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สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
(Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust)
สัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ ("สัญญา") ฉบับนี้ทำขึน้ เมื่อวันที่ [•] พ.ศ. 2559 ระหว่ำง
(1)

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ("บริษทั ฯ") ซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จำกัด จดทะเบียน
จัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย สำนักงำนตัง้ อยู่เลขที่ 57 อำคำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร ในฐำนะผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ซง่ึ จะเข้ำเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เมื่อมีกำร
ก่อตัง้ กองทรัสต์แล้ว และ

(2)

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด ("ทรัสตี ") ซึ่งเป็ นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย สำนักงำนตัง้ อยู่เลขที่ 400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชัน้ 6 ถนน
พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 ในฐำนะทรัสตี

โดยที่
ก.

บริษั ท ฯ มีเ จตนำจะจัด ตัง้ ทรัส ต์ เ พื่ อ กำรลงทุ น ในอสัง หำริม ทรัพ ย์ เรี ย กว่ ำ ทรัส ต์ เ พื่อ กำรลงทุ น ใน
อสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust: GVREIT)

ข.

บริษัทฯ ตกลงที่จะโอนเงินที่ได้จำกกำรจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ด้วยควำมไว้วำงใจให้ทรัสตีจดั กำรทรัพย์สนิ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และ

ค.

ทรัสตี ตกลงทีจ่ ะดำเนินกำรเป็ นทรัสตีเพื่อกองทรัสต์ตำมข้อตกลงและเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำนี้

ง.

บริษทั ฯ และทรัสตีได้ตกลงเข้าทาสัญญานี้โดยมีเนื้อความและสาระสาคัญเป็ นไปตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์
(ตามที่ได้นิยามด้านล่าง) ประกาศ สร. 26/2555 (ตามทีไ่ ด้นิยามด้านล่าง) รวมทัง้ ประกาศ กฎ และคาสังที
่ ่
ออกตามกฎหมายดังกล่าวและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 (ตามทีไ่ ด้นิยามด้านล่าง)

คู่สญ
ั ญาจึงตกลงกันเข้าทาสัญญาโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.

คาจากัดความ
เว้นแต่ขอ้ ควำมในสัญญำนี้จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ถ้อยคำทีใ่ ช้ในสัญญำนี้ให้มคี ำจำกัดควำมดังต่อไปนี้
"กลุ่มบุคคลเดียวกัน" ให้มคี วำมหมำยตำมทีก่ ำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 รวมถึงประกำศอื่นๆของ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั หรือทีจ่ ะมีกำรประกำศหรือแก้ไข
เพิม่ เติมในอนำคต
"กองทรัสต์" หมำยควำมว่ำ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden
Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust: GVREIT)
"กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์" หมำยควำมว่ำ กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตำมประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรจัดตัง้ และจัดกำร
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
2

"การเพิ่ มทุนแบบมอบอานาจทัวไป"
่ (General Mandate) หมำยควำมว่ำ กำรเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ตำมมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทใ่ี ห้อำนำจผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์กำหนดหรือเห็นชอบวัตถุประสงค์กำรออกและจัดสรร
หน่ วยทรัสต์เพิม่ ทุนแต่ละครำวตำมควำมเหมำะสม เช่น วัตถุประสงค์กำรเพิม่ ทุน กำรกำหนดรำคำ วันและ
เวลำทีจ่ ะเสนอขำย หรือเงื่อนไขในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น
“การให้เช่า” หมำยควำมว่ำ กำรให้เช่ำ กำรให้เช่ำช่วง กำรให้ใช้พน้ื ทีท่ ม่ี กี ำรเรียกค่ำตอบแทน กำรให้บริกำร
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรให้เช่ำ กำรให้เช่ำช่วง หรือให้ใช้พน้ื ที่ แล้วแต่กรณี
"คณะกรรมการ ก.ล.ต." หมำยควำมว่ ำ คณะกรรมกำรกำกับหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลักทรัพ ย์ และให้
หมำยควำมรวมถึงคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนด้วย
"ค่าเช่า" หมำยควำมว่ำ ค่ำตอบแทนทีไ่ ด้รบั จำกกำรให้เช่ำ
"ตลาดหลักทรัพย์" หมำยควำมว่ำ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"ทรัพย์สินหลัก" หมำยควำมว่ำ ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์ส ำมำรถลงทุนได้ตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดใน
ประกำศ ทจ. 49/2555 รวมถึงประกำศอื่นๆของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ที่
มีอยู่ในปจั จุบนั หรือทีจ่ ะมีกำรประกำศหรือแก้ไขเพิม่ เติมในอนำคต
"ที่ ปรึกษาทางการเงิ น" หมำยควำมว่ำ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้
ควำมเห็นชอบ
"ทุนชาระแล้ว" หมำยควำมว่ำ มูลค่ำรวมของหน่วยทรัสต์ทช่ี ำระเต็มจำนวนแล้ว
"บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน" หมำยควำมว่ำ บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
"ประกาศ กข. 1/2553" หมำยควำมว่ำ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่
กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงำน กำรติดต่อผูล้ งทุน และกำรประกอบธุรกิจโดยทัวไปของทรั
่
สตี (รวมถึงที่มกี ำร
แก้ไขเพิม่ เติม)
"ประกาศ กร. 14/2555" หมำยควำมว่ำ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่
กร. 14/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรเป็ นผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ และกำรเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
"ประกาศ ทจ. 49/2555" หมำยควำมว่ำ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง กำร
ออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
"ประกาศ ทจ. 51/2555" หมำยควำมว่ำ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 51/2555 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิ ด เผยข้อ มูลเกี่ย วกับ ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนิ นงำน
ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
"ประกาศ สช. 29/2555" หมำยควำมว่ ำ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ท่ี สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรให้ควำมเห็นชอบผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
และมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
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"ประกาศ สร. 26/2555" หมำยควำมว่ำ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ข้อกำหนดเกีย่ วกับรำยกำรและข้อควำมในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
"ประกาศ สร. 27/2557" หมำยควำมว่ำ ประกำศสำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์และตลำด
หลักทรัพย์ ที่ สร. 27/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อ งกับกำรกระทำที่เป็ นกำรขัด แย้งกับประโยชน์
ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
"ผู้จดั การกองทรัสต์" หมำยควำมว่ำ บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็ นผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ตำม
สัญญำนี้และจะเข้ำเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เมื่อมีกำรก่อตัง้ กองทรัสต์แล้ว
"แผ่นดิ นทอง" หมำยถึง บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
"พระราชบัญญัติทรัสต์" หมำยควำมว่ำ พระรำชบัญญัตทิ รัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550 (รวมถึงที่
มีกำรแก้ไขเพิม่ เติม)
"พระราชบัญญัติหลักทรัพย์" หมำยควำมว่ำ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
“วันทาการ” หมำยควำมว่ำ วันทำกำรของธนำคำรพำณิชย์ ตำมทีธ่ นำคำรแห่งประเทศไทยประกำศกำหนด
"ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์" หมำยควำมว่ำ บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
"สานักงาน ก.ล.ต." หมำยควำมว่ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
"เหตุสุดวิ สยั " ให้มคี ำจำกัดควำมเช่นเดียวกับทีน่ ิยำมไว้ในมำตรำ 8 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
"หน่ วยทรัสต์" หมำยควำมว่ำ ใบทรัสต์ทแ่ี สดงสิทธิของผูถ้ อื ในฐำนะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
"อสังหาริ มทรัพย์" หมำยควำมว่ำ อสังหำริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์ได้มำหรือจะได้มำซึ่งกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิ
ครอบครองตำมหลักเกณฑ์ในประกำศ ทจ. 49/2555
2.

การก่อตัง้ ทรัสต์

2.1.

ลักษณะของกองทรัสต์และกลไกกำรบริหำร
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ใช้ช่อื ภำษำอังกฤษว่ำ Golden
Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ GVREIT เป็ นทรัสต์ตำมพระรำชบัญ ญัติ
ทรัสต์ ทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ด้วยผลของสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์น้ี และสมบูรณ์เมื่อผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์โอนเงินทีไ่ ด้จำกกำรจำหน่ ำย
หน่วยทรัสต์ดว้ ยควำมไว้วำงใจให้ทรัสตีจดั กำรทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ กองทรัสต์น้ไี ม่มี
สถำนะเป็ นนิตบิ ุคคล โดยเป็ นกองทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในชื่อและอำนำจจัดกำรของทรัสตี
กำรจัดกำรกองทรัสต์ จะกระทำโดยทรัสตีและผู้จดั กำรกองทรัสต์ท่ไี ด้รบั มอบหมำยจำกทรัสตีซ่งึ ได้รบั กำร
แต่งตัง้ ตำมสัญญำนี้ โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบตำมทีป่ รำกฏในรำยกำรเกีย่ วกับอำนำจ
หน้ำทีข่ องทรัสตีและผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ในกำรนี้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มอี ำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบหลัก
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลจัดกำรกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงกำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมี
อำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบหลักในกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของผู้จดั กำรกองทรัสต์และผู้รบั
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มอบหมำยรำยอื่น (ถ้ำมี) ให้เป็ น ไปตำมสัญญำและตำมกฎหมำย ตลอดจนกำรเก็บรักษำทรัพ ย์สนิ ของ
กองทรัสต์ ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี องทรัสต์มนี โยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ หลัก กำรจัดกำรลงทุน
ในทรัพย์สนิ อื่นดังกล่ำวอำจดำเนินกำรโดยทรัสตี ผู้จดั กำรกองทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรือผู้จดั กำร
กองทรัสต์มอบหมำย โดยจะเป็ นไปตำมทีร่ ะบุไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์น้ี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ผู้ จ ั ด กำรกองทรั ส ต์ แ ละทรั ส ตี ต่ ำ งฝ่ ำ ยต่ ำ งจะปฏิ บ ั ติ ห น้ ำ ที่ ใ นฐำนะที่ เ ป็ นผู้ ท่ี มี วิ ช ำชี พ ซึ่ ง ได้ ร ั บ
ควำมไว้วำงใจ ด้วยควำมระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์อย่ำงเป็ นธรรมเพื่อ
ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวมและเป็ นไปตำมสัญญำนี้และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนข้อ
ผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสำรทีเ่ ปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์แก่ผลู้ งทุน และมติของ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
2.2.

ชื่อ อำยุ ประเภทและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
2.2.1.

ชื่อ อำยุ และประเภท
ชื่อ ของกองทรัส ต์ซึ่ง ก่อ ตั ง้ ขึ้น ตำมสัญ ญำนี ้ คือ ทรัส ต์เ พื ่อ การลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ และใช้ช่อื ภำษำอังกฤษว่ำ Golden Ventures Leasehold
Real Estate Investment Trust หรือ GVREIT อนึ่ง ชื่อของกองทรัสต์อำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมที่
ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะก ำหนดเป็ นครัง้ ครำว โดยได้รบั อนุ มตั ิจำกทรัสตีและจำกที่ประชุ มผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
กองทรัสต์จดั ตัง้ ขึ้นโดยไม่มกี ำหนดอำยุของกองทรัสต์ และเป็ นกองทรัสต์ประเภทไม่รบั ซื้อคืน
หน่วยทรัสต์จำกผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

2.2.2.

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
กองทรัสต์ จดั ตัง้ ขึ้น ตำมพระรำชบัญญัติท รัสต์ แ ละประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำรออกหลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภทหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ กำรลงทุ น ใน
อสังหำริมทรัพย์ (REIT) เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนและมีวตั ถุประสงค์ในกำรนำหน่ วยทรัสต์เข้ำ
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
โดยในกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์นัน้ บริษทั ฯ จะเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร
และเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมทีก่ ำหนดไว้ในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลในกำรเสนอขำยแต่ละครัง้ โดยจะกำหนดให้ชำระค่ำหน่ วยทรัสต์ดว้ ยเงินสดหรือเทียบเท่ำ
เท่ำนัน้ และภำยหลังจำกที่บริษัทฯ ได้โอนเงินที่ได้จำกกำรจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ให้ทรัสตีและ
กองทรัสต์ได้ก่อตัง้ ขึน้ อย่ำงสมบูรณ์ตำมพระรำชบัญญัตทิ รัสต์ บริษทั ฯ จะดำเนินกำรยื่นคำขอต่อ
ตลำดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้พิจำรณำรับหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ภำยในสี่สบิ ห้ำ (45) วันนับแต่ วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ และเมื่อนำหน่ วยทรัสต์ไปจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์จะสำมำรถ
ท ำกำรซื้อ / ขำยหน่ ว ยทรัส ต์ ผ่ ำ นระบบ “กำรซื้อ / ขำยหน่ ว ยทรัส ต์ จ ดทะเบีย นในตลำด
หลักทรัพย์” ได้ โดยปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ บริษัทฯ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และผู้ลงทุนทรำบถึงกำหนดเวลำดังกล่ำวโดยกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่ อ
ตลำดหลักทรัพย์โดยมิชกั ช้ำ
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เมื่อกองทรัสต์ นำเงินทีไ่ ด้จำกกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
กองทรัสต์ โดยบริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ (รำยละเอียดเกีย่ วกับกำรได้รบั ควำมเห็นชอบ
ให้เป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์ปรำกฏตำมเอกสารแนบ 1) จะนำทรัพย์สนิ หลักดังกล่ำวไปจัดหำ
ผลประโยชน์โดยกำรนำทรัพย์สนิ หลักดังกล่ำวออกให้เช่ำซึ่งจะได้รบั ค่ำเช่ำตำมทีค่ ณะกรรมกำร
ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนทีม่ อี ำนำจหน้ำทีป่ ระกำศกำหนด ในกำรจัดหำผลประโยชน์ดงั กล่ำว บริษทั ฯ
ในฐำนะผู้จ ัด กำรกองทรัส ต์ อำจมอบหมำยหรือ แต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ (Property
Manager) ให้ดำเนินกำรได้ โดยกำรมอบหมำยหรือแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property
Manager) จะเป็ นไปตำมข้อกำหนดในสัญญำนี้ กฎหมำย และประกำศทีเ่ กีย่ วข้องของสำนักงำน
ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ณ วันทีข่ องสัญญำนี้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) อำจเป็ นหรือ
รวมถึงบริษัท บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี้ จำกัด และบริษัท เลิศรัฐกำร จำกัด ซึ่งเป็ นนิติบุคคล
ประเภทบริษทั จำกัดทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย
รำยได้ทก่ี องทรัสต์ จะได้รบั จำกกำรดำเนินกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ ได้แก่ ค่ำ
เช่ำ กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์จะอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและกำกับ
ดูแลโดยทรัสตี เพื่อให้กำรดำเนินงำนของบริษัทฯในกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ เป็ นไปตำม
ข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญำนี้ และหลักเกณฑ์ทพ่ี ระรำชบัญญัตทิ รัสต์ รวมทัง้ ประกำศอื่น ๆ ที่
เกี่ย วข้อ งของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. และตลำดหลัก ทรัพ ย์ก ำหนด ทัง้ นี้
กองทรัสต์จะไม่ดำเนินกำรในลักษณะใดทีเ่ ป็ นกำรใช้กองทรัสต์เข้ำดำเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจ
เอง อีกทัง้ กองทรัสต์จะไม่นำอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่ำแก่บุคคลที่มเี หตุอนั ควร
สงสัยว่ำจะนำอสังหำริมทรัพย์นนั ้ ไปใช้ประกอบธุรกิจทีข่ ดั ต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมำย
นอกจำกนี้กองทรัสต์ สำมำรถลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจำกกำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลักได้
ทัง้ นี้ตำมหลักเกณฑ์และสัดส่วนทีก่ ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ กองทรัสต์ มีรอบระยะเวลำบัญชีประจำปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของทุกปี และรอบ
ระยะเวลำบัญชีประจำปี แรกให้สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
2.3.

ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ("บริษทั ฯ") ตัง้ อยู่เลขที่ 57 อำคำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ชัน้ 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร เป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จำกัด จดทะเบียน
จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2558 ตำมกฎหมำยไทย บริษทั ฯ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ยูนิเวนเจอร์
จำกัด (มหำชน) โดยบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน)ถือหุน้ ในบริษทั ฯ เป็ นจำนวนร้อยละ 99.99 ของหุน้ ที่
จำหน่ ำยแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ รำยละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
ของบริษทั ฯ ปรำกฏตำมเอกสารแนบ 2
บริษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะโอนเงินทีไ่ ด้จำกกำรจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ดว้ ยควำมไว้วำงใจให้ทรัสตีจดั กำรทรัพย์สนิ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และเมื่อกำรก่อตัง้ กองทรัสต์มผี ลสมบูรณ์แล้ว บริษทั ฯ ในฐำนะ
ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์จะเข้ำเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
อนึ่ง ในกรณีทผ่ี กู้ ่อตัง้ ทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละห้ำสิบ (50) ของจำนวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ำหน่ ำยได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทรัสต์ หรือในสัดส่วนอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศกำหนด
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2.4.

ทรัสตี
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด ตัง้ อยู่เลขที่ 400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชัน้ 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุง เทพฯ 10400 เป็ น นิ ติบุ คคลประเภทบริษัท จำกัด จด
ทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2535 ตำมกฎหมำยไทย ทรัสตีเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตติ ำมทีก่ ำหนดไว้
ในพระรำชบัญญัติทรัสต์ รวมทัง้ ประกำศอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยทรัสตี ได้รบั
อนุ ญำตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี ซึ่งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรได้รบั อนุ ญำตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
ปรำกฏตำมเอกสารแนบ 3
ทรัสตีตกลงที่จะปฏิบตั ิหน้ ำที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ โดยตกลงเข้ำถือทรัพย์สนิ ที่จะเป็ นกองทรัสต์ซ่งึ ผู้
ก่อตัง้ ทรัสต์โอนให้แก่ทรัสตีดว้ ยควำมไว้วำงใจให้จดั กำรทรัพย์สนิ ดังกล่ำวเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ตำมข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญำนี้ โดยทรัสตีมหี น้ำทีห่ ลักในกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์และผูร้ บั มอบหมำยรำยอื่น (ถ้ำมี) ให้เป็ นไปตำมสัญญำและตำมกฎหมำย และทรัสตีมรี ะบบงำน
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของพระรำชบัญญัตทิ รัสต์ รวมทัง้ ประกำศอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
สำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือหลักเกณฑ์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
อนึ่ง ในกรณีทท่ี รัสตีประสงค์จะถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ทรัสตีจะถือหน่ วยทรัสต์ได้ไม่เกินร้อยละห้ำ สิบ
(50) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ หรือในสัดส่วนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร
ก.ล.ต. จะประกำศกำหนด โดยกำรคำนวณอัตรำกำรถือหน่วยทรัสต์ให้นบั รวมหน่วยทรัสต์ทถ่ี อื โดยกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับทรัสตีดว้ ย

2.5.

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
เมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ ตกลงที่จะเข้ำรับดูแลจัดกำรทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกทรัสตีโดยมีขอบเขต อำนำจ หน้ำทีแ่ ละควำม
รับผิดชอบตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำนี้และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และ
ข้อตกลงอื่นระหว่ำงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ำมี)
อนึ่ง ในกรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกองทรัสต์ประสงค์จะถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละห้ำสิบ (50) ของจำนวนหน่ วยทรัสต์ท่ี
จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ หรือในสัดส่วนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศกำหนด

2.6.

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และสิทธิของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ตำมทีป่ รำกฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ซง่ึ ได้จดั ทำตำมหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนที่
กำหนดในสัญญำนี้เป็ น ผู้รบั ผลประโยชน์ ของกองทรัสต์น้ี อนึ่ง ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์มีสทิ ธิและ
หน้ำที่ตำมที่กำหนดในสัญญำนี้ พระรำชบัญญัติทรัสต์ และหลักเกณฑ์อ่นื ที่เกี่ยวข้องตำมที่ คณะกรรมกำร
ก.ล.ต. หรือสำนักงำน ก.ล.ต. จะได้ประกำศกำหนด หรือแก้ไขเพิม่ เติมต่อไป

2.7.

ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะให้เป็ นกองทรัสต์
ในเบือ้ งต้นเมื่อมีกำรก่อตัง้ ทรัสต์ตำมสัญญำนี้ ทรัพย์สนิ เริม่ ต้น (Initial Assets) ทีจ่ ะให้เป็ นกองทรัสต์ได้แก่
เงินที่ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ได้รบั จำกกำรจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ในกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ครัง้ แรก (“ทรัพย์สิ น
เริ่มต้น”) โดยบริษทั ฯ ในฐำนะผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์มหี น้ำที่ดำเนินกำรให้ผจู้ ดั จำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์โอนเงินทีไ่ ด้จำก
กำรจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีเพื่อให้กำรก่อตัง้ กองทรัสต์แล้วเสร็จภำยในสิบห้ำ (15) วันนับแต่วนั ปิ ด
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กำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ และยื่นเอกสำรหลักฐำนทีแ่ สดงได้ว่ำมีกำรโอนเงินดังกล่ำว พร้อมกับรำยงำนผล
กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
ภำยหลังจำกทีก่ องทรัสต์โดยทรัสตีได้รบั ทรัพย์สนิ เริม่ ต้น (Initial Assets) ดังกล่ำว กองทรัสต์จะลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักตำมที่ระบุไว้ในข้อ 8.1 แห่งสัญญำฉบับนี้ โดยรำยละเอียดของทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะ
ลงทุนครัง้ แรกปรำกฏตำม เอกสารแนบ 4 ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ ทัง้ นี้ ในกำรเข้ำลงทุนทรัพย์สนิ
หลักที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก กองทรัสต์จะนำทรัพย์สนิ เริ่มต้น และอำจจะนำเงินประกันกำรเช่ำของ
ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก และ/หรือเงินกู้ยมื จำกธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัท
ประกันชีวติ บริษทั ประกันวินาศภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้มำใช้ในกำร
ลงทุนทรัพย์สนิ หลักดังกล่ำวและกำรชำระค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจำนวนเงินกูแ้ ละข้อกำหนดเกีย่ วกับกำร
กู้ยืมเงินให้เป็ นไปตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ข องกองทรัสต์และตำมสัญญำ
ระหว่ำงทรัสตีกบั ผู้ให้กู้ นอกจำกนี้ ทรัพย์สนิ ที่จะให้เป็ นกองทรัสต์ยงั รวมถึง ทรัพย์สนิ อื่นใดที่กองทรัสต์จะ
ได้มำเพิม่ เติมตำมข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญำนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์และประกำศของคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. หรือสำนักงำน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.8.

วันทีจ่ ดั ตัง้ กองทรัสต์
วันทีจ่ ดั ตัง้ กองทรัสต์ได้แก่วนั ที่ [•] ซึง่ เป็ นวันทีไ่ ด้ทำสัญญำนี้ และจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ได้โอนหรือ
ดำเนิ น กำรให้ผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยหน่ ว ยทรัสต์ โ อนเงิน ซึ่ง เป็ น ค่ ำ ขำยหน่ ว ยทรัสต์ท่ีเ สนอขำยครัง้ แรกทัง้ หมด
ให้แก่ทรัสตี

3.

หน่ วยทรัสต์
สิทธิในกำรได้รบั ประโยชน์จำกกองทรัสต์แบ่งออกเป็ นหน่ วย หน่ วยละเท่ำ ๆ กันเรียกว่ำหน่ วยทรัสต์ ซึ่ง
หน่ วยทรัสต์จะให้สทิ ธิแก่ผู้ถ ือหน่ ว ยทรัสต์เท่ำๆกัน ในกำรเป็ นผู้รบั ประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยมูลค่ำที่
ตรำไว้ของหน่วยทรัสต์คอื หน่ วยละ [•] บำท และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์จะได้รบั ประโยชน์ตอบแทนจำกกองทรัสต์
ตำมข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญำนี้ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจำกนี้ หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์น้ีมไิ ด้
ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ในกำรขำยคืนหรือไถ่ถอน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีคุณสมบัตเิ ป็ นหน่วยทรัสต์ประเภทระบุช่อื ผูถ้ อื และชำระเต็มมูลค่ำทัง้ หมดรวมทัง้
ไม่มขี อ้ จำกัดกำรโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ขอ้ จำกัดทีเ่ ป็ นไปตำมกฎหมำยตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญำฉบับนี้
ในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้ แรกมีจำนวนหน่วยทรัสต์ทงั ้ สิน้ [•] หน่วย และมูลค่ำรวมของหน่วยทรัสต์ท่ี
ออกและเสนอขำยต่อประชำชนทัวไปรวมถึ
่
งแผ่นดินทองในครัง้ แรกนี้ จะมีมูลค่ำรวมกันทัง้ สิน้ ไม่เกิน [•] บำท
ซึง่ คำนวณตำมมูลค่ำทีต่ รำไว้

4.

การเพิ่ มทุนของกองทรัสต์

4.1.

อำนำจหน้ำทีข่ องผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ในกำรเพิม่ ทุน
4.1.1.

กองทรัสต์อำจเพิม่ ทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขำยตำมข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญำนี้
ตลอดจนพระรำชบัญญัตทิ รัสต์ พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และประกำศ และข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์มหี น้ำทีด่ ำเนินกำรต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ ซึง่
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะกำรจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อขอมติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุน และดำเนินกำร
ใดๆที่เ กี่ย วข้อ งและจ ำเป็ น เพื่อ ให้ก ำรเพิ่ม ทุ น ดัง กล่ ำ วเสร็จ สมบูร ณ์ แ ละเป็ น ไปตำมสัญ ญำนี้
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พระรำชบัญญัตทิ รัสต์ พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ ประกำศและข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง และมติของผู้
ถือหน่วยทรัสต์

4.2.

4.1.2.

กำรออกหน่วยทรัสต์ในกรณีเพิม่ ทุนให้ออกเป็ นหน่ วยเต็ม กองทรัสต์จะออกหน่ วยทรัสต์ทเ่ี ป็ นเศษ
มิไ ด้ ในกำรออกหน่ ว ยทรัส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ต ำมจ ำนวนเงิน ค่ ำจองซื้อ นั น้ ให้ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ได้รบั หน่วยทรัสต์เป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้

4.1.3.

กำรออกหน่ วยทรัสต์เพื่อเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ให้กระทำเฉพำะวันทำกำรเท่ำนัน้ เว้นแต่ผู้จดั กำร
กองทรัสต์จะกำหนดเป็ นประกำรอื่นใดโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกทรัสตีก่อน

4.1.4.

หำกกำรเพิ่ม ทุ น ของกองทรัส ต์ จ ะก่ อ ให้เ กิด ควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ ร ะหว่ ำ งผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์งดออกเสียงในวำระทีเ่ กีย่ วกับกำรเพิม่ ทุนของกองทรัสต์และกำรออก
หน่วยทรัสต์

4.1.5.

ผู้จดั กำรกองทรัสต์มีหน้ ำที่ดำเนินกำรตำมที่สมควรเพื่อให้หน่ วยทรัสต์ท่อี อกใหม่ในแต่ละครำว
สำมำรถเข้ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยในสีส่ บิ ห้ำ (45) วัน นับแต่วนั ปิ ด
กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในแต่ละครำวนัน้

4.1.6.

กำรเพิ่ม ทุ น ของกองทรัส ต์ ผู้จ ัด กำรกองทรัส ต์ อ ำจด ำเนิ น กำรให้ก องทรัส ต์ เ พิ่ม ทุ น และออก
หน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขำยเป็ นกำรทัวไปต่
่ อผูล้ งทุน ต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมตำมสัดส่วนกำรถือ
หน่วยทรัสต์ หรือเสนอขำยเป็ นกำรเฉพำะเจำะจงให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์บำงรำยก็ได้ โดยให้เป็ นไป
ตำมข้อกำหนดในสัญญำนี้

เหตุในกำรเพิม่ ทุน
เหตุในกำรเพิม่ ทุนมีดงั ต่อไปนี้

4.3.

4.2.1.

เพิ่มทุนเพื่อลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพิม่ เติมจำกทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกหรือเพิม่ เติมจำกทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยู่แล้ว

4.2.2.

เพิม่ ทุนเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ซง่ึ รวมถึงอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์
หรือ อสัง หำริม ทรัพ ย์ท่ีก องทรัส ต์ มีสิท ธิก ำรเช่ ำ ให้อ ยู่ ใ นสภำพดีแ ละมีค วำมพร้อ มที่จ ะใช้ห ำ
ผลประโยชน์ หรือสอดคล้องกับสภำพตลำดหรือควำมต้องกำรของลูกค้ำทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

4.2.3.

เพิ่มทุน เพื่อต่ อเติมหรือก่อ สร้ำงอำคำรเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอ ยู่แล้ว ซึ่งเป็ น ของกองทรัสต์หรือ ที่
กองทรัสต์มสี ทิ ธิกำรเช่ำเพื่อประโยชน์ในกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือสอดคล้องกับ
สภำพตลำดหรือควำมต้องกำรของลูกค้ำทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

4.2.4.

เพิม่ ทุนเพื่อชำระเงินกูย้ มื หรือภำระผูกพันของกองทรัสต์

4.2.5.

เหตุอ่นื ใดทีผ่ จู้ ดั กำรกองทรัสต์เห็นสมควร โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกทรัสตี

กระบวนกำรเพิม่ ทุน
4.3.1.

กำรเพิม่ ทุนของกองทรัสต์จะกระทำได้ต่อเมื่อไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนำรมณ์ในกำรก่อตัง้ กองทรัสต์
และบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ พระรำชบัญญัติ ทรัสต์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือ
คำสังที
่ อ่ อกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
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4.3.2.

