเนินคดี
และการบังคับคดี ในจานวนที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม และในจานวนที่ได้ จ่ายไปตามความ
เป็ นจริ ง ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์สาหรับความรับผิดใดๆ อันทรัสตี
ได้ ก่อให้ เกิดขึ ้น อันเป็ นผลมาจากการที่ทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่และใช้ อานาจของทรัสตีอย่าง
ถูกต้ องเหมาะสม ตามสัญญานี ้ และตามพระราชบัญญัติทรั สต์ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ในจานวนที่ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
(ข)

สิทธิ ที่จ ะได้ รับ เงิ น หรื อทรั พย์ สิน คืนตามสัญ ญานี ้ ย่อมเป็ นบุริม สิท ธิ ที่ ทรั สตีมี อยู่ก่ อนผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์และบุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรื อสิทธิใดๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็ นสิทธิที่อาจ
บังคับ ได้ ใ นทัน ทีโดยไม่จ าต้ อ งรอให้ มี การเลิกกองทรั สต์ และในกรณี ที่ มีความจ าเป็ นต้ อ ง
เปลี่ยนรู ป หรื อ เปลี่ย นสภาพทรั พย์ สิน ในกองทรั สต์ เพื่ อให้ มี เงิ นหรื อทรั พ ย์ สินคื นแก่ท รั สตี
ให้ ทรัสตีมีอานาจดาเนินการดังกล่าวได้ แต่ต้องกระทาโดยสุจริ ตและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด อย่างไรก็ตาม ห้ ามมิ
ให้ ทรัสตีใช้ สิทธิตามข้ อนี ้จนกว่าทรัสตีจะได้ ชาระหนี ้ที่มีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้ วนแล้ ว เว้ น
แต่เป็ นหนี ้ที่อาจหักกลบลบหนี ้กันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(ค)

สิทธิที่จะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตีตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ ให้ มี
ผลใช้ บงั คับต่อไปภายหลังที่ทรัสตีพ้นจากตาแหน่งหรื อถูกถอดถอนจากตาแหน่งการเป็ นทรัสตี
ของกองทรัสต์

หน้ าที่
ทรัสตีมีหน้ าที่จดั การกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทังด้
้ วยความชานาญ
โดยปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และเป็ นไปตามสัญญานี ้
ตลอดจนกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อง มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ละข้ อ ผูก พัน ที่ ไ ด้ ใ ห้ ไ ว้ เ พิ่ ม เติ ม แก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) โดยในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว ทรัสตีอาจขอความเห็นจากที่ปรึ กษาวิชาชีพที่มีความเป็ น
อิสระตามแต่ที่ทรัสตีจะพิจารณาเห็นสมควร
อนึ่ง การปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตี ให้ ทรัสตีงดเว้ นการกระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
ไม่วา่ การกระทานันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทน
ในการทาหน้ าที่เป็ นทรัสตี หรื อทรัสตีแสดงให้ เห็นได้ ว่าได้ จดั การกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้
แสดงการคัดค้ าน ทัง้ นีก้ ารเปิ ดเผยข้ อมูลและการคัดค้ านดังกล่าวให้ เป็ นไปตามข้ อ 13.3 และข้ อ 14.7 แห่ง
สัญญานี ้ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสานักงาน ก.ล.ต.
ภายใต้ บงั คับแห่งสัญญานี ้ รวมตลอดจนพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอื่น
ใดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ให้ ทรัสตีมีอานาจหน้ าที่ดงั จะกล่าวต่อไปนี ้
18.1.1 การใช้ อานาจและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์เป็ นเรื่ องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตี
จะมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้ นแต่
(1)

การทาธุรกรรมที่มิใช่เรื่ องที่ต้องทาเฉพาะตัวและไม่จาเป็ นต้ องใช้ วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี
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(2)

การทาธุรกรรมที่โดยทัว่ ไปผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ซึง่ มีทรัพย์สนิ และวัตถุประสงค์ของการจัดการ
ในลักษณะทานองเดียวกันกับกองทรัสต์จะพึงกระทาในการมอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการแทน

(3)

ทรัสตีอาจมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สนิ การจัดทาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อ
การปฏิบตั ิงานด้ านการสนับสนุนให้ บริ ษัทในเครื อของทรัสตีหรื อผู้อื่นดาเนินการได้
(ก)

เรื่ องอื่น ใดที่ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ เ ป็ นผู้รับ ผิดชอบและดาเนิ นการตามที่กาหนดไว้ ใ น
สัญญานี ้หรื อหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ ทจ. 51/2555 ประกาศ กร.
14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 และ/หรื อประกาศหรื อข้ อกาหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง

(ข)

กรณีอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ มอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการ
แทน

ทัง้ นี ้ เมื่ อ ทรั ส ตี ม อบหมายให้ ผู้ อื่ น จั ด การกองทรั ส ต์ ต ามข้ อก าห นดแห่ ง สัญ ญานี แ้ ล้ ว
นอกเหนื อจากเรื่ องที่ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ เ ป็ นผู้ด าเนิน การตามสัญญานี ห้ รื อหลัก เกณฑ์ ใ น
ประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ ทจ. 51/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช.
29/2555 และ/หรื อประกาศหรื อข้ อกาหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทรัสตี เลือกผู้รับมอบหมายด้ วย
ความรอบคอบและระมัดระวัง และต้ องกากับดูแลและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ
ด้ วยความระมัดระวังและความเอาใจใส่ โดยต้ องกาหนดมาตรการในการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ กข. 1/2553 ดังนี ้
ในการมอบหมายงานการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะกาหนดมาตรการในการดาเนินงานในเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้
(1)

การคัดเลือกผู้ที่สมควรได้ รับมอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้ อมด้ านระบบงานและ
บุค ลากรของผู้ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ตลอดจนการขัด กัน ทางผลประโยชน์ ข องผู้รั บ
มอบหมายงานและกองทรัสต์

(2)

การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิของผู้ได้ รับมอบหมายงาน

(3)

การด าเนิ นการของทรั สตีเ มื่อปรากฏว่า ผู้ที่ได้ รับมอบหมายไม่เ หมาะสมที่จะได้ รั บ
มอบหมายงานอีกต่อไป

ทัง้ นี ้ ทรั สตี สามารถมอบหมายงาน การเก็ บรั ก ษาทรั พ ย์ สิน การจัด ท าสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ หรื อการปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุนได้ ซึ่งในการมอบหมายงานดังกล่าว ทรัสตี
จะมอบหมายให้ บคุ คลดังต่อไปนี ้
(1)

การเก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้ องเป็ นการมอบหมายให้ ผ้ ทู ี่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(ข)

ผู้รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนส่วนบุคคล

(ค)

ทรัสตีรายอื่น

(ง)

ผู้รับฝากทรัพย์สนิ โดยชอบด้ วยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่
กองทรัสต์ได้ ลงทุนไว้ หรื อของประเทศที่ผ้ รู ับฝากทรัพย์สนิ ตังอยู
้ ่
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(2)

การจัด ท าสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต้ อ งเป็ นการมอบหมายให้ ผ้ ูที่ ส ามารถ
ประกอบธุรกิจนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้

โดยในการมอบหมายงานที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ ทรัสตีจะต้ องมอบหมายงานในลักษณะที่ทาให้
มัน่ ใจได้ วา่ การบริ หารจัดการกองทรัสต์จะสามารถดาเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดผลเสียหาย
ต่อกองทรั สต์ และทรั สตีจะยังคงรั บผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิ ดขึน้ แก่กองทรั สต์ ตามที่
พระราชบัญญัติทรัสต์กาหนด
18.1.2 บังคับชาระหนี ้หรื อดูแลให้ มีการบังคับชาระหนี ้เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อสัญญาระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคล
อื่น
18.1.3 ห้ ามมิให้ ทรัสตีนาหนี ้ที่ตนเป็ นลูกหนี ้บุคคลภายนอกอันมิได้ เกิดจากการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีไปหัก
กลบลบหนี ก้ ับหนี ท้ ี่ บุค คลภายนอกเป็ นลูก หนี ท้ รั สตีอัน สืบ เนื่ อ งมาจากการจัด การกองทรั สต์ การ
ดาเนินการที่ฝ่าฝื นข้ อห้ ามตามข้ อ 18.1.3 แห่งสัญญานี ้ให้ ตกเป็ นโมฆะ
18.1.4 แจ้ งต่อบุคคลภายนอกทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อเข้ าทานิติกรรมหรื อธุรกรรมกับบุคคลภายนอกว่า
เป็ นการกระทาในฐานะทรัสตี
18.1.5 จัดทาบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สินและบัญชีอื่นๆ ของทรัสตี ในกรณีทรัสตี
จัดการกองทรัสต์หลายกอง ต้ องจัดทาบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน
และบันทึกบัญชีให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั รวมทังแยกทรั
้
พย์สินของกองทรัสต์ไว้ ต่างหากจาก
ทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตี ทรัพย์สินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู่ และทรัพย์สินของกองทรัสต์อื่นที่ทรัสตี
จัดการ (ถ้ ามี) ด้ วย
18.1.6 ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่มอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการกองทรัสต์ เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นที่กาหนดใน
สัญญานี ้
18.1.7 ทรัสตีจะไม่ใช้ สทิ ธิรับเงินหรื อทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์สาหรับค่าใช้ จ่ายที่ชาระให้ กบั บุคคลภายนอกที่
ไม่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ ทรัสตียงั คงมีสิทธิรับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ตาม
ข้ อ 18.1 (5)(ก) แห่งสัญญานี ้
18.1.8 ทาหน้ าที่ตอ่ ไปเพื่อรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเมื่อกองทรัสต์สิ ้นสุดลง โดยต้ องชาระสะสาง
หนี ้สินและค่าใช้ จ่ายเมื่อกองทรัสต์สิ ้นสุดลงตามลาดับที่กาหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์
18.1.9 จัดให้ มีระบบงานอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติทรัสต์ และตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรื อ
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยอย่างน้ อยให้ ระบบงานของทรัสตีครอบคลุมเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี ้
(1)

การตรวจสอบการจัดการกองทรัสต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อผู้รับมอบหมายงานรายอื่น (ถ้ า
มี)เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญานี ้ พระราชบัญญัติทรัสต์ สัญญาอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) และ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง

(2)

การเก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิน โดยมี ก ารแยกทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ ภายใต้ สัญ ญานี อ้ อกจาก
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์อื่นหรื อทรัพย์สนิ ส่วนตัวของทรัสตี

(3)

การบัน ทึกกรรมสิท ธิ์ ห รื อสิทธิ เหนือทรั พ ย์ สิน ในกองทรั สต์ รายได้ รายจ่ายและหนี ส้ ิน ของ
กองทรัสต์ ตลอดจนบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์
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(4)

การตรวจสอบดูแลและติดตามการทาหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อผู้รับมอบหมายรายอื่น
ตามข้ อ 18.1.11 แห่งสัญญานี ้ (ถ้ ามี) เพื่อสิทธิประโยชน์ของกองทรัสต์

(5)

การควบคุม ตรวจสอบและป้องกันมิให้ มีการจัดการกองทรั สต์ไม่เป็ นไปตามสัญญานีแ้ ละ
พระราชบัญญัติทรัสต์ และมิให้ มีการทุจริ ตในการจัดการกองทรัสต์

(6)

การแยกงบการเงิ นของกองทรั สต์ ออกจากงบการเงิ นของกองทรั สต์ อื่นหรื อของทรั สตีโดย
คานึงถึงมาตรฐานที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี โดยงบการเงินที่จัดทาขึ ้นให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ กข. 1/2553 โดยต้ อ งมี ก ารสอบทานหรื อ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
แล้ วแต่กรณี และผู้สอบบัญชีดงั กล่าวต้ องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของทรัสตี ก่อนที่
จะยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด

(7)

การจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

18.1.10 ดูแลให้ สญ
ั ญานี ้มีสาระสาคัญเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและดาเนินการตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
กรณีที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา
(1)

ดูแลให้ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเป็ นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

(2)

ในกรณีที่การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาตามข้ อ 21 แห่งสัญญานี ้ ให้ ทรัสตีดาเนินการให้ เป็ นไปตาม
อานาจหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และตามพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(3)

ในกรณีที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตามพระราชบัญญัติทรัสต์มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง และ
สัญญามีข้อกาหนดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ ทรัสตีดาเนินการเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติม
สัญญานี ้ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์นนั ้ ตามวิธีการที่กาหนดในสัญญานี ้ หรื อตามที่สานักงาน
ก.ล.ต. มีคาสัง่ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์

18.1.11 ติดตาม ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ และผู้ที่ ได้ รับมอบหมาย (ถ้ ามี ) บริ หารจัดการ
กองทรั สต์ ให้ เป็ นไปตามสัญญานี ้ สัญญาอื่ นที่เกี่ ยวข้ อง (ถ้ ามี) และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นีใ้ ห้
หมายความรวมถึงการทาหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
(1)

ดูแลให้ การบริ หารจัดการกองทรัสต์กระทาโดยผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตงอยู
ั ้ ่ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ และทรัสตีเข้ าจัดการกองทรัสต์ ตามความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้
หรื อจากัดมิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถื อหน่วยทรัสต์
โดยรวม และดาเนินการตามอานาจหน้ าที่ในสัญญานี ้และพระราชบัญญัติทรัสต์ในการจัดให้ มี
ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่

(2)

ดูแลและดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และผู้ที่ได้ รับมอบหมาย (ถ้ ามี) มี
ลัก ษณะและปฏิบัติ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในสัญ ญานี ้ สัญ ญาอื่ นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(ถ้ ามี) และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิม และการ
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แต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ตามข้ อ 19.5.2 แห่งสัญญานี ้ หรื อผู้รับมอบหมายรายใหม่
(ถ้ ามี)
(3)

ควบคุมดูแลให้ การลงทุนของกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

(4)

ควบคุมดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้ องครบถ้ วนตามที่กาหนดในสัญญา
นี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

(5)

แสดงความเห็ น เกี่ ย วกับ การด าเนิ น การหรื อ การท าธุ ร กรรมเพื่ อ กองทรั สต์ ข องผู้จัด การ
กองทรัสต์ และผู้ที่ได้ รับมอบหมาย (ถ้ ามี) เพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ตอ่ ผู้ลงทุนหรื อเมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ร้ องขอ

(6)

ในกรณีที่จาเป็ น และเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ทรัสตีอาจ
กาหนดให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ และ /หรื อผู้ที่ ได้ รั บมอบหมาย (ถ้ ามี ) ต้ องขอความเห็ นชอบ
จากทรั สตี หรื อ ต้ องด าเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ท รั สตีเ ห็นสมควรนอกเหนือ จากที่
ก าหนดในสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ทัง้ นี เ้ พื่ อ ประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ แ ละผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้

(7)

ในกรณี ที่ปรากฏว่าผู้จัดการกองทรัสต์กระทาการ หรื องดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิ ดความ
เสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญานี ้หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทรัสตีมี
หน้ าที่ดงั นี ้

(8)

(ก)

รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้ า (5) วันทาการนับแต่ร้ ู หรื อพึงรู้ ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(ข)

ด าเนิ น การแก้ ไข ยับ ยัง้ หรื อ เยี ย วยาความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ น้ แก่ ก องทรั ส ต์ ต ามที่
เห็นสมควร