กำรเพิม่ ทุนของกองทรัสต์จะต้องได้รบั มติจำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยมีมติอนุ มตั ใิ ห้เพิม่ ทุน
เว้นแต่กรณีท่เี ป็ นกำรเพิม่ ทุนโดยมีกำรระบุแผนกำรเพิม่ ทุนไว้เป็ นกำรล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจนแล้ว
และกองทรัสต์ไม่มวี ตั ถุประสงค์ในกำรเพิม่ ทุนนอกเหนือไปจำกทีไ่ ด้ระบุไว้ในแผนกำรดังกล่ำว โดย
กำรเพิม่ ทุนของกองทรัสต์จะต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(ก)

(ข)

(ค)

กำรเพิม่ ทุนโดยเสนอขำยหน่วยทรัสต์เป็ นกำรเฉพำะเจำะจงให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์บำงรำย
ต้องไม่มผี ู้ถือหน่ วยทรัสต์ซ่งึ ถือหน่ วยทรัสต์รวมกันเกินกว่ำร้อยละสิบ (10) ของจำนวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคัดค้ำนกำรเพิม่ ทุน
ในกรณี ท่ีเ ป็ น กำรขอมติข องผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ เ พื่อ กำรเพิ่ม ทุ น แบบมอบอ ำนำจทัว่ ไป
(General Mandate) ให้กระท ำได้เฉพำะกรณีท่ีแสดงไว้อย่ำงชัด เจนว่ำกำรจัดสรร
หน่วยทรัสต์ใหม่จำกกำรเพิม่ ทุนจะเป็ นไปตำมอัตรำและหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรใน
กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ และกำรปฏิบตั กิ ำรใด ๆ เกีย่ วกับกำรเพิม่ ทุนของบริษทั จดทะเบียน
โดยอนุ โลม และตำมแนวทำงที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดในรำยละเอียดเพื่อให้เกิดควำม
ชัดเจนในทำงปฏิบตั ิ (ถ้ำมี)
ทัง้ นี้ กำรเพิ่ม ทุ น ต้อ งกระท ำให้แ ล้ว เสร็จ ภำยในหนึ่ ง (1) ปี นับ แต่ ว ัน ที่ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์มมี ติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุน

4.3.3.

ในกรณีทเ่ี ป็ นกำรเพิม่ ทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม ได้ผ่ำนกระบวนกำรเกีย่ วกับกำรได้มำ
ซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ตำมทีก่ ำหนดในข้อ 8.1.3 แห่งสัญญำนี้ และหำกเป็ นกำรทำธุร กรรม
ระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ต้องผ่ำน
กำรดำเนินกำรตำมข้อ 12 แห่งสัญญำนี้

4.3.4.

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ให้เสนอขำยหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่

5.

การลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์

5.1.

อำนำจหน้ำทีข่ องผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ในกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มอี ำนำจหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ โดยดำเนินกำรให้เป็ นไป
ตำมสัญญำนี้ พระรำชบัญญัติทรัสต์ พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ ประกำศและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมติ
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

5.2.

เหตุในกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ให้มไี ด้เฉพำะในกรณีดงั ต่อไปนี้
5.2.1.

กองทรัสต์มสี ภำพคล่องส่วนเกินทีเ่ หลืออยู่ภำยหลังจำกกำรจำหน่ ำยอสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำร
เช่ำอสังหำริมทรัพย์ หรือกำรตัดจำหน่ ำยสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ต้องปรำกฏ
ข้อเท็จจริงด้วยว่ำกองทรัสต์ไม่มกี ำไรสะสมเหลืออยู่แล้ว

5.2.2.

กองทรัสต์มกี ำรเพิม่ ทุนเพื่อให้ได้มำซึง่ อสังหำริมทรัพย์เพิม่ เติม แต่ปรำกฏเหตุขดั ข้องในภำยหลัง
ทำให้ไม่สำมำรถได้มำซึง่ อสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำว

5.2.3.

กองทรัสต์มีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุ ต้องนำไปใช้ในกำรคำนวณกำไรสุทธิท่ี
ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์
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5.2.4.

5.3.

กรณีอ่นื ใดทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติให้ลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ได้

กระบวนกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์
กำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ของกองทรัสต์จะกระทำได้ต่อเมื่อไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนำรมณ์ในกำรก่อตัง้
กองทรัสต์ บทบัญญัตแิ ห่งพระรำชบัญญัตทิ รัสต์ พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสังที
่ ่
ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
5.3.1.

กำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ หำกเป็ นไปตำมเหตุทก่ี ำหนดในข้อ 5.2.1 - 5.2.3 แห่งสัญญำนี้
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์อำจดำเนินกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์โดยไม่ต้องได้รบั มติอนุ มตั ิจำกที่
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์กไ็ ด้

5.3.2.

กำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์จะกระทำได้โดยดำเนินกำรลดทุนชำระแล้วด้วยวิธกี ำรลดมูลค่ำ
หน่วยทรัสต์ให้ต่ำลงเท่ำนัน้

5.3.3.

ภำยหลังจำกทีด่ ำเนินกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์เสร็จสิน้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะเฉลี่ยเงิน
ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี ชี ่อื อยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหน่ วยทรัสต์
โดยคำนวณมูลค่ำหน่วยทรัสต์ทใ่ี ช้ในกำรลดทุนชำระแล้วจำกมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ เงินที่เฉลี่ยคืนต้องมิได้มำจำกเงินกำไรของ
กองทรัสต์

5.4.

กระบวนกำรลดทุ นให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิ ธีกำรที่ค ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ สำนัก งำน ก.ล.ต.
ประกำศกำหนด และรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธกี ำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ สำนักงำน ก.ล.ต. จะประกำศ
กำหนดในอนำคตทีเ่ กีย่ วข้องด้วย

6.

ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์

6.1.

กำรเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มไิ ด้ก่อให้เกิดนิตสิ มั พันธ์ในลักษณะของตัวกำรตัวแทนระหว่ำงผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์กบั
ทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิตสิ มั พันธ์ในลักษณะของกำรเป็ นหุน้ ส่วนหรือลักษณะอื่น ใด ระหว่ำงทรัสตีและผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ และในระหว่ำงผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดว้ ยกัน

6.2.

กำรเป็ น ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ มิ ไ ด้ ท ำให้ บุ ค คลดัง กล่ ำ วมีค วำมรับ ผิ ด ในกรณี ท่ี ท รัพ ย์ สิน ของกองทรัส ต์
ไม่เพียงพอต่อกำรชำระหนี้ให้แก่ทรัสตี ผู้จดั กำรกองทรัสต์ หรือเจ้ำหนี้ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดั กำร
กองทรัสต์ และเจ้ำหนี้ของกองทรัสต์จะบังคับชำระหนี้ได้จำกทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เท่ำนัน้

6.3.

ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิเรียกให้กองทรัสต์ จ่ำยประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่ำเงินกำไรภำยหลังจำกหัก
ค่ำใช้จ่ำย กำรชำระคืนเงินต้นจำกกำรกูย้ มื ทีถ่ งึ กำหนดชำระ และ/หรือภำระผูกพันอื่นๆทีถ่ งึ กำหนดชำระ (ถ้ำ
มี) โดยพิจำรณำสถำนะเงินสด และค่ำสำรองต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยอนุ ญำตให้กองทรัสต์หกั ได้ และมีสทิ ธิ
เรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำจำนวนทุนของกองทรัสต์ท่ปี รับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนต่ ำกว่ำมูลค่ำ
หน่วยทรัสต์

6.4.

ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ มิให้ตคี วำมสัญญำนี้ไปในทำงทีก่ ่อให้เกิดผลขัด หรือแย้งกับข้อกำหนดตำมข้อ 6.1 ข้อ 6.2
และข้อ 6.3

6.5.

กำรเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่ทำให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์มกี รรมสิทธิและสิ
์ ทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
โดยเด็ดขำดแต่เพียงผูเ้ ดียวไม่ว่ำส่วนหนึ่งส่วนใด และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สนิ ของ
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กองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่ วยทรัสต์มีสทิ ธิติดตำมเอำทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์คนื จำก
บุคคลภำยนอกในกรณีท่ที รัสตี และ/หรือผู้จดั กำรกองทรัสต์ จัดกำรกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ใน
สัญ ญำนี้ หรื อ พระรำชบัญ ญั ติ ท รัส ต์ อ ัน เป็ น ผลให้ ท รัพ ย์ สิน ในกองทรัส ต์ ถู ก จ ำหน่ ำ ยจ่ ำ ยโอนไปยัง
บุคคลภำยนอก ทัง้ นี้ ตำมหลักเกณฑ์ทพ่ี ระรำชบัญญัตทิ รัสต์กำหนด
6.6.

ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์หรือทรัสตีในกำรชำระเงินอื่นใดเพิม่ เติมให้แก่กองทรัสต์
หลั ง จำ กที่ ไ ด้ ช ำระเงิ น ค่ ำหน่ วย ทรั ส ต์ ค รบ ถ้ ว นแล้ ว และ ผู้ ถื อ หน่ วย ทรั ส ต์ ไ ม่ มี ค วำ มรั บ ผิ ด
อื่นใดเพิม่ เติมอีกสำหรับหน่วยทรัสต์ทถ่ี อื นัน้

6.7.

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิในกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ตลอดจนซักถำม และแสดง
ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ของทรัสตีและผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ว่ำเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องและสัญญำนี้กำหนดไว้หรือไม่ อย่ำงไรก็ตำม ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิเข้ำแทรกแซงกำร
ดำเนินงำนตำมปกติ (Day-to-day Operations) ของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และทรัสตี ซึง่ เรื่องดังกล่ำวให้ถอื เป็ น
อำนำจและดุลพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ หรือทรัสตี แล้วแต่กรณี

6.8.

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั กำรจัดสรรผลตอบแทนจำกกองทรัสต์ตำมหลักเกณฑ์ และวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 15 แห่งสัญญำนี้

6.9.

ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์แต่ละรำยมีสทิ ธิลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมสัญญำนี้ หรือแก้ไขวิธกี ำรจัดกำร โดยเป็ นไปตำม
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ในสัญญำนี้ ทรัสตีหรือผู้จดั กำรกองทรัสต์จะแก้ไขเพิม่ เติมสัญญำนี้ หรือ
แก้ไขวิธกี ำรจัดกำร เมื่อได้รบั มติตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในสัญญำนี้

6.10.

ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิท่จี ะได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกกองทรัสต์หรือลดทุน โดยในกรณีของกำรเลิกกองทรัสต์นัน้
ทรัสตีซง่ึ เป็ นผู้มอี ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรชำระบัญชีกองทรัสต์อำจจัดให้มผี ู้ชำระบัญชีทำหน้ำที่เป็ นผูช้ ำระ
บัญชี โดยดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ในสัญญำนี้ และพระรำชบัญญัติทรัสต์ อนึ่ง ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์จะได้รบั เงินคืนก็ต่อเมื่อกองทรัสต์มที รัพย์สนิ คงเหลือภำยหลังจำกได้หกั ค่ำใช้จ่ำยและชำระหนี้
ของกองทรัสต์เมื่อเลิกกองทรัสต์แล้วเท่ำนัน้ สำหรับกรณีกำรลดทุนชำระแล้วให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ดำเนินกำร
เฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยโดยดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำรตำมทีร่ ะบุไว้ในสัญญำนี้ และประกำศอื่น
ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตำมทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด

6.11.

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะโอนหน่ วยทรัสต์ได้ แต่ทงั ้ นี้จะต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ใน
ข้อ 7 แห่งสัญญำนี้

6.12.

สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ
6.12.1. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์สำมำรถนำหน่วยทรัสต์ไปจำนำได้ตำมกฎหมำยตำมหลักเกณฑ์และ
วิธกี ำรทีท่ รัสตีและ/หรือนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์กำหนด
6.12.2. ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิลงมติเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ ตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้ในสัญญำนี้
6.12.3. ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินคืนเมื่อมีกำรลดเงินทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 5 แห่งสัญญำนี้
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7.

การจัดทาสมุดทะเบี ยนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ การโอนหน่ วยทรัสต์และข้อจากัดการโอน และการออก
เอกสารแสดงสิ ทธิ

7.1.

ทรัสตีมหี น้ำทีจ่ ดั ให้มสี มุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอำจมอบหมำยให้ตลำดหลักทรัพย์ หรือผูไ้ ด้รบั
อนุญำตให้บริกำรเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ตำมพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ดำเนินกำรได้ โดยในกรณีทท่ี รัส
ตีเป็ นผู้จดั ทำสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์เอง ให้ทรัสตีปฏิบตั ใิ ห้เป็ นตำมสัญญำนี้ ประกำศ กร. 14/2555
และให้ป ฏิบ ัติต ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุ น ว่ำ ด้ว ยหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีกำรในกำร
ให้บริกำรเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์โดยอนุ โลม และในกรณีทรัสตีมอบหมำยให้บุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั ทำสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ให้ทรัสตีกำกับดูแลให้บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมำยดำเนินกำรจัดทำสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่ วยทรัสต์ตำม ประกำศ กร. 14/2555 หรือประกำศทีเ่ กีย่ วข้อง และสัญญำนี้ เว้นแต่มกี ำรจัดทำหลักฐำน
ตำมระบบและหลักเกณฑ์ของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์แล้ว

7.2.

สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ให้มรี ำยกำรอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
7.2.1.

รำยละเอียดทัวไป
่
(ก)
(ข)
(ค)

7.2.2.

ชื่อผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และทรัสตี
จำนวนหน่วยทรัสต์ มูลค่ำทีต่ รำไว้ ทุนชำระแล้ว และวัน เดือน ปี ทอ่ี อกหน่วยทรัสต์
ข้ อ จ ำ กั ด ใ น เ รื่ อ ง ก ำ ร โ อ น ใ น เ รื่ อ ง สั ด ส่ ว น ก ำ ร ถื อ ค ร อ ง ห น่ ว ย ท รั ส ต์ โ ด ย
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ญ
ั ชำติต่ำงด้ำว สัดส่วนกำรถือครองหน่วยทรัสต์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ผู้จ ัด กำรกองทรัส ต์ และทรัส ตี (ถ้ ำ มีก ำรถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ) หรือ สัด ส่ ว นกำรถื อ ครอง
หน่ ว ยทรัสต์อ่นื ใดตำมที่พระรำชบัญ ญัติท รัสต์ห รือ หลัก เกณฑ์ท่ีเ กี่ย วข้องที่สำนัก งำน
ก.ล.ต. ประกำศกำหนด และให้รวมถึงหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องที่ค ณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศกำหนด

รำยละเอียดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์แต่ละรำย
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ชื่อ สัญชำติ และทีอ่ ยู่ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เลขทีห่ น่วยทรัสต์ และ/หรือ เลขทีใ่ บหน่วยทรัสต์ (ถ้ำมี) และจำนวนหน่วยทรัสต์ทถ่ี อื
วัน เดือน ปี ทีล่ งทะเบียนเป็ นหรือขำดจำกกำรเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
วัน เดือน ปี ทีย่ กเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ำมี)
กำรจำนำ/ เพิกถอนจำนำ/ กำรอำยัด/ ปลดอำยัดหน่วยทรัสต์ (ถ้ำมี)

7.3.

เลขทีค่ ำร้องขอให้เปลีย่ นแปลงหรือจดแจ้งรำยกำรในสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์(ถ้ำมี) สมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่ ว ยทรัสต์ใ ห้สนั นิษฐำนไว้ก่อ นว่ำ ถูกต้อง และในกรณี ท่ที รัสตีไ ด้ดำเนิน กำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น
รวมทัง้ กำรให้สทิ ธิหรือกำรจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ตำมทีป่ รำกฏรำยชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ ตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตำมกฎหมำย ให้ถอื ว่ำทรัสตีได้ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำทีแ่ ล้ว

7.4.

ทรัสตีหรือนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิปฏิเสธกำรแสดงชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ในกรณีทก่ี ำร
ถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว้ในประกำศ ทจ. 49/2555 รวมถึงประกำศอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั หรือทีจ่ ะมีกำรแก้ไขเพิม่ เติมในอนำคต

7.5.

ทรัสตีหรือนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์จะทำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ หรือใบหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์สำมำรถใช้อำ้ งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้
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อนึ่ง หลักฐำนแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ หรือใบหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะออกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ตำมสัญญำนี้ให้มี
รำยละเอียดอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
7.5.1.

มีขอ้ มูลที่จำเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์สำมำรถใช้เป็ นหลักฐำนแสดงสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ และใช้อำ้ งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้

7.5.2.

มีขอ้ มูลของบุคคลต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัดกำรกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ นำย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์สำมำรถติดต่อกับบุคคลเหล่ำนัน้ ได้

7.5.3.

มีขอ้ มูลที่แสดงว่ำผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ไม่สำมำรถขำยคืนหรือไถ่ถอนหน่ วยทรัสต์ได้ และในกรณีท่มี ี
ข้อจำกัดสิทธิของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ต้องระบุขอ้ จำกัดสิทธิเช่นว่ำนัน้ ไว้ให้ชดั เจน

ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่
แทนหลักฐำนเก่ำที่สูญหำย ลบเลือน หรือชำรุดในสำระสำคัญ ทรัสตีต้องออกหรือดำเนินกำรให้มกี ำรออก
หลัก ฐำนแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ให้แก่ ผู้ถือหน่ ว ยทรั สต์ภำยในเวลำอันควร ทรัสตีมีสทิ ธิท่ีจะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ (ถ้ำมี) จำกกำรดำเนินกำรตำมคำร้องขอของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดงั กล่ำวได้ตำมจริง ในกำรลด
ทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ จะไม่มกี ำรเวนคืนใบหน่ วยทรัสต์เดิม และออกใบหน่ วยทรัสต์ใหม่อนั เนื่องมำจำก
กำรลดทุนดังกล่ำว
ตัวอย่ำงหลักฐำนแสดงสิทธิหรือใบหน่วยทรัสต์ ปรำกฏตำมเอกสารแนบ 5
7.6.

ข้อจำกัดกำรโอนหน่วยทรัสต์
หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทอ่ี อกตำมสัญญำนี้สำมำรถโอนได้โดยไม่มขี อ้ จำกัด เว้นแต่ (1) กำรโอนหน่ วยทรัสต์
นัน้ เป็ นเหตุให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ญ
ั ชำติต่ำงด้ำวถือหน่ วยทรัสต์ในกองทรัสต์เกินกว่ำร้อยละสีส่ บิ เก้ำ (49) ของ
จำนวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี ำหน่ำยได้ทงั ้ หมดตำมข้อ 17.1.2 แห่งสัญญำนี้ และ (2) กำรโอนหน่ วยทรัสต์นนั ้ เป็ นเหตุให้
สัดส่วนกำรถือหน่ วยทรัสต์ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ผู้จดั กำร
กองทรัสต์ ทรัสตี (ถ้ำมีกำรถือหน่ วย) และ/หรือผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์รำยใดรำยหนึ่ง รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน ไม่
เป็ นไปตำมข้อกำหนดทีร่ ะบุไว้ในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ภำยใต้บงั คับแห่ง
ข้อจำกัดกำรโอนหน่วยทรัสต์ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์สำมำรถโอนหน่วยทรัสต์ได้ดว้ ยวิธกี ำรดังต่อไปนี้
7.6.1.

วิธกี ำรโอนหน่วยทรัสต์ทม่ี ใี บหน่วยทรัสต์
กำรโอนหน่วยทรัสต์ทม่ี ใี บหน่วยทรัสต์ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหน่ วยทรัสต์ โดยระบุช่อื
ผูร้ บั โอนและลงลำยมือชื่อของผูโ้ อนกับผู้รบั โอน และส่งมอบใบหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผรู้ บั โอน กำรโอน
หน่ วยทรัสต์จ ะใช้ยนั กองทรัสต์ไ ด้เ มื่อทรัสตี หรือ บุ คคลที่ท รัสตีม อบหมำยให้เป็ นนำยทะเบีย น
หน่ วยทรัสต์ได้รบั คำร้องขอให้ลงทะเบียนกำรโอนหน่ วยทรัสต์แล้ว แต่จะใช้ยนั บุคคลภำยนอกได้
เมื่อทรัสตี หรือบุคคลที่ทรัสตีมอบหมำยให้เป็ นนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ได้ลงทะเบียนกำรโอน
หน่วยทรัสต์แล้ว ในกำรนี้ หำกทรัสตี หรือนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่ำกำรโอนหน่วยทรัสต์นนั ้ ไม่
ถูกต้องสมบูรณ์ ให้ทรัสตีหรือนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์แจ้งแก่ผยู้ ่นื คำร้องภำยในเจ็ด (7) วันนับแต่
วัน ที่ไ ด้ ร ับ ค ำร้ อ งขอ เพื่อ ด ำเนิ น กำรแก้ ไ ข ในกรณี ท่ีผู้ ร ับ โอนหน่ ว ยทรัส ต์ ป ระสงค์ จ ะได้ ใ บ
หน่ วยทรัสต์ใหม่ ให้รอ้ งขอต่อทรัสตี หรือนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์โดยทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อ
ของผูร้ บั โอนหน่วยทรัสต์และมีพยำนอย่ำงน้อยหนึ่ง (1) คนลงลำยมือชื่อรับรองลำยมือชื่อนัน้ พร้อม
ทัง้ เวนคืนใบหน่ วยทรัสต์เดิมหรือหลักฐำนอื่นให้แก่ทรัสตี หรือนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ ในกำรนี้
หำกทรัสตี หรือนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์เห็นว่ำกำรโอนหน่ วยทรัสต์นนั ้ ถูกต้องตำมกฎหมำย และ
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ตำมสัญญำนี้แล้ว ให้ทรัสตี หรือนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนกำรโอนหน่ วยทรัสต์ภำยในเจ็ด
(7) วันนับแต่วนั ได้รบั คำร้องขอและให้ทรัสตี หรือนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ออกใบหน่ วยทรัสต์ให้
ใหม่ภำยในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ได้รบั คำร้องขอนัน้ ทัง้ นี้ ผูโ้ อนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอน
หน่ วยทรัสต์ (ถ้ำมี) ตำมที่ทรัสตี หรือบุคคลที่ทรัสตีมอบหมำยให้เป็ นนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์
กำหนด
7.6.2.

วิธกี ำรโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบหน่วยทรัสต์
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทป่ี ระสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบหน่วยทรัสต์จะต้องปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์
ที่ระบุโดยนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ ผูโ้ อนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ำมี) ตำมทีน่ ำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์และ/
หรือตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ กำหนด

8.

การลงทุนของทรัสต์

กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 ตลอดจน
ประกำศ และคำสังที
่ เ่ กีย่ วข้องอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด หรือจะแก้ไข
เพิม่ เติมต่อไป
8.1.

กำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
8.1.1.

นโยบำยกำรลงทุนและประเภททรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะลงทุน
กองทรัส ต์ มีน โยบำยกำรลงทุ น ในทรัพ ย์ สิน หลัก ประเภทอสัง หำริ ม ทรัพ ย์ ห รือ สิท ธิก ำรเช่ ำ
อสังหำริมทรัพย์ และทรัพย์สนิ อันเป็ นส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำว ทัง้ นี้
ประเภทและชนิดของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์มีแผนจะลงทุนนัน้ เป็ นไปตำมแนวทำงกำรลงทุน และ
ประเภททรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุน ปรำกฏตำมเอกสารแนบ 6 โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรลงทุน
ดังนี้
(ก)

(ข)

(ค)

กองทรัสต์จะต้องลงทุนในอสังหำริมทรัพย์เพื่อได้มำซึง่ กรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครอง ทัง้ นี้
ในกรณีทเ่ี ป็ นกำรได้มำซึง่ สิทธิครอบครองต้องเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)

เป็ นกำรได้มำซึง่ อสังหำริมทรัพย์ทม่ี กี ำรออก น.ส. 3 ก.

(2)

เป็ น กำรได้ม ำซึ่ง สิท ธิก ำรเช่ ำ ในอสัง หำริม ทรัพ ย์ ท่ีมีก ำรออกตรำสำรแสดง
กรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.

อสังหำริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์ลงทุนและได้มำต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อ
พิพำทใดๆ เว้นแต่ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์และทรัสตีได้พจิ ำรณำโดยมีควำมเห็นเป็ นลำยลักษณ์
อักษรว่ำ กำรอยู่ภำยใต้บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรือกำรมีขอ้ พิพำทนัน้ ไม่กระทบต่อกำรหำ
ประโยชน์ จ ำกอสัง หำริม ทรัพ ย์ ด ัง กล่ ำ วอย่ ำ งมีนั ย ส ำคัญ และเงื่อ นไขกำรได้ ม ำซึ่ง
อสังหำริมทรัพย์นนั ้ ยังเป็ นประโยชน์แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
กำรทำสัญญำเพื่อให้ได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนนัน้ ต้องไม่มขี อ้ ตกลงหรือ
ข้อ ผู ก พัน ใด ๆ ที่อ ำจมีผ ลให้ก องทรัสต์ ไ ม่ สำมำรถจ ำหน่ ำ ยอสัง หำริม ทรัพ ย์ใ นรำคำ
ยุ ติ ธ รรม (ในขณะที่มี ก ำรจ ำหน่ ำ ย) เช่ น ข้อ ตกลงที่ ใ ห้ สิท ธิแ ก่ คู่ ส ัญ ญำในกำรซื้ อ
อสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีกำรกำหนดรำคำไว้แน่ นอนล่วงหน้ำ
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(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)

เป็ นต้น หรืออำจมีผลให้กองทรัสต์มหี น้ำทีม่ ำกกว่ำหน้ำที่ปกติทผ่ี ู้เช่ำพึงมีเมื่อสัญญำเช่ำ
สิน้ สุดลง
อสังหำริมทรัพย์ทไ่ี ด้มำต้องพร้อมจะนำไปจัดหำประโยชน์คดิ เป็ นมูลค่ำรวมกันไม่น้อยกว่ ำ
ร้อยละเจ็ดสิบห้ำ (75) ของมูลค่ำหน่วยทรัสต์ทข่ี ออนุญำตเสนอขำยรวมทัง้ จำนวนเงินกูย้ มื
(ถ้ำมี) ทัง้ นี้ กองทรัสต์อำจลงทุนในโครงกำรทีย่ งั ก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จได้ โดยมูลค่ำของเงิน
ลงทุนทีจ่ ะทำให้ได้มำและใช้พฒ
ั นำอสังหำริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อนำไปจัดหำประโยชน์
ต้องไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (ภำยหลังกำรเสนอขำย
หน่ วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่ำจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อกำรพัฒนำดังกล่ำว
โดยไม่กระทบกับควำมอยู่รอดของกองทรัสต์ดว้ ย
อสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนต้องผ่ำนกำรประเมินมูลค่ำตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)

เป็ นกำรประเมินมูลค่ำอย่ำงเต็มรูปแบบทีม่ กี ำรตรวจสอบเอกสำรสิทธิและเป็ นไป
เพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะในกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน เป็ นเวลำไม่เกินหก
(6) เดือนก่อนวันยื่นคำขออนุ ญำตเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ อย่ำงน้อยสอง (2) รำย และ

(2)

ผูป้ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ตำม (ก) ต้องเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.

อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ท่ี ก องทรั ส ต์ ไ ด้ ม ำต้ อ งมี มู ล ค่ ำ รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ห้ ำ ร้ อ ยล้ ำ น
(500,000,000) บำท ทัง้ นี้ ในกรณีทจ่ี ำนวนเงินทีจ่ ะได้จำกกำรระดมทุน ผ่ำนกำรเสนอขำย
หน่ วยทรัสต์น้อยกว่ำมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ปี ระสงค์จะลงทุน บริษัทฯต้องแสดงได้ว่ำมี
แหล่งเงินทุนอื่นเพียงพอทีจ่ ะทำให้ได้มำซึง่ อสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำว
ในกรณี ท่ี ก องทรั ส ต์ จ ะลงทุ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม ำซึ่ ง สิ ท ธิ ค รอบครองโดยกำรเช่ ำ ช่ ว ง
อสังหำริมทรัพย์ หรือ เช่ำอำคำร หรือ โรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้ำงทีผ่ ใู้ ห้เช่ำมิได้เป็ นเจ้ำของ
กรรมสิท ธิต์ ำมโฉนดที่ดิน หรือผู้มีส ิท ธิค รอบครองตำมหนัง สือ รับ รองกำรท ำประโยชน์
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มมี ำตรกำรป้องกันควำมเสีย่ งหรือกำรเยียวยำควำมเสียหำยที่
อำจจะเกิดขึน้ กับกองทรัสต์อนั เนื่องมำกจำกกำรลงทุนเพื่อให้ได้มำซึง่ สิทธิครอบครองโดย
กำรเช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย์ หรือ เช่ำอำคำร หรือ โรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้ำงทีผ่ ใู้ ห้เช่ำมิได้
เป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิหรื
์ อผูม้ สี ทิ ธิครอบครองตำมหนังสือรับรองกำรทำประโยชน์ เช่น จัด
ให้มบี ริษทั ประกันภัยเป็ นผูร้ บั ประกันควำมเสียหำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรบอกเลิกสัญญำ
ของเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์หรือผู้มสี ทิ ธิครอบครองดังกล่ำว จัดให้มกี ำรจำนองเพื่อเป็ น
ประกันกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำ จัดให้มขี อ้ ตกลงกระทำกำรจำกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อรับรอง
กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำและชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่กองทรัสต์ จัดให้มกี ำรรับประกันกำร
ปฏิบ ัติต ำมสัญ ญำโดยกำรวำงหลัก ทรัพ ย์เ พื่อ เป็ น หลัก ประกัน จัด ให้มีข้อ สัญ ญำหรือ
ข้อ ตกลงที่ใ ห้สิท ธิก องทรัส ต์ ส ำมำรถเข้ำ ไปแก้ ไ ขกำรผิด สัญ ญำโดยตรงกับ เจ้ ำ ของ
กรรมสิทธิได้
์ เป็ นต้นและผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ต้องจัดให้มกี ำรเปิ ดเผยควำมเสีย่ งให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทรำบ โดยระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลถึงผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ กับผล
ประกอบกำรของกองทรัสต์หำกเจ้ำของกรรมสิทธิตำมโฉนดที
ด่ นิ หรือผูม้ สี ทิ ธิครอบครอง
์
ตำมหนังสือรับรองกำรทำประโยชน์บอกเลิกสัญญำ
ในกรณีทก่ี องทรัสต์ได้มำซึง่ กรรมสิทธิในอสั
์ งหำริมทรัพย์ และผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ประสงค์
จะจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำวโดยกำรให้เช่ำแก่เจ้ำของเดิม ผูจ้ ดั กำร
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กองทรัสต์ตอ้ งกำหนดค่ำเช่ำทีเ่ รียกเก็บจำกเจ้ำของเดิมในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมเนียมทำงค้ำ
ปกติเสมือนเป็ นกำรทำธุรกรรมกับคู่คำ้ ทัวไปที
่ เ่ ป็ นบุคคลภำยนอก
นอกจำกนี้ กองทรัสต์ยงั อำจทำกำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์โดยทำงอ้อม โดยเป็ นกำร
ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ผ่ำนกำรถือหุ้นในบริษัทที่จดั ตัง้ ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดำเนินกำรใน
ลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ โดยกำรลงทุนดังกล่ำวจะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

(ข)

8.1.2.