ในกรณีที่ไม่มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ หรื อมีเหตุที่ทาให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ ทรัสตีมีอานาจในการจัดการกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรื อจากัดมิ
ให้ เกิดความเสียหายร้ ายแรงต่อประโยชน์ ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยรวม และ
ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และพระราชบัญญัติทรัสต์ในการ
จัดให้ มีผ้ ูจัดการกองทรั สต์ รายใหม่โดยในการดาเนินการดังกล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้
บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนันก็
้ ได้ ทังนี
้ ้ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ที่ประกาศ กร. 14/2555 และสัญญานี ้ได้ ระบุไว้
นอกจากนี ้ เมื่อทรัสตีเห็นว่ากรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ /หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย (ถ้ ามี) ไม่
ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ถูกต้ องและครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์
ประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ องอื่นใด เป็ นการก่อหรื ออาจก่อให้ เกิด
ความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อกองทรัสต์และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยา
ความเสีย หายนัน้ ได้ ภายในระยะเวลาอันสมควร ให้ ทรั สตี สามารถเข้ า ไปดาเนิ นการแทน
ผู้จัด การกองทรั สต์ ได้ ต ามที่ ท รั สตี เ ห็ น สมควร ทัง้ นี เ้ พื่ อ ประโยชน์ ข องกองทรั สต์ แ ละผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้

(9)

ทรัสตีมีหน้ าที่ให้ ความร่ วมมือและให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์และการจัดการกองทรัสต์
หรื อข้ อมูลต่างๆ ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์แก่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์
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นอกจากนี ้ ในกรณีผ้ จู ัดการกองทรัสต์ร้องขอความช่วยเหลือจากทรัสตีในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตีมีหน้ าที่ให้ ความช่วยเหลืออานวยความสะดวกแก่
ผู้จดั การกองทรัสต์ตามสมควร เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์ตามสัญญาแต่งตัง้
ผู้จดั การกองทรัสต์สาเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี
(10)

ทรั สตีซึ่ง กระทาในนามกองทรั สต์ มีหน้ าที่ชาระค่าธรรมเนีย มและค่าใช้ จ่า ยให้ แก่ ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์โดยเรี ยกเก็บจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์

(11)

นอกเหนื อ จากที่ ก าหนดในสัญ ญานี ้ ทรั สตี อ าจก าหนดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ เรื่ อ งที่ ผ้ ูจัด การ
กองทรัสต์ และ/หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย (ถ้ ามี) ต้ องขอความเห็นชอบจากทรัสตีเสียก่อนจึงจะ
สามารถดาเนินการได้

18.1.12 รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมตลอดจนดาเนินการแก้ ไข ยับยัง้ หรื อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ น้
แก่ ก องทรั สต์ ต ามที่ เ ห็ น สมควรในกรณี ที่ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ ก ระท าการ หรื อ งดเว้ น กระท าการจน
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญานี ้หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
18.1.13 เข้ าร่วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุ ครัง้ โดยหากต้ องมีการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะต้ อง
ตอบข้ อซักถามและให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการว่าเป็ นไปตามสัญญานี ้หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
หรื อไม่ รวมทังทั
้ กท้ วงและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้
หากไม่เป็ นไปตามสัญญานี ้หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
อนึ่ง ในกรณีที่ทรัสตีเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้ องมีการออกเสียงหรื อดาเนินการใดๆ ใน
ฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ทรัสตีคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และ
ตังอยู
้ ่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อ
กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์
18.1.14 แก้ ไขความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างทรัสตีกบั กองทรัสต์ให้ สิ ้นไป
อนึ่ง การพิจารณาว่าทรัสตีมีประโยชน์ขดั แย้ งกับการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีหรื อไม่นนั ้ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ 18.4 แห่งสัญญานี ้ โดยหากปรากฏว่าทรัสตีมีผลประโยชน์ขดั แย้ ง ให้ ทรัสตี
ดาเนินการตามข้ อกาหนดในข้ อ 18.4 แห่งสัญญานี ้เพื่อแก้ ไขความขัดแย้ งดังกล่าวต่อไป
18.1.15 จัดทาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ ตลาดหลักทรัพย์ หรื อผู้ได้ รับใบอนุญาต
ให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ดาเนินการแทนได้ โดยเมื่อมีการ
มอบหมายผู้อื่นเป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้ าที่กากับดูแลให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับมอบหมายดังกล่าว
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 7.1 และ 7.2 แห่งสัญญานี ้ เว้ นแต่มีการจัดทาหลักฐานตามระบบของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์
18.1.16 จัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรื อใบหน่วยทรัสต์มอบให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในข้ อ 7.5 แห่งสัญญานี ้
18.1.17 ออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรื อใบหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในเวลาอันสมควรกรณี
ที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ขอให้ ทรัสตีออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่ หรื อใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทน
หลักฐานเก่าที่สญ
ู หาย ลบเลือน ชารุดเสียหาย
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18.1.18 ระบุความเห็ น ของทรั สตี เกี่ ย วกับ การปฏิบัติ ห น้ า ที่ ของผู้จัด การกองทรั สต์ ใ นรายงานประจ าปี ของ
กองทรั สต์ ซึ่งผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าที่จัดทารายงานดังกล่าวเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยทรั สตี
จะต้ องแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์ในการบริ หารจัดการกองทรัสต์เป็ น
อย่างไร สอดคล้ องกับข้ อกาหนดแห่งสัญญานี ้ รวมทังกฎหมาย
้
ประกาศและข้ อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
หรื อไม่ หากผู้จัดการกองทรัสต์มิได้ ดาเนินการเป็ นไปตามข้ อกาหนดแห่งสั ญญานี ้ หรื อกฎหมาย หรื อ
ประกาศและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องอื่นใดนัน้ ให้ ระบุเรื่ องดังกล่าว ตลอดจนการดาเนินการของทรัสตีใน
การแก้ ไขให้ มีความถูกต้ อง
18.1.19 รับรองรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทาการสุดท้ ายของแต่ละ
ไตรมาสตามหลักเกณฑ์ที่กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด เพื่อที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์จะใช้ ในการ
เปิ ดเผยรายงานดังกล่า วต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วันสุดท้ ายของแต่ละ
ไตรมาสนัน้
นอกจากนี ้ ทรั สตีมีหน้ าที่ใช้ ความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ คานวณมูลค่า
ทรั พย์ สินสุทธิ (NAV) ของทรัพย์สินของกองทรัสต์ต่อหน่วยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งประกาศก าหนด เมื่ อ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ อ อกรายงานประจ าปี ในแต่ละรอบ
ระยะเวลา โดยจัดพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยในรายงาน
ประจาปี ของกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องส่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงรายงานประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์
จะต้ องรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลที่สง่ ให้ แก่ทรัสตีด้วย
18.1.20 ทรัสตีอาจก่อให้ เกิดหนี ้ และ/หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญานี ้ พระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอื่นใด
18.1.21 ในการลงทุนทรั พย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์ สินหลัก ทรัสตีจะมอบหมายให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์เป็ นผู้ลงทุน
แต่อย่างไรก็ตาม ทรัสตีอาจเป็ นผู้ลงทุนหรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเป็ นผู้ลงทุนในทรัพย์สินอื่นได้ ตามที่
เห็นสมควร โดยจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศ สร. 26/2555 และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อสานักงาน ก.ล.ต. ฉบับอื่นที่เกี่ยวข้ อง
อนึ่ง การที่ทรัสตีเข้ าทาสัญญานี ้มิได้ เป็ นการให้ หลักประกันรายได้ หรื อผลการประกอบการของกองทรัสต์ หรื อ
หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของบรรดาผู้เช่าไม่ว่ารายใด อนึ่ง ทรัสตีไม่มีหน้ าที่ให้ หลักประกันใดๆ เพื่อ
ประกันการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนในฐานะทรัสตี และทรัสตีไม่มีหน้ าที่อื่นใดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรื อบุคคลอื่น
ใด นอกเหนือไปจากที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และ/หรื อที่กฎหมายได้ บญ
ั ญัติไว้
18.2

การแต่งตัง้ เงื่อนไขและวิธีการเปลีย่ นแปลง และค่าตอบแทนของทรัสตี
18.2.1 การแต่งตังทรั
้ สตี
เมื่อมีเหตุให้ ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตี การแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่ให้ กระทาได้ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เท่านัน้
18.2.2 เงื่อนไขและวิธีการเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(1)

เงื่อนไขในการเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(ก)

ทรัสตีลาออกจากการทาหน้ าที่
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(2)

(ข)

ทรัสตีถกู พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อสิ ้นสภาพนิติบคุ คล

(ค)

ทรัสตีเลิกกิจการและเข้ าสูก่ ระบวนการชาระบัญชี

(ง)

ทรัสตีหยุดประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีไม่ว่าโดยสมัครใจหรื อตามคาสัง่ พักการประกอบ
ธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นการชัว่ คราวหรื อสัง่ เพิกถอนการอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี

(จ)

ทรัสตีถกู ถอดถอนจากการทาหน้ าที่ตามข้ อ 18.3.2 แห่งสัญญานี ้

วิธีการเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(ก)

ในกรณีทรัสตีลาออกจากการทาหน้ าที่ตามข้ อ 18.2.2 (1) (ก) แห่งสัญญานี ้ให้ มีการ
เปลีย่ นแปลงทรัสตีตามที่กล่าวไว้ ในข้ อ 18.3.1 แห่งสัญญานี ้

(ข)

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การเปลีย่ นแปลงทรัสตีตามที่กล่าวไว้ ในข้ อ 18.2.2 แห่งสัญญา
นี ้ (นอกเหนือจากกรณี ทรัสตีลาออกจากการทาหน้ าที่ตามข้ อ 18.2.2 (1) (ก) แห่ง
สัญญานี ้) ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้ าไปยังทรัสตีอย่างน้ อยหนึ่ง
(1) เดือน ก่อนวันที่มีการการพ้ นสภาพจากการเป็ นทรัสตีหรื อถอดถอนทรัสตี
อย่างไรก็ ต าม หากเป็ นกรณี ที่ ท รั สตีถูกถอดถอนหรื อสานักงาน ก.ล.ต. สั่งพักการ
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นการชั่วคราว หรื อเพิกถอนการอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
เป็ นทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่จาต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าแก่ทรัสตีตามที่กาหนดใน
วรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี ้ ให้ ทรั สตีรายเดิมทาหน้ าที่ทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแล
รักษาประโยชน์หรื อการใช้ สทิ ธิในกองทรัสต์เพื่อมิให้ กองทรัสต์เสียหาย เสือ่ มค่า หรื อไร้
ประโยชน์จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(ค)

ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุก ารณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทรั สตี เ พราะเหตุต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ
18.2.2(1)(ข) และ (ค) แห่งสัญญานี ้ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ชาระ
บัญชี เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อบุคคลอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายอื่นในทานอง
เดียวกับบุคคลดังกล่าว แล้ วแต่กรณี ดาเนินการเกี่ยวกับกองทรัสต์เท่าที่จาเป็ นและ
สมควรจนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(ง)

ในกรณี ที่เกิ ดเหตุในการเปลี่ยนแปลงทรั สตี ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์เรี ยกประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยเร็ วและให้ ทรัสตีรายเดิม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อผู้จัดการกองทรัสต์ มี
สิทธิ เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นทรัสตี
รายใหม่เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิทรัสตีรายเดิม
หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและได้ รับอนุญาตจากสานักงาน
ก.ล.ต. เพื่อเป็ นทรัสตีรายใหม่
หากมีการเปลีย่ นแปลงทรัสตีไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม สัญญานี ้ยังคงมีผลบังคับใช้ และไม่
มีผลกระทบต่อสถานะของกองทรัสต์ และทรัสตีรายเดิมต้ องดาเนินการตามที่จาเป็ น
เพื่อให้ ทรัสตีรายใหม่มีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ และเพื่อให้ ทรัสตีรายใหม่ทราบ
เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์ที่ผ่านมาและที่ต้องทาต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสาร
หลักฐาน และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทรัสต์เพื่อให้ ทรัสตีรายใหม่สามารถ
ทาหน้ าที่ตอ่ ไปได้ ทังนี
้ ้ในการส่งมอบดังกล่าว ให้ ทรัสตีรายเดิมลงลายมือชื่อในหนั งสือ
เพื่อรับรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิง่ ที่สง่ มอบให้ ทรัสตีรายใหม่และมอบหนังสือ
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ดังกล่าวให้ ทรัสตีรายใหม่เก็บรักษาไว้ โดยให้ ทรัสตีรายเดิมดาเนินการดังกล่าวให้ แล้ ว
เสร็ จภายในเก้ าสิบ (90) วันนับแต่วนั ที่ทรัสตีรายใหม่เข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่
ทังนี
้ ้ เมื่อทรัสตีรายใหม่เข้ าทาหน้ าที่แทนทรัสตีรายเดิม ทรัสตีรายใหม่ต้องผูกพันตาม
สิทธิ และหน้ าที่ของคู่สญ
ั ญาที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ทุกประการ รวมทังเข้
้ าสวมสิทธิ
เป็ นคูค่ วามในคดีหรื อเป็ นฝ่ ายที่ต้องผูกพันตามคาพิพากษา นอกจากนี ้ ทรัสตีรายใหม่
มีหน้ าที่แ จ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ บุคคลภายนอกที่ ตนทราบว่าเป็ นคู่สญ
ั ญากับ
ทรัสตีรายเดิมว่า ตนได้ เข้ าสวมสิทธิและหน้ าที่แทนทรัสตีรายเดิมแล้ ว
นอกจากนี ้ทรัสตีรายใหม่มีหน้ าที่แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้และต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ บคุ คลภายนอกที่ตนทราบว่าเป็ นคู่สญ
ั ญากับทรัสตีรายเดิมว่า ตนได้ เข้ าสวม
สิทธิและหน้ าที่แทนทรัสตีรายเดิมแล้ ว
อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุให้ ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตี แต่มิอาจแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่เพราะมี
เหตุอนั มิอาจหลีกเลีย่ งได้ ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียร้ องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่
ถ้ ามิอาจแต่งตังได้
้ ให้ ศาลมีคาสัง่ เลิกทรัสต์ ทังนี
้ ้ ให้ ศาลมี อานาจแต่งตังบุ
้ คคลใดเข้ า
จัดการกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติทรัสต์ โดยได้ รับค่าตอบแทนตามที่ศาล
กาหนดให้
18.2.3 ค่าตอบแทนหรื อค่าธรรมเนียมของทรัสตี
ค่าตอบแทนหรื อค่าธรรมเนียมของทรัสตีให้ เป็ นไปตามที่กาหนดเอาไว้ ในข้ อ 20.1 แห่งสัญญานี ้
18.3

การลาออกหรื อการถอดถอนทรัสตี
18.3.1 การลาออกของทรัสตี
(1)

หากทรัสตีประสงค์ที่จะลาออก ให้ แจ้ งการลาออกเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ และผู้จดั การ
กองทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่าสาม (3) เดือน พร้ อมทังเสนอผู
้
้ ที่จะทาหน้ าที่เป็ นทรัสตีรายใหม่ให้ ที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ พิจารณาลงมติเห็นชอบเพื่อแต่งตัง้ ทรั สตีรายใหม่และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ก่อให้ เกิดความ
เสี ย หายแก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ในการนี ้ ให้ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ เ สนอรายชื่ อ บุค คลที่ มี
คุณสมบัติและได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณา
คัดเลือกและแต่งตังเป็
้ นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ด้วย และให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ใช้ ความ
พยายามอย่างเต็มที่ในการแต่งตังบุ
้ คคลใหม่ (ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและได้ รับอนุญาตจากสานักงาน
ก.ล.ต.) ให้ เ ป็ นทรั ส ตี ร ายใหม่ข องกองทรั ส ต์ แ ทนที่ ท รั สตี ร ายเดิ ม ในการนี ้ ให้ ท รั สตี แ ละ
ผู้จัดการกองทรัสต์หารื อร่ วมกันโดยสุจริ ตเพื่อกาหนดบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติและได้ รับอนุญาต
จากสานักงาน ก.ล.ต. และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นทรัสตี
รายใหม่ของกองทรัสต์ โดยทรัสตีรายใหม่นี ้จะต้ องเข้ าทาสัญญาเพิ่มเติมสัญญานี ้กับทรัสตีราย
เดิมและผู้จดั การกองทรัสต์
หากพ้ นกาหนดระยะเวลาสาม (3) เดือนนับแต่วันที่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ได้ รับหนังสือแจ้ งการ
ลาออกจากทรัสตีรายเดิมแล้ วและผู้จัดการกองทรัสต์ยงั ไม่สามารถแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่ได้
ให้ ทรัสตีมีสิทธิ แต่งตังบุ
้ คคลที่ทรัสตีคดั เลือก (โดยต้ องเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติและได้ รับอนุญาต
จากสานักงาน ก.ล.ต.) ให้ เป็ นทรัสตีรายใหม่
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(2)

ในกรณีที่มีทรัสตีลาออกตามข้ อสัญญานี ้ การพ้ นจากตาแหน่งของทรัสตีให้ มีผลเมื่อทรัสตีราย
ใหม่เข้ าทาหน้ าที่เป็ นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ โดยให้ ทรัสตีรายเดิมทาหน้ าที่ทรัสตีตอ่ ไป
จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

18.3.2 การถอดถอนทรัสตี
ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยอาศัย มติ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ (3 ใน 4) ของจ านวนเสี ย งทัง้ หมดของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้ อ 15 แห่งสัญญานีอ้ าจถอดถอนทรัสตีได้
เมื่อปรากฏว่าทรัสตีมิได้ จดั การกองทรัสต์ตามหน้ าที่ที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ หรื อพระราชบั ญญัติทรัสต์
หรื อกระทาการ หรื องดเว้ นกระทาการอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติทรัสต์ หรื อกฎหมายอื่นใดซึ่ง
มิใช่ความผิดลหุโทษ และทรัสตีไม่อาจเยียวยาแก้ ไขให้ สิ ้นไปได้ ภายในระยะเวลาเก้ าสิบ (90) วัน นับแต่
วันที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์แจ้ งให้ ทรัสตีทราบถึงเหตุดงั กล่าว
18.3.3 ตลอดระยะเวลาสอง (2) ปี ภายหลังจากการสิ ้นสุดความเป็ นทรัสตี ทรัสตีตกลงที่จะเก็บรักษาข้ อมูลที่มี
สาระส าคัญ ต่ อ กองทรั ส ต์ และทรั ส ตี ไ ด้ รั บ ข้ อมู ล นัน้ มาจากการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ภ ายใต้ สัญ ญานี ้
พระราชบัญญัติทรัสต์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ โดยทรัสตีจะไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้จดั การ
กองทรัสต์ หรื อทรัสตีรายใหม่เสียก่อน
ทังนี
้ ้ หน้ าที่ดงั กล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ทรัสตีต้องเปิ ดเผยข้ อมูลนันต่
้ อบุคคลภายนอกเพราะเหตุดงั ต่อไปนี ้

18.4

(ก)

กฎหมายทรัสต์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใด ที่กาหนดให้ ทรัสตีเปิ ดเผย หรื อ

(ข)

เจ้ าหน้ าที่ตามกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการอื่นใด หรื อสานักงาน
ก.ล.ต. กาหนดให้ เปิ ดเผย หรื อ

(ค)

ทรัสตีเปิ ดเผยเพราะปฏิบตั ิตามคาพิพากษาของศาล คาสัง่ ของศาล หรื อคาสัง่ ของเจ้ าหน้ าที่
ตามกฎหมาย

(ง)

ข้ อมูลที่สาธารณชนทราบโดยทัว่ ไปอยูแ่ ล้ ว

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

เป็ นผู้ถือหุ้นในผู้จัดการกองทรัสต์ เกินร้ อยละห้ า (5) ของจานวนสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของ
ผู้จดั การกองทรัสต์

(2)

มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้ถือหุ้นในทรัสตี เกินร้ อยละห้ า (5) ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ของทรัสตีดงั กล่าว

(3)

มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ในทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้จดั การกองทรัสต์

(4)

มีก รรมการหรื อผู้บริ หารของทรั สตี เป็ นบุคคลเดีย วกับกรรมการหรื อผู้ บริ หารของผู้จัดการ
กองทรัสต์

(5)

มีค วามเกี่ ย วข้ องไม่ว่า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อมกับ ผู้จัดการกองทรั สต์ ใ นลักษณะทานอง
เดียวกับ (1) ถึง (4) หรื อในลักษณะอื่นอย่างมีนยั สาคัญในประการที่อาจเป็ นเหตุให้ ทรัสตีขาด
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่
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(6)

เป็ นหรื อมีความเกี่ ยวข้ องกับผู้ที่ จะจาหน่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ แก่
กองทรัสต์ ในลักษณะที่ทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์
หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ได้ อย่างเป็ นอิสระ

ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งว่าทรัสตีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทรัสต์ แจ้ งกรณีดงั กล่าวต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. พร้ อมทังแสดงมาตรการที
้
่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อได้ วา่ จะทาให้ ทรัสตีสามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระภายในสิบห้ า (15) วันนับแต่วนั ที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งดังกล่าว และให้ ดาเนินการ
ตามมาตรการที่แสดงไว้ นนั ้ เว้ นแต่สานักงาน ก.ล.ต. จะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น
18.4.2 ภายใต้ บงั คับตามข้ อ 18.4.1 แห่งสัญญานี ้ ทรัสตีจะกระทาการใดที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของ
กองทรัสต์ หรื ออาจทาให้ ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระมิได้ เว้ นแต่เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1)

เป็ นธุรกรรมที่มีมาตรการ หรื อกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็ นธรรมของธุรกรรมดังกล่าว

(2)

ในกรณีที่เป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้ องมีการเปิ ดเผย
ข้ อ มูลที่ เ กี่ ยวข้ อ งให้ ผ้ ูถือ หน่ว ยทรั สต์ ท ราบก่ อนอย่า งพอเพี ย งแล้ ว โดยบุค คลดัง กล่า วไม่
คัดค้ าน หรื อคัดค้ านในจานวนที่น้อยกว่ าหลักเกณฑ์ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์

18.4.3 ในกรณีที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึ ้น ทรัสตีต้องดาเนินการให้ มนั่ ใจได้ ว่าผู้ลงทุนได้ รับการ
ปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและเหมาะสม โดยการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัส
ตีให้ รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี ้

18.5

(1)

ทรัสตีต้องไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ และหากมี
กรณีที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ ว่ามีกลไกที่จะทาให้
เชื่อมัน่ ได้ ว่า การบริ หารจัดการกองทรัสต์จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์และ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(2)

กองทรัสต์จะไม่เข้ าทารายการใดที่อาจส่งผลให้ ทรัสตีไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
เช่น การซื ้ออสังหาริ มทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีซึ่งอาจทาให้ ทรัสตีไม่สามารถให้
ความเห็น เกี่ ยวกับการตรวจสอบและสอบทาน (การทา Due Diligence) ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ได้ อย่างเป็ นอิสระ เป็ นต้ น

ความรับผิดของทรัสตี
18.5.1 ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อบุคคลใดๆ จากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตี หากทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ
รวมทังด้
้ วยความชานาญ โดยปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่า งเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ และเป็ นไปตามสัญญานี ้ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมแก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
ในการนี ้ แม้ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรค
หนึ่ง ให้ ทรั สตี ยังมีหน้ าที่ดาเนินการเรี ยกร้ องต่อ ผู้ที่ก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่กองทรั สต์ หรื อผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ เพื่อให้ กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ รับชดเชยความเสียหายตามความเป็ นจริ ง
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18.5.2 ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่ว ยทรัสต์ หรื อบุคคลใดๆ จากการ
กระทา หรื อการงดเว้ นกระทาการใดๆ ของผู้จัดการกองทรัสต์ หากว่าทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยสุจริ ต
และได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรในการกากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จัดการ
กองทรัสต์เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญานี ้ และพระราชบัญญัติทรัสต์ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
ในกรณี เช่นว่า ให้ กองทรั สต์ โดยทรั สตีมีสิทธิ เรี ยกร้ องโดยตรงต่อผู้จัดการกองทรั สต์ เ พื่อให้ ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์ชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ ้นให้ แก่กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามความเป็ นจริ ง
18.6

การจากัดความรับผิดของทรัสตี
18.6.1 ภายใต้ บงั คับแห่งสัญญานี ้และพระราชบัญญัติทรัสต์ ความรับผิดต่อบุคคลใดตามสัญญาซึ่งทรัสตีได้
กระทาในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลใดอันเกิดจาก หรื อที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ใดๆ ของกองทรัสต์ให้ มีจานวนจากัด โดยทรัสตีจะต้ องรับผิดต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่เกิ นจานวน
เงินชดใช้ ค่าเสียหายที่ทรัสตีจะได้ รับตามข้ อ 18.7 แห่งสัญญานี ้ ทังนี
้ ้ในกรณีที่ทรัสตีไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามที่พระราชบัญญัติทรัสต์กาหนดไว้ โดยเจตนา โดยไม่สจุ ริ ตหรื อโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง
ในกรณีเช่นว่านี ้ ทรัสตีจะมีข้อยกเว้ นความรับผิดมิได้
18.6.2 ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากการกระทาหรื องดเว้ นการกระทาของทรั สตี (แล้ วแต่กรณี)
เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ข้ อบังคับ ประกาศ หรื อ คาสัง่ ศาล คาพิพากษาของศาล หรื อ
คาสัง่ อื่นใดของหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะมีผลบังคับเป็ นกฎหมายหรื อไม่ นอกจากนี ้ ทรัสตีไม่ต้องรับ
ผิดในกรณีที่ทรัสตีไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อสัญญาข้ อใดข้ อหนึ่งตามสัญญานี ้ได้ เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั
หรื อเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตี รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเหตุที่ระบุไว้ ในข้ อ 18.6.4 แห่ง
สัญญานี ้
18.6.3 ในการโอนหน่วยทรัสต์ระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์กนั เอง ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความ
ถูกต้ องแท้ จริ งของลายมือชื่อ หรื อ ตราประทับ ที่ปรากฏในใบทรัสต์ หรื อในการสลักหลังใบทรัสต์ หรื อใน
ตราสารการโอนหน่วยทรัสต์ หรื อตราสารใดๆ ซึ่งแสดงกรรมสิทธิ์ในหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีมิต้องรับผิด
หากมีการปลอมแปลงลายมือชื่อ หรื อ ตราประทับ รวมถึงในกรณีที่ผ้ ลู งลายมือชื่อไม่มีอานาจลงนาม
อย่างไรก็ตาม ทรัสตีมีสิทธิ (แต่มิได้ มีหน้ าที่) เรี ยกให้ มีการพิสจู น์ความแท้ จริ งของลายมือชื่อของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในเอกสารหรื อตราสารตามสัญญานี ้ซึง่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องลงลายมือชื่ อ
18.6.4 ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบต่อกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในความสูญเสียหรื อความเสียหายที่เกิดขึ ้น
เนื่องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตี หรื อพนักงานของทรัสตี ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัด
เพียง การที่ทรั พย์ สินถูกโอนเป็ นของรั ฐ การเวนคืนอสังหาริ มทรั พย์ กฎเกณฑ์ เกี่ ยวกับการปริ วรรต
เงินตรา สงคราม การก่อการร้ าย การจลาจล การปฏิวตั ิ การก่อความไม่สงบ การประท้ วง เหตุสดุ วิสยั
การขัดข้ องของเครื่ องมือ หรื อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตี หรื อ เหตุอื่น
ใดที่ทรัสตีไม่สามารถควบคุมได้
18.6.5 ทรั สตี ไม่จ าต้ อ งกระท าการใดๆ ที่ จ ะเป็ นเหตุใ ห้ ท รั สตี ต้ อ งใช้ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิน ส่ว นตัว ของทรั ส ตี
(ทรัพย์สนิ ที่ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์) หรื อก่อให้ เกิดความรับผิดทางการเงินอื่นใด ในการปฏิบตั ิหน้ าที่
หรื อใช้ สทิ ธิตามสัญญานี ้ของทรัสตี
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18.7

การชดใช้ ความเสียหายให้ แก่ทรัสตี
18.7.1 ให้ ท รั สตี มีสิท ธิ ได้ รั บเงิ น ชดใช้ ค วามเสียหาย รวมทัง้ ค่า ธรรมเนี ย มศาล ค่า ใช้ จ่ ายในการว่า จ้ า ง
ทนายความ หรื อที่ปรึ กษากฎหมายซึ่งทรัสตีได้ ว่าจ้ างตามสมควรแก่กรณี ทังนี
้ ้ เงินชดใช้ ตามข้ อนี ้ให้
รวมถึ ง ค่า ใช้ จ่า ยในการทวงถาม การด าเนิน คดี และการบัง คับ คดี ในจานวนที่ สมเหตุสมผลและ
เหมาะสม และในจานวนที่ได้ จ่ายไปตามความเป็ นจริ ง ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์สาหรับความรับผิดใดๆ อันทรัสตีได้ ก่อให้ เกิดขึ ้น อันเป็ นผลมาจากการที่ทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
และใช้ อานาจของทรัสตีอย่างถูกต้ องเหมาะสมตามสัญญานี ้ และตามพระราชบัญ ญัติทรัสต์ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ในจานวนที่ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
18.7.2 ภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ เงินชดใช้ ความเสียหายและการรับผิดชดใช้ ตามข้ อ 18.7.1 แห่ง
สัญญานี ้ให้ รวมถึงความรับผิดอันเป็ นผลมาจากการกระทา หรื อการงดเว้ นการกระทาใดๆ ของผู้ที่ทรัสตี
ได้ มอบอานาจ หรื อตัวแทนซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากทรั
้
สตีด้วย
18.7.3 ให้ ข้อ 18.7 แห่งสัญญานี ้ยังคงมีผลใช้ บงั คับต่อไปแม้ ภายหลังสัญญาฉบับนี ้ได้ สิ ้นสุดลงแล้ วก็ตาม

19

ผู้จัดการกองทรั สต์

19.1

การแต่งตังและค่
้
าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์
การแต่ งตัง้ ผู้จัดการกองทรัสต์
บริ ษัทฯ รับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติ ความรู้และความสามารถ ตลอดจนความพร้ อมของระบบงานในการปฏิบตั ิหน้ าที่
เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ สช. 29/2555 รวมถึงประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
โดยสัญญานี ้ บริ ษัทฯ ตกลงที่จะเข้ ารับดูแลจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ตามที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตี โดยมี
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และประกาศที่
เกี่ยวข้ อง ตลอดจนสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ และข้ อตกลงอื่นระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ ามี)
ค่ าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์
ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ รับค่าตอบแทนการปฏิบตั ิหน้ าที่จดั การทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ โดยมีอตั ราค่าธรรมเนียม
ไม่เ กิ นร้ อยละสอง (2) ของมูลค่าทรั พย์ สิน สุทธิ ของกองทรั สต์ ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์ และวิธี การคานวณและชาระ
ค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ จะต้ อง
ไม่เกินอัตราที่ระบุในสัญญานี ้ และที่ระบุในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์

19.2

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตี
ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะที่เป็ นผู้ที่มีวิชาชี พซึ่งได้ รับความไว้ วางใจ ด้ วยความระมัดระวัง
ซื่อสัตย์ สุจริ ต โดยต้ องปฏิบัติต่อผู้ถื อหน่วยทรั สต์ อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรั สต์
โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญานี ้ วัตถุประสงค์ในการจัดตังกองทรั
้
สต์ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ ข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) และมติของ
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ และต้ องรั บผิด อย่างไม่มี ข้อจากัดความรั บผิด ในกรณี ที่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ไม่ปฏิบัติหน้ า ที่
และ/หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่ถูกต้ องครบถ้ วน ทังนี
้ ้ ผู้จัดการกองทรัสต์มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักที่
เกี่ยวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
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ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1)

ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็ นการดาเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทุน การกู้ยืมเงินและก่อ
ภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้ าทาสัญญา และการดาเนินกิจการต่างๆ เพื่อกองทรัสต์
ทังนี
้ ้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเท่าที่สญ
ั ญานี ้ได้ ระบุไว้