กองทรัสต์ตอ้ งถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบเก้ำ (99) ของจำนวนหุน้ ที่
จำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมด และไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบเก้ำ (99) ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั นัน้
แสดงได้ว่ำมีมำตรกำรหรือกลไกที่จะทำให้ทรัสตีและผู้จดั กำรกองทรัสต์สำมำรถดูแลและ
ควบคุม ให้บริษัทดังกล่ำวมีกำรประกอบกิจกำรเป็ นไปตำมสัญญำนี้ และหลักเกณฑ์ใน
ประกำศ ทจ. 49/2555 และประกำศอื่นที่เกี่ยวข้อง ในทำนองเดียวกับกรณีท่กี องทรัสต์
ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักนัน้ โดยตรง

ข้อจำกัดกำรลงทุน
กองทรัสต์ไม่มีนโยบำยในกำรลงทุนทรัพย์สนิ อื่นใดนอกเหนือจำกประเภททรัพย์สนิ ที่มกี ำรระบุ
เอำไว้ในสัญญำฉบับนี้

8.1.3.

วิธกี ำรได้มำและจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
(ก)

กำรได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
(1)

กำรได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตอ้ งดำเนินกำรดังต่อไปนี้




ตรวจสอบหรือสอบทำน (กำรทำ Due Diligence) ข้อมูลและสัญญำต่ำง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ (ถ้ำมี) ในเรื่องต่อไปนี้ เช่น
- สภำพของอสังหำริมทรัพย์ เช่น สภำพทีต่ งั ้ ทำงเข้ำออก โอกำสใน
กำรจัดหำรำยได้และภำระผูกพันต่ำง ๆ ของอสังหำริมทรัพย์นนั ้
- ข้อมูลกฎหมำยของอสังหำริมทรัพย์ทจ่ี ะลงทุน และควำมสำมำรถ
ของคู่ ส ัญ ญำในกำรเข้ำ ท ำนิ ติ ก รรม ตลอดจนควำมครบถ้ ว น
ถูกต้อง และบังคับได้ตำมกฎหมำยของเอกสำรสิทธิหรือเอกสำร
สัญญำทีเ่ กีย่ วข้อง
- ข้อมูลด้ำนกำรเงินของอสังหำริมทรัพย์และควำมเหมำะสมอื่น ๆ
ในกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์นัน้ เป็ นต้น โดยในกรณีทเ่ี จ้ำของ
ผู้ใ ห้เ ช่ ำ หรือ ผู้โ อนสิท ธิก ำรเช่ ำ อสัง หำริม ทรัพ ย์เ ป็ น ผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ผูจ้ ดั กำร
กองทรัส ต์ จ ะจัด ให้มีท่ีป รึก ษำทำงกำรเงิน ซึ่ง ทรัส ตี ย อมรับ ให้
ควำมเห็นทีเ่ กีย่ วกับกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลดังกล่ำวด้วย
ทัง้ นี้ กำรตรวจสอบและสอบทำนทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์เป็ นไป
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจลงทุนและกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ หลักอย่ ำงน้ อยตำมข้อก ำหนดในข้อ 11.1 แห่ ง
สัญญำนี้
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(2)

ในกรณีท่กี องทรัสต์จะลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ในลักษณะที่
เป็ นกำรเช่ำช่วง จะจัดให้มมี ำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือกำรเยียวยำ
ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น จำกกำรผิดสัญญำเช่ำ หรือกำรไม่สำมำรถ
บังคับตำมสิทธิในสัญญำเช่ำ
วิเครำะห์และศึกษำควำมเป็ นไปได้และควำมเหมำะสมในกำรซื้อ เช่ำ
หรื อ จ ำหน่ ำยอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ โอน หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ
อสังหำริมทรัพย์ โดยผู้จดั กำรกองทรัสต์จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำ ย
สำหรับงำนดังกล่ำว

กำรได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้






ในด้ำนสำระของรำยกำร เป็ นธุรกรรมทีเ่ ข้ำลักษณะดังต่อไปนี้
- เป็ นไปตำมสัญญำนี้และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
- เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์
- สมเหตุสมผลและใช้รำคำทีเ่ ป็ นธรรม
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำทำธุรกรรมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทรัสต์ (ถ้ำมี) อยู่
ในอัตรำทีเ่ ป็ นธรรมและเหมำะสม
- ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในกำรเข้ำทำธุรกรรมไม่มสี ว่ นร่วมในกำร
ตัดสินใจเข้ำทำธุรกรรมนัน้
ในด้ำนระบบในกำรอนุมตั ิ ต้องผ่ำนกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
- ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกทรัสตีวำ่ เป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตำมสัญญำนี้
และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
- ในกรณีท่เี ป็ นกำรได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักที่มมี ูลค่ำตัง้ แต่ร้อยละสิบ
(10) ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ขน้ึ ไป ต้องได้รบั อนุ มตั ิ
จำกคณะกรรมกำร (Board of Directors) ของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
ด้วย
- ในกรณี ท่ีเ ป็ น กำรได้ม ำซึ่ง ทรัพ ย์สิน หลัก ที่มีมูลค่ ำ ตัง้ แต่ ร้อ ยละ
สำมสิบ (30) ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ขน้ึ ไป ต้อง
ได้รบั มติของที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ ำ สำมในสี่ (3 ใน 4) ของจ ำนวนเสี ย งทั ง้ หมดของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ทม่ี ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
- กำรคำนวณมูลค่ำของทรัพย์สนิ ตำมข้อนี้ จะคำนวณตำมมูลค่ำกำร
ได้ม ำซึ่ง ทรัพ ย์สนิ ทัง้ หมดของแต่ ละโครงกำรที่ท ำให้ก องทรัสต์
พร้อมจะหำรำยได้ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงกำรนัน้
ด้วย
กระบวนกำรขอควำมเห็นชอบจำกทรัสตีหรือกำรขอมติท่ปี ระชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์และทรัสตีมหี น้ำทีด่ งั ต่อไปนี้
- หน้ ำ ที่ข องผู้ จ ัด กำรกองทรัส ต์ ใ นกำรจัด มีใ ห้เ อกสำรขอควำม
เห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี แสดงควำมเห็นของ
ตนเกี่ยวกับลักษณะธุรกรรมกำรได้มำซึ่งทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติม
พร้อมทัง้ เหตุผลและข้อมูลประกอบทีช่ ดั เจน
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- หน้ ำ ที่ข องทรัสตีใ นกำรเข้ำ ร่ ว มประชุม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์เ พื่อ ให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่ำเป็ นไปตำม
สัญญำนี้และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่
(ข)

กำรจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
กำรจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตอ้ งดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1)

ก่อนกำรจำหน่ ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์จดั ให้มกี ำรประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สนิ หลักตำมข้อ 11.1 แห่งสัญญำนี้

(2)

กำรจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้




8.2.

กำรจำหน่ำยไปจะกระทำโดยเปิ ดเผย มีสำระของรำยกำร มีระบบในกำร
อนุ มตั ิ และมีกระบวนกำรขอควำมเห็นชอบจำกทรัสตีหรือกำรขอมติท่ี
ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1.3(ก)(2) แห่ง
สัญญำนี้ โดยอนุโลม
กำรจ ำหน่ ำ ยทรัพ ย์สิน หลัก ที่เ ข้ำ ลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี้ นอกจำกจะต้อ ง
เป็ นไปตำมข้อกำหนดในเรื่องกำรจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีร่ ะบุไว้ใน
วรรคก่อน ยังต้องเป็ นกรณีทเ่ี ป็ นเหตุจำเป็ นและสมควร โดยได้รบั อนุ มตั ิ
จำกคณะกรรมกำร (Board of Directors) ของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ดว้ ย
- กำรจ ำหน่ ำ ยทรั พ ย์ สิ น หลั ก ก่ อ นครบหนึ่ ง (1) ปี นั บ แต่ ว ั น ที่
กองทรัสต์ได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักนัน้
- กำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์ได้มำซึง่ กรรมสิทธิให้
์ แก่เจ้ำ
ของเดิม

นอกเหนือจำกกำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก กองทรัสต์มนี โยบำยจะลงทุนหรือมีไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ อื่นดังต่อไปนี้
8.2.1.

ประเภทของทรัพย์สนิ อื่นทีก่ องทรัสต์มนี โยบำยจะลงทุนหรือมีไว้ มีดงั ต่อไปนี้
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)

พันธบัตรรัฐบำล
ตั ๋วเงินคลัง
พัน ธบั ต รหรื อ หุ้ น กู้ ท่ี ร ั ฐ วิ ส ำหกิ จ หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ มี ก ฎหมำยเฉพำะจัด ตั ง้ ขึ้ น เป็ น
ผู้ออก และมีกระทรวงกำรคลังเป็ นผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มี
เงื่อนไข
เงินฝำกในธนำคำร หรือบรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อำศัย
บัต รเงิ น ฝำกที่ ธ นำคำรหรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น เป็ น ผู้ อ อก โดยไม่ มี ลัก ษณะของสัญ ญำ
ซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง
ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญำใช้เงินทีธ่ นำคำร บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์เป็ นผู้
ออก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล หรือผูค้ ้ำประกัน โดยไม่มลี กั ษณะของสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง
โดยกำรรับรอง รับอำวัล หรือค้ำประกัน แล้วแต่กรณี ตำม (ฉ) ต้องเป็ นกำรรับรองตลอดไป
รับอำวัลทัง้ จำนวน หรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบีย้ เต็มจำนวนอย่ำงไม่มเี งื่อนไข
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(ช)

(ซ)
(ฌ)

(ญ)

หน่ วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรแห่งหนี้
หรือกองทุนรวมอื่นทีม่ นี โยบำยกำรลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้หรือเงินฝำก ทัง้ นี้ในกรณีท่ี
เป็ นหน่วยลงทุนของต่ำงประเทศ ต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1)

เป็ น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ ำ งประเทศที่อ ยู่ภ ำยใต้ก ำรก ำกับ ดูแ ลของ
หน่ วยงำนกำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์และตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมำชิก
สำมัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
หรือเป็ นหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศทีม่ กี ำรซือ้ ขำยในตลำดซือ้ ขำย
หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมำชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)

(2)

กองทุนรวมต่ ำงประเทศนัน้ มีนโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทและชนิด
เดียวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์สำมำรถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ

(3)

กองทุนรวมต่ำงประเทศนัน้ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่

หน่ ว ยลงทุนของกองทุนรวมอสัง หำริมทรัพย์ หรือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์อ่นื ทัง้ นี้
เฉพำะทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย
ตรำสำรของ Real Estate Investment Trust ที่จดั ตัง้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
ไม่ว่ำกองทรัสต์นนั ้ จะจัดตัง้ ในรูปบริษทั กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ทัง้ นี้ ต้ องมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1)

Real Estate Investment Trust นัน้ จัดตัง้ ขึน้ สำหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และอยู่ภำยใต้
กำรก ำกับ ดูแ ลของหน่ ว ยงำนที่ก ำกับ ดู แ ลด้ำ นหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดซื้อ ขำย
หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมำชิกสำมัญของ International Organization of Securities
Commissions (IOSCO)

(2)

มีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ หุ้นสำมัญของบริษทั ที่มี
รำยชื่อ อยู่ใ นหมวดพัฒ นำอสัง หำริม ทรัพ ย์ใ นตลำดซื้อ ขำยหลัก ทรัพ ย์ท่ีเ ป็ น
สมำชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) หรือหุน้ สำมัญของบริษทั
ทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กบั หมวดพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

(3)

มีกำรซือ้ ขำยในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมำชิกของ World Federation of
Exchanges (WFE) หรือมีกำรรับซือ้ คืนโดยผูอ้ อกตรำสำร

สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เฉพำะกรณีท่ที ำสัญญำโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันควำมเสีย่ ง
ของกองทรัสต์

8.2.2.

อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ในประกำศเกีย่ วกับอัตรำส่วน
กำรลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทัว่ ไปที่ออกตำมมำตรำ 117 และมำตรำ 126(4) แห่ ง
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์โดยอนุโลม

8.2.3.

ในกรณีท่ลี ูกหนี้ตำมตรำสำรที่กองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชำระหนี้ หรือมีพฤติกำรณ์ว่ำจะไม่สำมำรถ
ชำระหนี้ได้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ในเรื่องเดียวกันที่กำหนดไว้สำหรับ
กองทุนรวมทัวไปที
่ อ่ อกตำมมำตรำ 117 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์โดยอนุโลม
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8.2.4.

ในกรณีท่ที รัสตีจดั กำรทรัพย์สนิ อื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สนิ หลักด้วยตนเอง ทรัสตีต้องจัดให้มมี ำตรกำร
อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)

8.3.

9.

มีก ำรแบ่ ง แยกหน่ ว ยงำนที่ท ำหน้ ำ ที่จ ัด กำรลงทุ น ในทรัพ ย์ สิน อื่น ดัง กล่ ำ วออกจำก
หน่วยงำนซึง่ ทำหน้ำทีท่ อ่ี ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือควำมขัดแย้งใน
กำรปฏิบตั หิ น้ำที่
มีมำตรกำรป้องกันกำรล่วงรูข้ อ้ มูลภำยใน โดยต้องแยกหน่ วยงำนและบุคลำกรทีท่ ำหน้ำที่
จัด กำรลงทุ น ในทรัพ ย์สิน อื่น ดัง กล่ ำวออกจำกหน่ วยงำนและบุ คลำกรอื่น ที่มีโ อกำสใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำว

กองทรัสต์อำจลงทุนในหุน้ ของนิตบิ ุคคลซึ่งเป็ นผู้เช่ำทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ได้เมื่อเป็ นไปตำมเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
8.3.1.

สัญญำเช่ำกำหนดค่ำเช่ำโดยอ้ำงอิงกับผลประกอบกำรของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์

8.3.2.

เป็ นกำรลงทุนในหุน้ ทีใ่ ห้สทิ ธิพเิ ศษเพื่อประโยชน์ในกำรอนุ มตั กิ ำรดำเนินงำนบำงประกำรของนิติ
บุคคล (Golden Share) ตำมทีไ่ ด้กำหนดไว้ในข้อบังคับของนิตบิ ุคคลนัน้ ไม่เกินหนึ่ง (1) หุน้

การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์

กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ตอ้ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
9.1.

กองทรัสต์จะจัดหำผลประโยชน์โดยกำรให้ใช้พน้ื ทีแ่ ละให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ และกำรให้บริกำรทีเ่ กีย่ วเนื่อง
กับกำรให้ใช้พน้ื ทีแ่ ละกำรให้เช่ำเท่ำนัน้ ห้ำมมิให้กองทรัสต์ดำเนินกำรในลักษณะใดทีเ่ ป็ นกำรใช้กองทรัสต์เข้ำ
ดำเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยำบำล เป็ นต้น

9.2.

ในกรณีทก่ี องทรัสต์จะให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์แก่บุคคลทีจ่ ะนำอสังหำริมทรัพย์นนั ้ ไปประกอบธุรกิจทีก่ องทรัสต์
ไม่สำมำรถดำเนิ น กำรได้เ อง เช่น ธุ รกิจโรงแรม หรือ ธุร กิจ โรงพยำบำล เป็ นต้น นัน้ จะต้อ งมีข้อ ตกลงที่
กำหนดค่ำเช่ำส่วนใหญ่เป็ นจำนวนที่แน่ นอนไว้ล่วงหน้ำ และหำกจะมีส่วนที่อำ้ งอิงกับผลประกอบกำรของผู้
เช่ำ จำนวนเงินค่ำเช่ำสูงสุดทีอ่ ำ้ งอิงกับผลประกอบกำรนัน้ จะไม่เกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ (50) ของจำนวนเงินค่ำ
เช่ำทีก่ ำหนดไว้แน่นอนล่วงหน้ำ

9.3.

ห้ำมมิให้ผู้จ ัดกำรกองทรัสต์ใ ห้ ใช้พ้ืนที่หรือให้เ ช่ำอสังหำริมทรัพย์แก่ บุคคลที่มีเหตุ อนั ควรสงสัยว่ำ จะน ำ
อสังหำริมทรัพย์นนั ้ ไปใช้ประกอบธุรกิจทีข่ ดั ต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยกำรให้เช่ำในแต่ละครัง้
กองทรัส ต์ ต้ อ งจัด ให้ มี ข้ อ ตกลงเพื่ อ ให้ ก องทรัส ต์ ส ำมำรถเลิ ก สัญ ญำเช่ ำ ได้ ห ำกปรำกฏว่ ำ ผู้ เ ช่ ำ น ำ
อสังหำริมทรัพย์ไปใช้ในกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำว

9.4.

ผู้จ ัดกำรกองทรัสต์จ ะดูแลรักษำทรัพ ย์สนิ หลักให้อยู่ในสภำพดีพร้อ มต่ อกำรจัดหำรำยได้ โดยผู้จ ัดกำร
กองทรัสต์มหี น้ำทีจ่ ดั ให้มกี ำรประกันภัยในวงเงินทีท่ รัสตีเห็นว่ำเพียงพอและเหมำะสมทีท่ ำให้ทรัพย์สนิ ของ
กองทรัส ต์ คืน กลับ สภำพเดิม เพื่อ ให้ก องทรัส ต์ ส ำมำรถจัด หำผลประโยชน์ ไ ด้เ หมือ นเดิม และได้ร ับ
ผลตอบแทนไม่น้อยกว่ำเดิมตลอดระยะเวลำทีก่ องทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก

9.5.

กำรประกันภัยตำมข้อ 9.4 แห่งสัญญำนี้ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์จดั ให้มกี ำรประกันภัยทีค่ รอบคลุมถึงวินำศภัยที่
อำจเกิดขึน้ กับอสังหำริมทรัพย์ในวงเงินประกันภัยซึง่ ไม่น้อยกว่ำจำนวนต้นทุนทดแทนหรือต้นทุนเปลีย่ นแทน
เต็มจำนวน (Full Replacement Cost) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) และกำร
ประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกทีอ่ ำจได้รบั ควำมเสียหำยจำกอสังหำริมทรัพย์หรือจำกกำรดำเนินกำร
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ในอสังหำริมทรัพย์ในวงเงินเพียงพอและเหมำะสม ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะดำเนิ นกำรให้ทรัสตีในนำมของ
กองทรัสต์ และ/หรือผูใ้ ห้กใู้ นกรณีทก่ี องทรัสต์กยู้ มื เงิน (ถ้ำมี) เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์และผูเ้ อำประกันภัยร่วมใน
กำรประกันดังกล่ำว (เว้นแต่ ประกันภัยควำมรับผิดต่ อบุคคลภำยนอก) หรือ ในกรณีท่กี องทรัสต์จะลงทุน
เพื่อให้ได้มำซึง่ สิทธิครอบครองโดยเช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย์ หรือ เช่ำ พืน้ ทีอ่ ำคำร หรือ โรงเรือน หรือสิง่ ปลูก
สร้ำง ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนมีกำรประกันภัยในวงเงินที่
เหมำะสม และหำกทรัสตีใ นนำมของกองทรัสต์ มิไ ด้เ ป็ น ผู้ร ับ ผลประโยชน์ แ ละผู้เ อำประกัน ภัย ในกำร
ประกันภัยดังกล่ำว เนื่องจำกเหตุใดๆ เช่นกำรเข้ำเป็ นผู้รบั ผลประโยชน์และผู้เอำประกัน ภัยดังกล่ำวขัดกับ
ข้อกำหนดในสัญญำเช่ำหลัก ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำมีมำตรกำรหรือกลไกทีเ่ หมำะสม
เพียงพอในกำรนำเงินค่ำสินไหมทดแทนมำสร้ำงทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนขึน้ ใหม่เพื่อให้หำประโยชน์ได้
ต่อไป และ/หรือชดเชยให้แก่กองทรัสต์สำหรับกำรขำดประโยชน์ในกำรครอบครองทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ำ
ลงทุน
9.6.

ในกรณี ท่ีก องทรัส ต์ ไ ด้ ม ำซึ่ง กรรมสิท ธิใ์ นอสัง หำริม ทรัพ ย์ และผู้ จ ัด กำรกองทรัส ต์ ป ระสงค์ จ ะจัด หำ
ผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำวโดยกำรให้เช่ำแก่เจ้ำของเดิม ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ต้องกำหนดค่ำเช่ำ
ทีเ่ รียกเก็บจำกเจ้ำของเดิมในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมเนียมทำงค้ำปกติเสมือนเป็ นกำรทำธุรกรรมกับคู่คำ้ ทัวไปที
่
่
เป็ นบุคคลภำยนอก

9.7.

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะต้องดำเนินกำรให้ อย่ำงน้อยร้อยละ 75 ของรำยได้ทงั ้ หมดของกองทรัสต์เกิดจำกกำร
จัดหำประโยชน์ จำกอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ในแต่ละรอบระยะเวลำบัญ ชีประจำปี เว้นแต่ กรณีรอบ
ระยะเวลำบัญชีประจำปี แรกและประจำปี สดุ ท้ำยของปี ทส่ี น้ิ สุดสัญญำนี้

10.

การกู้ยืมเงิ นและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์

10.1.

กองทรัสต์จะกูย้ มื เงินได้แต่เฉพำะกำรกูย้ มื เงินเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
10.1.1. กูย้ มื เงินเพื่อลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม
10.1.2. กูย้ มื เงินเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
10.1.3. กู้ยมื เงินเพื่อนำมำใช้เพื่อกำรดูแล ซ่อมบำรุงรักษำ หรือปรับปรุงทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ได้แก่
อสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรืออสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ มสี ทิ ธิกำรเช่ำให้อยู่ในสภำพดีและ
พร้อ มน ำไปจัด หำผลประโยชน์ หรือ สอดคล้อ งกับ สภาพตลาดหรือ ความต้อ งการของลูก ค้า ที่
เปลีย่ นแปลงไป
10.1.4. กู้ยืมเงินเพื่อต่ อเติมหรือก่อสร้ำงอำคำรเพิ่มเติมบนที่ดนิ ที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็ นของกองทรัสต์หรือที่
กองทรัสต์มสี ทิ ธิกำรเช่ำเพื่อประโยชน์ในกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือสอดคล้องกับ
สภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
10.1.5. กูย้ มื เงินเพื่อชำระเงินกูย้ มื หรือภำระผูกพันของกองทรัสต์
10.1.6. เหตุจำเป็ นอื่นใดตำมทีผ่ ู้จดั กำรกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อบริหำรจัดกำรกองทรัสต์และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

10.2.

กองทรัสต์สำมำรถกูย้ มื เงินได้ดว้ ยวิธกี ำรดังต่อไปนี้
10.2.1. กำรขอสินเชื่อจำกธนำคำรพำณิชย์ สถำบันกำรเงิน บริษทั ประกันชีวติ บริษทั ประกันวินำศภัย และ/
หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ำมำรถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ ทัง้ นี้โดยไม่ขดั กับกฎหมำย ประกำศ คำสัง่
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ใด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำนักงำน ก.ล.ต. หรือหน่ วยงำนกำกับ
ดูแลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องประกำศกำหนด
10.2.2. กำรออกตรำสำรหรือ หลัก ทรัพ ย์หรือเข้ำทำสัญญำที่มีลกั ษณะเป็ นกำรกู้ยืม ทัง้ นี้ โดยไม่ข ดั กับ
กฎหมำย ประกำศ คำสังใด
่ หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน
ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
10.3.

สัดส่วนกำรกูย้ มื เงินต้องไม่เกินอัตรำส่วนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ และตามทีก่ ฎหมายกาหนด เว้นแต่กำร
เกินอัตรำส่วนดังกล่ำวมิได้เกิดจำกกำรกูย้ มื เงินเพิม่ เติม
10.3.1. ร้อยละสำมสิบห้ำ (35) ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
10.3.2. ร้อ ยละหกสิบ (60) ของมูลค่ ำ ทรัพ ย์สิน รวมของกองทรัสต์ ในกรณี ท่ีก องทรัสต์มีอ ัน ดับ
ควำมน่ ำ เชื่อ ถือ อยู่ ใ นอัน ดับ ที่ส ำมำรถลงทุ น ได้ (Investment Grade)
ซึ่ง เป็ น อัน ดับ
ควำมน่ ำเชื่อถือครัง้ ล่ำสุดที่ได้รบั กำรจัดอันดับโดยสถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือที่ได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ไม่เกินหนึ่ง (1) ปี ก่อนวันกูย้ มื เงิน
กำรกูย้ มื เงินตำมข้อนี้ ให้หมำยควำมรวมถึงกำรออกตรำสำรหรือหลักทรัพย์หรือเข้ำทำสัญญำไม่ว่ำในรูปแบบ
ใดทีม่ คี วำมมุ่งหมำยหรือเนื้อหำสำระทีแ่ ท้จริง (Substance) เข้ำลักษณะเป็ นกำรกูย้ มื เงิน

10.4.

กำรก่อภำระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ให้กระทำได้เฉพำะกรณีทจ่ี ำเป็ นและเกีย่ วข้องกับกำรบริหำร
จัดกำรทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี้
10.4.1. กำรก่ อ ภำระผู ก พัน ซึ่ง เกี่ย วเนื่ อ งกับ กำรท ำข้อ ตกลงหลัก ที่ก องทรัส ต์ส ำมำรถกระท ำได้ต ำม
ข้อกำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 รวมทัง้ ประกำศอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศกำหนด เช่น กำรนำทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันกำรชำระเงินกู้ยมื ตำม
สัญญำนี้ และตามทีก่ ฎหมายกาหนด
10.4.2. กำรก่อภำระผูกพันที่เป็ นเรื่องปกติในทำงพำณิชย์หรือเป็ นเรื่องปกติในกำรทำธุรกรรมประเภท
นัน้ ๆ

10.5.

วิธกี ำรกูย้ มื เงินหรือกำรก่อภำระผูกพัน
กองทรัสต์จะกูย้ มื เงินหรือก่อภำระผูกพันได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์เป็ นสำคัญ และปฏิบตั ิ
ตำมหลักเกณฑ์วธิ กี ำรกูย้ มื เงินหรือกำรก่อภำระผูกพันดังต่อไปนี้
10.5.1. ผู้จดั กำรกองทรัสต์ จะพิจำรณำถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมในกำรกู้ยืมเงินหรือก่อภำระ
ผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และพิจำรณำถึงหลักเกณฑ์และวิธกี ำรในกำรกูย้ มื เงินหรือก่อ
ภำระผูกพัน จำกนัน้ นำเสนอต่ อทรัสตี เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิเป็ นกรณีไป ในกำรนี้ ทรัสตีสำมำรถ
นำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมตั ไิ ด้ตำมทีท่ รัสตีเห็นสมควร
10.5.2. ทรัสตีเป็ นผู้ลงนำมผูกพันกองทรัสต์ในกำรเข้ำทำสัญญำเพื่อกู้ยมื เงินหรือก่อภำระผูกพันเหนือ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
10.5.3. กรณีทก่ี องทรัสต์ตอ้ งจัดหำหลักประกันสำหรับกำรกูย้ มื เงิน ในกำรกูย้ มื เงิน และจัดหำหลักประกัน
ดังกล่ำวกองทรัสต์ต้องได้รบั อนุ มตั ิจำกทีป่ ระชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ เว้นแต่ในกรณีท่ี (1) กำร
จัดหำหลักประกันดังกล่ำวไม่มผี ลเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงวงเงินหลักประกันที่กองทรัสต์เคยให้ไว้
23

สำหรับกำรกู้ยืม เงินในครัง้ ก่ อนหน้ ำ หรือ ไม่ เ ป็ น กำรเปลี่ย นแปลงวงเงินที่ทำให้ห ลัก ประกัน ที่
กองทรัสต์จะให้แก่เจ้ำหนี้ของกองทรัสต์มจี ำนวนลดลง หรือ (2) ผูใ้ ห้กหู้ รือเจ้ำหนี้รำยเดิมโอนสิทธิ
เรียกร้องตำมสัญญำกูย้ มื เงิน และ/หรือ หลักประกันทีม่ อี ยู่แล้วแต่เดิมให้ผู้ รบั โอนสิทธิเรียกร้องซึ่ง
เป็ นผูใ้ ห้กหู้ รือเจ้ำหนี้รำยใหม่
10.5.4. กรณีท่กี องทรัสต์กู้ยืมเงินเพื่อนำมำใช้เพื่อกำรดูแล ซ่อมบำรุงรักษำ หรือปรับปรุงทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ตำมข้อ 10.1.3 แห่งสัญญำนี้ หรือต่อเติมหรือก่อสร้ำงอำคำรเพิม่ เติมบนทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่แล้ว
ซึง่ เป็ นของกองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มสี ทิ ธิกำรเช่ำเพื่อประโยชน์ในกำรจัดหำผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ตำมข้อ 10.1.4 แห่งสัญญำนี้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ต้องคำนึงถึงกำหนดเวลำเช่ำทีเ่ หลืออยู่
ตำมสัญญำเช่ำด้วย
10.5.5. ในกรณีทก่ี องทรัสต์จะมีกำรกูย้ มื เงิน ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์มหี น้ำทีใ่ นเรื่องดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)

(ค)

10.6.