(2)

จั ด ท าและเปิ ดเผยข้ อมู ล ของกองทรั ส ต์ ซึ่ ง รวมถึ ง ข้ อมู ล ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ และข้ อ มูล อื่ น ตามที่ ก าหนดในสัญ ญานี ้ และสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จัด การ
กองทรัสต์

(3)

จัดทาและจัดเก็บข้ อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการบริ หารจัดการ การควบคุมภายใน และการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับกองทรั สต์ โดยเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและไม่กระทบต่อ การดาเนิ นงานของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ หากทรัสตีจะตรวจสอบการจัดการในเรื่ องใด ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ให้ ความ
ร่ ว มมื อ และน าส่ ง ข้ อมู ล และเอกสารหลัก ฐาน รวมทั ง้ ให้ เข้ าไปตรวจสอบในสถานที่ ตั ง้ ของ
อสังหาริ มทรัพย์ตามที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้ มนั่ ใจได้ ว่า ผู้จัดการกองทรัสต์
ไม่ได้ ปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อข้ อกาหนดของสัญญานี ้ หรื อไม่รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(4)

จัดทาและจัดส่งข้ อมูลเอกสารต่างๆ พร้ อมทังรั้ บรองความถูกต้ องของข้ อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดโครงสร้ างกองทรัสต์ วิธีการให้ เช่า การจัดหาและการจัดเก็บรายได้ ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่สามารถ
เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ สัญญาว่าจ้ างระหว่างกองทรัสต์และบริ ษัทหรื อบุคคลต่างๆ ให้ แก่ทรัสตีในช่วง
ระยะเวลาก่ อนจัด ตัง้ กองทรั สต์ นอกจากนี ้ ผู้จัด การกองทรั สต์ และทรั สตี ต้อ งประสานงานและท า
ข้ อตกลงเกี่ยวกับลักษณะของข้ อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรม และรายงานต่างๆ รวมทัง้
ความถี่และระยะเวลาที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ต้องนาส่งข้ อมูลและเอกสารดังกล่าวให้ แก่ทรัสตี ทังนี
้ ้เพื่อ
ประโยชน์ในการกากับดูแลและตรวจสอบการดาเนินงานของกองทรัสต์

(5)

ในการบริ หารจัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ต่างๆ ของผู้จัดการกองทรัสต์
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ พระราชบัญญัติทรัสต์ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรัสต์ กฎหมาย และ
ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้ บคุ คลอื่นรับดาเนินการในงานที่อยู่
ในความรั บผิดชอบของตน กล่าวคือ ในฐานะเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ (Property Manager)
ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าที่คดั เลือกผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้ ได้
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ที่มีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ในการบริ ห ารจัด การอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง เป็ นกองทรั ส ต์ ตลอดจนจั ด ท าสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ ให้ สอดคล้ องและไม่ขัดกับสัญญานีแ้ ละควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้ าที่ของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ดังกล่าวเพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบเป็ นไป
ตามที่กาหนดในสัญญานี ้ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรัสต์ สัญญาแต่ง ตัง้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์คดั เลือกและแต่งตัง้ มีขอบเขต
อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดในแนวปฏิบตั ิในการจัดการกองทุนและทรัสต์ที่ลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ และที่จะได้ แก้ ไขเพิ่มเติม โดยผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่เลือกผู้รับมอบหมายด้ วยความ
รอบคอบระมัดระวัง รวมทังก
้ ากับและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ
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อนึ่ง ในกรณี ที่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ปล่อยเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์ ให้ แก่ผ้ ูเช่ารายเดียวโดย
กองทรั สต์ ได้ รับค่าตอบแทนทัง้ หมดหรื อบางส่วนในรู ปส่วนแบ่งกาไร (profit sharing) ผู้จัดการ
กองทรั สต์ ต้องมีระบบในการคัดเลือกและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ งานของผู้เช่า รายเดียวนีใ้ น
ลักษณะเดียวกับการว่าจ้ างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ข้ างต้ นด้ วย ทังนี
้ ้ เพื่อให้
มัน่ ใจได้ วา่ ผู้เช่ารายเดียวนี ้จะสามารถจ่ายค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ได้ ครบถ้ วนตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า
และรายได้ ไม่รั่วไหล อันอาจทาให้ กองทรัสต์ไม่ได้ รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่ตามที่กองทรัสต์พงึ ได้ รับ
(6)

ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้ บคุ คลอื่นรับดาเนินการในงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของตน
นอกเหนือจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เช่น การมอบหมายให้ บุคคลอื่นบริ หารทรัพย์สินอื่นนอกจาก
ทรั พ ย์ สิน หลัก ของกองทรั สต์ ผู้จัด การกองทรั สต์ ต้ อ งคัด เลือ กผู้รั บ ด าเนิ น การด้ ว ยความรอบคอบ
ระมัดระวัง ตลอดจนการก ากับ และตรวจสอบการด าเนิน การของผู้รับด าเนิน การ ทัง้ นี ้ ข้ อ กาหนด
เกี่ยวกับการมอบหมายงานต้ องไม่มีสาระที่ขัดหรื อแย้ งกับประกาศ สช. 29/2555 รวมถึงประกาศอื่นที่
เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด

(7)

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่จดั ให้ มีการประกันภัยกับผู้รับประกันภัยที่ทรัสตียอมรับเพื่อประกันภัยความ
รั บผิดที่อาจเกิ ดขึน้ จากการดาเนินธุรกิ จหรื อการปฏิ บัติงานของตนในฐานะเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์
ตลอดจนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาที่ได้ รับความ
เห็ น ชอบเป็ นผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ภ ายในขอบเขตแห่ ง อ านาจ หน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่
พระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศที่เกี่ยวข้ องและสัญญานี ้ได้ กาหนดไว้ อนึ่ง วงเงินประกันภัยให้ เป็ นไป
ตามที่ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์เห็นร่วมกันว่าเพียงพอและเหมาะสม

(8)

ในกรณี ที่กองทรั สต์ จะมีการออกหุ้นกู้ ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าที่ด าเนินการใดๆ เพื่อให้ กองทรั สต์
สามารถปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตให้ เสนอ
ขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์
หน้ าที่ในการจัดระบบงานของผู้จัดการกองทรัสต์
เพื่ อให้ ก ารดูแลจัด การกองทรั สต์ ต ามที่ ได้ รับ มอบหมายจากทรั สตี ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิ ภาพ ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องจัดให้ มีระบบงานที่มีคุณภาพและสามารถรองรั บงานในความ
รั บ ผิ ด ชอบได้ อย่า งครบถ้ ว น โดยการจัดให้ มี ระบบงานตามที่ ก าหนดไว้ ในประกาศ สช. 29/5555
หลัก เกณฑ์ ที่ สานัก งาน ก.ล.ต. ก าหนดในแนวปฏิ บัติ ใ นการจัด การกองทุน และทรั ส ต์ ที่ ลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงขอบเขต
อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1)

หน้ าที่ในการจัดการดูแลอสังหาริ มทรัพย์
ดูแล และบารุ งรักษาอสังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สินใดๆ ตามที่จาเป็ นให้ อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อ
ประโยชน์ ในการบริ การ อานวยความสะดวกให้ กับทรั สตี บริ ษั ทประเมิน ค่า ทรั พย์ สิน ของ
กองทรัสต์ และผู้จดั การกองทรัสต์ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ตามที่เกี่ยวข้ องจาเป็ น
และเหมาะสม ประสานงานรวมถึงเจรจากับผู้เช่าในการเข้ าทาสัญญาเช่าพื ้นที่ สัญญาบริ การ
หรื อ สัญ ญาอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกับ โครงการ จัด ส่ง รายได้ น าส่ง ค่า ใช้ จ่ า ย และช าระเงิ น ใดๆ ที่
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เกี่ยวข้ องกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงบริ หารงานให้ เป็ นไปตามสัญญาต่างๆ ติดต่อ
ประสานงาน ให้ ข้อมูล ยื่นเอกสาร และนาส่งค่าธรรมเนียมและภาษี โรงเรื อนและที่ดินอันเกิด
จากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์มีหน้ าที่ต้องชาระ ภาษี หกั ณ ที่จ่ายอันเนื่องจากการบริ หาร
จัดการโครงการ และ/หรื อภาษี อื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์และ/หรื อการบริ หารจัดการ
โครงการ ต่อ พนัก งานเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ด าเนิ น การ และ/หรื อ
ประสานงานกับผู้จดั การกองทรัสต์ และให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ในการจัดการ
ให้ ผ้ เู ช่าของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ รับบริ การสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการฯ ดาเนินการ
อื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทรั สต์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
(2)

การจัดทาบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการ และการตรวจสอบภายใน
จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานใดๆ รวมทังเอกสารหลั
้
กฐานทางการบัญชี ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่อง
กับทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ เพื่อให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ผู้สอบบัญชี และ/หรื อ ทรัสตีหรื อบุคคลที่
ได้ รั บ มอบหมายสามารถตรวจสอบได้ ด าเนิ น การส่ง มอบบรรดาเอกสารที่ เ กี่ ย วกับ หรื อ
เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินของกองทรัสต์ ใดๆ ที่ได้ รับการร้ องขอให้ แก่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ ผู้สอบ
บัญชี และ/หรื อ ทรัสตี (แล้ วแต่กรณี) ภายในสิบห้ า (15) วันทาการนับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึงหรื อ
ควรทราบถึงการร้ องขอดังกล่าว เว้ นแต่จะมีเหตุอนั สมควรหรื อคู่สญ
ั ญาตกลงเป็ นอย่างอื่น
รวมถึงจัดให้ มีบญ
ั ชีและรายงานต่างๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จดั การกองทรัสต์ เพื่อจัดส่ง
บัญชี รายงาน และเอกสารที่ เกี่ ยวข้ องให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ภายในระยะเวลาที่ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์กาหนด ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะจัดทาบัญชีดงั กล่าวตามหลักการบัญชีที่
เป็ นที่รับรองโดยทัว่ ไป และจะดาเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการบัญชี และการ
บันทึกบัญชีเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อยห้ า (5) ปี ให้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้ วน และพร้ อมให้
ผู้จดั การกองทรัสต์เข้ าตรวจสอบ รวมถึงอานวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) โดยผู้จดั การกองทรัสต์หรื อ ทรัสตี ตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์หรื อทรัสตีร้องขอ

(3)

หน้ าที่ในการทาสัญญาในการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
จัดทาสัญญาเช่าพื ้นที่ สัญญาบริ การสาธารณูปโภค สัญญาให้ สทิ ธิการใช้ พื ้นที่ และสัญญาอื่น
ใดที่เกี่ยวข้ องกับโครงการที่มีระยะเวลาสอดคล้ องกับสัญญาการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
หรื อมีระยะเวลาเป็ นไปตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์กาหนด ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเหมาะสม
เพื่อให้ ผ้ เู ช่าปฏิบตั ิตามหน้ าที่ เงื่อนไข และ/หรื อข้ อตกลงที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่าพื ้นที่ สัญญา
บริ การ สาธารณูปโภค สัญญาให้ สิทธิ การใช้ พื ้นที่ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
ประสานงานกับผู้จัดการกองทรัสต์และอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ เู ช่าในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ
การเปลี่ย นแปลง แก้ ไขและ/หรื อ เลิก สัญ ญาข้ า งต้ น จัด หา อ านวยความสะดวก รวมทัง้
ประสานงานกับผู้จดั การกองทรัสต์ ในกรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์ในการเพิ่มหรื อลดพื ้นที่ที่ใช้
หาผลประโยชน์

19.3

การลาออกจากการเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
หากผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์ที่จะลาออก ให้ แจ้ งการลาออกเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ และทรัสตีทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยยี่สิบ (120) วัน ก่อนวันที่กาหนดให้ การลาออกมีผลใช้ บงั คับ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ก่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และต่อทรัสตี และในระหว่างที่การลาออกยังไม่มีผลใช้ บงั คับนัน้ ให้ ผ้ จู ดั การ
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กองทรั สต์ ใ ห้ ความช่วยเหลือ ตามสมควรแก่ทรั สตีในการแต่งตัง้ บุคคลใหม่ (ซึ่งมี คุณสมบัติและได้ รั บความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.) ให้ เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ของกองทรัสต์แทนที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายเดิม
โดยในระหว่างที่ ทรั สตียังไม่สามารถแต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์ รายใหม่ได้ นนั ้ การลาออกจากการเป็ นผู้จัดการ
กองทรัสต์ จะยังไม่มีผลสมบูรณ์ และให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ รายเดิมทาหน้ าที่ต่อไปจนกว่า การแต่งตัง้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่ซงึ่ ยอมรับการแต่งตังโดยตกลงที
้
่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดตามสัญญานี จ้ ะได้ ดาเนินการ
เป็ นที่เรี ยบร้ อยและผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่สามารถเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างสมบูรณ์
แล้ ว
ไม่วา่ กรณีใด หากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อ
ป้องกัน ยับยัง้ หรื อจากัดมิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ทังปวง
้ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนี ้ได้ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในข้ อ 18.1.11 (8) แห่งสัญญานี ้
19.4

หน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ภายหลังจากการลาออก การเปลีย่ นแปลงของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อการสิ ้นสุดของ
สัญญานี ้
เพื่อประโยชน์แห่งสัญญาข้ อ 19.4 แห่งสัญญานี ้ ถ้ อยคาต่างๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
ข้ อนี ้ เว้ นแต่สญ
ั ญาจะได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
"ข้ อมูลที่เป็ นความลับ" หมายความว่า บรรดาข้ อมูลที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นเจ้ าของและเป็ นข้ อมูลที่เป็ น
ความลับ และข้ อมูลของกองทรัสต์ และ/หรื อของลูกค้ าใดๆ ของกองทรัสต์ หรื อข้ อมูลซึ่งโดยลักษณะของข้ อมูล
นันควรถื
้
อได้ ว่าเป็ นข้ อมูลที่เป็ นความลับ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) ข้ อความที่เป็ นความลับนันๆ
้ ความลับ
ทางการค้ า ความรู้แห่งวิธีการ (know-how) กลยุทธ์ แนวความคิด การดาเนินงาน ข้ อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ รายชื่อลูกค้ า แผนงาน โอกาสทางการตลาดและการดาเนินการธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลที่ได้ รับ
โดยทางวาจา ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ที่บนั ทึกด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในรูปแบบอื่น
"การชักชวน (Solicitation)" หมายความว่า การกระทาใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ไม่ว่าในนามของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ที่ลาออกเองหรื อ เปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อผู้จัดการกองทรัสต์ในกรณีที่สญ
ั ญานี ้
สิ ้นสุด ลง หรื อ ในนามของบุคคลอื่ น และ ไม่ว่า เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้จัด การกองทรั สต์ ที่ ลาออกเอง หรื อ
เปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์หรื อของผู้จัดการกองทรัสต์ในกรณีที่สญ
ั ญานี ้สิ ้นสุดลง หรื อเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลอื่น (ไม่วา่ ในฐานะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ที่ปรึกษา ตัวแทน หรื อ ฐานะอื่นใด) ซึ่งเป็ นการชักชวน จูงใจ
โฆษณา หรื อ พยายามจะชักชวน จูงใจ หรื อ โฆษณา หรื อ การกระทาอื่นใดๆ ที่เป็ นการนาเสนอข้ อมูลที่มี ผลทาง
ธุรกิจ
"ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ" หมายความว่า การทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสินทรัพย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรั บความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์หรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องปฏิบตั ิตอ่ อีกฝ่ ายหนึ่ง เมื่อธุรกรรมหรื อการ
ทารายการดัง กล่าวคิ ดคานวณเป็ นมูลค่าได้ ตงั ้ แต่ร้ อยละสาม (3) ของสินทรั พย์ ที่มีตัวตนสุท ธิ ของผู้จัด การ
กองทรัสต์หรื อตังแต่
้ สิบล้ าน (10,000,000) บาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณขนาดของ
ธุ ร กรรมหรื อ รายการดัง กล่า วให้ เ ป็ นไปตามวิ ธี ก ารค านวณมูลค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาขนาดของธุรกรรมหรื อรายการดังกล่าว ให้ นบั รวมขนาดของ
ธุรกรรมหรื อรายการที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ (1) ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุม่ บุคคลเดียวกัน
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"ลูกค้ าปั จจุบัน" หมายความว่า บุคคลใดๆ ที่เป็ นลูกค้ า เป็ นคูค่ ้ า เป็ นคู่สญ
ั ญา หรื อ เป็ นผู้ร่วมลงทุนปั จจุบนั ของ
กองทรัสต์ หรื อบุคคลที่มีแนวโน้ มว่าจะเป็ นลูกค้ า จะเป็ นคูค่ ้ า จะเข้ าทาสัญญา หรื อจะเข้ าร่วมลงทุนกับกองทรัสต์
ภายหลังจากที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์และทรัสตีโดยชอบตามข้ อ 19.3 แห่ง
สัญญานี ้และการลาออกมีผลใช้ บงั คับแล้ ว หรื อภายหลังจากที่มีการเปลีย่ นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ตามข้ อ 19.5
แห่งสัญญานี ้ หรื อสัญญานี ้สิ ้นสุดลงแล้ วไม่ว่าด้ วยเหตุใด ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ น
เพื่อให้ ทรั สตี หรื อผู้จัดการกองทรั สต์รายใหม่ แล้ วแต่กรณี สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการ
ดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของสิง่ ที่สง่ มอบให้ ทรัสตีหรื อผู้จดั การ
กองทรัสต์รายใหม่ โดยการดาเนินการดังกล่าวให้ รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี ้โดยไม่ชกั ช้ า ได้ แก่
(1)

ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชื่ อลูกค้ า บัญชี เอกสาร และข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ ยวกับการปฏิบัติหน้ าที่เป็ น
ผู้จัด การกองทรั สต์ ไม่ว่า จะเป็ นข้ อ มูลที่ เ ป็ นความลับ หรื อ ไม่ก็ ต ามให้ แ ก่ ทรั สตี และ/หรื อ ผู้จัด การ
กองทรั สต์ รายใหม่ ตลอดจนดาเนินการใดๆ ตามที่ทรั สตีร้องขอเพื่อให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์รายใหม่
สามารถเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรั สต์และผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม แต่ทงนี
ั ้ ้ ภายในหนึ่งร้ อยแปดสิบ (180) วันนับจากวันบอกเลิกสัญญาหรื อวันที่
สัญญาสิ ้นสุดลงในกรณีที่ไม่ต้องมีการบอกเลิก

(2)

จัดทารายงานสรุปการบริ หารจัดการกองทรัสต์ จนถึงเวลาที่สิ ้นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที่ และส่งมอบรายงาน
ดังกล่าวให้ แก่ทรัสตี และ/หรื อผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ แต่ทงนี
ั ้ ้ ภายในหนึง่ ร้ อยแปดสิบ (180) วันนับ
จากวันบอกเลิกสัญญาหรื อวันที่สญ
ั ญาสิ ้นสุดลงในกรณีที่ไม่ต้องมีการบอกเลิก

(3)

ภายในระยะเวลาสอง (2) ปี นับจากวันที่สิ ้นสุดการเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

รั บ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อ ผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พ ย์ ใ ห้ แ ก่
กองทรัสต์อื่นที่มีทรัพย์สนิ หลักประเภทเดียวกัน หรื อคล้ ายกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์หรื อ
ของบริ ษัทที่ทรัสต์เข้ าลงทุน

(ข)

ประกอบธุ ร กิ จ อสั ง หาริ มทรั พ ย์ โ ดยการเข้ าลงทุ น ในกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อสิ ท ธิ ก ารเช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทเดียวกัน หรื อคล้ ายกับทรัพย์ สินหลักของกองทรั สต์ หรื อของบริ ษัท
ที่ท รั ส ต์ เ ข้ า ลงทุน หรื อ ลงทุน ในหุ้น ของบริ ษั ท ที่ เข้ า ลงทุน ในกรรมสิท ธิ์ หรื อ สิทธิ ก ารเช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว

(ค)

ชักชวน หรื อเข้ าทาการติดต่อกับลูกค้ าปั จจุบนั ของกองทรัสต์ โดยมีวตั ถุประสงค์ม่งุ ที่จะสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ ท างธุร กิ จ กับ ลูก ค้ า ปั จ จุบัน ของทรั พ ย์ สิน หลัก ของกองทรั สต์ หรื อ ของบริ ษั ท
ที่ทรัสต์เข้ าลงทุน

ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่การดาเนินการตาม (ก) (ข) และ/หรื อ (ค) นันจะส่
้ งผลหรื ออาจจะส่งผลเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์หรื อของบริ ษัทที่ทรัสต์เข้ าลงทุน ซึ่งเป็ นทรัพย์สินที่
กองทรั สต์ หรื อ บริ ษัท ที่ทรั สต์ เ ข้ าลงทุนมี กรรมสิท ธิ์ หรื อ ได้ ม าซึ่ง สิทธิ ใ นทรั พย์ สินนัน้ อยู่แล้ ว หรื ออยู่
ระหว่างการดาเนินการเพื่อเข้ าลงทุน ณ วันที่สิ ้นสุดการเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
(4)

ตลอดระยะเวลาสอง (2) ปี ภายหลังจากสิ ้นสุดความเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ได้ ระบุไว้
ในสัญญาฉบับนี ้ หรื อจะได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทรัสตี หรื อเป็ นกรณีที่ต้องปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. หรื อกฎหมายอื่นใด หรื อกฎ หรื อระเบียบ หรื อ
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คาสัง่ ใดๆ ที่ออกด้ วยอานาจหน้ าที่โดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อกรณีที่ต้องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของหน่วยงาน
ราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง ผู้จดั การกองทรัสต์ตกลงที่จะเก็บรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับของกองทรัสต์โดย
ไม่เ ผยแพร่ ข้ อ มูล แบบร่ า ง บัญ ชี ร ายชื่ อ ลูก ค้ า และเอกสารอื่ น ใดที่ มี สาระส าคัญ เป็ นข้ อ มูลที่ เ ป็ น
ความลับของกองทรัสต์ตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ รับทราบข้ อมูลนันมาจากการปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ของตนใน
ฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากทรัสตี
เสียก่อน
(5)

ดาเนินการอื่นใดตามสมควรเพื่อให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างต่อเนื่อง
ตามสัญญานี ้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ภายในหนึ่งร้ อยแปดสิบ (180) วันนับจากวันบอกเลิกสัญญาหรื อวันที่สญ
ั ญา
สิ ้นสุดลงในกรณีที่ไม่ต้องมีการบอกเลิก

ความในข้ อ (3) ข้ างต้ นไม่ใช้ บงั คับในกรณีที่สญ
ั ญานี ้สิ ้นสุดลงเนื่องจากเหตุใดๆ อันมิใช่กรณีผ้ จู ดั การกองทรัสต์
ลาออก หรื อเหตุใดๆ อันมิได้ เกิดจากความผิดของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อเหตุใดๆ อันอาจโทษผู้จดั การกองทรัสต์
ได้
19.5

การเปลีย่ นแปลงหรื อถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์
19.5.1 การเปลีย่ นแปลงหรื อถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์สามารถทาได้ เฉพาะในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
เท่านัน้
(1)

ผู้จดั การกองทรัสต์ลาออกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในข้ อ 19.3 แห่งสัญญานี ้

(2)

ผู้จัดการกองทรัสต์ถกู ถอดถอนจากการทาหน้ าที่ โดยทรัสตี เนื่องจากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
(ก)

เมื่ อ ปรากฏว่า ผู้จัด การกองทรั สต์ มิ ได้ จัด การกองทรั สต์ ต ามหน้ า ที่ ใ ห้ ถูก ต้ อ ง และ
ครบถ้ วนตามที่ ก าหนดไว้ ในสั ญ ญานี ้ สั ญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ จั ด การกองทรั สต์
พระราชบัญญัติทรั สต์ หรื อพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ หรื อประกาศของสานักงาน
ก.ล.ต. หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ องอื่นใด และการไม่ปฏิบตั ิห น้ าที่นนทรั
ั ้ สตีเห็นว่าเป็ นการ
ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อกองทรัสต์และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และไม่
สามารถเยี ยวยาความเสีย หายนัน้ ได้ ภายในระยะเวลาตามที่ ก าหนดไว้ ในสัญ ญา
แต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์

(ข)

ปรากฏข้ อเท็จจริ งต่อทรัสตีวา่ ผู้จดั การกองทรัสต์มีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน
หมวด 1 หรื อ ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ใ นหมวด 2 ตามประกาศ สช.
29/2555 และไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อปฏิบตั ิตามคาสัง่ แต่ไม่
สามารถแก้ ไขได้ ภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด

(ค)

ปรากฏข้ อเท็จจริ งว่าการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของสานักงาน ก.ล.ต.
สิ ้นสุดลงและผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ได้ รับการต่ออายุการให้ ความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต.

(ง)

ปรากฏข้ อเท็จจริ งว่าผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ดาเนินการควบรวมกิจการ หรื อโอนกิจการไป
ยังบุคคลภายนอกโดยไม่ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 19.6
แห่งสัญญานี ้
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(จ)

(3)

ปรากฏว่ามีการเปลีย่ นแปลงของกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง อันทาให้ ทรัสตีเห็นว่าผู้จดั การ
กองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาฉบับนี ้
และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์
สานักงาน ก.ล.ต. สัง่ เพิกถอนการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์หรื อสัง่ พักการให้
ความเห็ นชอบของผู้จัดการกองทรั สต์ เ ป็ นเวลาเกิ น กว่า ระยะเวลาการให้ ความเห็นชอบที่
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(4)

ผู้จดั การกองทรัสต์สิ ้นสภาพนิติบคุ คลหรื อชาระบัญชี หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นคาสัง่
พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาดหรื อไม่ก็ตาม หรื อมีการร้ องขอให้ ฟืน้ ฟูกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์

(5)

ผู้จดั การกองทรัสต์ดาเนินการควบรวมกิจการ หรื อโอนกิจการไปยังบุคคลภายนอกโดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากทรัสตีตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 19.6 แห่งสัญญานี ้

การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ มีหลักเกณฑ์ วิธีการและขันตอนตามที
้
่กาหนดใน ข้ อ 19.5.2
แห่งสัญญานี ้ (เว้ นแต่เป็ นเหตุตามข้ อ 19.5.1 (5) แห่งสัญญานี ้ให้ เป็ นไปตามข้ อ 19.6 แห่งสัญญานี ้)
โดยในกรณีที่กองทรัสต์ได้ ทาสัญญา หรื อข้ อตกลงกับบุ คคลใดๆ เช่น สัญญากู้ยืมเงิน และในสัญญา
หรื อข้ อตกลงดังกล่าวมีข้อกาหนดให้ การเปลีย่ นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขใดๆ การ
เปลีย่ นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา หรื อข้ อตกลงนันด้
้ วย
ทังนี
้ ้ เพื่อหลีกเลีย่ งข้ อสงสัยใดๆ ที่อาจมีขึ ้นอันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิหรื อปฏิบตั ิตามหน้ าที่ที่ระบุไว้ ใน
สัญญาฉบับนี ้ไม่ว่าโดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อบุคคลอื่นใด การเปลี่ยนแปลง
หรื อถอดถอนผู้จัดการกองทรั สต์ ด้วยเหตุอื่นๆ นอกจากที่ได้ ระบุไว้ โดยชัดแจ้ ง แล้ วในข้ อ 19.5.1 นี ้
ไม่สามารถกระทาได้ และถือเป็ นการดาเนินการที่ขดั แย้ งกับข้ อกาหนดของสัญญาฉบับนี ้
19.5.2 วิธีการเปลีย่ นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์
ในการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันก่อนวันที่การเปลีย่ นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์มีผลใช้ บงั คับโดยการ
ใช้ สิทธิเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสตีตามข้ อนี ้ เว้ นแต่เป็ นเหตุ ตามข้ อ 19.5.1 (2)(ข) และ
(ค) แห่ง สัญ ญานี ้ ให้ ท รั สตี มี สิท ธิ บ อกเลิก สัญ ญาได้ ทัน ที โดยไม่ต้ อ งแจ้ งเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นกับผู้จัดการ
กองทรัสต์เพราะการบอกเลิกสัญญาต่อผู้จดั การกองทรัสต์โดยอาศัยเหตุตามสัญญานี ้ สัญญาแต่งตัง้
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ และตามพระราชบัญ ญั ติ ท รั สต์ ตลอดจนประกาศอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการ
เปลี่ ย นแปลงผู้จัด การกองทรั ส ต์ ข องทรั ส ตี ไม่ตัด สิ ท ธิ ข องทรั ส ตี ใ นอัน ที่ จ ะได้ รั บ ชดใช้ ค่า เสีย หาย
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันเกิดขึ ้นจากการที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ผิดสัญญานี ้ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์
และตามพระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กรณีปรากฏเหตุในการถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์ตามข้ อ 19.5.1 (2)(ก) แห่งสัญญานี ้ ให้ ทรัสตีเป็ นผู้มี
อานาจในการถอดถอนผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อให้ ทรั สตีเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ เพื่อ พิจารณา
ถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์และขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
นอกจากนี ้ ทรัสตีจะขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายในหกสิบ (60) วัน
นับแต่ปรากฏเหตุตามข้ อ 19.5.1 และแต่งตังบุ
้ คคลที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายในสามสิบ (30)
วันนับแต่วันที่ได้ รับมติ ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่ไม่สามารถดาเนินการแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรั สต์ รายใหม่ตาม
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วิธีการดังกล่าว ให้ ทรัสตีดาเนิ นการแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ เองโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดี
ที่สดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมตามระยะเวลาที่จาเป็ นและสมควร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทรัสต์
มีการกู้ยืมเงินและสัญญากู้ยืมเงินมีข้อห้ ามในการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ การเปลี่ยนแปลง
ผู้จัด การกองทรั สต์ โดยอาศัยเหตุตามที่ก าหนดไว้ ในข้ อสัญญานี ้ จะกระทาได้ ก็ ต่อ เมื่อ ได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ให้ ก้ ยู ืมเงินของกองทรัสต์
การถอดถอนผู้จัด การกองทรั สต์ จะไม่เป็ นการตัด สิทธิ ข องทรั สตี ในอัน ที่จ ะได้ รั บ ชดใช้ ค่า เสีย หาย
ค่า ใช้ จ่ า ยต่า งๆ อัน เกิ ดขึน้ จากการที่ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ ผิด สัญ ญา และ ทรั สตี ไม่ต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้
ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นกับผู้จดั การกองทรัสต์เพราะการถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์โดยอาศัยเหตุตาม
สัญญานี ้ สัญญาแต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์ และตามพระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายและ
ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
19.5.3 หน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิม
ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ รายเดิมมีหน้ าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ นจนกว่าผู้จัดการกองทรั สต์ รายใหม่จะ
สามารถเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ ทรัสตี หรื อผู้จดั การกองทรัสต์
รายใหม่ แล้ วแต่กรณี สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ต่ อไปได้ ภายใต้ เงื่อนไขเดียวกันกับเงื่อนไขที่กาหนดตาม
สัญญานี ้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้ องครบถ้ วน
ของสิง่ ที่สง่ มอบให้ ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ด้วย นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิมต้ อง
ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ภายหลังจากการลาออกตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ด้ วย
19.6

การควบรวมหรื อโอนกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถดาเนินการควบรวมกิจการ หรื อโอนกิจการไปยังบุคคลภายนอกได้ โดยที่ผ้ จู ัดการ
กองทรัสต์จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีลว่ งหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า สามสิบ (30) วัน ก่อน
วันที่การควบรวมกิจการ หรื อโอนกิจการมีผลบังคับใช้ และนิติบคุ คลที่เกิดจากการควบรวมกิจการ หรื อนิติบคุ คล
ที่รับโอนกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์นนั ้ จะต้ องรับไปซึ่งสิทธิ และหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่กาหนด
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์