กำรเปิ ดเผยจำนวนเงินกูย้ มื และเงินกันสำรองเพื่อชำระหนี้ตำมสัญญำกูย้ มื เงินหรือตำมทีม่ ี
ภำระผูกพันจำกกำรกู้ยืมเงินในแต่ ละปี จนกว่ำจะชำระหนี้เสร็จสิ้น (ถ้ำมี) ในแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลและหนังสือชีช้ วน และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ของกองทรัสต์
กำรกำหนดวงเงินกันสำรองตำม (ก) ที่เหมำะสม โดยคำนึงถึงจำนวนเงินกู้ยมื หรือภำระ
ผูกพันจำกกำรกู้ยมื เงินและระยะเวลำกำรชำระหนี้ ผลกระทบต่อกำรจ่ำยประโยชน์ตอบ
แทนแก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ และสถำนะเงิ น สดที่ เ กิด จำกกำรขำดทุ น ที่ ย ัง ไม่ เ กิ ด ขึ้น
(unrealized loss) จำกกำรประเมินค่ำหรือกำรสอบทำนกำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์
กำรก ำหนดให้ ก องทรั ส ต์ อ ำจน ำวงเงิ น กั น ส ำรองของรอบระยะเวลำบั ญ ชี ใ ด
ทีม่ สี ภำพคล่องไม่เพียงพอที่จะกันเงินสำรอง ไปรวมเพื่อกำรกันสำรองในรอบระยะเวลำ
บัญชีถดั ๆ ไป

กำรกูย้ มื เงินหรือกำรก่อภำระผูกพันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของทรัสตี
กองทรัสต์อำจกู้ยืมเงินโดยกำรขอสินเชื่อจำกธนำคำรพำณิชย์ สถำบันกำรเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัท
ประกันภัย และ หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดที่สำมำรถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ /หรือเข้ำทำสัญญำที่มลี กั ษณะเป็ น
กำรกู้ยืม ก่ อภำระผูก พันแก่ท รัพย์สนิ ของกองทรัสต์ หรือท ำธุร กรรมที่ เกี่ยวข้องกับบุ คคลที่เ กี่ย วโยงกัน
ของทรัสตีได้ ตำมหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน ก.ล.ต.ประกำศกำหนด และหลักเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้องอื่นใดทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน ก.ล.ต. จะได้ประกำศกำหนดต่อไป

11.

มูลค่าทรัพย์สิน และ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

11.1.

กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ
11.1.1. ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มหี น้ำทีใ่ นกำรแต่งตัง้ ผูป้ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ โดยผูป้ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ นัน้
ต้องเป็ นบุ คคลที่ไ ด้ร ับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมประกำศสำนัก งำน ก.ล.ต. ที่
เกีย่ วกับกำรให้ควำมเห็นชอบบริษทั ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ และผูป้ ระเมินหลัก
11.1.2. กำรประเมินมูลค่ำต้องไม่กระทำโดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ รำยเดียวกันติดต่อกันเกินสอง (2)
ครัง้
11.1.3. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องประเมินมูลค่ำอย่ำงเต็มรูปแบบทีม่ กี ำรตรวจสอบเอกสำรสิทธิและเป็ นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์สำธำรณะในกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนและผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
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(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

เมื่อกองทรัสต์จะได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ หลัก โดยให้ประเมินล่วงหน้ำได้เป็ น
เวลำไม่เกินหนึ่ง (1) ปี
เมื่อครบกำหนดสอง (2) ปี นบั แต่วนั ทีม่ กี ำรประเมินมูลค่ำเต็มรูปแบบครัง้ ล่ำสุด
เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์หรือกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอำจมีผลกระทบต่อกำรด้อยค่ำของ
อสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
เมื่อทรัสตีหรือผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์รอ้ งขอ

11.1.4. มีกำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำทุกหนึ่ง (1) ปี นบั แต่วนั ทีม่ กี ำรประเมินมูลค่ำเต็มรูปแบบครัง้ ล่ำสุด
11.2.

มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
11.2.1. หลักเกณฑ์กำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value: NAV)
ผู้จ ัด กำรกองทรัสต์จ ะเป็ น ผู้จ ัด ท ำและส่ง รำยงำนมูลค่ ำ ทรัพ ย์สิน สุท ธิข องกองทรัสต์แ ละมูลค่ ำ
หน่ วยทรัสต์ ณ วันทำกำรสุดท้ำยของแต่ละไตรมำส ซึง่ ผ่ำนกำรรับรองจำกทรัสตีแล้วต่อ สำนักงำน
ก.ล.ต.ภำยในสีส่ บิ ห้ำ (45) วันนับแต่วนั สุดท้ำยของแต่ละไตรมำสนัน้
นอกจำกนี้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะจัดทำและส่งรำยงำนมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่ำ
หน่ วยทรัสต์ ณ วันทำกำรสุดท้ำยของแต่ละเดือนให้ทรัสตีตรวจสอบภำยในสำมสิบ (30) วันนับแต่
วันสุดท้ำยของแต่ละเดือน
ทัง้ นี้ กำรคำนวณและรำยงำนมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่ำหน่วยทรัสต์ให้เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

ให้ใช้รำคำดังต่อไปนี้ ในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุน
(1)

รำคำทีไ่ ด้จำกกำรประเมินมูลค่ำหรือสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำครัง้ ล่ำสุด แล้วแต่
กรณี เว้น แต่ ใ นกรณี ท่ีเ ป็ น กำรค ำนวณมูลค่ ำ ในช่ วงเวลำตัง้ แต่ ก ำรลงทุ น ใน
ทรัพย์สนิ หลักจนถึงวันก่อนวันสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำครัง้ แรก ให้ใช้รำคำที่
ได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักในกำรคำนวณ
กำรประเมินมูลค่ำหรือกำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำตำมวรรคหนึ่งต้องเป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในสัญญำนี้ดว้ ย

(2)
(ข)

รำคำทีเ่ ป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีส่ มำคมบริษทั จัดกำรลงทุนกำหนด ใน
กรณีทเ่ี ป็ นทรัพย์สนิ อื่นนอกจำก (1)

ให้ใช้ตวั เลขทศนิยมดังต่อไปนี้
(1)

คำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิและใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยมสอง (2) ตำแหน่ ง
และปดั เศษทศนิยมตำมหลักสำกล

(2)

คำนวณมูลค่ำหน่วยทรัสต์เป็ นตัวเลขทศนิยมห้ำ (5) ตำแหน่งและปดั เศษทศนิยม
ตำมหลักสำกล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยมสี่ (4) ตำแหน่ งและตัดทศนิยม
ตำแหน่งทีห่ ำ้ (5) ทิง้
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ในกรณีท่ีมีเ ศษเหลือ จำกกำรปดั เศษตำมวรรคหนึ่ง ให้น ำเศษนัน้ รวมค ำนวณเข้ำเป็ น
ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์
11.2.2. เงื่อนไขเพิม่ เติม:
สำหรับวิธกี ำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ และ มูลค่ำหน่ วยทรัสต์ ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรให้
เป็ นไปตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 11.2.1 แห่งสัญญำนี้ เว้นแต่กรณีทค่ี ณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงำน
อื่นใดทีม่ อี ำนำจตำมกฎหมำย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม ประกำศ กำหนด สั ่งกำร เห็นชอบ
และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่ำงอื่น ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนัน้
ทัง้ นี้ กำรค ำนวณมูลค่ ำทรัพย์สนิ มูลค่ำ ทรัพ ย์สิ นสุท ธิ และมูลค่ำ หน่ ว ยทรัสต์ของกองทรัสต์ท่ี
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ประกำศเป็ นกำรคำนวณโดยใช้รำยงำนกำรประเมินค่ำหรือรำยงำนกำรสอบทำน
กำรประเมิน ค่ ำ ครัง้ ล่ ำ สุ ด เป็ น ฐำนในกำรก ำหนดมูล ค่ ำ ทรัพ ย์สิน หลัก (อสัง หำริม ทรัพ ย์) ของ
กองทรัสต์ ซึง่ มูลค่ำดังกล่ำวอำจไม่ใช่มูลค่ำทีจ่ ะซือ้ ขำยได้จริงของทรัพย์สนิ หลัก (อสังหำริมทรัพย์)
ดังกล่ำว
12.

การท าธุ ร กรรมระหว่ า งกองทรัส ต์ก ับ ผู้จ ดั การกองทรัส ต์ห รือ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน กับ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์

กำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ให้เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
12.1.

ด้ำนสำระของรำยกำร ต้องเป็ นธุรกรรมทีเ่ ข้ำลักษณะทีก่ ำหนดในข้อ 8.1.3(ก)(2) แห่งสัญญำนี้

12.2.

ด้ำนระบบในกำรอนุ มตั ิ กำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์หรือบุคคลที่ เกีย่ วโยงกันกับ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์อ่นื นอกจำก (ก) ทีไ่ ด้แสดงข้อมูลไว้อย่ำงชัดเจนแล้วในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือ
ชี้ชวน หรือ (ข) กรณีกำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผู้จดั กำรกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตำมข้อ 12.4 ให้ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรขออนุมตั กิ ำรเข้ำทำรำยกำรดังต่อไปนี้
12.2.1. ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกทรัสตีว่ำเป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตำมสัญญำนี้และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
12.2.2. ในกรณีทเ่ี ป็ นธุรกรรมทีม่ มี ูลค่ำเกินกว่ำหนึ่งล้ำน (1,000,000) บำท หรือตัง้ แต่รอ้ ยละศูนย์จุดศูนย์
สำม (0.03) ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ขน้ึ ไป แล้วแต่มลู ค่ำใดจะสูงกว่ำต้องได้รบั อนุ มตั ิ
จำกคณะกรรมกำร (Board of Directors) ของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ดว้ ย
12.2.3. ในกรณีท่เี ป็ นธุรกรรมทีม่ มี ูลค่ำตัง้ แต่ย่สี บิ ล้ำน (20,000,000) บำทขึน้ ไป หรือเกินร้อยละสำม (3)
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ ือ
หน่ วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ำสำมในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทม่ี ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
12.2.4. ในกรณี ท่ธี ุรกรรมในข้อนี้ เป็ นกำรได้ม ำหรือ จำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ หลัก กำรคำนวณมูลค่ำจะ
คำนวณตำมมูลค่ำกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของแต่ละโครงกำรทีท่ ำให้โครงกำร
นัน้ ๆ พร้อมจะหำรำยได้ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงกำรนัน้ ด้วย

12.3.

เว้นแต่ เป็ นกำรทำธุร กรรมระหว่ำ งกองทรัสต์กบั ผู้จดั กำรกองทรัสต์ห รือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั กำร
กองทรัสต์ทไ่ี ด้แสดงข้อมูลไว้อย่ำงชัดเจนแล้วในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชีช้ วน กระบวนกำรขอ
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ควำมเห็นชอบจำกทรัสตีหรือกำรขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตอ้ งเป็ นไปตำมข้อ 8.1.3(ก)(2) แห่งสัญญำนี้
โดยอนุ โลม และในกรณีท่ีเป็ น กำรขอมติท่ปี ระชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ หนัง สือเชิญประชุม ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ดังกล่ำวต้องมีควำมเห็นของทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน อิสระซึง่ ทรัสตียอมรับเพื่อประกอบกำรขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ดว้ ย
12.4.

กองทรัสต์อำจเข้ำทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผู้จดั กำรกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั กำร
กองทรัสต์ในกรณีท่เี ป็ นรำยกำรธุรกิจปกติของกองทรัสต์ และอยู่ภำยใต้เงื่อนไขและอัตรำค่ำเช่ำที่เป็ นทำง
กำรค้ำปกติทวไป
ั ่ โดยไม่ต้องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขกำรอนุ มตั ใิ นข้อ 12.2.3 โดยผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะต้องแจ้ง
กำรเข้ำทำธุรกรรมดังกล่ำวให้ทรัสตีทรำบก่อนเข้ำทำธุรกรรมเป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด) วันทำกำร ใน
กรณีดงั กล่ำวทรัสตีมสี ทิ ธิขอให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์แสดงรำยละเอียด และเอกสำรเพิม่ เติมและเงื่อนไขกำรค้ำ
ของธุรกรรมดังกล่ำว ทัง้ นี้ ทรัสตีจะไม่ปฏิเสธกำรเข้ำทำธุรกรรมดังกล่ำวของกองทรัสต์ เว้นแต่รำยกำรกำรเข้ำ
ทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์นนั ้ มีกำร
เปลีย่ นแปลงอัตรำค่ำเช่ำ หรือเงื่อนไขของสัญญำซึง่ ส่งผลกระทบในทำงลบต่อกองทรัสต์อย่ำงมีนยั สำคัญ ทัง้ นี้
จะต้องพิจำรณำถึงสภำวะตลำดกำรให้เช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำน และหรือพืน้ ทีอ่ ่นื ๆทีเ่ กีย่ วข้องในเวลำนัน้ ๆ
ประกอบด้วย
หำกทรัสตีเห็นว่ำกำรเข้ำทำธุรกรรมดังกล่ำวของกองทรัสต์มใิ ช่รำยกำรธุรกิจปกติของกองทรัสต์ หรือไม่อยู่
ภำยใต้เงื่อนไขกำรค้ำโดยทัวไป
่ ทรัสตีมสี ทิ ธิปฏิเสธกำรเข้ำทำธุรกรรมดังกล่ำวของกองทรัสต์ และให้กำรเข้ำ
ทำธุรกรรมดังกล่ำวของกองทรัสต์อยู่ภำยใต้เงื่อนไขกำรอนุมตั ใิ นข้อ 12.2.3
เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 12.4 นี้
"รายการธุร กิ จ ปกติ ข องกองทรัส ต์" หมำยถึง กำรให้เ ช่ ำ พื้น ที่อ ำคำรสำนัก งำน และหรือ พื้น ที่อ่ืน ๆที่
กองทรัสต์ลงทุนและนำออกให้เช่ำแก่ผเู้ ช่ำรำยย่อย ซึ่งรวมถึงกำรเข้ำทำสัญญำเช่ำกับผูเ้ ช่ำรำยใหม่และกำร
ต่อหรือขยำยอำยุสญ
ั ญำกับผูเ้ ช่ำรำยเดิม
"เงื่อ นไขการค้ าโดยทัว่ ไป" หมำยถึงเงื่อนไขกำรค้ำที่มีรำคำและเงื่อนไขของสัญ ญำที่เ ป็ นธรรมและไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบต่อกองทรัสต์ ไม่เป็ นกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ซึง่ รวมถึงกำรกำหนดเงื่อนไขของ
สัญญำทีก่ องทรัสต์เข้ำทำกับบุคคลทัวไป
่ และอัตรำค่ำเช่ำทัวไป
่ โดยหมำยถึง อัตรำค่ำเช่ำทีอ่ ยู่ในระหว่ำงค่ำ
เช่ำต่ ำสุด และสูงสุดของค่ำเช่ำที่มกี ำรปล่อยเช่ำพื้นที่ให้แก่บุคคลทัวไปในระยะเวลำเดี
่
ยวกัน โดยคำนึงถึง
ขนำดพืน้ ทีเ่ ช่ำ และสภำวะของตลำดกำรให้เช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำน และหรือพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในเวลำ
นัน้ ๆ

13.

การทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตี

ในกำรจัดกำรกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่กระทำกำรใดอันเป็ นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่ำกำรกระทำนัน้ จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี้
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13.1.

เป็ นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำทีเ่ ป็ นทรัสตี

13.2.

ทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่ำได้จดั กำรกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้ทรำบข้อมูลดังกล่ำวมิได้แสดงกำรคัดค้ำน
ทัง้ นี้ กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรคัดค้ำนดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ทก่ี ำหนดในประกำศ สร. 27/2557
และหลักเกณฑ์อ่นื ที่เกี่ยวข้องตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. จะได้ประกำศกำหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติมต่ อไป
ดังต่อไปนี้
13.2.1. เป็ นกำรเปิ ดเผยผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทีเ่ กีย่ วกับเรื่องดังกล่ำว หรือช่องทำงอื่นใดทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำร
จะเข้ำทำธุรกรรมได้อย่ำงทัวถึ
่ ง
13.2.2. มีระยะเวลำในกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ มเหตุสมผล ซึง่ ต้องไม่น้อยกว่ำสิบสี่ (14) วัน
13.2.3. มีกำรเปิ ด เผยช่ องทำง วิธีกำร และระยะเวลำในกำรแสดงกำรคัด ค้ำนที่ชดั เจน โดยระยะเวลำ
ดังกล่ำวต้องไม่น้อยกว่ำสิบสี่ (14) วัน เว้นแต่ในกรณีท่มี กี ำรขอมติผู้ถือหน่ วยทรัสต์เพื่อเข้ำทำ
ธุรกรรมดังกล่ำว ให้กำรคัดค้ำนกระทำในกำรขอมติผถู้ อื หน่วยทรัสต์นนั ้
13.2.4. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์แสดงกำรคัดค้ำนอย่ำงชัดเจนตำมวิธกี ำรทีม่ กี ำรเปิ ดเผยตำมข้อ 13.2.3
แห่ง สัญ ญำนี้ ในจำนวนเกิน กว่ ำหนึ่ง ในสี่ (1 ใน 4) ของจำนวนหน่ ว ยทรัสต์ท่ีจำหน่ ำยได้แล้ว
ทัง้ หมด ทรัสตีจ ะกระท ำหรือ ยิน ยอมให้มีก ำรท ำธุ ร กรรมที่เ ป็ น กำรขัด แย้ง กับ ประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์ไม่ได้

14.

การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์

14.1.

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มหี น้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อสำนักงำน
ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพำะเพียงกำรจัดส่งรำยงำน
ประจำปี ของกองทรัสต์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์และทรัสตี พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำมัญประจำปี ให้เป็ นไป
ตำมทีก่ ำหนดไว้ตำมประกำศ ทจ. 51/2555 และประกำศอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

14.2.

ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ในกำรจัดทำ และเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
ตำมสัญญำนี้ หำกผู้จดั กำรกองทรัสต์ปฏิบตั ิหน้ำที่บกพร่อง ไม่เปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ น
ปจั จุบนั เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จ เปิ ดเผยข้อมูลทีท่ ำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งใน
สำระสำคัญจนเป็ นเหตุให้เกิดควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อกองทรัสต์ หรือเป็ นเหตุให้กองทรัสต์ตอ้ งรับผิดชอบ
ในค่ำปรับหรือควำมเสียหำยใด ๆ ให้กองทรัสต์มสี ทิ ธิเรียกร้องโดยตรงต่อผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เพื่อได้รบั ชดเชย
ควำมเสียหำยใด ๆ จำกผู้จดั กำรกองทรัสต์จนเต็มจำนวนตำมที่กองทรัสต์ต้องเสียหำยจริง หรือในกรณีท่ี
สำมำรถดำเนิ น กำรได้ต ำมกฎหมำย ผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ต กลงเข้ำ รับผิด ชอบชดเชยควำมเสีย หำยใด ๆ
โดยตรงกับผูเ้ สียหำยหรือกองทรัสต์แล้วแต่กรณี

14.3.

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มหี น้ำทีจ่ ดั ทำและจัดส่งงบกำรเงินและรำยงำนเกีย่ วกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
ของกองทรัสต์ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และทรัสตีโดยให้เป็ นไปตำมรำยละเอียดรำยกำรและระยะเวลำ ดังต่อไปนี้
14.3.1. งบกำรเงินรำยไตรมำสทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทำนแล้ว ให้สง่ ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และทรัสตี ภำยในสี่
สิบห้ำ (45) วันนับแต่ ว ันสุดท้ำยของแต่ ละไตรมำส ทัง้ นี้ ยกเว้นงบกำรเงินรำยไตรมำสสี่ หำก
ผู้จดั กำรกองทรัสต์เลือกที่จ ะส่งงบกำรเงินประจำรอบปี บญ
ั ชีท่ผี ู้สอบบัญชีต รวจสอบและแสดง
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ควำมเห็นแล้วภำยในสอง (2) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญชี โดยผู้จดั กำรกองทรัสต์
จะต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรดำเนินกำรภำยในสำมสิบ (30) วันนับแต่วนั ที่สน้ิ สุดรอบระยะเวลำ
บัญชีนนั ้
14.3.2. งบกำรเงินประจำรอบปี บญ
ั ชีท่ผี ู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงควำมเห็นแล้วให้ส่งต่อสำนักงำน
ก.ล.ต. และทรัสตีภำยในสอง (2) เดือนนับแต่ วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญชี ทัง้ นี้ ยกเว้นกรณีท่ี
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เลือกทีจ่ ะส่งงบกำรเงินรำยไตรมำสสี่ ภำยในสีส่ บิ ห้ำ (45) วันนับแต่วนั สุดท้ำย
ของไตรมำสสี่ ให้ระยะเวลำในกำรจัดส่งงบกำรเงินประจำรอบปี บญ
ั ชีขยำยเป็ นสำม (3) เดือนนับแต่
วันสิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญชี
14.3.3. แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ให้ส่งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และทรัสตี ภำยใน
สำม (3) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญชี
14.3.4. รำยงำนประจำปี และหนังสือเชิญประชุมสำมัญประจำปี ให้ส่งสำเนำต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และทรัสตี
ไม่ชำ้ กว่ำวันทีส่ ง่ ให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์แต่ไม่เกินสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญชี
ทัง้ นี้ในกำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินของกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ี
สภำวิชำชีพบัญชีกำหนดสำหรับกำรทำธุรกรรมในแต่ละลักษณะ นอกจำกนี้ ในกำรนำส่งงบกำรเงิน
รำยไตรมำสที่ผู้สอบบัญ ชีไ ด้สอบทำนแล้ว และงบกำรเงิน ประจ ำงวดรอบปี บ ัญ ชีท่ีผู้สอบบัญ ชี
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นแล้วตำมข้อ 14.3.1 และ ข้อ 14.3.2 แห่งสัญญำนี้ นัน้ ผู้จดั กำร
กองทรัสต์จะเลือกนำส่งตำมรำยละเอียดทีก่ ำหนดไว้โดยคำนึงถึงควำมสอดคล้องของรูปแบบในกำร
นำส่งเพื่อให้เป็ นรูปแบบเดียวกันอย่ำงสม่ำเสมอ
14.4.

ในกรณีท่กี องทรัสต์มกี ำรลดเงินทุนชำระแล้ว ให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์รำยงำนมูลค่ำทีต่ รำไว้ของหน่ วยทรัสต์
ภำยหลังจำกกำรลดทุนชำระแล้ว ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และทรัสตีภำยในสิบห้ำ (15) วันนับแต่วนั ทีด่ ำเนินกำร
ลดทุนแล้วเสร็จ

14.5.

ให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์จ ัดทำและส่งรำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต. และทรัสตีภำยในสิบห้ำ (15) วันนับแต่วนั ที่ได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งอสังหำริมทรัพย์นัน้
โดยรำยงำนดังกล่ำวต้องมีสำระสำคัญอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
14.5.1. รำยละเอียดของอสังหำริมทรัพย์ ซึง่ ต้องระบุสำระสำคัญอย่ำงน้อยเกีย่ วกับชื่อ ทีต่ งั ้ ประเภทกำรใช้
งำน ขนำดพืน้ ที่ และภำระผูกพันต่ำง ๆ
14.5.2. วันทีแ่ ละรำคำทีไ่ ด้มำซึง่ อสังหำริมทรัพย์ รวมทัง้ ชื่อผูข้ ำย ผูใ้ ห้เช่ำ ผูโ้ อนสิทธิกำรเช่ำ หรือผูใ้ ห้สทิ ธิ
ในอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำว
14.5.3. วันทีแ่ ละรำคำทีจ่ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมทัง้ ชื่อผูซ้ อ้ื ผูเ้ ช่ำ หรือผูร้ บั โอนสิทธิกำร
เช่ำอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์
14.5.4. วัน ที่ รำคำ และวิธีก ำรประเมิน มูลค่ ำ ที่ไ ด้จ ำกรำยงำนกำรประเมิน มูลค่ ำ ของผู้ป ระเมิน มูลค่ ำ
ทรัพย์สนิ รวมทัง้ ชื่อผูป้ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ
14.5.5. ในกรณีทเ่ี ป็ นกำรจำหน่ำยไปซึง่ อสังหำริมทรัพย์ หำกรำคำทีจ่ ำหน่ำยต่ำกว่ำรำคำประเมินสูงสุดทีผ่ ู้
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ได้จดั ทำขึน้ ล่วงหน้ำก่อนกำรจำหน่ำยไปซึง่ อสังหำริมทรัพย์เป็ นเวลำไม่เกิน
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หนึ่ง (1) ปี เกินกว่ำร้อยละห้ำ (5) ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลของกำรจำหน่ำยในรำคำดังกล่ำวไว้
ด้วย
14.5.6. ในกรณี ท่ีเ ป็ น กำรได้ ม ำซึ่ง อสัง หำริม ทรัพ ย์ หำกรำคำที่ไ ด้ ม ำสู ง กว่ ำ รำคำประเมิน ต่ ำ สุ ด ที่
ผูป้ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ได้จดั ทำขึน้ ล่วงหน้ำก่อนกำรได้มำซึง่ อสังหำริมทรัพย์เป็ นเวลำไม่เกินหนึ่ง
(1) ปี เกินกว่ำร้อยละห้ำ (5) ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลของกำรได้มำในรำคำดังกล่ำวไว้ดว้ ย
14.6.

ในกรณี ท่กี องทรัสต์มีกำรลงทุน ในอสัง หำริม ทรัพย์ท่ยี งั ก่ อสร้ำ งไม่แ ล้วเสร็จ ให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์จดั ท ำ
รำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงทุกรอบระยะเวลำหก (6) เดือนนับแต่วนั ทีม่ กี ำรลงทุนในทรัพย์สนิ นัน้
และส่งรำยงำนดังกล่ำวต่ อสำนักงำน ก.ล.ต. และทรัสตีภำยในสำมสิบ (30) วันนับแต่ วนั สุดท้ำยของรอบ
ระยะเวลำหก (6) เดือนนัน้ โดยกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงนี้ ต้องมีรำยละเอียดข้อมูลอย่ำงน้อย
ดังต่อไปนี้
14.6.1. ข้อมูลควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์
14.6.2. ในกรณีทก่ี ำรก่อสร้ำงไม่เป็ นไปตำมแผนทีว่ ำงไว้ ให้ ระบุแนวทำงแก้ไขและผลกระทบที่กองทรัสต์
ได้รบั หรืออำจได้รบั ไว้ดว้ ย
และเมื่ อ อสัง หำริม ทรัพ ย์ ด ัง กล่ ำ วก่ อ สร้ ำ งแล้ ว เสร็ จ และพร้ อ มจะน ำไปจัด หำผลประโยชน์
ให้ก องทรัส ต์ จ ัด ท ำและส่ ง รำยงำนควำมคืบ หน้ ำ ของกำรก่ อ สร้ำ งโดยระบุ ข้อ มู ล เกี่ย วกับ กำร
ดำเนินกำรก่อสร้ำงที่แล้วเสร็จ เช่น วันที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ เป็ นต้น และส่งรำยงำนดังกล่ำวต่ อ
สำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในสำมสิบ (30) วันนับแต่ ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและพร้อมจะนำไปจัดหำ
ผลประโยชน์

14.7.

เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์รำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. โดยไม่ชกั ช้ำ
14.7.1. เหตุกำรณ์ทอ่ี ำจส่งผลกระทบให้ตอ้ งเลิกกองทรัสต์
14.7.2. เหตุ กำรณ์ ท่สี ญ
ั ญำนี้กำหนดให้เป็ นเหตุ แห่งกำรเลิกกองทรัสต์ หรือเหตุ กำรณ์ อ่นื ที่ทำให้ทรำบ
กำหนดกำรเลิกกองทรัสต์ล่วงหน้ำ

14.8.

ก่อนกำรเข้ำทำธุรกรรมทีเ่ ป็ นกำรขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์เปิ ดเผยข้อมูล
อย่ำงเพียงพอต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หรือผูล้ งทุน ตำมข้อ 13.2 แห่งสัญญำนี้

14.9.

นอกจำกกำรเปิ ด เผยข้อ มู ลตำมที่ก ำหนดในข้อ 14. นี้ แ ล้ว ในกรณี ท่ีมีป ระกำศ หรือ ค ำสังใดของตลำด
่
หลักทรัพย์ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงำนที่มอี ำนำจตำมกฎหมำย
กำหนดให้กองทรัสต์และ/หรือผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มหี น้ำทีต่ ้องเปิ ดเผยข้อมูล และ/หรือนำส่งสำรสนเทศใดอัน
เกี่ยวกับ กำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ และกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของผู้จดั กำรกองทรัสต์ ให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์
ปฏิบตั ติ ำมประกำศ หรือคำสังดั
่ งกล่ำวด้วย

15.

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์

15.1.

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบ (90) ของกำไร
สุท ธิท่ีป รับ ปรุง แล้ว ของรอบปี บ ัญ ชี โดยประโยชน์ ตอบแทนที่จ ะจ่ ำ ยให้แก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์นัน้ แบ่ งเป็ น
ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบญ
ั ชี (Year-End Distribution) และ ประโยชน์ตอบแทนระหว่ำงกำล (Interim
Distribution) ในแต่ ละไตรมำส (หำกมี) ทัง้ นี้ ผู้จ ัดกำรกองทรัสต์จะจ่ ำยประโยชน์ ต อบแทนให้แก่ ผู้ถือ
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หน่ วยทรัสต์ไม่เกินสี่ (4) ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่กรณีท่กี องทรัสต์มกี ำรเพิม่ ทุนกองทรัสต์อำจมีกำรจ่ำย
ผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่ำสี่ (4) ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชีได้เพื่อเป็ นประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์เดิม ทัง้ นี้
กองทรัสต์จะเริม่ จ่ำยประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลำบัญชีแรกของกองทรัสต์ หำกกองทรัสต์มกี ำไรเพียง
พอทีจ่ ะจ่ำยประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลำบัญชีดงั กล่ำว
15.2.