19.7

หน้ าที่ของทรัสตีกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีไ่ ด้
ไม่วา่ กรณีใดๆ หากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อ
ป้องกัน ยับยัง้ หรื อจากัดมิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทังปวง
้ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนี ้ได้ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในข้ อ 18.1.1 แห่งสัญญานี ้

19.8

การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ การเบิกจ่ายดังกล่าวกระทาได้ เฉพาะกรณีที่เป็ น
การเบิกจ่ายจากบัญชีเพื่อการดาเนินงานประจาวันและบัญชีเงินสด (petty cash) ภายใต้ วงเงินตามที่ได้ รับการ
อนุมตั ิจากทรัสตี ซึ่งผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้ที่ได้ รับมอบอานาจจากทรัสตีในการลงนามแทนทรัสตีตามที่ได้ รับ
การอนุมัติจากทรัสตี และให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ จัดทาและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้ แก่ทรั สตีเพื่อให้ ทรัสตี
สามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาที่ ทรั สตี เ ห็น สมควรและช าระเงิ นเข้ า บัญชี เพื่ อการ
ดาเนินงานประจาวันและบัญชีเงินสด (petty cash)
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19.9

ความรับผิดของผู้จดั การกองทรัสต์
19.9.1 ผู้จดั การกองทรัสต์ตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าปรับและค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้น
ให้ แก่ กองทรั สต์ และ/หรื อ ทรั สตีและ/หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็ นฝ่ ายเสียหายอันเนื่องมาจากการ
กระทา การงดเว้ นการกระทา การประมาทเลินเล่อ การปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์ หรื อการละเว้ น
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนีห้ รื อ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการ
กองทรัสต์ หรื อกระทาผิดหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ไม่วา่ ด้ วยประการใดๆ หรื อการผิดสัญญาหรื อคา
รับรองใดๆ ของผู้จัดการกองทรั สต์ตามสัญญาฉบับนีห้ รื อ สัญญาแต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์ เว้ นแต่
ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิสจู น์ได้ วา่ ตนได้ กระทาการอันเป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์
สุจริ ต เพื่อประโยชน์ ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรั สต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญานี ้ สัญญาแต่งตัง้
ผู้จดั การกองทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยแก่
ผู้ลงทุน
19.9.2 ผู้จัดการกองทรัสต์ตกลงชดใช้ ค่าใช้ จ่ายและค่าเสียหายทังปวง
้
(รวมถึงค่าจ้ างทนายความ/ที่ปรึ กษา
กฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถาม/การดาเนินคดี/การบังคับคดี ค่าใช้ จ่าย
ทางกฎหมายหรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดๆ) ที่ก องทรั สต์ และ/หรื อ ทรัสตีได้ ชดใช้ ไป หรื อจะต้ องชดใช้ ให้ กับ
บุคคลใดๆ หรื ออาจจะต้ องเสียหาย หรื อได้ รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทา การงดเว้ นการ
กระทา การประมาทเลินเล่อ หรื อการปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์ หรื อการละเว้ นในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้หรื อ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ หรื อการผิด
สัญญา หรื อคารับรองใดๆ ของผู้จัดการกองทรัสต์ตามสัญญานี ้หรื อ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์
เว้ นแต่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จะพิสจู น์ได้ ว่าตนได้ กระทาการอันเป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัด ระวัง
ซื่อสัตย์ สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรั สต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญานี ้ สัญญา
แต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมในเอกสารที่
เปิ ดเผยแก่ผ้ ลู งทุน หากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ชาระค่าใช้ จ่ายหรื อ ค่าเสียหายดังกล่าวข้ างต้ นภายใน
ระยะเวลาที่ทรัสตีกาหนด ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้ องชาระดอกเบี ้ยผิดนัดในส่วนที่จะต้ องชาระให้ กับ
กองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี ในอัตราร้ อยละเจ็ดจุดห้ า (7.5) ของจานวนค่าใช้ จ่ายและค่าเสียหายนันต่
้ อปี
นับแต่วนั ที่ผิดสัญญาจนกว่าจะชาระเสร็ จสิ ้น
ในการนี ้ แม้ จะเป็ นกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นตามวรรคหนึ่ง ให้
ผู้จดั การกองทรัสต์ยงั มีหน้ าที่ดาเนินการเรี ยกร้ องต่อผู้ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์หรื อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อให้ กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ รับชดเชยความเสียหายตามความเป็ นจริ ง

20

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย

20.1

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีเ่ รี ยกเก็บจากกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีจ่ ะเรี ยกเก็บจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ ต้องเป็ นค่าใช้ จ่ายทีจ่ าเป็ นและสมควรซึง่
เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์โดยตรง ทังนี
้ ้ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการใดๆ
เพื่อการก่อตังทรั
้ สต์และการบริ หารจัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่กาหนดไว้ ในตารางด้ านล่างนี ้
ซึง่ จะเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ได้ ไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ ในตารางดังกล่าว และในการกาหนดค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จา่ ยของแต่ละรายการให้ เป็ นไปตามที่คสู่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องตกลงกันในแต่ละคราวแยกต่างหากออกจาก
สัญญานี ้ โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
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ร่ าง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV
ต่ อปี หรือภายหลังการ
ทาธุรกรรมการได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์ สินในแต่ ละครั ง้

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ย
ทังหมดที
้
่เป็ นรายจ่ายประจา
ของกองทรัสต์ ซึง่ ไม่รวมถึง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ย
ทังหมดที
้
่จา่ ยรายครัง้ เมื่อมี
การเพิม่ ทุนหรื อได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก

ไม่เกิน 20%

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ย
ทังหมดที
้
่จา่ ยรายครัง้ เมื่อมี
การเพิม่ ทุนหรื อได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก

ไม่เกิน 10%

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

รอบและ
ระยะเวลา
ที่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
 ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์

2.0%

อัตราพืน้ ฐาน: ไม่เกิน 0.45%
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของ
กองทรัสต์แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่น้อย
กว่า 26 ล้ านบาทต่อปี

รายเดือน

0.75%

ค่ าธรรมเนียมพิเศษ
(Incentive): ไม่เกิน 2.5% ของ
รายได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุน ก่อนหัก
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารจัดการ
กองทรัสต์ โดยผู้จดั การ
กองทรัสต์จะไม่จดั เก็บ
ค่าธรรมเนียมพิเศษดังกล่าวใน
รอบปี ใดๆ ในกรณีทปี่ รากฏว่า
กาไรสุทธิหลังปรับปรุงแล้ วของ
กองทรัสต์ก่อนค่าธรรมเนียม
พิเศษของรอบปี นันๆ
้ มีจานวน
น้ อยกว่าค่าธรรมเนียมพิเศษที่
จะเรี ยกเก็บ

รายเดือน
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ร่ าง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV
ต่ อปี หรือภายหลังการ
ทาธุรกรรมการได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์ สินในแต่ ละครั ง้

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

ค่ าธรรมเนียมในการได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สนิ
หลักของกองทรัสต์ :
1 .ค่าธรรมเนียมในการได้ มาซึง่
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
ภายหลังการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ตอ่ ประชาชนครัง้
แรก:
ไม่เกิน 2% ของมูลค่าทรัพย์สนิ
หลักที่ได้ มา

รอบและ
ระยะเวลา
ที่เรียกเก็บ

กรณีเพิ่มทุน
ได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สนิ หลัก

2 .ค่าธรรมเนียมในการจาหน่าย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของ
กองทรัสต์ :ไม่เกิน 2% ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ หลักที่จาหน่าย
ได้
 ค่าธรรมเนียมทรัสตี และผู้เก็บรักษา
ทรัพย์สนิ

1.0%

ไม่เกิน 0.40 %ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์แต่
ทังนี
้ ้ต้ องไม่น้อยกว่า 17 ล้ าน
บาทต่อปี

รายเดือน

 ค่าธรรมเนียมผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

2.0%

ตามทีก่ าหนดในสัญญาผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

รายเดือน

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

รายเดือน

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

รายปี

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ในการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ และค่าใช้ จา่ ยในการ
บริ หารจัดการบริ ษัทที่กองทรัสต์เข้ า
ลงทุน
(1)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยใน
การดารงสถานะเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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ร่ าง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV
ต่ อปี หรือภายหลังการ
ทาธุรกรรมการได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์ สินในแต่ ละครั ง้

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

รอบและ
ระยะเวลา
ที่เรียกเก็บ

รายปี

(2)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยใน
การสอบบัญชีและการตรวจสอบ
ภายใน

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(3)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ
ค่าใช้ จา่ ยในการประเมินค่า
และ/หรื อสอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สนิ และ/หรื อการ
ประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุน

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(4)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ
ค่าใช้ จา่ ยในการประเมินระบบ
วิศวกรรม ค่าใช้ จ่ายจัดทา
รายงาน หรื อบทวิจยั ซึง่ รวมถึง
การสารวจภาพรวมตลาดและ/
หรื อภาวะอุตสาหกรรม

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(5)

ดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียมจากการ
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันภัย
และ/หรื อนิติบคุ คลประเภทอื่น
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าที่ปรึกษาใน
การจัดหาเงินกู้ยืมหรื อการออก
ตราสารที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ และ
ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ
ด้ านหลักประกันรวมถึงค่าจด
จานองและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(6)

ค่าใช้ จา่ ยในการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ เช่น ค่าพิธีกร ค่า
ว่าจ้ างพนักงานชัว่ คราว ค่า

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง
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ร่ าง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV
ต่ อปี หรือภายหลังการ
ทาธุรกรรมการได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์ สินในแต่ ละครั ง้

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

สถานที่ ค่าของชาร่วย ค่าจัดทา
และจัดพิมพ์รายงานประจาปี
รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับ
บทวิจยั การสารวจภาพรวม
ตลาดและ/หรื อภาวะ
อุตสาหกรรม และเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ตลอดจนค่า
ออกแบบ ค่าแปล และค่าจัดส่ง
เอกสารดังกล่าว
(7)

ค่าใช้ จา่ ยในการจัดทา จัดพิมพ์
และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว
หนังสือตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร
ประกาศและรายงานต่างๆ ถึงผู้
ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการลง
ประกาศหนังสือพิมพ์

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(8)

ค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าธรรมเนียมใน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์ การเพิ่มทุน และ/
หรื อลดทุน และค่าใช้ จ่ายอันเป็ น
ผลมาจากการติดตามสถานะ
เช็คคงค้ าง เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์
ค่าบริ การที่นายทะเบียนเรียก
เก็บ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าแก้ ไข
ข้ อมูลเช็ค ค่าใช้ จา่ ยในการออก
เช็คฉบับใหม่ เป็ นต้ น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(9)

ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับงานทะเบียน ค่า
เอกสารการลงบัญชีกองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง
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รอบและ
ระยะเวลา
ที่เรียกเก็บ

ร่ าง
เพดาน % ของ NAV
ต่ อปี หรือภายหลังการ
ทาธุรกรรมการได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์ สินในแต่ ละครั ง้

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

(10) ค่าใช้ จา่ ยอันเกี่ยวเนื่องจากการ
เปลีย่ นแปลงแก้ ไขเพิม่ เติม
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และ/หรื อที่
เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย และ/หรื อประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
กฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(11) ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นจากการ
ติดตามทวงถามหรื อการ
ดาเนินการตามกฎหมายเพื่อการ
รับชาระหนี ้ใดๆ หรื อค่าใช้ จ่าย
ด้ านกฎหมายในการดาเนินคดี
ในศาล เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์
หรื อ ทรัสตี ซึง่ เกี่ยวข้ องกับ
กองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(12) ค่าใช้ จา่ ยทางกฎหมายรวมถึง
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินคดีทาง
ศาลที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
และการบริ หารทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ เช่น ค่าใช้ จา่ ยในการ
รับคาปรึกษาทางกฎหมายใน
เรื่ องต่างๆ ของกองทรัสต์
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินคดี
ค่าใช้ จา่ ยในการยึดทรัพย์สนิ ค่า
สินไหมทดแทนความเสียหาย
จากผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม ค่าใช้ จา่ ยด้ านกฎหมาย
ในการดาเนินคดีทางศาล
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหม

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
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รอบและ
ระยะเวลา
ที่เรียกเก็บ

ร่ าง
เพดาน % ของ NAV
ต่ อปี หรือภายหลังการ
ทาธุรกรรมการได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์ สินในแต่ ละครั ง้

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

(13) ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินคดีของ
ทรัสตีที่ฟ้องร้ องให้ ผ้ จู ดั การ
กองทรัสต์ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ หรื อ
เรี ยกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากผู้จดั การกองทรัสต์
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทงปวงหรื
ั้
อเมื่อได้ รับ
คาสัง่ จากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(14) ค่าสินไหมทดแทนแก่
บุคคลภายนอกสาหรับความ
เสียหายทีเ่ กิดขึ ้นอันเนื่องมาจาก
การดาเนินงานของกองทรัสต์ ใน
ส่วนที่เกินจากค่าสินไหมทดแทน
ที่กองทรัสต์ได้ รับภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัย

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(15) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ
ค่าใช้ จา่ ยในการเลิกกองทรัสต์
หรื อเปลีย่ นแปลงผู้จดั การ
กองทรัสต์ หรื อ ทรัสตี

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(16) ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชีใน
ระหว่างการชาระบัญชีกองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(17) ค่าใช้ จา่ ยในทางการตลาด การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริ มการขายทีเ่ กี่ยวข้ องกับ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

ทดแทนความเสียหายแก่
บุคคลภายนอก ค่าจดจานอง ค่า
ปลดจานอง ค่าใช้ จา่ ยในด้ านนิติ
กรรม ค่าใช้ จา่ ยในการแก้ ไข
สัญญา และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ อง
กับกองทรัสต์ เป็ นต้ น
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รอบและ
ระยะเวลา
ที่เรียกเก็บ

ร่ าง
เพดาน % ของ NAV
ต่ อปี หรือภายหลังการ
ทาธุรกรรมการได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์ สินในแต่ ละครั ง้

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

(18) ค่าใช้ จา่ ยที่กองทรัสต์ถกู
เรี ยกร้ องจากเจ้ าหนี ้อัน
เนื่องมาจากการเข้ าลงทุนของ
กองทรัสต์ผา่ นการถือหุ้น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(19) ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการ
จัดการและ/หรื อบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ เช่น ค่า
สาธารณูปโภค ค่ารักษาความ
สะอาดและกาจัดขยะ ค่ากาจัด
แมลง ค่าบริการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าดูแลบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สนิ ค่าดูแล
บารุงรักษาและซ่อมแซม
สาธารณูปโภคส่วนกลางของ
อสังหาริ มทรัพย์ ค่าจัดทาป้ายชื่อ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ เช่น ค่า
วางแผน ค่าออกแบบ ค่าจัดทา
และค่าเผยแพร่สอื่ โฆษณา การ
จัดกิจกรรมและงานอีเว้ นท์ การ
ตกแต่งเนื่องในงานเทศกาลตาม
ความเหมาะสม การจัดทาและ
ดูแลรักษาเว็บไซต์ของกองทรัสต์
ทรัพย์สนิ และ/หรื อบริ ษัทที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุน การจัดทา
และดูแลรักษา สือ่ สังคมออนไลน์
ต่างๆ การจัดหรื อสนับสนุนงาน
การกุศลต่างๆ การจัดกิจกรรม
เพื่อสังคม การจัดกิจกรรมตาม
วันประเพณี การจัดงานแถลง
ข่าว รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
จากการใช้ บริ การผู้ให้ บริ การ
ภายนอก
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รอบและ
ระยะเวลา
ที่เรียกเก็บ

ร่ าง
เพดาน % ของ NAV
ต่ อปี หรือภายหลังการ
ทาธุรกรรมการได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์ สินในแต่ ละครั ง้

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

(20) ค่าเบี ้ยประกันภัย

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(21) ค่าเช่าและ/หรื อเช่าช่วง ที่ดิน
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
สังหาริ มทรัพย์

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(22) ค่าตอบแทนและ/หรื อ
ค่าธรรมเนียมการใช้ สว่ น
เชื่อมต่อรถไฟฟ้ าบีทีเอสค่าดูแล
บารุงรักษาและซ่อมแซมส่วน
ต่อเชื่อมรถไฟฟ้ าบีทีเอส

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(23) ภาษี ที่เกี่ยวข้ องตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด เช่น ภาษี โรงเรื อน ภาษี
ป้าย

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(24) ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร ควบคุม
งาน ซ่อมแซม ดูแล บารุงรักษา
และ/หรื อก่อสร้ างเพิ่มเติมเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มมูลค่า
และ/หรื อปรับแบบภูมิทศั น์หรื อ
ภูมิสถาปั ตย์ อสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องที่
กองทรัสต์ลงทุน

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(25) ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมอัน
เนื่องมาจากการเข้ าลงทุนของ
กองทรัสต์ผา่ นการถือหุ้น เช่น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

รอบและ
ระยะเวลา
ที่เรียกเก็บ

ผู้เช่าและป้ายบอกทาง
ค่าตกแต่งดูแลพื ้นที่สเี ขียว
ค่าอุปกรณ์งานช่าง ค่าวัสดุ/
อุปกรณ์สิ ้นเปลือง ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าระบบที่จอดรถ
ค่านายหน้ าในการจัดหาผู้เช่า
ค่านายหน้ าตัวแทนขาย
อสังหาริ มทรัพย์
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กรณีมีการ
ปรับปรุงเพื่อ
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

ร่ าง
เพดาน % ของ NAV
ต่ อปี หรือภายหลังการ
ทาธุรกรรมการได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์ สินในแต่ ละครั ง้

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

(26) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ/หรื อที่
ปรึกษาต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ค่าที่
ปรึกษาทางภาษี

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(27) ค่าใช้ จา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดประชุม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การ
พบปะนักลงทุนทังในและ
้
ต่างประเทศ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(28) ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการ
รับรองผู้สนใจจะเช่า ลูกค้ า
ผู้เช่า วิทยากร หน่วยงานราชการ
ตัวแทนและ/หรื อบุคคลที่มา
ติดต่ออาคาร เช่น เจ้ าพนักงาน
ตรวจอาคารจากกองควบคุม
อาคาร

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เงินเดือน ค่าแรงและค่าใช้ จา่ ย
เกี่ยวกับพนักงานและกรรมการ
รวมถึง ค่าอบรมสัมมนา ค่าที่พกั
ค่าพาหนะและเดินทาง
ค่ารักษาพยาบาล ค่าจัดหา
บุคลากร ค่าอุปกรณ์สานักงาน
ค่าจัดเก็บเอกสาร ค่าใช้ จา่ ย
สาหรับจัดจ้ างผู้ให้ บริ การ
ภายนอกซึง่ ดาเนินการด้ านการ
จัดทาบัญชี การเตรี ยมยื่น/
วางแผนภาษี การทางานด้ าน
ธุรการ เป็ นต้ น ค่าการดาเนินงาน
ต่างๆ ของบริ ษัททีก่ องทรัสต์เข้ า
ลงทุนผ่านการถือหุ้น
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รอบและ
ระยะเวลา
ที่เรียกเก็บ

ร่ าง
เพดาน % ของ NAV
ต่ อปี หรือภายหลังการ
ทาธุรกรรมการได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์ สินในแต่ ละครั ง้

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

(29) ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวข้ องกับของขวัญ
และของกานัล เนื่องในโอกาส
และวันสาคัญต่างๆ ให้ แก่
พนักงาน บุคลากรที่ทางาน
ภายในอาคาร ผู้สนใจจะเช่า
ลูกค้ า ผู้เช่า วิทยากร สานักงาน
จราจร สานักงานตารวจ
สานักงานเขต หน่วยงานราชการ
ตัวแทนและ/หรื อบุคคลที่มา
ติดต่ออาคาร เช่น ของขวัญวัน
ขึ ้นปี ใหม่ ของขวัญสาหรับผู้เช่า
ใหม่ กระเช้ าดอกไม้ แสดงความ
ยินดี

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(30) ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวข้ องกับพิธีกรรม
ทางศาสนาและสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์
การสักการบูชาศาลพระภูมิ
งานทาบุญอาคารประจาปี

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(31) ค่าใช้ จา่ ยในการขออนุมตั ิและ/
หรื อดารงสถานะอาคาร อนุรักษ์
สิง่ แวดล้ อมและ/หรื อพลังงาน
เช่น LEED Certificate และ
BCA Green Mark Certification

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(32) ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม
ในการต่อใบอนุญาต ใบรับรอง
ต่างๆ ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง เช่น การซ้ อมอพยพหนี
ไฟ และการอมรมดับเพลิง
ประจาปี

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(33) ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การดาเนินงานของกองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
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รอบและ
ระยะเวลา
ที่เรียกเก็บ

ร่ าง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV
ต่ อปี หรือภายหลังการ
ทาธุรกรรมการได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์ สินในแต่ ละครั ง้

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

ค่าใช้ จา่ ยอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการได้ มาซึง่
ทรัพย์สนิ และหรื อ/หรื อการเพิ่มทุน และ/
การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ

รอบและ
ระยะเวลา
ที่เรียกเก็บ

กรณีได้ มาซึง่
ทรัพย์สนิ หรื อ
การเพิม่ ทุน
หรื อการ
จาหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สนิ

(1)

ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย
หน่วยทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ไม่เกิน 4% ของมูลค่า
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย

(2)

ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ และการเพิ่ม
ทุน เช่นค่าเลี ้ยงรับรอง ค่า
วางแผน ค่าออกแบบ ค่าจัดทา
และค่าเผยแพร่สอื่ โฆษณา
เว็บไซต์ สือ่ สังคมออนไลน์
งานอีเว้ นท์ งานโรดโชว์ งาน
แถลงข่าว การเยี่ยมชมทรัพย์สนิ
โฆษณาขอบคุณการสนับสนุน
การจองซื ้อ อีเว้ นท์ฉลอง
ความสาเร็จ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(3)

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการ
เงิน

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(4)

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ/หรื อ
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่นๆ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(5)

ค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงิน
จากธนาคารพาณิชย์ สถาบัน
การเงิน บริ ษัทประกันภัย และ/
หรื อนิติบคุ คลประเภทอื่น
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าที่ปรึกษาใน
การจัดหาเงินกู้ยืมหรื อการออก
ตราสารที่มีลกั ษณะเดียวกัน
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ร่ าง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV
ต่ อปี หรือภายหลังการ
ทาธุรกรรมการได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์ สินในแต่ ละครั ง้

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ และ
ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ
ด้ านหลักประกันรวมถึงค่าจด
จานองและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
(6)

ค่าใช้ จา่ ยในการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายในการ
จัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าว หนังสือตอบ
โต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ
และรายงานต่างๆ ถึงผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ รวมถึงการลง
ประกาศหนังสือพิมพ์

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(7)

ค่าใช้ จา่ ยและ/หรื อค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวข้ องในการจัดตังและ/หรื
้
อ
เสนอขายกองทรัสต์ เช่น
ค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมยื่น
คาขอเสนอขายหน่วยทรัสต์
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน และค่าใช้ จ่ายในการ
เตรี ยมและจัดทาเอกสารสัญญา
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้ อมูล เช่น dataroom
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางด้ าน
ภาษี กฎหมาย การเงิน
วิศวกรรม การทารังวัดที่ดิน
เป็ นต้ น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง
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รอบและ
ระยะเวลา
ที่เรียกเก็บ

ร่ าง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV
ต่ อปี หรือภายหลังการ
ทาธุรกรรมการได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์ สินในแต่ ละครั ง้

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

(8)

ค่าธรรมเนียมผู้แทนหรื อตัวแทน
ในการจัดหาอสังหาริ มทรัพย์
(ค่าธรรมเนียมนายหน้ า) (ถ้ ามี)
ซึง่ เป็ นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ที่ทาหน้ าที่
ทางการตลาด ในการซื ้อ จัดหา
จาหน่าย หรื อโอนสิทธิ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(9)

ค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จา่ ยเพื่อ
การจัดหา ได้ มา จาหน่าย จ่าย
โอนสินทรัพย์ ทรัพย์สนิ
หลักทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น
ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง ในการ
จัดหา ได้ มา จาหน่าย จ่าย โอน
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยในการจาหน่าย หรื อ
โอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าธรรมเนียมการจดสิทธิการเช่า
ค่าทารังวัด เป็ นต้ น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(10) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์
และศึกษาความเป็ นไปได้ และ
ความเหมาะสมในการซื ้อ เช่า
หรื อจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์
โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ มีความ
ซับซ้ อนและ/หรื อต้ องการ
ความเห็นและการศึกษาเพิ่มเติม
จากผู้เชี่ยวชาญ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(11) ค่าภาษี หรื อค่าธรรมเนียมและ
อากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง
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เพดาน % ของ NAV
ต่ อปี หรือภายหลังการ
ทาธุรกรรมการได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์ สินในแต่ ละครั ง้

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

(12) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ
ค่าใช้ จา่ ยในการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ และ/หรื อการประเมิน
มูลค่าหุ้น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(13) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ
ค่าใช้ จา่ ยในการประเมินระบบ
วิศวกรรม ค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษาทางกฎหมาย ค่าที่
ปรึกษาทางภาษี ค่าธรรมเนียม
ผู้สอบวิชาชีพทางบัญชีตอ่ การ
ตรวจสอบประมาณการงบกาไร
ขาดทุน ค่าใช้ จ่ายจัดทารายงาน
หรื อบทวิจยั ซึง่ รวมถึงการสารวจ
ภาพรวมตลาดและ/หรื อภาวะ
อุตสาหกรรม ค่าใช้ จา่ ยในการ
ตรวจสอบทรัพย์สนิ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ เช่นการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริงด้ านภาษี และ/หรื อ
ด้ านการเงิน

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(14) ค่าใช้ จา่ ยในการรับชาระเงิน
ค่าซื ้อหน่วยทรัสต์ เช่น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

อื่นของกองทรัสต์ เช่น ค่า
นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ และ
จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์
เมื่อมีการขายหลักทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการซื ้อ
หรื อขายอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยในการโอนหลักทรัพย์
หรื อ อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
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เพดาน % ของ NAV
ต่ อปี หรือภายหลังการ
ทาธุรกรรมการได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์ สินในแต่ ละครั ง้

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

(15) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ ใบจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ หนังสือ
ชี ้ชวน เอกสารสือ่ ความ ข้ อมูล
นาเสนอนักลงทุน ใบเสร็ จรับเงิน
ใบกากับภาษี และแบบฟอร์ ม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์
ตลอดจนค่าแปล และค่าใช้ จ่าย
ในการจัดส่งเอกสารดังกล่าว

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

(16) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ การ
ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ และ/หรื อการ
เพิ่มทุน ซึง่ รวมถึงค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการโอนสิทธิการเช่า
ค่าเบี ้ยประกันภัยทรัพย์สนิ ใน
กรณีที่ต้องเพิ่มความคุ้มครอง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

20.2

รอบและ
ระยะเวลา
ที่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีเ่ รี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ได้ แก่
(1)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ เป็ นไปตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ ามี)

(2)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ให้ เป็ นไปตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด

(3)

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิท ธิ ในหน่วยทรั สต์ หรื อใบหน่วยทรั สต์ ให้ เป็ นไปตามอัตราที่
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด

(4)

ค่าธรรมเนียมประเภทอื่นๆ
(ก)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งการจานาหน่วยทรัสต์กับนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้ เป็ นไปตาม
อัตราที่ทรัสตี และ/หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด

(ข)

ค่า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั สต์ ข อให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ ห รื อ นายทะเบี ย นหน่ว ยทรั ส ต์
ดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ให้ เป็ นไปตามที่จ่ายจริ ง

ทังนี
้ ้ค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 20.2 นี ้ เป็ นอัตราที่ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี
อื่นใดทานองเดียวกัน

A17570269
77

ร่ าง
20.3

การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่าย
(1)

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 20.1 และข้ อ 20.2 แห่งสัญญานี ้ หากจะเป็ น
ผลเสียต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น การเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ดาเนินการ
แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

(2)

กรณีที่ผ้ จู ัดการกองทรั สต์ จะเปลี่ยนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย ผู้จัดการกองทรั สต์ จะติด
ประกาศค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สานักงานของผู้จดั การกองทรัสต์และสถานที่ติดต่อ
ทุก แห่ ง ของผู้ สนับ สนุน การขาย(ถ้ ามี ) ที่ ใ ช้ เป็ นสถานที่ ใ นการซื อ้ ขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ทัง้ นี ้ ในการ
เปลีย่ นแปลงลดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.
ทราบภายในสิบห้ า (15) วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายนัน้

21

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา

21.1

การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สัญ ญานี ต้ ้ อ งไม่ ขัด หรื อ แย้ ง กับ เจตนารมณ์ ใ นการก่ อ ตัง้ กองทรั ส ต์ และบทบัญ ญัติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว

21.2

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้ในเรื่ องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามข้ อ
16.8 แห่ ง สัญ ญานี ้ เว้ น แต่ เ ป็ นการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ตามค าสั่ง ของส านัก งาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ ง
พระราชบัญญัติทรัสต์

21.3

กรณีการแก้ ไข เพิ่มเติมสัญญานี ้ในประเด็นที่ไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อ เป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่
เห็นโดยชัดแจ้ ง คูส่ ญ
ั ญาสามารถทาความตกลงเห็นชอบร่วมกันได้ โดยไม่ต้องขอมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

21.4

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้กรณีมีการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรื อระเบียบหรื อคาสัง่
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หนังสือเวียน คาผ่อนผัน ยกเลิก หรื อ เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อ
เพิ่ ม เติ ม กฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ข้ อ บัง คับ ค าสั่ง ที่ ใ ช้ อยู่ใ นปั จ จุบัน ให้ ท รั ส ตี มี อ านาจในการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญานี ้ได้ ตามที่เห็นสมควรโดยปรึ กษาหารื อร่ วมกับผู้จัดการกองทรั สต์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ ที่เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมดังกล่าวโดยไม่ต้อง
ขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

21.5

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้กรณีอื่นๆ โดยทัว่ ไป
หากมีความจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้ในกรณี อื่นใดอันจะเป็ นคุณต่อกองทรั สต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์
มากกว่าข้ อตกลงและเงื่อนไขเดิม และไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมในทางที่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
เสียประโยชน์ ให้ ทรัสตีมีอานาจในการแก้ ไข เปลีย่ นแปลง เพิ่มเติมสัญญานี ้ได้ ตามที่เห็นสมควรโดยปรึ กษาหารื อ
ร่ วมกับผู้จัดการกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ การแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมดังกล่าว ทรัสตีไม่จาต้ องขอมติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

22

การเลิกกองทรัสต์
เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์

22.1

เมื่อจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้ อยกว่าสามสิบห้ า (35) ราย
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22.2

เมื่ อ มี ก ารจ าหน่า ยทรั พ ย์ สิน หลัก และผู้จัด การกองทรั สต์ ไม่สามารถด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก องทรั สต์ ลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าห้ าร้ อยล้ าน (500 ,000,000) บาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ า
(75) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ภายในหนึง่ (1) ปี นับแต่วนั ที่จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว

22.3

กรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็ น
ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ ภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด นับแต่วนั ที่การปฏิบตั ิหน้ าที่
ของผู้จัดการกองทรั สต์ รายเดิมสิ ้นสุด และทรั สตีได้ ใช้ ความพยายามตามสมควรในการขอมติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรัสต์ รายใหม่แล้ วแต่ยงั ไม่สามารถแต่งตังผู
้ ้ จัด การกองทรั สต์รายใหม่ได้
ในกรณีดงั กล่าวนี ้ ให้ ทรัสตีขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์