อนึ่งกำไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วตำมข้อนี้ให้หมำยถึงกำไรสุทธิท่ปี รับปรุงด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
15.2.1. กำรหักกำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จำกกำรประเมินค่ำหรือกำรสอบทำนกำรประเมินค่ำ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ รวมทัง้ กำรปรับปรุงด้ว ยรำยกำรอื่นตำมแนวทำงของสำนักงำน ก.ล.ต.
เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนะเงินสดของกองทรัสต์
15.2.2. กำรหักด้วยรำยกำรเงิน สำรองเพื่อ กำรชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภำระผูก พันจำกกำรกู้ยืม เงิน ของ
กองทรัสต์ต ำมวงเงิน ที่ได้ระบุไ ว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อ มูลและหนังสือ ชี้ชวน หรือแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจำปี แล้วแต่กรณี

15.3.

ในกรณี ท่ีก องทรัสต์ย ัง มีย อดขำดทุ น สะสมอยู่ ผู้จ ัด กำรกองทรัสต์จ ะไม่ จ่ ำ ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

15.4.

ในกรณีทม่ี กี ำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชี ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
จะประกำศจ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์และปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เพื่อระบุช่อื ผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทน และจะดำเนินกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ภำยในกำหนดเวลำดังต่อไปนี้
15.4.1. ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution)
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะจ่ำยประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution) ภำยใน
เก้ำสิบ (90) วันนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชี โดยจะจ่ ำยภำยในระยะเวลำไม่เกินสำมสิบ (30) วันนับแต่
วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบ
แทน
15.4.2. ประโยชน์ตอบแทนระหว่ำงกำล (Interim Distribution)
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะจ่ำยประโยชน์ตอบแทนระหว่ำงกำล (Interim Distribution) (หำกมี) ภำยในเก้ำ
สิบ (90) วันนับแต่วนั สุดท้ำยของไตรมำสสำหรับไตรมำสล่ำสุดทีจ่ ะมีกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน
โดยจะจ่ำยภำยในระยะเวลำไม่เกินสำมสิบ (30) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ู้จดั กำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถจ่ำยประโยชน์ตอบแทนได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะแจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และ
หำกผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้ภำยในระยะเวลำ
ทีไ่ ด้ประกำศกำหนดอันเนื่องมำจำกควำมผิดพลำดของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เอง ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะ
ชำระดอกเบีย้ ด้วยเงินของตนเองในอัตรำร้อยละเจ็ดครึง่ (7.5) ต่อปี นับแต่วนั ทีค่ รบกำหนดเวลำนัน้
จนถึงวันทีผ่ จู้ ดั กำรกองทรัสต์จ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เงื่อนไขเพิ่ มเติ ม:
ในกำรพิจำรณำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนระหว่ำงกำล กำรกำหนดอัตรำกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนจะ
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ขึ้น อยู่ ก ับ ดุ ล ยพินิ จ ของผู้จ ัด กำรกองทรัส ต์ ซึ่ง หำกประโยชน์ ต อบแทนที่จ ะประกำศจ่ ำ ยต่ อ
หน่วยทรัสต์ระหว่ำงรอบไตรมำสใดมีมลู ค่ำต่ำกว่ำหรือเท่ำกับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (0.10) บำท ผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จ่ำยประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นัน้ และให้สะสมประโยชน์ตอบแทน
ดังกล่ำวเพื่อนำไปจ่ำยรวมกับประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะให้มกี ำรจ่ำยในงวดถัดไป
สำหรับนโยบำยกำรจ่ำยประโยชน์ ตอบแทนดังกล่ำว ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรให้เป็ นไป
ตำมทีร่ ะบุไว้ในสัญญำนี้ เว้นแต่ กรณีท่ี สำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงำนอื่นใดทีม่ อี ำนำจตำม
กฏหมำย ได้มกี ำรแก้ไขเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม ประกำศ กำหนด สังกำร
่
เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผัน
เป็ นอย่ำงอื่น ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนัน้
15.5.

ในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
15.5.1. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทนต้องเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี ชี ่อื ปรำกฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์เพื่อกำรจ่ำย
ประโยชน์ตอบแทน ตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์แต่ละรำย หำกปรำกฏว่ำมี
บุ ค คลใดหรือ กลุ่ ม บุ ค คลเดีย วกัน ใดถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ข องกองทรัส ต์ เ กิน กว่ ำ อัต รำที่ป ระ กำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ จะไม่มสี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบ
แทนเฉพำะในส่วนทีถ่ อื หน่วยทรัสต์เกินกว่ำอัตรำทีป่ ระกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
15.5.2. ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะประกำศกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
เพื่อสิทธิในกำรรับประโยชน์ตอบแทน และอัตรำประโยชน์ตอบแทนผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของ
ตลำดหลักทรัพย์ และอำจประกำศโดยวิธใี ดวิธหี นึ่งดังต่อไปนี้ดว้ ย
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

ส่งหนัง สือ แจ้งผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ท่มี ีช่อื ปรำกฏอยู่ในสมุ ดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หรือ
ทำกำรปิ ดประกำศไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ หรือ
ผ่ำนเว็บไซด์ของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ หรือ
ประกำศในหนังสือพิมพ์อย่ำงน้อยหนึ่ง (1) ฉบับ

15.5.3. ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรให้มีกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำตำมที่กฎหมำยกำหนดของ
ประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ่ำยให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์แต่ละประเภท เว้นแต่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ จะแจ้งเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรมำยังผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เพื่อดำเนินกำรเป็ นอย่ำงอื่น ภำยในสำม (3) วันนับตัง้ แต่
วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
15.5.4. ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรให้มกี ำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยใน
นำมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทผ่ี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์ระบุไว้ในใบจอง
ซื้อ หน่ ว ยทรัสต์ หรือ น ำเงิน ฝำกเข้ำ บัญ ชีเ งิน ฝำกของผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ต ำมที่แ จ้ง ไว้ โดย
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ สำหรับกำรจ่ำยประโยชน์ตอบ
แทนในประเทศไทย เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมในกำรออกเช็ค หรือภำระ
ควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น (ถ้ำมี) กองทรัสต์จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ อย่ำงไรก็ดผี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์
จะเป็ นผูร้ บั ภำระค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ สำหรับกำรจ่ำย
ประโยชน์ตอบแทนโดยกำรออกเช็คสังจ่
่ ำย หรือโอนเงินไปยังบัญชีธนำคำรที่ตงั ้ อยู่นอกประเทศ
ไทย รวมถึง ภำระควำมเสี่ย งจำกอัต รำแลกเปลี่ย น (ถ้ำ มี) โดยผู้จ ัด กำรกองทรัสต์จ ะหัก
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจำกจำนวนเงินทีจ่ ะส่งให้
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15.5.5. ในกรณีทผ่ี ู้ถือหน่ วยทรัสต์ไม่ใช้สทิ ธิขอรับ ประโยชน์ตอบแทนจำนวนใดภำยในอำยุควำมใช้สทิ ธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย ให้เงินดังกล่ำวตกเป็ นกรรมสิทธิของกองทรั
สต์ โดยผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะไม่
์
นำประโยชน์ตอบแทนจำนวนดังกล่ำวไปใช้เพื่อกำรอื่นใดนอกจำกเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
16.

การขอมติ และการประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์

16.1.

วิธกี ำรขอมติ
กำรขอมติเพื่ออนุ มตั ใิ นเรื่องใด ๆ ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ตำมที่สญ
ั ญำนี้และ
พระรำชบัญญัตทิ รัสต์กำหนดนัน้ ให้กระทำด้วยวิธกี ำรจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เท่ำนัน้

16.2.

เหตุในกำรขอมติ
เหตุในกำรขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มดี งั ต่อไปนี้
16.2.1. กำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ สินทรัพย์หลักทีม่ มี ูลค่ำตัง้ แต่รอ้ ยละสำมสิบ (30) ของมูลค่ำทรัพย์สนิ
รวมของกองทรัสต์
16.2.2. กำรออกตรำสำรหนี้หรือหลักทรัพย์ประเภทหนี้ หรือกำรกูย้ มื เงินทีก่ องทรัสต์ตอ้ งจัดหำหลักประกัน
16.2.3. กำรเพิม่ ทุนหรือกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ทม่ี ไิ ด้ระบุไว้เป็ นกำรล่วงหน้ำในสัญญำนี้
16.2.4. กำรเพิม่ ทุนแบบมอบอำนำจทัวไปของกองทรั
่
สต์
16.2.5. กำรทำธุรกรรมกับผู้จดั กำรกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จ ั ดกำรกองทรัสต์ซ่งึ มีขนำด
รำยกำรตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้ำน (20,000,000) บำท หรือเกินกว่ำร้อยละสำม (3) ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่ำใดจะสูงกว่ำ
16.2.6. กำรเปลีย่ นแปลงประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
16.2.7. กำรเปลี่ยนแปลงหรือ ถอดถอนทรัสตี หรือผู้จดั กำรกองทรัสต์ ทัง้ นี้ สำหรับกำรเปลี่ยนแปลง
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ให้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 19.5 แห่งสัญญำนี้
16.2.8. กำรแก้ไขเพิม่ เติมสัญญำฉบับนี้ในเรื่องทีก่ ระทบสิทธิผถู้ อื หน่วยทรัสต์อย่ำงมีนยั สำคัญ
16.2.9. กำรเลิกกองทรัสต์
16.2.10. กรณีอ่นื ใดที่ทรัสตีหรือผู้จดั กำรกองทรัสต์เห็นว่ำเป็ นกรณีจำเป็ นหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ำรณำและมีมติในเรื่องดังกล่ำว

16.3.

หน้ำทีข่ องผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ในกำรจัดให้มกี ำรประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มหี น้ำทีจ่ ดั ให้มกี ำรประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
16.3.1. กำรประชุ ม สำมัญ ประจ ำปี ซ่ึง ต้อ งจัด ให้มีข้นึ ภำยในสี่ (4) เดือ นนับ แต่ ว ัน สิ้น รอบปี บ ัญ ชีข อง
กองทรัสต์
16.3.2. กำรประชุมวิสำมัญ คือ กำรประชุมครำวอื่นทีม่ ใิ ช่กำรประชุมสำมัญประจำปี ซง่ึ จะจัดให้มขี น้ึ เมื่อมี
รำยกำรหรือเหตุทก่ี ำหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
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(ก)

(ข)

(ค)

เมื่อผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ซ่งึ ถือหน่ วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของจำนวน
หน่ ว ยทรัส ต์ท่ีจ ำหน่ ำ ยได้แ ล้ว ทัง้ หมด เข้ำ ชื่อ กัน ท ำหนัง สือ ขอให้ผู้จ ัด กำรกองทรัส ต์
หรือทรัสตีเรียกประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ โดยระบุเหตุ ผลในกำรขอเรียกประชุมไว้อย่ำง
ชัดเจนในหนังสือนัน้ ทัง้ นี้ เมื่อมีผู้ถือหน่ วยทรัสต์เข้ำชื่อกันทำหนังสือขอให้มีกำรเรียก
ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์แล้ว ให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์จดั ให้มีกำรประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์
ภำยในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่ได้รบั หนังสือจำกผูถ้ อื หน่วยทรัสต์หรือได้รบั แจ้งจำกทรัสตี
ในกรณีเรื่องใดที่ทรัสตีเห็นว่ำเป็ นกรณีจำเป็ นหรือสมควรทีจ่ ะเสนอเรื่องให้ท่ปี ระชุมผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์พจิ ำรณำและมีมติในเรื่องนัน้ ให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์จดั ให้มกี ำรประชุมผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ภำยในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่ได้รบั หนังสือจำกทรัสตี ทัง้ นี้ไม่ตดั สิทธิทรัสตีใน
กำรปรึกษำหำรือกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ถงึ เหตุจำเป็ นดังกล่ำว
ในกรณีเรื่องใดทีผ่ จู้ ดั กำรกองทรัสต์เห็นว่ำเป็ นกรณีจำเป็ น หรือสมควรทีจ่ ะเสนอเรื่องให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์พจิ ำรณำและมีมติในเรื่องนัน้ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์เรียกประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์เพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทรัสต์ ทัง้ นี้ไม่ตดั สิทธิผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ใน
กำรปรึกษำหำรือกับทรัสตีถงึ เหตุจำเป็ นดังกล่ำว

16.3.3. ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนในกำรเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตำมข้อ 16.4 แห่ง
สัญญำนี้
16.4.

กำรเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
กำรเรียกประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์จดั ทำเป็ น หนังสือเชิญประชุม ระบุสถำนที่ วัน เวลำ
ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชดั เจน
ว่ำเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจำรณำ แล้วแต่ กรณี รวมทัง้ ควำมเห็นของผู้จดั กำร
กองทรัสต์ในเรื่องดังกล่ำว ซึง่ รวมถึงผลกระทบทีผ่ ถู้ อื หน่ วยทรัสต์อำจได้รบั จำกกำรลงมติในเรื่องนัน้ และจัดส่ง
ให้ผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ทรำบไม่น้อยกว่ำ เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ ให้ประกำศกำรนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์รำยวันแห่งท้องถิน่ อย่ำงน้อยหนึ่ง (1) ฉบับไม่น้อยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
สถำนทีท่ จ่ี ะใช้เป็ นทีป่ ระชุมตำมวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ สำนักงำนของทรัสตี หรือของผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์หรือจังหวัดใกล้เคียง
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกองทรัสต์มไิ ด้ดำเนินกำรเรียกประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ภำยในระยะเวลำหนึ่ง (1) เดือนนับ
แต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจำกผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และ/หรือทรัสตีตำมข้อ 16.3.2 แห่งสัญญำนี้แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตี
ดำเนินกำรเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรเรียกประชุมทีก่ ำหนดไว้ในวรรคหนึ่งโดย
อนุ โลม โดยผู้จดั กำรกองทรัสต์มหี น้ำที่ในกำรให้ควำมร่วมมือในกำรส่งข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องและจำเป็ นที่ทรัสตี
ต้องใช้เพื่อเรียกประชุมและดำเนินกำรประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ภำยในเจ็ด (7) วันนับแต่ทไ่ี ด้รบั กำรร้องขอ
จำกทรัสตี เพื่อให้ทรัสตีสำมำรถดำเนินกำรเรียกประชุมและดำเนินกำรประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้โดยไม่ชกั ช้ำ
และทรัสตีมสี ทิ ธิทจ่ี ะเรียกเก็บค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน้ จำกกองทรัสต์ (ถ้ำมี) จำกกำรจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์แทน
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ดงั กล่ำวได้ตำมจริง

16.5.

องค์ประชุมและประธำนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
กำรประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ต้องมีผถู้ อื หน่วยทรัสต์มำประชุมไม่น้อยกว่ำยีส่ บิ ห้ำ (25) คนหรือไม่น้อยกว่ำกึง่
หนึ่งของจำนวนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมด และต้องมีหน่ วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1 ใน 3)
ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณีทป่ี รำกฎว่ำกำรประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมงจ
่
ำนวนผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ซง่ึ มำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมทีก่ ำหนดเอำไว้ในวรรคหนึ่ง หำกว่ำกำรประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์นนั ้ ได้เรียกนัดเพรำะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์รอ้ งขอตำมข้อ 16.3.2 (ก) แห่งสัญญำนี้ กำรประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์นนั ้ มิใช่เป็ นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์รอ้ งขอตำมข้อ
16.3.2 (ก) แห่งสัญญำนี้ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่ำเจ็ด
(7) วันก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
ทัง้ นี้ ภำยใต้บงั คับแห่งพระรำชบัญญัตทิ รัสต์ และประกำศทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ทรัสตีแต่งตัง้ บุคคลหนึ่งเพื่อทำหน้ำที่
เป็ นประธำนในที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ในวำระใดมีกำร
พิจำรณำเรื่องทีป่ ระธำนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ่วนได้เสีย ให้ประธำนออกจำกห้องประชุมในวำระนัน้
และให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์นำเสนอรำยชื่อบุค คลเพื่อให้ท่ปี ระชุม ผู้ถือหน่ วยทรัสต์พิจ ำรณำแต่ งตัง้ ให้เป็ น
ประธำนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในวำระนัน้ ๆ หำกกำรประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ในวำระใดมีกำรพิจำรณำ
เรื่องทีท่ รัสตีหรือผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มสี ่วนได้เสีย ให้ทรัสตีหรือผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในวำระดังกล่ำว (ในกรณีท่ที รัสตีหรือผู้จดั กำรกองทรัสต์และตัวแทน
ของทรัสตีหรือผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เป็ นผู้ถอื หน่ วยทรัสต์) ในกรณีทท่ี รัสตีมสี ่วนได้เสียในวำระใด ให้ผจู้ ดั กำร
กองทรัสต์นำเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ำรณำแต่งตัง้ ให้เป็ นประธำนในทีป่ ระชุมผู้
ถือหน่ วยทรัสต์ในวำระนัน้ ๆ ในกรณีทท่ี งั ้ ทรัสตีและผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มสี ่วนได้เสียในวำระใด ให้ทป่ี ระชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์พจิ ำรณำแต่งตัง้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งขึน้ เป็ นประธำนในทีป่ ระชุม
อนึ่ง ประธำนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ให้มอี ำนำจ หน้ำทีด่ งั ต่อไปนี้
16.5.1. ควบคุมดูแลกำรดำเนินกำรประชุมโดยทัวไปให้
่
มคี วำมเรียบร้อย
16.5.2. กำหนดให้ใช้วธิ กี ำรอื่นใดในกำรดำเนินกำรประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ตำมที่ประธำนในที่ประชุมจะ
พิจำรณำเห็นสมควร หรือจำเป็ นเพื่อให้กำรประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนกำรในกำร
พิจำรณำและลงมติในเรื่องต่ำง ๆ เป็ นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
16.5.3. เพื่อให้กำรประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ตำมพระรำชบัญญัติทรัสต์และประกำศที่เกีย่ วข้องมีควำมเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย ประธำนอำจยุตกิ ำรอภิปรำย หรือกำรพิจำรณำในทีป่ ระชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ใน
เรื่องใด ๆ ได้
16.5.4. ในกรณีทค่ี ะแนนเสียงในกำรลงมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เท่ำกัน ให้ประธำนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หน่ ว ยทรัสต์มีเ สีย งชี้ข ำด โดยกำรใช้อ ำนำจในกำรตัด สิน ชี้ข ำดของประธำนในที่ ป ระชุ ม ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในกรณีทค่ี ะแนนเสียงในกำรลงมติเท่ำกันนี้ให้เป็ นทีส่ ดุ
16.6.

วิธกี ำรมอบฉันทะ
ในกำรประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์อำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมและออกเสียงแทนตน
ในกำรประชุมได้ โดยในกำรส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ให้ผจู้ ัดกำรกองทรัสต์จดั ส่งหนังสือมอบ
ฉันทะให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ หนังสือมอบฉันทะนี้ให้เป็ นไปตำมแบบทีท่ รัสตีกำหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธำนในทีป่ ระชุม หรือผูท้ ป่ี ระธำนในทีป่ ระชุมมอบหมำย ณ ทีป่ ระชุม
ก่อนเริม่ กำรประชุม
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16.7.

วิธกี ำรนับคะแนนเสียง
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มคี ะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หน่วยทรัสต์ทต่ี นถือ โดยผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนต้องไม่เป็ นผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องทีพ่ จิ ำรณำ

16.8.

มติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เว้นแต่ สญ
ั ญำนี้ จะกำหนดไว้เป็ นอย่ ำงอื่น มติของที่ประชุ มผู้ถือหน่ วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
16.8.1. ในกรณีทวไปให้
ั่
ถือ คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสีย ง
ลงคะแนน
16.8.2. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทม่ี ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

16.9.

กำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีม่ มี ูลค่ำตัง้ แต่ร้อยละสำมสิบ (30) ของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
กำรเพิม่ ทุนหรือกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ทม่ี ไิ ด้ระบุไว้เป็ นกำรล่วงหน้ำในสัญญำ
ก่อตัง้ ทรัสต์
กำรเพิม่ ทุนแบบมอบอำนำจทัวไปของกองทรั
่
สต์
กำรทำธุรกรรมกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ซึง่ มี
ขนำดรำยกำรตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้ำน (20,000,000) บำท หรือเกินกว่ำร้อยละสำม (3) ของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่ำใดจะสูงกว่ำ
กำรเปลีย่ นแปลงประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
กำรเปลีย่ นแปลงหรือถอดถอนทรัสตี หรือผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ทัง้ นี้ สำหรับกำรเปลีย่ นแปลง
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ให้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 19.5 แห่งสัญญำนี้
กำรแก้ไขเพิม่ เติมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่ วยทรัสต์อย่ำงมี
นัยสำคัญ
กำรเลิกกองทรัสต์
อนึ่ง มติของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะเป็ นผลให้กองทรัสต์หรือกำรจัดกำรกองทรัสต์มลี กั ษณะที่
ขัด หรือ แย้ง กับ หลัก เกณฑ์ท่ีก ำหนดในประกำศสร. 26/2555 หรือ หลัก เกณฑ์อ่ืน ตำม
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ หรือพระรำชบัญญัติ ทรัสต์ให้ถอื ว่ำมตินนั ้ ไม่มผี ลบังคับ

บันทึกกำรประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์จดั ทำบันทึกรำยงำนมติของทีป่ ระชุมและกระบวนกำรเรียกและดำเนินกำรประชุมของ
กำรประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์แต่ละครัง้ โดยให้ประธำนในทีป่ ระชุมของกำรประชุมแต่ละครัง้ เป็ นผูล้ งนำมรับรอง
ควำมถูกต้องของบันทึกนัน้ ทัง้ นี้ ให้ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรจัดทำบันทึกกำรประชุมเป็ นค่ำใช้จ่ำยของกองทรัสต์
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17.

การจากัดสิ ทธิ ในการรับประโยชน์ ตอบแทน การจัดการกับ ประโยชน์ ตอบแทน และสิ ทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์

17.1.

ข้อจำกัดในกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
17.1.1. กำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์อยู่ในบังคับต้อง
ปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์กำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ตำมทีก่ ำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 โดยจะจัดสรร
ให้แก่บุค คลใด หรือกลุ่มบุ คคลเดี ยวกันได้ไม่เกินร้อยละห้ำ สิบ (50) ของจำนวนหน่ ว ยทรัสต์ท่ี
จำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ หรือ ในสัดส่ว นอื่นใดที่ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ
สำนักงำน ก.ล.ต. จะประกำศกำหนด
17.1.2. เนื่องจำกทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกไม่รวมถึงสิทธิในทีด่ นิ ดังนัน้ กองทรัสต์จงึ ยังไม่
ตกอยู่ภำยใต้ขอ้ จำกัดเรื่องสัดส่วนกำรลงทุนของผูล้ งทุนต่ำงด้ำว
อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคตกองทรัสต์มนี โยบำยกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ซง่ึ เป็ นกำรลงทุนเพื่อให้
ได้มำซึ่งกรรมสิทธิในที
์ ่ดนิ ซึง่ กำรถือครองที่ดนิ ในประเทศไทยมีขอ้ กำหนดของกฎหมำยเกีย่ วกับ
สัดส่วนกำรลงทุนของผูล้ งทุนต่ำงด้ำว ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะไม่จดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผลู้ งทุนต่ำง
ด้ำวเกินร้อยละสีส่ บิ เก้ำ (49) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์
17.1.3. ในกรณีท่มี กี ำรถือหน่ วยทรัสต์เกินกว่ำสัดส่วนกำรถือหน่ วยทรัสต์ท่กี ำหนดไว้ในข้อ 17.1.1 หรือ
17.1.2 แห่งสัญญำนี้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(ก)
(ข)
(ค)

17.2.

รำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในห้ำ (5) วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ จู้ ดั กำรกองทรัสต์รหู้ รือ
ควรรูถ้ งึ เหตุดงั กล่ำว
แจ้งให้บุคคลดังกล่ำวทรำบโดยไม่ชกั ช้ำถึงข้อจำกัดสิทธิเกี่ยวกับกำรออกเสียงลงคะแนน
และกำรรับประโยชน์ตอบแทนตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำนี้
แจ้ง ให้บุ ค คลดัง กล่ ำ วหรือ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกัน ของบุ ค คลดัง กล่ ำ วตำมข้อ 17.1.1 หรือ
17.1.2 แห่งสัญญำนี้ จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ในส่วนทีเ่ กินกว่ำร้อยละห้ำสิบ (50) หรือเกินกว่ำ
ร้อยละสีส่ บิ เก้ำ (49) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด

ข้อจำกัดสิทธิในกำรรับประโยชน์ตอบแทน และกำรจัดกำรกับประโยชน์ตอบแทน
ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ท่ถี อื หน่ วยทรัสต์เกินกว่ำอัตรำหรือไม่เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 มีขอ้ จำกัดสิทธิในกำรรับ ประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ดงั กล่ำวจะได้รบั ประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่ำที่
เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหน่ วยทรัสต์ในส่วนที่อยู่ในอัตรำที่ประกำศ ทจ. 49/2555 กำหนด โดยผู้จดั กำร
กองทรัสต์จะจัดให้มีกำรค ำนวณหำจำนวนหน่ วยทรัสต์ท่มี ีสทิ ธิในกำรได้รบั ประโยชน์ ตอบแทนของผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์แต่ละรำยที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วธิ กี ำรเฉลี่ยตำมสัดส่วนกำรถือหน่ วยทรัสต์ของผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์แต่ละรำย (Pro Rata Basis) เป็ นฐำนในกำรคำนวณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน ทัง้ นี้ เว้นแต่
สำนักงำน ก.ล.ต. จะประกำศกำหนด สังกำร
่
หรือผ่อนผันเป็ นอย่ำงอื่น ส่วนประโยชน์ตอบแทนทีไ่ ม่อำจจ่ำย
แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ดงั กล่ำวนัน้ ให้ตกเป็ นของผู้ถือหน่ วยทรัสต์รำยอื่นตำมสัดส่วนกำรถือหน่ วยทรัสต์ โดย
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะพิจำรณำจัดสรรผลประโยชน์ดงั กล่ำวให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ในครำวนัน้
หรือในครำวอื่นใด
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17.3.

ข้อจำกัดสิทธิในกำรใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี้มขี อ้ จำกัดสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน
17.3.1. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทถ่ี อื หน่วยทรัสต์เกินกว่ำอัตรำหรือไม่ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในประกำศ
ทจ. 49/2555 (หรือในสัดส่วนอื่นใดที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงำน ก.ล.ต จะประกำศ
กำหนด) ทัง้ นี้ เฉพำะในส่วนทีเ่ กินกว่ำอัตรำหรือไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั กล่ำว
17.3.2. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องทีข่ อมติ

18.

ทรัสตี

18.1.

สิทธิ หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
ภำยใต้บงั คับแห่งสัญญำนี้ ทรัสตีมสี ถำนะเป็ นนิติบุคคล มีอำนำจและควำมสำมำรถทำงกฎหมำย รวมทัง้ มี
สิทธิตำมกฎหมำยเหนือกองทรัสต์ในฐำนะผู้เป็ นเจ้ำของทรัพย์สนิ หรือผู้มสี ทิ ธิเหนือ ทรัพย์สนิ และมีหน้ำที่
จัด กำรกองทรัสต์ตำมข้อก ำหนดและเงื่อ นไขของสัญ ญำนี้ และตำมพระรำชบัญญัติท รัสต์ อนึ่ง รำยกำร
เกีย่ วกับสิทธิ หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของทรัสตีมดี งั ต่อไปนี้
สิ ทธิ
(1)

นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนของทรัสตีตำมสัญญำนี้แล้ว ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิถอื หน่ วยทรัสต์ได้โดยเป็ นไป
ตำมข้อจำกัดสิทธิในกำรใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตำมข้อ 17 แห่งสัญญำนี้

(2)

ทรัสตีสำมำรถใช้ประโยชน์จำกและดำเนินกำรใด ๆ โดยอำศัย
(ก)

ควำมเห็นหรือคำแนะนำจำกที่ปรึกษำกฎหมำยในกำรให้ควำมเห็นในข้อกฎหมำย กำร
ตีควำมสัญญำนี้ หรือเอกสำรอื่นใด (ไม่ว่ำจะเป็ นเอกสำรที่จดั ทำขึ้นตำมข้อกำหนดแห่ง
กฎหมำยหรือไม่กต็ ำม) รวมทัง้ ควำมเห็นหรือคำแนะนำโดยทัวไปที
่ เ่ กีย่ วกับกองทรัสต์

(ข)

คำแนะนำ ควำมเห็น คำชีแ้ จง หรือข้อมูลจำกวำณิชธนกิจ นักกำรบัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชี
ผูป้ ระเมินรำคำ และบุคคลอื่นใดที่ทรัสตีขอคำปรึกษำ และผู้ท่ที รัสตีเชื่อโดยสุจริตว่ำเป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชำญในเรื่องทีท่ รัสตีขอคำปรึกษำนัน้

(ค)

เอกสำรทีท่ รัสตีเชื่อโดยสุจริตว่ำเป็ นเอกสำรต้นฉบับอันถูกต้องแท้จริง หรือสำเนำเอกสำร
อันแสดงถึงกำรทีผ่ ถู้ อื หน่ วยทรัสต์แต่งตัง้ บุคคลให้เป็ นตัวแทนในกำรดำเนินกำรใด ๆ อัน
เกีย่ วข้องกับกองทรัสต์ และ

(ง)

เอกสำรอื่นใดที่ทรัสตีได้รบั และเกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ซ่งึ ทรัสตีมีเหตุ อนั สมควรที่จะใช้
เอกสำรเหล่ำนัน้
อนึ่ง ทรัสตีไม่ต้องรับผิดหำกว่ำทรัสตีได้กระทำกำร หรืองดเว้นกระทำกำรโดยสุจริตโดย
อำศัยควำมเห็น คำแนะนำ คำชี้แจง ข้อมูลหรือเอกสำรที่ทรัสตีได้รบั ตำมข้อนี้ โดยได้ใช้
ควำมระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิช ำชีพ และควำมชำนำญในกำรพิจำรณำแล้ว ทัง้ นี้ ทรัสตีจ ะ
ตรวจสอบกำรลงลำยมือชื่อใด ๆ ในเอกสำรที่เกีย่ วข้องกับกองทรัสต์ ทไ่ี ด้รบั หำกมีเหตุให้
สงสัยถึงควำมถูกต้องแท้จริงของลำยมือชื่อเช่นว่ำนัน้
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(3)

กำรตัดสินใจใด ๆ ของทรัสตีในกำรปฏิบตั ใิ นขอบเขตอำนำจหน้ำทีซ่ ง่ึ ได้กำหนดไว้ในสัญญำฉบับนี้
และ/หรือ พระรำชบัญญัตทิ รัสต์ และประกำศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง หำกทรัสตีได้กระทำ
ไปด้วยควำมสุจริตแล้ว ให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ อนึ่ง ในกำรตีควำมว่ำทรัสตีมอี ำนำจดำเนินกำรใดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ กองทรัสต์ห รือ ไม่ นัน้ หำกสัญ ญำนี้ และ/หรือ พระรำชบัญ ญัติท รัสต์ ประกำศ กฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นใดมิได้กำหนดไว้อย่ำงแจ้งชัด ให้ตีควำมในลักษณะที่เป็ นกำรให้อำนำจ
แก่ทรัสตีในกำรดำเนินกำรใดทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทรัสต์เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ได้

(4)

ทรัสตีมสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนจำกกองทรัสต์ ตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

กำรจัดกำรกองทรัสต์และกำรมอบหมำยให้ผู้อ่นื จัดกำรกองทรัสต์โดยชอบตำมสัญญำนี้
หำกมีค่ำใช้จ่ำยหรือทรัสตีตอ้ งชำระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้กบั บุคคลภำยนอกด้วยเงินหรือ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตำมควำมจำเป็ นอันสมควร ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิ
ได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนจำกกองทรัสต์ได้ เว้นแต่สญ
ั ญำนี้จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น
สิทธิในกำรได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนจำกกองทรัสต์ตำมทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้นนี้ให้หมำยควำม
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำใช้จ่ำยในกำรว่ำจ้ำงทนำยควำม
หรือทีป่ รึกษำกฎหมำยซึง่ ทรัสตีได้ว่ำจ้ำงตำมทีส่ มควรแก่กรณีเมื่อพิจำรณำถึงควำมจำเป็ น
เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ และควำมรูค้ วำมสำมำรถของทนำยควำม หรือทีป่ รึกษำ
กฎหมำยดัง กล่ ำ ว ทัง้ นี้ เงิน ชดใช้ต ำมข้อ นี้ ใ ห้ร วมถึง ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรทวงถำม กำร
ดำเนินคดี และกำรบังคับคดี ในจำนวนที่สมเหตุสมผลและเหมำะสม และในจำนวนที่ได้
จ่ำยไปตำมควำมเป็ นจริง ตลอดจนกำรรับผิดชดใช้ จำกทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์สำหรับ
ควำมรับผิดใดๆ อัน ทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึน้ อันเป็ นผลมำจำกกำรทีท่ รัสตีได้ปฏิบตั ิหน้ำที่
และใช้อำนำจของทรัสตีอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ตำมสัญญำนี้ และตำมพระรำชบัญญัตทิ รัสต์
ตลอดจนกฎหมำยต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในจำนวนทีไ่ ม่เกินมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์

(ข)

สิทธิท่จี ะได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนตำมสัญญำนี้ ย่อมเป็ นบุรมิ สิทธิท่ที รัสตีมอี ยู่ก่อนผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์และบุคคลภำยนอกทีม่ ที รัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็ นสิทธิ
ที่อ ำจบัง คับ ได้ใ นทัน ทีโ ดยไม่ จ ำต้อ งรอให้มีก ำรเลิก กองทรัสต์ และในกรณี ท่ีมีค วำม
จำเป็ นต้องเปลีย่ นรูป หรือเปลีย่ นสภำพทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์เพื่อให้มเี งินหรือทรัพย์สนิ คืน
แก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมอี ำนำจดำเนินกำรดังกล่ำวได้แต่ต้องกระทำโดยสุ จริตและเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรที่ คณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือสำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
อย่ ำ งไรก็ต ำม ห้ำ มมิใ ห้ท รัส ตีใ ช้สิท ธิต ำมข้อ นี้ จ นกว่ ำ ทรัส ตีจ ะได้ช ำระหนี้ ท่ีมีอ ยู่ ต่ อ
กองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็ นหนี้ทอ่ี ำจหักกลบลบหนี้กนั ได้ตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์

(ค)

สิทธิท่จี ะได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนจำกกองทรัสต์ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำนี้ ให้มผี ลใช้
บังคับต่อไปภำยหลังทีท่ รัสตีพน้ จำกตำแหน่ งหรือถูกถอดถอนจำกตำแหน่ งกำรเป็ นทรัสตี
ของกองทรัสต์

หน้ าที่
ทรัสตีมีหน้ ำที่จดั กำรกองทรัสต์ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชำชีพ รวมทัง้ ด้วยควำม
ชำนำญ โดยปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อย่ำงเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์โดยรวม และ
เป็ นไปตำมสัญญำนี้ ตลอดจนกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ และข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้
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เพิม่ เติมแก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ (ถ้ำมี) โดยในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำว ทรัสตีอำจขอควำมเห็นจำกที่ปรึกษำ
วิชำชีพทีม่ คี วำมเป็ นอิสระตำมแต่ทท่ี รัสตีจะพิจำรณำเห็นสมควร
อนึ่ง กำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องทรัสตี ให้ทรัสตีงดเว้นกำรกระทำกำรอันเป็ นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
ไม่ ว่ ำ กำรกระทำนัน้ จะเป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์ ข องทรัสตีเ องหรือ ประโยชน์ ของผู้อ่ืน เว้น แต่ เ ป็ น กำรเรีย ก
ค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำทีเ่ ป็ นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่ำได้จดั กำรกองทรัสต์ในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรม
และได้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทรำบก่อนเพียงพอแล้ว โดยผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ทไ่ี ด้ทรำบ
ข้อมูลดังกล่ำวมิได้แสดงกำรคัดค้ำน ทัง้ นี้กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรคัดค้ำนดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมข้อ 13.2
และข้อ 14.8 แห่งสัญญำนี้ และหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงำน ก.ล.ต.
ภำยใต้บงั คับแห่งสัญญำนี้ รวมตลอดจนพระรำชบัญญัตทิ รัสต์ และประกำศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
อื่นใดของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ ให้ทรัสตีมอี ำนำจหน้ำที่ดงั จะกล่ำว
ต่อไปนี้
18.1.1. กำรใช้อำนำจและกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องทรัสตีในกำรจัดกำรกองทรัสต์เป็ นเรื่องเฉพำะตัวของทรัสตี
ทรัสตีจะมอบหมำยให้ผอู้ ่นื จัดกำรกองทรัสต์มไิ ด้ เว้นแต่
(ก)
(ข)

(ค)
(ง)

(จ)

กำรทำธุรกรรมทีม่ ใิ ช่เรื่องทีต่ อ้ งทำเฉพำะตัวและไม่จำเป็ นต้องใช้วชิ ำชีพเยีย่ งทรัสตี
กำรทำธุรกรรมทีโ่ ดยทัวไปผู
่ เ้ ป็ นเจ้ำของทรัพ ย์สนิ ซึง่ มีทรัพย์สนิ และวัตถุประสงค์ของกำร
จัดกำรในลักษณะทำนองเดียวกันกับกองทรัสต์จะพึงกระทำในกำรมอบหมำยให้บุคคลอื่น
จัดกำรแทน
ทรัสตีอำจมอบหมำยงำน กำรเก็บรักษำทรัพย์สนิ กำรจัดทำสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
หรือกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำรสนับสนุนให้บริษทั ในเครือของทรัสตีหรือผูอ้ ่นื ดำเนินกำรได้
เรื่องอื่นใดทีผ่ จู้ ดั กำรกองทรัสต์เป็ นผูร้ บั ผิดชอบและดำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำนี้
หรือหลักเกณฑ์ในประกำศ ทจ. 49/2555 ประกำศ ทจ. 51/2555 ประกำศ กร. 14/2555
และประกำศ สช. 29/2555 และ/หรือประกำศหรือข้อกำหนดอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
กรณีอ่นื ใดทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดให้มอบหมำยให้บุคคลอื่นจัดกำรแทน

ทัง้ นี้ เมื่อทรัสตีมอบหมำยให้ผู้อ่ืนจัดกำรกองทรัสต์ หรือผู้ร ับมอบหมำยงำนรำยอื่น (ถ้ ำมี) ตำม
ข้อกำหนดแห่งสัญญำนี้แล้ว นอกเหนือจำกเรื่องทีผ่ จู้ ดั กำรกองทรัสต์เป็ นผูด้ ำเนินกำรตำมสัญญำนี้หรือ
หลักเกณฑ์ในประกำศ ทจ. 49/2555 ประกำศ ทจ. 51/2555 ประกำศ กร. 14/2555 และประกำศ สช.
29/2555 และ/หรือประกำศหรือข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีเลือกผูร้ บั มอบหมำยด้วยควำม
รอบคอบและระมัดระวัง และต้องกำกับดูแลและตรวจสอบกำรจัดกำรแทนอย่ำงเพียงพอด้วยควำม
ระมัดระวังและควำมเอำใจใส่ โดยต้องกำหนดมำตรกำรในกำรดำเนินงำนเกีย่ วกับกำรมอบหมำยงำน
ตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในประกำศ กข. 1/2553 ดังนี้
ในกำรมอบหมำยงำนกำรจัดกำรกองทรัสต์ ทรัสตีจะกำหนดมำตรกำรในกำรดำเนินงำนในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)

กำรคัดเลือกผู้ท่สี มควรได้รบั มอบหมำย โดยพิจำรณำถึงควำมพร้อมด้ำนระบบงำนและ
บุคลำกรของผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย ตลอดจนกำรขัดกันทำงผลประโยชน์ของผูร้ บั มอบหมำย
งำนและกองทรัสต์
กำรควบคุมและประเมินผลกำรปฏิบตั ขิ องผูไ้ ด้รบั มอบหมำยงำน
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(ค)

กำรด ำเนิ น กำรของทรั ส ตี เ มื่อ ปรำกฏว่ ำ ผู้ท่ีไ ด้ ร ับ มอบหมำยไม่ เ หมำะสมที่จ ะได้ร ับ
มอบหมำยงำนอีกต่อไป

ทัง้ นี้ ทรัสตีสำมำรถมอบหมำยงำน กำรเก็บรักษำทรัพย์สนิ กำรจัดทำสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
หรือกำรปฏิบตั กิ ำรด้ำนงำนสนับสนุนได้ ซึง่ ในกำรมอบหมำยงำนดังกล่ำวทรัสตีจะมอบหมำยให้บุคลล
ดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)

กำรเก็บรักษำทรัพย์สนิ ต้องเป็ นกำรมอบหมำยให้ผทู้ ม่ี ลี กั ษณะดังต่อไปนี้
(1)

ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(2)

ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สนิ ของกองทุนส่วนบุคคล

(3)

ทรัสตีรำยอื่น

(4)

ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สนิ โดยชอบด้วยกฎหมำยของประเทศใดประเทศหนึ่งทีก่ องทรัสต์
ได้ลงทุนไว้ หรือของประเทศทีผ่ รู้ บั ฝำกทรัพย์สนิ ตัง้ อยู่

กำรจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ต้องเป็ นกำรมอบหมำยให้ผู้ทส่ี ำมำรถประกอบ
ธุรกิจนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้

โดยในกำรมอบหมำยงำนทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้นนี้ ทรัสตีจะต้องมอบหมำยงำนในลักษณะทีท่ ำให้มนใจได้
ั่
ว่ำ
กำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์จะสำมำรถดำเนินไปได้อย่ำงต่ อเนื่อง ไม่เกิดผลเสียหำยต่ อกองทรัสต์
และทรัสตีจะยังคงรับผิดชอบต่ อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์ ตำมที่พระรำชบัญญัติทรัสต์
กำหนด
18.1.2. บังคับชำระหนี้หรือดูแลให้มกี ำรบังคับชำระหนี้เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อสัญญำระหว่ำงกองทรัสต์กบั
บุคคลอื่น
18.1.3. ห้ำ มมิใ ห้ ท รัส ตี น ำหนี้ ท่ีต นเป็ น ลู ก หนี้ บุ ค คลภำยนอกอัน มิไ ด้ เ กิด จำกกำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่เ ป็ น
ทรัสตีไปหัก กลบลบหนี้ กบั หนี้ท่บี ุค คลภำยนอกเป็ น ลูกหนี้ทรัสตีอนั สืบเนื่ องมำจำกกำรจัดกำร
กองทรัสต์ กำรดำเนินกำรทีฝ่ ำ่ ฝืนข้อห้ำมตำมข้อ 18.1.3 แห่งสัญญำนี้ให้ตกเป็ นโมฆะ
18.1.4. แจ้ ง ต่ อ บุ ค คลภำยนอกทรำบเป็ นลำยลั ก ษณ์ อ ั ก ษรเมื่ อ เข้ ำ ท ำนิ ติ ก รรมหรื อ ธุ ร ก รรมกั บ
บุคคลภำยนอกว่ำเป็ นกำรกระทำในฐำนะทรัสตี
18.1.5. จัด ท ำบัญ ชีท รัพ ย์สิน ของกองทรัสต์แ ยกต่ ำ งหำกจำกทรัพ ย์สิน และบัญ ชีอ่ืน ๆ ของทรัสตี ใน
กรณีท รัสตีจ ัดกำรกองทรัสต์ห ลำยกอง ต้องจัดทำบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์แต่ ละกองแยก
ต่ำงหำกออกจำกกัน และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปจั จุบนั รวมทัง้ แยกทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ไว้ต่ำงหำกจำกทรัพ ย์สนิ ส่ว นตัวของทรัสตี ทรัพย์สินอื่นที่ท รัสตีค รอบครองอยู่ และ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์อ่นื ทีท่ รัสตีจดั กำร (ถ้ำมี) ด้วย
18.1.6. ในกำรจัดกำรกองทรัสต์ ทรัสตีจะมอบหมำยให้ผู้อ่นื จัดกำรกองทรัสต์มไิ ด้ เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้นที่
กำหนดในสัญญำนี้ พระรำชบัญญัตทิ รัสต์ หรือประกำศทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
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18.1.7. ทรัส ตี จ ะไม่ ใ ช้ สิท ธิ ร ับ เงิ น หรื อ ทรัพ ย์ สิน คื น จำกกองทรัส ต์ ส ำหรับ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ ช ำระให้ ก ับ
บุคคลภำยนอกทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับกำรจัดกำรกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ทรัสตียงั คงมีสทิ ธิรบั เงินหรือทรัพย์สนิ
คืนจำกกองทรัสต์ตำมข้อ 18.1(4) แห่งสัญญำนี้
18.1.8. ทำหน้ำทีต่ ่อไปเพื่อรวบรวม จำหน่ ำย และจัดสรรทรัพย์สนิ เมื่อ กองทรัสต์สน้ิ สุดลง โดยต้องชำระ
สะสำงหนี้สนิ และค่ำใช้จ่ำยเมื่อกองทรัสต์สน้ิ สุดลงตำมลำดับทีก่ ำหนดในพระรำชบัญญัติทรัสต์
18.1.9. จัดให้มรี ะบบงำนอย่ำงเหมำะสมตำมพระรำชบัญญัตทิ รัสต์และตำมทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/
หรือสำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด โดยอย่ำงน้อยให้ระบบงำนของทรัสตีครอบคลุมเรื่องต่ำง ๆ
ดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

(ช)

กำรตรวจสอบกำรจัดกำรกองทรัสต์ของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ หรือผูร้ บั มอบหมำยงำนรำยอื่น
(ถ้ำมี) เพื่อให้เป็ นไปตำมสัญญำนี้ พระรำชบัญญัตทิ รัสต์ สัญญำอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง(ถ้ำมี) และ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
กำรเก็บรักษำทรัพย์สนิ โดยมีกำรแยกกองทรัสต์ภำยใต้สญ
ั ญำนี้ออกจำกทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์อ่นื หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวของทรัสตี
กำรบันทึกกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิเหนือทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์ รำยได้ รำยจ่ำยและหนี้สนิ ของ
กองทรัสต์ ตลอดจนบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับกองทรัสต์
กำรตรวจสอบดูแลและติดตำมกำรทำหน้ำทีข่ องผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เพื่อ สิทธิประโยชน์ของ
กองทรัสต์
กำรควบคุม ตรวจสอบและป้องกันมิให้มกี ำรจัดกำรกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตำมสัญญำนี้และ
พระรำชบัญญัตทิ รัสต์ และมิให้มกี ำรทุจริตในกำรจัดกำรกองทรัสต์
กำรแยกงบกำรเงินของกองทรัสต์ออกจำกงบกำรเงินของกองทรัสต์อ่นื หรือของทรัสตีโดย
คำนึงถึงมำตรฐำนทีก่ ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพบัญชี โดยงบกำรเงินทีจ่ ดั ทำขึน้ ให้
เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้ในประกำศ กข. 1/2553 โดยต้องมีกำรสอบทำนโดย
ผู้สอบบัญ ชีซ่งึ ได้ร ับควำมเห็น ชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.หรือ กำรตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นโดยผู้สอบบัญชีซง่ึ ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี และ
ผู้สอบบัญชีดงั กล่ำวต้องมิใช่กรรมกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของทรัสตี ก่อนที่จะยื่ นต่ อ
สำนักงำน ก.ล.ต. และเปิ ดเผยต่อสำธำรณชนตำมหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศ
กำหนด
จัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์

18.1.10. ดูแลให้สญ
ั ญำนี้มีสำระสำคัญ เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อ ง และดำเนิน กำรตำมหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้ในกรณีทม่ี กี ำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญำนี้
(ก)
(ข)

(ค)

ดูแลให้กำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญำนี้เป็ นไปตำมวิธกี ำรและเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำ
นี้ และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ในกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกรณี ท่ีก ำรแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงสัญ ญำนี้ ไ ม่ เ ป็ น ไปตำมข้อ 18.1.10(ก) แห่ ง สัญ ญำนี้
ให้ ท รั ส ตี ด ำเนิ น กำรให้ เ ป็ นไปตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ท่ี ระบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญำนี้ และตำม
พระรำชบัญญัตทิ รัสต์ เพื่อดูแลรักษำสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
ในกรณีท่หี ลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์หรือกำรจัดกำรกองทรัสต์ท่อี อก
ตำมพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตำมพระรำชบัญญัตทิ รัสต์มกี ำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงใน
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ภำยหลัง และสัญญำนี้มขี อ้ กำหนดทีไ่ ม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั กล่ำว ให้ทรัสตีดำเนินกำร
เพื่อแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญำนี้ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์นนั ้ ตำมวิธกี ำรทีก่ ำหนดในสัญญำ
นี้ หรือตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. มีคำสังตำมมำตรำ
่
21 แห่งพระรำชบัญญัตทิ รัสต์
18.1.11. ติดตำม ดูแลและตรวจสอบให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์ และผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมำย (ถ้ำมี) บริหำรจัดกำร
กองทรัสต์ให้เป็ นไปตำมสัญญำนี้ สัญญำอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ให้
หมำยควำมรวมถึงกำรทำหน้ำทีด่ งั ต่อไปนี้ดว้ ย
(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
(จ)

(ฉ)

(ช)

ดูแลให้กำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์กระทำโดยผู้จดั กำรกองทรัสต์ท่ไี ด้รบั ควำมเห็นชอบ
จำกสำนัก งำน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลำที่ก องทรัสต์ตัง้ อยู่ เว้น แต่ เ ป็ น กรณี ท่ีผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์ไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้และทรัสตีเข้ำจัดกำรกองทรัสต์ตำมควำมจำเป็ นเพื่อ
ป้องกัน ยับยัง้ หรือจำกัดมิให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์
หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ โ ดยรวม และด ำเนิ น กำรตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ใ นสัญ ญำนี้ แ ละ
พระรำชบัญญัติ ทรัสต์ในกำรจัดให้มผี จู้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่
ดูแลและดำเนินกำรตำมทีจ่ ำเป็ นเพื่อให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ และผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย (ถ้ำมี)
มีลกั ษณะและปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในสัญญำนี้ สัญญำอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(ถ้ำมี) และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึงกำรถอดถอนผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยเดิม หรือผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมำยรำยเดิม (ถ้ำมี) และกำรแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ตำมข้อ 19.5.2
แห่งสัญญำนี้ หรือผูร้ บั มอบหมำยรำยใหม่ (ถ้ำมี)
ควบคุมดูแลให้กำรลงทุนของกองทรัสต์เป็ นไปตำมสัญญำนี้และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
ควบคุมดูแลให้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมที่กำหนดใน
สัญญำนี้และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
แสดงควำมเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรหรือกำรทำธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้จดั กำร
กองทรัส ต์ และผู้ ท่ี ไ ด้ ร ับ มอบหมำย (ถ้ ำ มี) เพื่ อ ประกอบกำรขอมติ ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ กำรเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อผูล้ งทุน หรือเมื่อสำนักงำน ก.ล.ต. ร้องขอ
ในกรณีทจ่ี ำเป็ น ทรัสตีอำจกำหนดให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ และ/หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย (ถ้ำ
มี) ต้องขอควำมเห็นชอบจำกทรัสตี หรือต้องดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่ทรัสตี
เห็นสมควร ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้
ในกรณีท่ไี ม่มผี ู้จดั กำรกองทรัสต์ และ/หรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมำย (ถ้ำมี) หรือมีเหตุท่ที ำให้
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และ/หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย (ถ้ำมี) ไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ ให้ทรัส
ตีเข้ำจัดกำรกองทรัสต์ตำมควำมจำเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจำกัดมิให้เกิดควำมเสียหำย
อย่ำงร้ำยแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม และดำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ ำ ที่ท่ีร ะบุ ไ ว้ใ นสัญ ญำนี้ แ ละพระรำชบัญ ญัติ ท รัส ต์ ใ นกำรจัด ให้ มีผู้ จ ัด กำร
กองทรัสต์รำยใหม่ และ/หรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมำยรำยใหม่ (ถ้ำมี) โดยในกำรเข้ำจัดกำร
กองทรัสต์ดงั กล่ำว ทรัสตีอำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นจัดกำรกองทรัสต์แทนในระหว่ำงนัน้ ก็
ได้ ทัง้ นี้ ภำยในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทีป่ ระกำศ กร. 14/2555 และสัญญำนี้ได้
ระบุไว้
นอกจำกนี้เมื่อทรัสตีเห็นว่ำกรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกองทรัสต์ และ/หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย (ถ้ำมี)
ไม่ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้ถูกต้องและครบถ้วนตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำนี้ หรือพระรำชบัญญัตทิ
รัสต์ ประกำศของสำนักงำน ก.ล.ต. หรือประกำศที่เกี่ยวข้องอื่นใด เป็ นกำรก่อหรืออำจ
ก่อ ให้เ กิดควำมเสียหำยอย่ ำงร้ำยแรงต่ อ กองทรัสต์และ/หรือผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ และไม่
สำมำรถเยียวยำควำมเสียหำยนัน้ ได้ภำยในระยะเวลำอันสมควร ให้ทรัสตีสำมำรถเข้ำไป
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(ซ)

ดำเนินกำรแทนผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยได้ตำมทีท่ รัสตีเห็นสมควร ทัง้ นี้
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้
นอกเหนือจำกที่กำหนดในสัญญำนี้ ทรัสตีอำจกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้จดั กำร
กองทรัสต์ และผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย ต้องขอควำมเห็นชอบจำกทรัสตีเสียก่อนจึงจะสำมำรถ
ดำเนินกำรได้

18.1.12. รำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. รวมตลอดจนดำเนินกำรแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยำควำมเสียหำยที่
เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์ตำมทีเ่ ห็นสมควรในกรณีทผ่ี ู้จดั กำรกองทรัสต์กระทำกำร หรืองดเว้นกระทำ
กำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมสัญญำนี้หรือกฎหมำยที่
เกีย่ วข้อง
18.1.13. เข้ำร่วมในกำรประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทุกครัง้ โดยหำกต้องมีกำรขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
จะต้องตอบข้อซักถำมและให้ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรดำเนินกำรว่ำเป็ นไปตำมสัญญำนี้หรือกฎหมำย
ทีเ่ กี่ยวข้องหรือไม่ รวมทัง้ ทักท้วงและแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ทรำบว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวไม่
สำมำรถกระทำได้ หำกไม่เป็ นไปตำมสัญญำนี้หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
อนึ่ง ในกรณีทท่ี รัสตีเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หำกต้องมีกำรออกเสียงหรือดำเนินกำรใด ๆ
ในฐำนะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคำนึงถึงและรักษำผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
และตัง้ อยู่บนหลักแห่งควำมซื่อสัตย์สจุ ริต และรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้ง
หรือกระทบต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นฐำนะทรัสตีของกองทรัสต์
18.1.14. จัด ท ำหลัก ฐำนแสดงสิทธิใ นหน่ ว ยทรัสต์ หรือใบหน่ วยทรัสต์ ม อบให้แ ก่ ผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ต ำม
หลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในข้อ 7.5 แห่งสัญญำนี้
18.1.15. ออกหลัก ฐำนแสดงสิท ธิใ นหน่ ว ยทรัส ต์ หรือ ใบหน่ ว ยทรัส ต์ ใ ห้แ ก่ ผู้ ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ใ นเวลำ
อันสมควรกรณีท่ผี ถู้ ือหน่ วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีออกหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ใหม่ หรือใบ
หน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐำนเก่ำทีส่ ญ
ู หำย ลบเลือน ชำรุดเสียหำย
18.1.16. ระบุควำมเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิหน้ำทีข่ องผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ในรำยงำนประจำปี ของ
กองทรัสต์ซง่ึ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มหี น้ำทีจ่ ดั ทำรำยงำนดังกล่ำวเสนอต่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยทรัสตี
จะต้ อ งแสดงควำมเห็น เกี่ย วกับ กำรปฏิบ ัติง ำนของผู้จ ัด กำรกองทรัส ต์ ใ นกำรบริห ำรจัด กำร
กองทรัส ต์เ ป็ น อย่ ำ งไร สอดคล้อ งกับ ข้อ ก ำหนดแห่ ง สัญ ญำนี้ รวมทัง้ กฎหมำย ประกำศและ
ข้อกำหนดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่ หำกผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มไิ ด้ดำเนินกำรเป็ นไปตำมข้อกำหนด
แห่งสัญญำนี้ หรือกฎหมำย หรือประกำศและข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้องอื่นใดนัน้ ให้ระบุ เรื่องดังกล่ำว
ตลอดจนกำรดำเนินกำรของทรัสตีในกำรแก้ไขให้มคี วำมถูกต้อง
18.1.17. ใช้ควำมรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์คำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ต่อ หน่ วยเป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ท่กี ฎหมำย และกฎเกณฑ์ท่เี กี่ย วข้อ ง
ประกำศกำหนด เมื่อผู้จดั กำรกองทรัสต์ออกรำยงำนประจำปี ในแต่ละรอบระยะเวลำ โดยจัดพิมพ์
ข้อ มูล เกี่ย วกับ มู ลค่ ำ ทรัพ ย์สิน สุท ธิแ ละมูลค่ ำ ทรัพ ย์สิน สุท ธิต่ อ หน่ ว ยในรำยงำนประจ ำปี ข อง
กองทรัสต์ ทัง้ นี้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
(NAV) ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรำยงำนประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ โดยผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
จะต้องรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลทีส่ ง่ ให้แก่ทรัสตีดว้ ย
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18.1.18. รับรองรำยงำนมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่ำหน่ วยทรัสต์ ณ วันทำกำรสุดท้ำยของ
แต่ละไตรมำสตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องประกำศกำหนด เพื่อทีผ่ จู้ ดั กำรกองทรัสต์จะใช้
ในกำรเปิ ดเผยรำยงำนดังกล่ำวต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในสีส่ บิ ห้ำ (45) วันนับแต่วนั สุดท้ำยของ
แต่ละไตรมำสนัน้
18.1.19. ก่อให้เกิดหนี้ และ/หรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ภำยใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกี ำรตำมที่กำหนดไว้ใน
สัญญำนี้ พระรำชบัญญัตทิ รัสต์ ประกำศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องอื่นใด
18.1.20. อนึ่ง กำรที่ทรัสตีเข้ำทำสัญญำนี้มไิ ด้เป็ นกำรให้หลักประกันรำยได้หรือผลกำรประกอบกำรของ
กองทรั ส ต์ หรื อ หลั ก ประกั น กำรปฏิ บ ั ติ ต ำมสั ญ ญำของบรรดำผู้ เ ช่ ำ ไม่ ว่ ำ รำยใด อนึ่ ง
ทรัสตีไม่มหี น้ำทีใ่ ห้หลักประกันใด ๆ เพื่อประกันกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องตนในฐำนะทรัสตี และทรัสตี
ไม่มหี น้ำทีอ่ ่นื ใดต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และ/หรือบุคคลอื่นใด นอกเหนือไปจำกทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญำนี้
และ/หรือทีก่ ฎหมำยได้บญ
ั ญัตไิ ว้
18.2.