22.4

เมื่อมีเหตุต้องเปลีย่ นแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่ เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลี่ยงได้ และผู้มีสว่ นได้
เสียได้ ร้องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่แล้ ว แต่มิอาจแต่งตังได้
้ และศาลได้ มีคาสัง่ ให้ เลิกกองทรัสต์

22.5

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในสัญญานี ้

23

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ตามสัญญานี ้ ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าที่ใช้ ความ
รอบคอบและระมัดระวังในการดาเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตี
หรื อผู้จดั การกองทรัสต์ โดยให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้

23.1

ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ และ
หากมีกรณีที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ ว่ามีกลไกที่จะทาให้ เชื่อมัน่ ได้ ว่า
การบริ หารจัดการกองทรัสต์จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยรวม และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวที่กาหนดในประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 14/2555

23.2

ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีการจัดการกองทรัสต์อื่นอยูด่ ้ วย ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ที่ขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ต้ องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์อื่นนัน้

23.3

ทรั ส ตี จ ะไม่ เ ข้ าท ารายการใดที่ อ าจส่ ง ผลให้ ทรั ส ตี ไ ม่ ส ามารถท าหน้ าที่ ไ ด้ อย่ า งเป็ นอิ ส ระ เช่ น การซื อ้
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จากบุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกันกับ ทรั สตีซึ่ง อาจท าให้ ท รั สตี ไม่สามารถให้ ค วามเห็ น เกี่ ยวกับ การ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทา Due Diligence) ของผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างเป็ นอิสระ เป็ นต้ น

24

การรวบรวม จาหน่ าย และจัดสรรทรั พย์ สินเมื่อกองทรัสต์ สิน้ สุด
เมื่อกองทรั สต์ สิ ้นสุดลงให้ ทรั สตีดาเนินการหรื อจัดให้ มีผ้ ูชาระบัญชี ทาหน้ าที่รวบรวม จาหน่าย และ จัดสรร
ทรัพย์สนิ ให้ เป็ นไปตามลาดับดังต่อไปนี ้
(1)

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์ สนิ

(2)

ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากรที่ต้องชาระและที่ค้างชาระ

(3)

ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา 29 หรื อมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนิ น คดี ข องผู้ถื อ หน่วยทรั สต์ ต ามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรื อ มาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติทรัสต์และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ที่ทรัสตีมีสิทธิ
เรี ยกเอาจากกองทรัสต์ได้ โดยชอบตามกฎหมาย และค่าตอบแทนทรัสตี

(4)

หนี ้อย่างอื่น
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ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์มีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ เป็ นค่าใช้ จ่ายหรื อชาระหนี ้ในลาดับใดจนครบ ให้ ชาระ
หนี ้ในลาดับนันโดยเฉลี
้
ย่ ตามส่วนของมูลหนี ้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับเงินคืนเมื่อกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือภายหลังจากได้ หกั ค่าใช้ จ่ายและชาระหนี ้
ของกองทรัสต์เมื่อเลิกกองทรัสต์แล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่ทรั สต์สิ ้นสุดลงเนื่องจากทรั สตีเลิกกิ จการ ชาระบัญชี หรื อล้ มละลาย และไม่สามารถแต่งตังทรั
้ สตี
รายใหม่เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลีย่ งได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์ ให้ ผ้ ชู าระบัญชี หรื อ
เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์แล้ วแต่กรณี เป็ นผู้ทาหน้ าที่แทนทรัสตีในการรวบรวม จาหน่าย หรื อจัดสรรทรัพย์สินจน
เสร็ จสิ ้น

25

ข้ อสัญญาที่เป็ นโมฆะไม่ กระทบข้ อสัญญาที่สมบูรณ์
หากมีสญ
ั ญาข้ อใดข้ อหนึ่งภายใต้ สญ
ั ญานี ้ที่ตกเป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่อาจบังคับได้ ตามกฎหมาย ไม่ว่า
ด้ วยเหตุใดๆ ก็ ตาม คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ข้อสัญญาหรื อข้ อกาหนดอื่นในสัญญานี ้ ยังคงมีผลสมบูรณ์ และผูกพัน
คูส่ ญ
ั ญาได้ ตามกฎหมาย เสมือนหนึง่ ว่าไม่มีสว่ นที่เป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรื อส่วนที่ไม่อาจบังคับได้ ตามกฎหมาย
อยูใ่ นสัญญานี ้ และคูส่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกันแก้ ไขข้ อความ หรื อข้ อตกลงที่เป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่มีผลบังคับ
ใช้ ให้ สมบูรณ์และสอดคล้ องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี ้

26

ข้ อตกลงที่ขัดหรื อแย้ งกับสัญญาฉบับนี ้
ในกรณีที่มีข้อตกลง เนื ้อหา หรื อข้ อสัญญาอื่นใดที่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกาหนดในสัญญาฉบับนี ้ ให้ ถือเอาข้ อกาหนด
ในสัญญาฉบับนี ้เป็ นสาคัญ โดยให้ ข้อกาหนดในสัญญาฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ เหนือข้ อตกลง เนื ้อหาหรื อข้ อสัญญา
ที่ขดั หรื อแย้ งดังกล่าว
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สัญญาฉบับนี ้ทาขึ ้นเป็ นสอง (2) ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คู่สญ
ั ญาทังสอง
้
(2) ฝ่ ายได้ อ่านและทาความเข้ าใจกับ
ข้ อความในสัญญาฉบับนี ้โดยตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐานพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) ต่อหน้ าพยานไว้ เป็ น
สาคัญ
ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด
ลงชื่อ________________________

ลงชื่อ________________________พยาน
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ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์
บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จากัด
ลงชื่อ________________________

ลงชื่อ________________________พยาน
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้ รับความเห็นชอบให้ เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์
(ขอรายละเอียดได้ ที่บริษัท เอสซีซีพี รี ทส์ จากัด)

A17570269
83

ร่ าง
เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ างการถือหุ้นและโครงสร้ างการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์
บริ ษัท เอสซีซีพี รี ทส์ จากัด ซึ่งจะทาหน้ าที่ เป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ (REIT Manager) ของทรั สต์ เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ตี ้ (Thailand Prime Property Freehold and Leasehold
Real Estate Investment Trust: TPRIME) เป็ นบริ ษัทจากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่บริ หารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ โดยมีนายสุชาติ
เจียรานุสสติเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัท เป็ นจานวนร้ อยละ 99.9998 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
สรุปข้ อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับบริ ษัท เอสซีซีพี รี ทส์ จากัด ซึง่ จะทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
ชื่อบริษัท

บริ ษัท เอสซีซีพี รี ทส์ จากัด
(SCCP REIT Co., Ltd.)

เลขทะเบียนบริษัท

0105556183421

วันที่จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ที่ตงั ้ ของบริษัท

388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ห้ อง 1701-2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ทุนจดทะเบียน

10,000,000 บาท (ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท)

ลักษณะและขอบเขตการดาเนินธุรกิจ

ทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(REIT Manager)

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ (สัดส่ วนการถือหุ้น)

นายสุชาติ เจียรานุสสติ (99.9998%)

รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.

รอบระยะเวลาบัญชี

ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

นายสุชาติ เจียรานุสสติ
นายกฤษณ ฉันทวรกิจ
นายปฏิมา จีระแพทย์

ผู้ถือหุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์
ชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้นที่ถอื
(หุ้น)

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้
แล้ วทัง้ หมด

999,998

99.9998%

1

นายสุชาติ เจียรานุสสติ

2

นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ

1

0.0001%

3

นางสาวอรอนงค์ ภาชนะทอง

1

0.0001%

1,000,000

100%

รวม
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ร่ าง

โครงสร้ างองค์ กรของผู้จดั การกองทรัสต์
กรรมการบริ หาร
นายสุชาติ เจียรานุสสติ
เจียรานุสสติ
กรรมการบริ
หาร

คณะกรรมการบริษัท

นายกฤษณ ฉันทวรกิจ
กรรมการอิสระ
นายปฏิมา จีระแพทย์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
นางสาวณุกานต์ สุวตั ธิกุล

ฝ่ ายกากับดูแลกิจการ
และบริหารความเสี่ยง

ฝ่ ายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
และควบคุมดูแลทรัพย์ สนิ

ผู้อานวยการฝ่ าย
นายสุขวัฒก์ ภวสันต์

ผู้อานวยการฝ่ าย
นางสาวณุกานต์ สุวัตธิกุล

ผู้อานวยการฝ่ าย
นางสาววรรณพรรธน์ น้ อมกล่ อม

เจ้ าหน้ าที่
นางสาวทรายทอง หวังคุณธรรม
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ร่ าง
เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
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ร่ าง
เอกสารแนบ 4
บัญชีทรัพย์ สนิ ที่กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
1

2

โครงการเมอร์ ควิ รี่ ทาวเวอร์


สิทธิการเช่าอาคารและที่ดนิ อันเป็ นที่ตงของเมอร์
ั้
คิวรี่ ทาวเวอร์ ตังอยู
้ บ่ นโฉนดเลขที่ 3158 เลขที่ดิน 104
มี เ นื อ้ ที่ ดิ น ตามเอกสารสิ ท ธิ จ านวน 3 ไร่ ตัง้ อยู่ ที่ 540 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุม พิ นี เขตปทุม วัน
กรุ งเทพมหานคร และรวมถึงระบบสาธารณูปโภค พร้ อมทัง้ ส่วนควบและสิทธิ การเช่าในอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้ องกับเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์



กรรมสิทธิ์ในส่วนต่อเติมอาคารของโครงการเมอร์ ควิ รี่ ทาวเวอร์ รวมถึงงานระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับส่วนต่อเติมอาคารของโครงการเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์



สิทธิการใช้ ทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้ าระหว่างอาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ กบั สถานีรถไฟฟ้ าชิดลม

โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์


กรรมสิทธิ์ ของที่ดิน อาคารรวมถึงระบบสาธารณูปโภค พร้ อมทังส่
้ วนควบและกรรมสิทธิ์ ในอุปกรณ์ ที่
เกี่ ยวข้ องกับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ผ่านการถื อหุ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 99.99 ของหุ้นทัง้ หมดใน
บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์



สิทธิ การใช้ สะพานทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้ าระหว่างอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ กับสถานีรถไฟฟ้ าอโศก ตาม
สัญญาที่บริ ษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ จากัด มีอยู่กบั บริ ษัท เอ็กเชน คอนเนคชัน่ จากัด ซึ่งเป็ นผู้มีสิทธิใช้
สะพานทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้ าดังกล่าวจากบริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดของบริษัทที่ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ หลักมีดงั ต่อไปนี ้
ชื่อบริ ษัท

บริ ษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ จากัด

เลขทะเบียนบริ ษัท

010554813217

วันที่จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท

6 มิถนุ ายน 2548

ที่ตงบริ
ั ้ ษัท

388 เอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ 24 ห้ อง 2401 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

หุ้นและทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท แบ่งออก 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10 บาท (ชาระแล้ วเต็มมูลค่า) โดยแบ่งออกเป็ นสองกลุม่ ดังนี ้


หุ้นกลุม่ ก. ประกอบด้ วยหุ้นบุริมสิทธิจานวน 1,950,000 หุ้น



หุ้นกลุม่ ข. ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 3,050,000 หุ้น
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ร่ าง
เอกสารแนบ 5
ตัวอย่ างหลักฐานแสดงสิทธิหรือใบหน่ วยทรัสต์
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ร่ าง
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ
Par Value of

บาท
Baht Each

ใบทรัสต์
Trust Certificate

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี ้
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
ผู้จัดการกองทรั สต์ : บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จากัด
SCCP REIT Co., Ltd.
เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ห้ อง 1701-2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทร. 02 258 4515
388 Exchange Tower 17th Floor, Unit 1701-2, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok Tel. +66 2258 4515
ทรัสตี:

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด ที่อยู่: เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และชัน้ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2673 3999
Trustee: Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
Address: No. 400/22, KASIKORNBANK Building, 6th & 12th Floor, Phahon Yothin Road, Samsen Nai Sub-District, Phaya Thai District, Bangkok 10400
Tel. +66 2673 3999
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ หน่วยทรัสต์นี ้สามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจากัด เว้ นแต่ (1) การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั ้ นเหตุให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสญ
ั ชาติต่างด้ าวที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าร้ อยละ 49 ของจานวนหน่วยทรัส ต์ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อ (2) การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั ้ นเหตุให้ สดั ส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายหนึ่งรายใด ผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสตี รวมถึงกลุม่ บุคคลเดียวกัน (ถ้ ามีการถือหน่วย) ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย
Trust unitholder is unable to redeem the trust units. Trust units are transferable without limitation except (1) such transfer shall cause the number of trust units held by foreigners exceeding 49% of the total trust units sold and (2) such transfer
shall cause the trust units holding ratio by any trust unitholders, REIT Manager and Trustee including its persons in the same group (if those persons hold trust units) not in compliance with stipulated laws.

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

จานวนหน่วย
No. of Units

เลขที่ใบทรัสต์
Trust Certificate No.

วันที่ออกใบทรัสต์
Date of Issuance

นายทะเบียนผู้รับมอบอานาจ
Authorized Registrar
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ร่ าง
โปรดอ่าน

1.

ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหน่วยทรัสต์ที่ประสงค์จะรับโอนหน่วยทรัสต์ต้องจัดทาแบบคาขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์/หน่วยทรัสต์ ตามแนบที่นายทะเบียนกาหนด
The transferee of the trust units who wishes to have ownership of trust units transferred to its name must prepare the form designated by the registrar for this purpose.
Please read before 2. ผู้โอนและผู้รับหน่วยทรัสต์ ต้ องลงลายมือชื่อสลักหลังการโอนไว้ หลังใบทรัสต์นี ้ หรื อตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
endorsing this
Both the transferor and transferee of trust units must endorse the certificate(s) of the trust units being transferred or as per procedures specified in trust deed.
certificate.
3. เอกสารที่ต้องยื่นประกอบคาขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์/หน่วยทรัสต์ตามที่นายทะเบียนกาหนด สามารถตรวจสอบได้ ที่ http:// www.tsd.co.th
Please see http:// www.tsd.co.th for the list of documents required to support your request for the transfer of trust units designated by the registrar.
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน
Signature of transferee
ลงลายมือชื่อผู้โอน
(ผู
้
ท
่
ี
ต
้
อ
งการลงทะเบี
ย
นเป็
นผู
้
ถ
ื
อ
หน่
ว
ยทรั
ส
ต์
)
(who
desires
to
be registered as trust unitholders)
Signature of transferor
ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง)
Full name of transferee in block letters
1

ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

2

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)

ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)
3

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)

ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)
4

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)

ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)
5

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)

ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)
6

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)

ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
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ลงลายมือชื่อผู้มีอานาจ
ประทับตรานายทะเบียน (ถ้ ามี)
Authorized signature(s) with the seal of the registrar (if any)

ร่ าง
เอกสารแนบ 6
แนวทางการลงทุนและประเภททรัพย์ สนิ ที่กองทรัสต์ จะลงทุน
แนวทางการลงทุนและประเภททรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุน คือ กองทรัสต์จะลงทุนทังโดยตรงและโดยอ้
้
อมในทรัพย์สินที่
เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสานักงานและ/หรื อโรงแรม เพื่อการพาณิชย์ รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
กับ สนับสนุน หรื อส่งเสริ มธุรกิจอาคารสานัก งานและเพื่อการพาณิชย์ดงั กล่าวด้ วย ยกตัวอย่างเช่น (แต่ไม่จากัดเพียง)
ร้ านอาหาร ร้ านสะดวกซื ้อ และทรัพย์สนิ อื่นใดที่อาจส่งเสริ มการลงทุนของกองทรัสต์ เป็ นต้ น
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