กำรแต่งตัง้ เงื่อนไขและวิธกี ำรเปลีย่ นแปลง และค่ำตอบแทนของทรัสตี
18.2.1. กำรแต่งตัง้ ทรัสตี
เมื่อมีเหตุให้ตอ้ งเปลีย่ นแปลงทรัสตี กำรแต่งตัง้ ทรัสตีรำยใหม่ให้กระทำได้โดยอำศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์เท่ำนัน้
18.2.2. เงื่อนไขและวิธกี ำรเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(ก)

(ข)

เงื่อนไขในกำรเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(1)

ทรัสตีลำออกจำกกำรทำหน้ำที่

(2)

ทรัสตีถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือสิน้ สภำพนิตบิ ุคคล

(3)

ทรัสตีชำระบัญชี

(4)

ทรัสตีหยุดประกอบกิจกำรไม่ว่ำโดยสมัครใจหรือตำมคำสังพั
่ กกำรประกอบธุรกิจ
เป็ นทรัสตีเป็ นกำรชัวครำวหรื
่
อสังเพิ
่ กถอนกำรอนุ ญำตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัส
ตี

(5)

ทรัสตีถูกถอดถอนจำกกำรทำหน้ำทีต่ ำมข้อ 18.3.2 แห่งสัญญำนี้

วิธกี ำรเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(1)

ในกรณีทรัสตีลำออกจำกกำรทำหน้ำทีต่ ำมข้อ 18.2.2 (ก) (1) แห่งสัญญำนี้ให้มี
กำรเปลีย่ นแปลงทรัสตีตำมทีก่ ล่ำวไว้ในข้อ 18.3.1 แห่งสัญญำนี้

(2)

ในกรณีท่เี กิดเหตุกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทรัสตีตำมทีก่ ล่ำวไว้ในข้อ 18.2.2 แห่ง
สัญญำนี้ (นอกเหนือจำกกรณีทรัสตีลำออกจำกกำรทำหน้ำทีต่ ำมข้อ 18.2.2 (ก)
(1) แห่งสัญญำนี้) ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์มหี นังสือบอกกล่ำวล่วงหน้ำไปยังทรัสตี
อย่ำงน้ อยหนึ่ง (1) เดือน ก่อนวันที่มกี ำรพ้นสภำพจำกกำรเป็ นทรัสตีหรือถอด
ถอนทรัสตี
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อย่ ำ งไรก็ ต ำม หำกเป็ น กรณี ท่ี ท รัส ตี ถู ก ถอดถอนหรื อ ส ำนั ก งำน ก.ล.ต.
สังพั
่ กกำรประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นกำรชัวครำว
่
หรือเพิกถอนกำรอนุ ญำตให้
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ไม่จำต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำแก่ทรัส
ตีตำมที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นว่ำนี้ ให้ทรัสตีรำยเดิมทำหน้ ำที่ทรัสตี
ต่อไปแต่เฉพำะกำรดูแลรักษำประโยชน์ หรือกำรใช้สทิ ธิในกองทรัสต์เพื่อมิให้
กองทรัสต์เสียหำย เสื่อมค่ำ หรือไร้ประโยชน์จนกว่ำทรัสตีรำยใหม่จะมีสทิ ธิโดย
สมบูรณ์เหนือกองทรัสต์
(3)

ในกรณีทเ่ี กิดเหตุในกำรเปลีย่ นแปลงทรัสตี ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์เรียกประชุมผู้
ถือ หน่ ว ยทรัสต์ โ ดยเร็ว และให้ท รัสตีร ำยเดิม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ หรือ ผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์มีสิทธิเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติและได้รบั อนุ ญำตจำกสำนักงำน
ก.ล.ต. เป็ นทรัสตีรำยใหม่เพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์พจิ ำรณำแต่งตัง้ ทัง้ นี้
ไม่ตดั สิทธิทรัสตีรำยเดิม หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ทีจ่ ะเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ
และได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อเป็ นทรัสตีรำยใหม่
หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงทรัสตีไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม สัญญำนี้ยงั คงมีผลบังคับใช้
และไม่มผี ลกระทบต่อสถำนะของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ เมื่อทรัสตีรำยใหม่เข้ำทำหน้ำที่
แทนทรัสตีรำยเดิม ทรัสตีรำยใหม่ต้องผูกพันตำมสิทธิและหน้ำที่ของคู่สญ
ั ญำที่
กำหนดไว้ในสัญญำนี้ทุกประกำร รวมทัง้ เข้ำสวมสิทธิเป็ นคู่ควำมในคดีหรือเป็ น
ฝำ่ ยทีต่ อ้ งผูกพันตำมคำพิพำกษำ นอกจำกนี้ ทรัสตีรำยใหม่มหี น้ำทีแ่ จ้งเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรให้บุคคลภำยนอกทีต่ นทรำบว่ำเป็ นคู่สญ
ั ญำกับทรัสตีรำยเดิมว่ำ ตน
ได้เข้ำสวมสิทธิและหน้ำทีแ่ ทนทรัสตีรำยเดิมแล้ว
อนึ่ง ในกรณีท่มี เี หตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตี แต่มิอำจแต่ งตัง้ ทรัสตีรำยใหม่
เพรำะมีเ หตุ อ ัน มิอ ำจหลีก เลี่ย งได้ ให้ผู้มีส่ ว นได้เ สีย ร้อ งขอต่ อ ศำลให้มีก ำร
แต่งตัง้ ทรัสตีรำยใหม่ ถ้ำมิอำจแต่งตัง้ ได้ ให้ศำลมีคำสังเลิ
่ กทรัสต์ ทัง้ นี้ ให้ศำลมี
อำนำจแต่งตัง้ บุคคลใดเข้ำจัดกำรกองทรัสต์ให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตทิ รัสต์
โดยได้รบั ค่ำตอบแทนตำมทีศ่ ำลกำหนดให้

18.2.3. ค่ำตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมของทรัสตี
ค่ำตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมของทรัสตีให้เป็ นไปตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 20.1 แห่งสัญญำนี้
โดยอัตรำที่เรียกเก็บจริงจำกทรัสตีจะเป็ นไปตำมที่ ทรัสตี และผู้จดั กำรกองทรัสต์จะตกลงร่วมกัน
ต่อไป แต่ทงั ้ นี้อตั รำดังกล่ำวจะไม่เกินทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 20.1 แห่งสัญญำนี้
18.3.

กำรลำออกหรือกำรถอดถอนทรัสตี
18.3.1. กำรลำออกของทรัสตี
(ก)

หำกทรัสตีประสงค์ทจ่ี ะลำออก ให้ทรัสตีตอ้ งแจ้งกำรลำออกเป็ นหนังสือให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์
และผู้จดั กำรกองทรัสต์ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำม (3) เดือน ในกรณีดงั กล่ำว กำรพ้น
จำกต ำแหน่ ง ของทรัสตีใ ห้มีผ ลเมื่อทรัสตีร ำยใหม่ เข้ำท ำหน้ ำ ที่เ ป็ น ทรัสตีรำยใหม่ข อง
กองทรัสต์ โดยให้ทรัสตีรำยเดิมทำหน้ำที่ทรัสตีต่อไปจนกว่ำทรัสตีรำยใหม่จะมีสทิ ธิโดย
สมบูรณ์เหนือกองทรัสต์
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(ข)

หำกทรัสตีประสงค์ท่จี ะลำออก ให้แ จ้งกำรลำออกเป็ นหนังสือให้ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ทรำบไม่น้อยกว่ำสำม (3) เดือน พร้อมทัง้ เสนอผูท้ จ่ี ะทำหน้ำทีเ่ ป็ นทรัส
ตีรำยใหม่ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์พจิ ำรณำลงมติเห็นชอบเพื่อแต่งตัง้ ทรัสตีรำยใหม่
และปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ทัง้ นี้ ต้องไม่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ในกำรนี้ ให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์มีสิทธิเ สนอ
รำยชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติและได้รบั อนุ ญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อให้ท่ปี ระชุมผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์พจิ ำรณำ คัดเลือกและแต่งตัง้ เป็ นทรัสตีรำยใหม่ของกองทรัสต์ด้วย และให้
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรแต่งตัง้ บุคคลใหม่ (ซึ่งมีคุณสมบัติ
และได้รบั อนุ ญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต.) ให้เป็ นทรัสตีรำยใหม่ของกองทรัสต์แทนทีท่ รัสตี
รำยเดิม ในกำรนี้ ให้ทรัสตีและผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์หำรือร่วมกันโดยสุจริตเพื่อกำหนดบุคคล
ผู้ มีคุ ณ สมบัติ แ ละได้ ร ับ อนุ ญ ำตจำกส ำนั ก งำน ก.ล.ต. และเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่ วยทรัสต์เพื่อพิจำรณำแต่ งตัง้ เป็ นทรัสตีรำยใหม่ของกองทรัสต์ โดยทรัสตีรำยใหม่น้ี
จะต้องเข้ำทำสัญญำเพิม่ เติมสัญญำนี้กบั ทรัสตีรำยเดิมและผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
หำกพ้นกำหนดระยะเวลำสำม (3) เดือนนับแต่วนั ที่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ได้รบั หนังสือแจ้งกำร
ลำออกจำกทรั ส ตี ร ำยเดิ ม แล้ ว และผู้ จ ั ด กำรกองทรั ส ต์ ย ั ง ไม่ ส ำมำรถแต่ งตั ้ง
ทรัสตีรำยใหม่ได้ ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิแต่งตัง้ บุคคลทีท่ รัสตีคดั เลือก (โดยต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัติ
และได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต.) ให้เป็ นทรัสตีรำยใหม่

18.3.2. กำรถอดถอนทรัสตี
ผู้ถือ หน่ วยทรัสต์โ ดยอำศัย มติไม่น้ อยกว่ ำสำมในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ
หน่ วยทรั ส ต์ ท่ี ม ำประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนตำมข้ อ 16 แห่ ง สั ญ ญำนี้ อำจ
ถอดถอนทรัสตีได้ เมื่อปรำกฏว่ำทรัสตีมไิ ด้จดั กำรกองทรัสต์ตำมหน้ำทีท่ ก่ี ำหนดไว้ในสัญญำนี้ หรือ
พระรำชบัญญัติทรัสต์ หรือกระทำกำร หรืองดเว้นกระทำกำรอันเป็ นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ
ทรัสต์ หรือกฎหมำยอื่นใดซึง่ มิใช่ควำมผิดลหุโทษ และทรัสตีไม่อำจเยียวยำแก้ไขให้สน้ิ ไปได้ภำยใน
ระยะเวลำเก้ำสิบ (90) วันนับแต่วนั ทีผ่ จู้ ดั กำรกองทรัสต์แจ้งให้ทรัสตีทรำบถึงเหตุดงั กล่ำว
18.4.

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของทรัสตี
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื ว่ำทรัสตีขำดควำมเป็ นอิสระ และจะรับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์มไิ ด้
18.4.1. มีควำมเกีย่ วข้องกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ในลักษณะดังต่อไปนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ เกินร้อยละห้ำ (5) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
มีผู้จดั กำรกองทรัสต์เป็ นผู้ถือหุ้นในทรัสตี เกินร้อยละห้ำ (5) ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของทรัสตีดงั กล่ำว
มีผถู้ อื หุน้ รำยใหญ่ในทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ในผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
มีกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับกรรมกำรหรือผู้บริหำรของผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์
มีควำมเกีย่ วข้องไม่ ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ในลักษณะทำนอง
เดียวกับ (ก) ถึง (ง) หรือในลักษณะอื่นอย่ำงมีนัยสำคัญในประกำรทีอ่ ำจเป็ นเหตุให้ทรัสตี
ขำดควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
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18.4.2. เป็ น หรือ มีค วำมเกี่ย วข้อ งกับ ผู้ท่ีจ ะจ ำหน่ ำ ย โอน ให้เ ช่ ำ หรือ ให้สิท ธิใ นอสัง หำริม ทรัพ ย์แ ก่
กองทรัสต์ ในลักษณะทีท่ ำให้ไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหำริมทรัพย์หรือกำร
จัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ได้อย่ำงเป็ นอิสระ
หำกปรำกฎข้อเท็จจริงในภำยหลังจำกกำรเข้ำรับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ว่ำทรัสตีขำดควำมเป็ นอิสระตำมข้อ
18.4.1 และข้อ 18.4.2 แห่งสัญญำนี้ ให้ทรัสตี แจ้งกรณีดงั กล่ำวต่อสำนักงำน ก.ล.ต. พร้อมทัง้ แสดงมำตรกำร
ทีส่ มเหตุสมผลและน่ำเชื่อได้ว่ำจะทำให้ทรัสตีสำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้อย่ำงเป็ นอิสระภำยในสิบห้ำ (15) วันนับ
แต่วนั ที่ปรำกฏข้อเท็จจริงดังกล่ำว และให้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรที่แสดงไว้นนัน้ เว้นแต่สำนักงำน ก.ล.ต.
จะมีคำสังเป็
่ นอย่ำงอื่น
18.5.

ควำมรับผิดของทรัสตี
18.5.1. ทรัสตีไม่ตอ้ งรับผิดต่อควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ แก่กองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์หรือบุคคลใดๆ จำก
กำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องทรัสตี หำกทรัสตีได้ปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังเยีย่ งผู้
มีวชิ ำชีพ รวมทัง้ ด้วยควำมชำนำญ โดยปฏิบตั ิต่อ ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์อย่ำงเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และเป็ นไปตำมสัญญำนี้ ตลอดจนกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อผูกพันที่
ได้ให้ไว้เพิม่ เติมแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ (ถ้ำมี)
ในกำรนี้ แม้ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ตำม
วรรคหนึ่ง ให้ทรัสตียงั มีหน้ำทีด่ ำเนินกำรเรียกร้องต่อผูท้ ก่ี ่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทรัสต์ หรือผู้
ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้กองทรัสต์ หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้รบั ชดเชยควำมเสียหำยตำมควำมเป็ นจริง
18.5.2. ทรัสตีไ ม่ ต้ อ งรับ ผิด ต่ อ ควำมเสีย หำยที่เ กิด ขึ้น แก่ ก องทรัสต์ห รือ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ หรือ บุ ค คล
ใด ๆ จำก กำรกระทำ หรือกำรงดเว้นกระทำกำรใด ๆ ของผู้จดั กำรกองทรัสต์ หำกว่ำทรัสตีได้
ปฏิบตั หิ น้ำทีโ่ ดยสุจริต และได้ใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรในกำรกำกับดูแ ลและตรวจสอบกำร
ปฏิ บ ั ติ ห น้ ำ ที่ ข องผู้ จ ั ด กำรกองทรั ส ต์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ นไปตำมสั ญ ญำนี้ และพระรำชบั ญ ญั ติ
ทรัสต์ตลอดจนประกำศทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
ในกรณีเช่นว่ำให้กองทรัสต์โดยทรัสตีมสี ทิ ธิเรียกร้องโดยตรงต่อผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เพื่อให้ผู้จดั กำร
กองทรัสต์ชดเชยเยียวยำควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ ให้แก่กองทรัสต์ หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตำมควำมเป็ น
จริง

18.6.

กำรจำกัดควำมรับผิดของทรัสตี
18.6.1. ภำยใต้บงั คับแห่งสัญญำนี้และพระรำชบัญญัตทิ รัสต์ ควำมรับผิดต่อบุคคลใดตำมสัญญำซึง่ ทรัสตีได้
กระทำในฐำนะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถึงควำมรับผิดต่ อบุคคลใดอันเกิดจำก หรือที่เกี่ ยวกับ
ทรัพย์สนิ ใด ๆ ของกองทรัสต์ให้มจี ำนวนจำกัด โดยทรัสตีจะต้องรับผิดต่อบุคคลภำยนอกดังกล่ำว
ไม่เกินจำนวนเงินชดใช้ควำมเสียหำยที่ทรัสตีจะได้รบั ตำมข้อ 18.7 แห่งสัญญำนี้ ทัง้ นี้ ในกรณี
ที่ทรัสตีไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่พระรำชบัญญัติทรัสต์กำหนดไว้ โดยเจตนำ โดยไม่สุจริตหรือโดย
ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง ในกรณีเช่นว่ำนี้ ทรัสตีจะมีขอ้ ยกเว้นควำมรับผิดมิได้
18.6.2. ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ หำกกำรกระทำหรืองดเว้นกำรกระทำของทรัสตี (แล้วแต่
กรณี) เป็ นไปตำมบทบัญญัตขิ องกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ประกำศ หรือ คำสังศำล
่
คำพิพำกษำของ
ศำล หรือ คำสังอื
่ ่นใดของหน่ วยงำนรำชกำร ไม่ว่ำจะมีผลบังคับเป็ นกฎหมำยหรือไม่ นอกจำกนี้
ทรัสตีไม่ต้องรับผิดในกรณีท่ที รัสตีไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อสัญญำข้ อใดข้อหนึ่งตำมสัญญำนี้ได้
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เนื่องจำกเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุทอ่ี ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทรัสตี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุท่ี
ระบุในไว้ในข้อ 18.6.4 แห่งสัญญำนี้
18.6.3. ในกำรโอนหน่ วยทรัสต์ระหว่ำงผู้ถอื หน่ วยทรัสต์กนั เอง ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องแท้จริงของลำยมือชื่อ หรือ ตรำประทับ ที่ปรำกฏในใบทรัสต์ หรือในกำรสลักหลัง
ใบทรัสต์ หรือในตรำสำรกำรโอนหน่ วยทรัสต์ หรือตรำสำรใดๆ ซึง่ แสดงกรรมสิทธิในหน่
วยทรัสต์
์
โดยทรัสตีมติ ้องรับผิด หำกมีกำรปลอมแปลงลำยมือชื่อ หรือ ตรำประทับ รวมถึงในกรณีท่ผี ู้ลง
ลำยมือชื่อไม่มอี ำนำจลงนำม อย่ำงไรก็ตำม ทรัสตีมสี ทิ ธิ (แต่มิได้มหี น้ำที่) เรียกให้มกี ำรพิสูจน์
ควำมแท้จ ริง ของลำยมือ ชื่อ ของผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ใ นเอกสำรหรือ ตรำสำรตำมสัญ ญำนี้ ซ่ึง ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ตอ้ งลงลำยมือชื่อ
18.6.4. ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบต่อกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ในควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่
เกิดขึน้ เนื่องจำกสำเหตุทอ่ี ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทรัสตี หรือพนักงำนของทรัสตีซง่ึ รวมถึง แต่
ไม่จำกัดเพียง กำรทีท่ รัพย์สนิ ถูกโอนเป็ นของรัฐ กำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ กฎเกณฑ์เกีย่ วกับกำร
ปริวรรตเงินตรำ สงครำม กำรก่อกำรร้ำย กำรจลำจล กำรปฏิวตั ิ กำรก่อควำมไม่สงบ กำรประท้วง
เหตุ สุด วิสยั กำรขัดข้องของเครื่อ งมือ หรือ อุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ซ่ึงอยู่นอกเหนื อกำรควบคุ ม
ของทรัสตี หรือ เหตุอ่นื ใดทีท่ รัสตีไม่สำมำรถควบคุมได้
18.6.5. ทรัส ตีไ ม่ จ ำต้อ งกระท ำกำรใดๆ ที่จ ะเป็ น เหตุ ใ ห้ท รัส ตีต้ อ งใช้เ งิน หรือ ทรัพ ย์สิน ส่ ว นตัว ของ
ทรัสตี (ทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่ใช่ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์) หรือก่อให้เกิดควำมรับผิดทำงกำรเงินอื่นใดๆ ใน
กำรปฏิบตั หิ น้ำทีห่ รือใช้สทิ ธิตำมสัญญำนี้ของทรัสตี
18.7.

กำรชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่ทรัสตี
18.7.1. ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิได้รบั เงินชดใช้ควำมเสียหำย รวมทัง้ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำใช้จ่ำยในกำรว่ำจ้ำง
ทนำยควำม หรือทีป่ รึกษำกฎหมำยซึง่ ทรัสตีได้ว่ำจ้ำงตำมทีส่ มควรแก่กรณีเมื่อพิจำรณำถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถของทนำยควำม หรือทีป่ รึกษำกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นี้ เงินชดใช้ตำมข้อนี้ให้รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรทวงถำม กำรดำเนินคดี และกำรบังคับคดี ในจำนวนทีส่ มเหตุสมผลและเหมำะสม
และในจำนวนทีไ่ ด้จ่ำยไปตำมควำมเป็ นจริง ตลอดจนกำรรับผิดชดใช้ จำกทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
สำหรับควำมรับผิดใด ๆ อันทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึน้ อันเป็ นผลมำจำกกำรทีท่ รัสตีได้ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละ
ใช้อำนำจของทรัสตีอย่ำงถูกต้องเหมำะสมตำมสัญญำนี้ และตำมพระรำชบัญญัตทิ รัสต์ตลอดจน
กฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในจำนวนทีไ่ ม่เกินมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
18.7.2. ภำยใต้บงั คับแห่งพระรำชบัญญัตทิ รัสต์ เงินชดใช้ควำมเสียหำยและกำรรับผิดชดใช้ตำมข้อ 18.7
แห่งสัญญำนี้ให้รวมถึงควำมรับผิดอันเป็ นผลมำจำกกำรกระทำ หรือกำรงดเว้นกำรกระทำใด ๆ
ของผูท้ ท่ี รัสตีได้มอบอำนำจ หรือตัวแทนซึง่ ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกทรัสตีดว้ ย
18.7.3. เงินชดใช้ควำมเสียหำยตำมข้อ 18.7 แห่งสัญญำนี้
(ก)
(ข)

เป็ นเงินทีท่ รัสตีพงึ ได้รบั เพิม่ เติมจำกเงินชดใช้ควำมเสียหำยอื่นใด ทีท่ รัสตีมสี ทิ ธิได้รบั ตำม
กฎหมำย
ยังคงมีผลใช้บงั คับต่อไปภำยหลังทีท่ รัสตีพ้นจำกตำแหน่ งหรือถูกถอดถอนจำกตำแหน่ ง
กำรเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์
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19.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

19.1.

กำรแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
บริษทั ฯ รับรองว่ำบริษัทฯมีคุณสมบัติ ควำมรู้และควำมสำมำรถ ตลอดจนควำมพร้อมของระบบงำนในกำร
ปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในประกำศ สช. 29/2555 รวมถึงประกำศอื่นที่
เกีย่ วข้องตำมทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
โดยสัญญำนี้ บริษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะเข้ำรับดูแลจัดกำรทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทัง้ ทรัพย์สนิ หลัก และทรัพย์สนิ อื่น
ของกองทรัสต์ ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกทรัสตี โดยมีขอบเขต อำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่
กำหนดไว้ในสัญญำนี้ กฎหมำย หลักเกณฑ์และประกำศทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
และข้อตกลงอื่นระหว่ำงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ำมี)

19.2.

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
สิ ทธิ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ได้รบั ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั หิ น้ำทีจ่ ดั กำรทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ อัตรำค่ำตอบแทน
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่จดั กำรทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และวิธกี ำรชำระค่ำตอบแทนให้แก่ผู้จดั กำรกองทรัสต์ให้
เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ซึง่ สอดคล้องกับทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มสี ทิ ธิอ่นื ๆ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
หน้ าที่
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ต้องปฏิบตั หิ น้ำที่ในฐำนะทีเ่ ป็ นผูท้ ่มี วี ชิ ำชีพซึ่งได้รบั ควำมไว้วำงใจ ด้วยควำมระมัดระวัง
ซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์อย่ำงเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ่สี ุดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
โดยรวม และเป็ นไปตำมสัญญำนี้ วัตถุประสงค์ในกำรจัดตัง้ กองทรัสต์ กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนสัญญำ
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสำรทีเ่ ปิ ดเผยแก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ (ถ้ำมี) และมติ
ของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และต้องรับผิดอย่ำงไม่มีขอ้ จำกัดควำมรับผิดในกรณีท่ผี ู้จดั กำรกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิ
หน้ำทีแ่ ละ/หรือปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ม่ถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มอี ำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
หลักทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดูแลจัดกำรกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงกำรลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
หน้ ำ ที่ของผู้จ ัดกำรกองทรัสต์ใ ห้เ ป็ น ไปตำมที่ก ำหนดในสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ โดย ผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์มหี น้ำทีห่ ลักตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกทรัสตีในเรื่องดังต่อไปนี้
(1)

ดูแลจัดกำรกองทรัสต์ในส่วนทีเ่ ป็ นกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจ ซึง่ รวมถึงกำรลงทุน กำรกูย้ มื เงินและก่อ
ภำระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ (โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกทรัสตี) กำรเข้ำทำสัญญำ และ
กำรดำเนินกิจกำรต่ำง ๆ เพื่อกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ภำยในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเท่ำทีส่ ญ
ั ญำ
นี้ได้ระบุไว้

(2)

จัด ท ำและเปิ ด เผยข้อ มู ล ของกองทรัส ต์ ซึ่ง รวมถึง ข้อ มู ล ตำมมำตรำ 56 และมำตรำ 57 แห่ ง
พระรำชบัญ ญัติห ลักทรัพ ย์ และข้อมูลอื่น ตำมที่ก ำหนดในสัญ ญำนี้ และสัญญำแต่ ง ตัง้ ผู้จดั กำร
กองทรัสต์
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(3)

จัดทำและจัดเก็บข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ในกำรบริหำรจัดกำร กำรควบคุมภำยใน และกำร
เปิ ด เผยข้อ มูล เกี่ย วกับ กองทรัสต์ โดยเมื่อ ทรัส ตีจ ะตรวจสอบกำรจัด กำรในเรื่อ งใด ผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์มหี น้ำทีใ่ ห้ควำมร่วมมือและนำส่งข้อมูลและเอกสำรหลักฐำน รวมทัง้ ให้เข้ำไปตรวจสอบใน
สถำนที่ตงั ้ ของอสังหำริมทรัพย์ตำมที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ทรัสตีสำมำรถตรวจสอบให้มนใจได้
ั่
ว่ำ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ไม่ได้ปฏิบตั ฝิ ่ำฝื นกฎหมำย หรือข้อกำหนดของสัญญำนี้ หรือไม่รกั ษำประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

(4)

จัด ท ำและจัด ส่ง พร้อ มทัง้ รับ รองควำมถู ก ต้อ งของข้อ มู ล และเอกสำรต่ ำ ง ๆ ที่เ กี่ย วกับ กำรจัด
โครงสร้ำงกองทรัสต์ วิธกี ำรให้เช่ำ กำรจัดหำและกำรจัดเก็บรำยได้ ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีส่ ำมำรถเรียก
เก็บจำกกองทรัสต์ สัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงกองทรัสต์ กบั บริษัทหรือบุคคลต่ำง ๆ เป็ นต้นให้แก่ทรัสตี
ในช่วงระยะเวลำก่อนจัดตัง้ กองทรัสต์ นอกจำกนี้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มหี น้ำทีป่ ระสำนงำนกับทรัสตี
และทำข้อตกลงเกีย่ วกับลักษณะของข้อมูล เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรทำธุรกรรม และรำยงำน
ต่ำง ๆ รวมทัง้ ควำมถีแ่ ละระยะเวลำทีผ่ จู้ ดั กำรกองทรัสต์ตอ้ งนำส่งข้อมูลและเอกสำรต่ำง ๆ เกีย่ วกับ
กำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ ให้แก่ทรัสตี และจัดส่งข้อมูลและเอกสำรดังกล่ำวให้แก่ทรัสตีภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ในกำรกำกับดูแลและ
ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์

(5)

กำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะต้องปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ่ำง ๆ ของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำนี้ พระรำชบัญญัตทิ รัสต์ สัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ กฎหมำยและ
ประกำศอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง ในกรณี ท่ผี ู้จดั กำรกองทรัสต์ป ระสงค์จ ะมอบหมำยให้บุ ค คลอื่นเป็ น
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) บริหำรอสังหำริมทรัพย์แทนตน ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มี
หน้ ำ ที่ค ัด เลือ กผู้ บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ ด้ ว ยควำมรอบคอบระมัด ระวัง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผู้ บ ริห ำร
อสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) ทีม่ คี ุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำร
บริ ห ำรจั ด กำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ซ่ึ ง เป็ นกองทรั ส ต์ ตลอดจน จั ด ท ำสัญ ญำแต่ ง ตั ง้ ผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์ให้สอดคล้องและไม่ขดั กับสัญญำนี้และควบคุมดูแลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) ดังกล่ำวเพื่อให้กำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเป็ นไป
ตำมทีก่ ำหนดในสัญญำนี้ สัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ สัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
พระรำชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกำศต่ ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีท่กี องทรัสต์ได้ทำสัญญำ
หรือข้อตกลงกับบุคคลใดๆ เช่น สัญญำกูย้ มื เงิน และในสัญญำ หรือข้อตกลงดังกล่ำวมีขอ้ กำหนดให้
กำรแต่ งตัง้ หรือกำรถอดถอนผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) ต้องเป็ นไปตำม
เงื่อ นไขใดๆ ผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ ร ับ ทรำบและตกลงว่ ำ กำรแต่ ง ตัง้ หรือ กำรถอดถอนผู้บ ริห ำร
อสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) จะต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำ หรือข้อตกลง
นัน้ ด้วย
ให้ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) ที่ผู้จดั กำรกองทรัสต์คดั เลือกและแต่งตัง้ มี
ขอบเขตอำนำจ หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบตำมทีก่ ำหนดในสัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
ซึง่ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดในแนวปฏิบตั ใิ นกำรจัดกำรกองทุนและทรัสต์ท่ี
ลงทุ น ในอสัง หำริม ทรัพ ย์ และที่จ ะได้แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยผู้จ ัด กำรกองทรัสต์มีห น้ ำ ที่เ ลือ กผู้ร ับ
มอบหมำยด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง รวมทัง้ กำกับและตรวจสอบกำรจัดกำรแทนอย่ำงเพียงพอ
อนึ่ง ในกรณีท่ผี จู้ ดั กำรกองทรัสต์ปล่อยเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้แก่ผเู้ ช่ำรำยเดียวโดย
กองทรัสต์ได้รบั ค่ำตอบแทนทัง้ หมดหรือบำงส่วนในรูปส่วนแบ่งกำไร (profit sharing) ผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์ต้องมีระบบในกำรคัดเลือกและติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของผู้เช่ำรำยเดียวนี้ใน
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ลักษณะเดียวกับกำรว่ำจ้ำงผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) ข้ำงต้นด้วย ทัง้ นี้ เพื่อให้
มันใจได้
่
ว่ำผูเ้ ช่ำรำยเดียวนี้จะสำมำรถจ่ำยค่ำเช่ำให้แก่กองทรัสต์ได้ครบถ้วนตำมเงื่อนไขของสัญญำ
เช่ำและรำยได้ไม่รวไหล
ั่
อันอำจทำให้กองทรัสต์ไม่ได้รบั ผลตอบแทนอย่ำงเต็มทีต่ ำมทีก่ องทรัสต์พงึ
ได้รบั
(6)

ในกรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกองทรัสต์ประสงค์จะให้บุคคลอื่นรับดำเนินกำรในงำนทีอ่ ยู่ในควำมรับผิดชอบของตน
นอกเหนือจำกผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ เช่น กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นบริหำรทรัพย์สนิ อื่นนอกจำก
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ ต้องคัดเลือกผู้รบั ดำเนิ นกำรด้วยควำมรอบคอบ
ระมัดระวัง ตลอดจนกำรก ำกับและตรวจสอบกำรดำเนิ นกำรของผู้ร ับดำเนินกำร ทัง้ นี้ ข้อก ำหนด
เกีย่ วกับกำรมอบหมำยงำนต้องไม่มสี ำระทีข่ ดั หรือแย้งกับประกำศ สช. 29/2555 รวมถึงประกำศอื่นที่
เกีย่ วข้องตำมทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด

(7)

ในกรณีท่กี องทรัสต์จะมีกำรออกหุ้นกู้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์มหี น้ำที่ ดำเนินกำรใดๆ เพื่อให้กองทรัสต์
สำมำรถปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมเงื่อนไขภำยหลังกำรอนุ ญำตตำมประกำศเกีย่ วกับกำรอนุ ญำตให้เสนอ
ขำยตรำสำรหนี้ทอ่ี อกใหม่ของกองทรัสต์

ขอบเขตอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ขอบเขตอำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขอบเขต
อำนำจ หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1)

หน้ำทีใ่ นกำรบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์
ดูแล และบำรุงรักษำอสังหำริมทรัพย์และทรัพย์สนิ ใดๆตำมทีจ่ ำเป็ นให้อยู่ในสภำพทีด่ ีเพื่อประโยชน์
ในกำรบริกำร บริหำรและจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ อำนวยควำมสะดวก
ให้กบั ทรัสตี บริษทั ประเมินค่ำทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อสังหำริมทรัพย์ตำมทีเ่ กีย่ วข้องจำเป็ นและเหมำะสม ดำเนินกำรใดๆร่วมกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เพื่อ
ทำให้กองทรัสต์ได้มำซึ่งใบอนุ ญำต และ/หรือ เอกสำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็ นในกำรจัดหำ
ผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ จัดหำผูเ้ ช่ำเพื่อเช่ำพืน้ ที่ในโครงกำร ประสำนงำน
รวมถึง เจรจำกับผู้เช่ ำ ในกำรเข้ำ ท ำสัญญำเช่ ำ พื้น ที่ สัญญำบริก ำร หรือ สัญ ญำอื่นใดที่เ กี่ยวกับ
โครงกำร จัดส่งรำยได้ นำส่งค่ำใช้จ่ำย และชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนกองทรัสต์
รวมถึงบริหำรงำนให้เป็ นไปตำมสัญญำต่ำงๆ ให้ควำมช่วยเหลือให้แก่ผู้จดั กำรกองทรัสต์ ตำมที่
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รอ้ งขออย่ำงสมเหตุสมผลในกรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกองทรัสต์ประสงค์จะขำย โอน ให้เช่ำ
โอนสิทธิกำรเช่ำ หรือจำหน่ ำย (ถ้ำมี) ไม่ว่ำโดยวิธใี ดๆ ซึ่งอสังหำริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น ติดต่อ
ประสำนงำน ให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสำร และนำส่งค่ำธรรมเนียมและภำษีโรงเรือนและที่ดนิ อันเกิดจำก
อสังหำริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์มีหน้ำที่ต้องชำระ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำ ยอันเนื่องจำกกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำร และ/หรือภำษีอ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหำริมทรัพย์และ/หรือกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร ต่อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีข่ องหน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง ดำเนินกำร และ/หรือประสำนงำนกับผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์ และให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้จดั กำรกองทรัสต์ ในกำรจัดกำรให้ผู้เช่ำของทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ได้รบั บริกำรสำธำรณูปโภคต่ำงๆในโครงกำรฯ ดำเนินกำรอื่นใดทีจ่ ำเป็ นเพื่อให้กำรบริหำร
อสังหำริมทรัพย์เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทรัสต์และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น

(2)

กำรจัดทำบัญชีและรำยงำน เอกสำรกำรจัดกำร และกำรตรวจสอบภำยใน
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จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนใดๆ รวมทัง้ เอกสำรหลักฐำนทำงกำรบัญชี ทีเ่ กีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องกับ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์ ผูส้ อบบัญชี และ/หรือ ทรัสตีหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั
มอบหมำยสำมำรถตรวจสอบได้ ดำเนินกำรส่งมอบบรรดำเอกสำรที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ใด ๆ ที่ได้รบั กำรร้องขอให้แก่ผู้จดั กำรกองทรัสต์ ผู้สอบบัญชี และ/หรือ
ทรัสตี (แล้วแต่กรณี) ภำยในสิบห้ำ (15) วันทำกำรนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทรำบถึงหรือควรทรำบถึงกำรร้อง
ขอดังกล่ ำว เว้น แต่ จะมีเหตุ อนั สมควรหรือคู่สญ
ั ญำตกลงเป็ น อย่ำ งอื่น รวมถึง จัด ให้มีบญ
ั ชีและ
รำยงำนต่ำง ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ เพื่อจัดส่งบัญชี รำยงำน และเอกสำรที่
เกี่ย วข้อ งให้ผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ ภำยในระยะเวลำที่ผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ก ำหนด ทัง้ นี้ ผู้บ ริห ำร
อสังหำริมทรัพย์จะจัดทำบัญชีดงั กล่ำวตำมหลักกำรบัญชีทเ่ี ป็ นทีร่ บั รองโดยทัวไป
่ และจะดำเนินกำร
จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรบัญชี และกำรบันทึกบัญชีเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย 5 ปี ให้อยู่
ในสภำพสมบูรณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์เข้ำตรวจสอบ รวมถึงอำนวยควำม
สะดวกในกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) โดยผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์หรือ ทรัสตี ตำมทีผ่ จู้ ดั กำร
กองทรัสต์หรือทรัสตีรอ้ งขอ
(3)

กำรตลำด
พัฒนำและจัดให้มแี ผนกำรโฆษณำ แผนกำรส่งเสริมกำรขำย สำหรับอสังหำริมทรัพย์ โดยทีบ่ รรดำ
ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจำกกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรดังกล่ำว กองทรัสต์จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ทัง้ สิน้ ซึง่ ต้องเป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในแผนกำรดำเนินงำนประจำปี

(4)

หน้ำทีใ่ นกำรทำสัญญำในกำรจัดหำผลประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์
จัดทำสัญญำเช่ำพื้นที่ สัญญำบริกำรสำธำรณู ปโภค สัญญำให้สทิ ธิกำรใช้พ้นื ที่ และสัญญำอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำรที่มรี ะยะเวลำสอดคล้องกับสัญญำกำรเข้ำลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ หรือมี
ระยะเวลำเป็ นไปตำมทีผ่ จู้ ดั กำรกองทรัสต์กำหนด ดำเนินกำรใดๆทีจ่ ำเป็ นและเหมำะสมเพื่อให้ผเู้ ช่ำ
ปฎิบตั ติ ำมหน้ำที่ เงื่อนไข และ/หรือข้อตกลงทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ พืน้ ที่ สัญญำบริกำร สัญญำ
บริก ำรสำธำรณู ป โภค สัญ ญำให้สิท ธิก ำรใช้พ้ืน ที่ และสัญ ญำอื่น ใดที่เ กี่ย วข้อ งกับ โครงกำร
ประสำนงำนกับผู้จดั กำรกองทรัสต์และอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เช่ำในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับกำร
เปลีย่ นแปลง แก้ไขและ/หรือเลิกสัญญำข้ำงต้น จัดหำ อำนวยควำมสะดวก รวมทัง้ ประสำนงำนกับ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำมีควำมประสงค์ในกำรเพิม่ หรือลดพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้หำผลประโยชน์

19.3.

กำรลำออกจำกกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
ห ำ ก ผู้ จ ั ด ก ำ ร ก อ ง ท รั ส ต์ ป ร ะ ส ง ค์ ท่ี จ ะ ล ำ อ อ ก ใ ห้ แ จ้ ง ก ำ ร ล ำ อ อ ก ใ ห้ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ แ ล ะ
ทรัสตีทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยยีส่ บิ (120) วัน ก่อนวันทีก่ ำหนดให้กำรลำออกมีผลใช้บงั คับ ทัง้ นี้
ต้องไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์และต่อทรัสตี และในระหว่ำงที่กำรลำออกยังไม่มผี ลใช้
บัง คับ นัน้ ให้ผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ใ ห้ค วำมช่ ว ยเหลือ ตำมสมควรแก่ ท รัสตีใ นกำรแต่ ง ตัง้ บุ ค คลใหม่ (ซึ่ง มี
คุณสมบัติและได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.) ให้เป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ของกองทรัสต์
แทนทีผ่ จู้ ดั กำรกองทรัสต์รำยเดิม โดยในระหว่ำงทีท่ รัสตียงั ไม่สำมำรถแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ได้นนั ้
ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์รำยเดิมทำหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่จะสำมำรถเข้ำปฏิบตั ิหน้ำที่
เป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ได้อย่ำงสมบูรณ์ตำมสัญญำนี้
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19.4.

หน้ำทีข่ องผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ภำยหลังจำกกำรลำออก
เพื่อ ประโยชน์ แ ห่ ง สัญญำข้อ 19.4 ถ้อยค ำต่ ำง ๆ ดัง ต่ อ ไปนี้ ให้มีค วำมหมำยตำมที่ระบุ ไ ว้ในสัญ ญำ
ข้อนี้ เว้นแต่สญ
ั ญำจะได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น
"ข้อมูลที่เป็ นความลับ" หมำยควำมว่ำ บรรดำข้อมูลทีม่ บี ุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นเจ้ำของและเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ น
ควำมลับ และข้อมูลของกองทรัสต์ฯ และ/หรือของลูกค้ำ ใดๆของกองทรัสต์ หรือข้อมูลซึ่งโดยลักษณะของ
ข้อมูลนัน้ ควรถือได้ว่ำเป็ นข้อมูลที่เป็ นควำมลับ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ข้อควำมทีเ่ ป็ นควำมลับนัน้ ๆ
ควำมลับทำงกำรค้ำ ควำมรู้แห่งวิธกี ำร (know-how) กลยุทธ์ กำรดำเนินงำน ข้อมูลเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ิตำม
กฎระเบียบ รำยชื่อลูกค้ำ แผนงำน โอกำสทำงกำรตลำดและกำรดำเนินกำรธุรกิจต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลที่
ได้รบั โดยทำงวำจำ ทีเ่ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ทีบ่ นั ทึกด้วยวิธกี ำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอื่น
"การชักชวน (Solicitation) " หมำยควำมว่ำ กำรกระทำใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ไม่ว่ำในนำม
ของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ หรือ ในนำมของบุคคลอื่น และ ไม่ว่ำเพื่อประโยชน์ของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เอง หรือ
เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น (ไม่ว่ำในฐำนะกรรมกำร ผูถ้ อื หุน้ หุน้ ส่วน ทีป่ รึกษำ ตัวแทน หรือ ฐำนะอื่นใด) ซึง่
เป็ นกำรชักชวน จูงใจ โฆษณำ หรือ พยำยำมจะชักชวน จูงใจ หรือ โฆษณำ หรือ กำรกระทำอื่นใดๆ ทีเ่ ป็ น
กำรนำเสนอข้อมูลทีม่ ผี ลทำงธุรกิจ
"ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ" หมำยควำมว่ำ กำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำทีก่ ระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร
กำรเช่ ำ หรื อ ให้ เ ช่ ำ อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ รำยกำรเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ก ำร หรื อ กำรให้ ห รื อ
รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยมื ค้ำประกัน กำรให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ
รวมถึงพฤติกำรณ์อ่นื ทำนองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์หรือคู่สญ
ั ญำมีภำระหนี้ทต่ี ้องปฏิบตั ติ ่อ
อีกฝ่ำยหนึ่ง เมื่อธุรกรรมหรือกำรทำรำยกำรดังกล่ำวคิดคำนวณเป็ นมูลค่ำได้ตงั ้ แต่ร้อยละสำม (3) ของ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์หรือตัง้ แต่สบิ ล้ำน (10,000,000) บำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวนใด
จะต่ ำกว่ำ ทัง้ นี้ กำรคำนวณขนำดของธุรกรรมหรือรำยกำรดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธกี ำรคำนวณมูลค่ำของ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.โดยอนุ โลม แต่ในกำรพิจำรณำขนำดของธุรกรรม
หรือรำยกำรดังกล่ำว ให้นับรวมขนำดของธุรกรรมหรือรำยกำรที่ เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่ง (1) ปี ก่อนวันที่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลกลุ่มเดียวกัน
"ลูกค้าปัจจุบนั " หมำยควำมว่ำ บุคคลใดๆ ทีเ่ ป็ นลูกค้ำ เป็ นคู่คำ้ เป็ นคู่สญ
ั ญำ หรือ เป็ นผูร้ ่วมลงทุนปจั จุบนั
ของกองทรัสต์ หรือบุคคลทีม่ แี นวโน้มว่ำจะเป็ นลูกค้ำ จะเป็ นคู่ค้ำ จะเข้ำทำสัญญำ หรือจะเข้ำร่วมลงทุนกับ
กองทรัสต์
เมื่อผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ได้ย่นื หนังสือลำออกต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์และทรัสตีโดยชอบตำมข้อ 19.3 แห่งสัญญำนี้
และกำรลำออกมีผลใช้บงั คับแล้ว ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ยงั คงมีหน้ำทีด่ งั ต่อไปนี้
19.4.1. ส่งมอบงำน ระบบงำน รำยชื่อลูกค้ำ บัญชี เอกสำร และข้อมูลใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับกำรปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ น
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูล ทีเ่ ป็ นควำมลับหรือไม่กต็ ำมให้แก่ทรัสตี และ/หรือผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์รำยใหม่ ตลอดจนดำเนินกำรใด ๆ ตำมที่ทรัสตีร้องขอตำมสมควรเพื่อให้ผู้จดั กำร
กองทรัสต์รำยใหม่สำมำรถเข้ำปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์ได้อย่ำงต่อเนื่องเพื่อประโยชน์
สูงสุดของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
19.4.2. จัดทำรำยงำนสรุปกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ จนถึงเวลำที่สน้ิ สุดกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ และส่งมอบ
รำยงำนดังกล่ำวให้แก่ทรัสตี และ/หรือผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่
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19.4.3. ไม่ดำเนินกำรหรือประกอบธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเหมือนหรือคล้ำยกับหรือที่มลี กั ษณะเป็ นกำรแข่งขันกัน
กับธุรกิจของกองทรัสต์ในเขตพืน้ ทีต่ ำมทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบ 7 เป็ นระยะเวลำสอง (2) ปี นับ
จำกวันทีส่ น้ิ สุดกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ อนึ่ง หน้ำทีใ่ นข้อนี้ให้รวมถึงกำรไม่ชกั ชวน ติดต่อ หรือ
ดำเนินกำรใด ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์หรือเป็ นผลให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
ลูกค้ำปจั จุบนั ของกองทรัสต์ในลักษณะทีเ่ ป็ นกำรแข่งขันกับธุรกิจของกองทรัสต์
19.4.4. เว้นแต่เป็ นกรณีทไ่ี ด้ระบุไว้ในสัญญำฉบับนี้ หรือจะได้รบั อนุ ญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกทรัสตี
หรือ เป็ น กรณี ท่ีต้ อ งปฏิบ ัติต ำมพระรำชบัญ ญัติ ห ลัก ทรัพ ย์ พระรำชบัญ ญัติ ท รัส ต์ ประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. หรือกฎหมำยอื่นใด หรือกฎ หรือระเบียบ หรือ
คำสังใดๆ
่
ที่ออกด้วยอำนำจหน้ำที่โดยชอบด้วยกฎหมำย หรือกรณีท่ตี ้องปฏิบตั ิตำมคำสังของ
่
หน่วยงำนรำชกำรใดๆทีเ่ กีย่ วข้อง ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตกลงทีจ่ ะเก็บรักษำข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับของ
กองทรัสต์โดยไม่เผยแพร่ขอ้ มูล แบบร่ำง บัญชีรำยชื่อลูกค้ำ และเอกสำรอื่นใดทีม่ สี ำระสำคัญเป็ น
ข้อมูลที่เป็ นควำมลับของกองทรัสต์ต่อบุคคลภำยนอกโดยไม่ได้รบั ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์
อักษรจำกทรัสตีเสียก่อน
19.4.5. ดำเนิ น กำรอื่น ใดตำมสมควรเพื่อให้ผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ร ำยใหม่ สำมำรถปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ไ ด้อ ย่ ำ ง
ต่อเนื่องตำมสัญญำนี้
19.5.

กำรเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
19.5.1. เหตุในกำรเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มดี งั ต่อไปนี้
(ก)
(ข)

(ค)

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ลำออกตำมหลักเกณฑ์ และวิธกี ำรทีก่ ำหนดในข้อ 19.3 แห่งสัญญำนี้
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ถูกถอดถอนจำกกำรทำหน้ำที่
(1)

ในกรณี ท่ีผู้จดั กำรกองทรัสต์มิไ ด้จ ัด กำรกองทรัสต์ต ำมหน้ ำ ที่ใ ห้ถูก ต้อ ง และ
ครบถ้วนตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญำนี้ พระรำชบัญญัติทรัสต์
พระรำชบัญ ญัติหลัก ทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศของ
สำนักงำน ก.ล.ต. หรือประกำศทีเ่ กีย่ วข้องอื่นใด และกำรไม่ปฏิบตั หิ น้ำทีน่ นั ้ ทรัส
ตีเห็นว่ำเป็ นกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อกองทรัสต์และ/หรือผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ และไม่สำมำรถเยียวยำควำมเสียหำยนัน้ ได้ภำยในระยะเวลำหกสิบ
(60) วัน นับแต่วนั ทีท่ รัสตีแจ้งให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ทรำบถึงเหตุดงั กล่ำว

(2)

ปรำกฏข้อ เท็จ จริง ต่ อ ทรัส ตี ว่ ำ ผู้ จ ัด กำรกองทรัส ต์ มีลัก ษณะไม่ เ ป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรือฝ่ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ในหมวด 2 ตำม
ประกำศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตั ติ ำมคำสังของส
่
ำนักงำน ก.ล.ต. หรือปฏิบตั ิ
ตำมคำสังแต่
่ ไม่สำมำรถแก้ไขได้ภำยในระยะเวลำทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด

(3)

ปรำกฎข้อเท็จจริงว่ำกำรให้ควำมเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ของสำนักงำน
ก.ล.ต.สิน้ สุดลงและผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ไม่ได้รบั กำรต่ออำยุกำรให้ควำมเห็นชอบ
จำกสำนักงำน ก.ล.ต.

ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. สัง่ เพิ ก ถอนกำรให้ ค วำมเห็ น ชอบเป็ น ผู้ จ ัด กำรกองทรัส ต์ ห รื อ
สังพั
่ กกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ของผู้จดั กำรกองทรัสต์เป็ นเวลำเกินกว่ำ ระยะเวลำที่ประกำศ สร.
26/2555 หรือประกำศทีเ่ กีย่ วข้องกำหนดทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
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(ง)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์สน้ิ สภำพนิติบุคคลหรือชำระบัญชี หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ ไม่ว่ำจะเป็ น
คำสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำดหรือไม่กต็ ำม ไม่ว่ำจะเป็ นคำสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำดหรือไม่ก็
ตำม หรือมีกำรร้องขอให้ฟ้ืนฟูกจิ กำรของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์

กำรเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ให้มหี ลักเกณฑ์ วิธกี ำรและขัน้ ตอนตำมทีก่ ำหนดใน ข้อ 19.5.2
แห่งสัญญำนี้ โดยในกรณีทก่ี องทรัสต์ได้ทำสัญญำ หรือข้อตกลงกับบุคคลใดๆ เช่น สัญญำกูย้ มื เงิน
และในสัญญำ หรือข้อตกลงดังกล่ำวมีขอ้ กำหนดให้กำรเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ต้องเป็ นไป
ตำมเงื่อนไขใดๆ กำรเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะต้องเป็ นไปตำมเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำ
หรือข้อตกลงนัน้ ด้วย
19.5.2. วิธกี ำรเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่
ในกำรเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ทรัสตีจะแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมสิบ (30) วันก่อนวันทีเ่ ปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มผี ลใช้บงั คับโดยกำร
ใช้สทิ ธิเปลี่ยนแปลงผู้จดั กำรกองทรัสต์ของทรัสตี ตำมข้อนี้ เว้นแต่เป็ นเหตุตำมข้อ 19.5.1 (ข)(2)
และ (3) ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ทนั ทีโดยไม่ต้องจะแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ผจู้ ดั กำร
กองทรัสต์ ท รำบล่ ว งหน้ ำ ทัง้ นี้ ท รัส ตีไ ม่ ต้ อ งรับ ผิด ชดใช้ค่ ำ เสีย หำยใดๆ ที่เ กิด ขึ้น กับ ผู้จ ัด กำร
กองทรัสต์เพรำะกำรบอกเลิกสัญญำต่อผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์โดยอำศัยเหตุตำมสัญญำนี้ สัญญำแต่งตัง้
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ และตำมพระรำชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกำศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำร
เปลี่ยนแปลงผู้จดั กำรกองทรัสต์ของทรัสตีไม่ตัดสิทธิของทรัสตีในอันที่จะได้รบั ชดใช้ค่ำเสียหำย
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อันเกิดขึน้ จำกกำรทีผ่ จู้ ดั กำรกองทรัสต์ผดิ สัญญำนี้ สัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
และตำมพระรำชบัญญัตทิ รัสต์ ตลอดจนประกำศอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กรณีปรำกฏเหตุในกำรถอดถอนผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตำมข้อ 19.5.1 (ข)(1) ให้ทรัสตีเป็ นผูม้ อี ำนำจใน
กำรถอดถอนผู้ จ ัด กำรกองทรัส ต์ โ ดยให้ ท รัส ตี เ รีย กประชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ เ พื่อ ขอมติ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ และดำเนินกำรแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ภำยในหกสิบ (60) วันนับแต่ปรำกฏ
เหตุตำมข้อ 19.5.1 (ข)(1) และแต่งตัง้ บุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติเห็นชอบภำยในสำมสิบ (30) วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั มติ ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อมติเพื่อแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่แล้ว แต่ไม่ได้รบั มติ
ให้ทรัสตีดำเนินกำรแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ได้เองโดยคำนึงถึงประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์โดยรวมตำมระยะเวลำทีจ่ ำเป็ นและสมควร
19.5.3. กำรถอดถอนผู้จดั กำรกองทรัสต์ไม่ตดั สิทธิของทรัสตีในอันทีจ่ ะได้รบั ชดใช้ค่ำเสียหำย ค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ อันเกิดขึน้ จำกกำรทีผ่ จู้ ดั กำรกองทรัสต์ผดิ สัญญำ และ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้จดั กำรกองทรัสต์เ พรำะกำรถอดถอนผู้จ ั ดกำรกองทรัสต์โดยอำศัยเหตุ ตำม
สัญ ญำนี้ สัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด กำรกองทรัส ต์ และตำมพระรำชบัญ ญัติท รัส ต์ พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมำย และประกำศอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหน้ำทีข่ องผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยเดิม
ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์รำยเดิมมีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมทีจ่ ำเป็ นเพื่อให้ทรัสตี หรือผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
รำยใหม่ แล้วแต่กรณี สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ่อไปได้ ซึง่ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวรวมถึงกำรลงลำยมือ
ชื่อในหนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ง่ มอบให้ทรัสตีหรือผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่
รวมถึงลงนำมในเอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบเอกสำรและข้อมูลในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ท่ผี ่ำนมำให้แก่ทรัสตี หรือผู้จดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ตำมที่ได้รบั กำรร้องขอ
เพื่อ ให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่สำมำรถดำเนิน กำรในกำรปฏิ บตั ิห น้ ำ ที่ในกำรบริหำรจัด กำร
กองทรัสต์ได้อย่ำงสมบูรณ์
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19.6.

หน้ำทีข่ องทรัสตีกรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้
ไม่ ว่ ำ กรณี ใ ด ๆ หำกผู้ จ ัด กำรกองทรัส ต์ ไ ม่ ส ำมำรถปฏิบ ัติ ห น้ ำ ที่ไ ด้ ให้ ท รัส ตี จ ัด กำรกองทรัส ต์ ต ำม
ควำมจำเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจำกัดมิให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทงั ้ ปวง โดยทรัสตีอำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นจัดกำรกองทรัสต์แทนในระหว่ำงนี้ได้ ทัง้ นี้ ให้
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในข้อ 18.1.1 แห่งสัญญำนี้

19.7.

กำรเบิกจ่ำยทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์สำมำรถเบิกจ่ำยทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ กำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวกระทำได้เฉพำะกรณีท่ี
เป็ นกำรเบิกจ่ำยจำกบัญชีเพื่อกำรดำเนินงำนประจำวัน (petty cash) ภำยใต้วงเงินตำมทีไ่ ด้รบั กำรอนุ มตั ิ
จำกทรัสตี และให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์จดั ทำและจัดส่งรำยงำนกำรเบิกจ่ำยให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสำมำรถ
ตรวจสอบรำยกำรดังกล่ำวได้ภำยในระยะเวลำทีท่ รัสตีเห็นสมควร

19.8.

ควำมรับผิดของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
19.8.1. ในกรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกองทรัสต์บริหำรจัดกำรกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
สัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์หรือพระรำชบัญญัตทิ รัสต์ หรือผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ละเลยไม่ปฏิบตั ิ
หน้ำที่ของผู้จดั กำรกองทรัสต์ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ หรือปฏิบตั ิหน้ำที่
ด้วยควำมประมำทเลินเล่อ หรือจงใจกระทำผิดหน้ำที่ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ต้องรับผิดต่อ ค่ำปรับหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆทีเ่ กิดขึน้ แก่กองทรัสต์และต้องรับผิดอย่ำงไม่มขี อ้ จำกัด ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มี
อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบหลักเกีย่ วข้องกับกำรดูแลจัดกำรกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงกำรลงทุน
ในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
19.8.2. ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์หรือผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์หรือ
บุคคลใด ๆ จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำทีข่ องผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ หำกผู้จดั กำรกองทรัสต์ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่
ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังเยีย่ งผูม้ วี ชิ ำชีพ รวมทัง้ ด้วยควำมชำนำญ โดยปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์อย่ำงเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ และเป็ นไปตำมสัญญำนี้
สัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ตลอดจนกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติม แก่
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ (ถ้ำมี)
ในกำรนี้ แม้ผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ไ ม่ ต้อ งรับ ผิด ต่ อ ควำมเสีย หำยที่เ กิด ขึ้น แก่ ก องทรัสต์ห รือ ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์ยงั มีหน้ ำที่ดำเนินกำรเรียกร้องต่อผู้ท่กี ่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่ วยทรัส ต์ เพื่อให้กองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ได้รบั
ชดเชยควำมเสียหำยตำมควำมเป็ นจริง
19.8.3. ผู้จดั กำรกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์ หำกกำรกระทำหรืองดเว้นกำรกระทำของ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) เป็ นไปตำมบทบัญญัตขิ องกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ประกำศ หรือ
คำสังศำล
่
คำพิพำกษำของศำล หรือ คำสังอื
่ ่นใดของหน่ วยงำนรำชกำร ไม่ว่ำจะมีผลบังคับเป็ น
กฎหมำยหรือ ไม่ นอกจำกนี้ ผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ไ ม่ ต้อ งรับ ผิด ในกรณี ท่ีผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ไ ม่
สำมำรถปฏิบตั ติ ำมข้อสัญญำข้อใดข้อหนึ่งตำมสัญญำนี้ได้เนื่องจำกเหตุสดุ วิสยั
19.8.4. ผู้จดั กำรกองทรัสต์ไม่จำต้องกระทำกำรใดๆ ที่จะเป็ นเหตุให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องใช้เงิน หรือ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผู้จดั กำรกองทรัสต์ (ทรัพย์สนิ ที่ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์) หรือก่อให้เกิด
ควำมรับผิดทำงกำรเงินอื่นใด ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีห่ รือใช้สทิ ธิตำมสัญญำนี้ของผู้ จดั กำรกองทรัสต์
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เว้นแต่ ในกรณี ท่ผี ู้จ ัดกำรกองทรัสต์ไม่ ปฏิบ ัติหน้ ำที่ต ำมที่พระรำชบัญญัติทรัสต์ สัญญำฉบับ นี้
สัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ หรือ คู่มอื ระบบงำนกำหนดไว้ และ/หรือปฏิบตั ิหน้ำทีไ่ ม่ถูกต้อง
ครบถ้วนโดยจงใจ โดยไม่สจุ ริต หรือโดยประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง
20.

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่าย

20.1.

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทรัสต์
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ะเรียกเก็บจำกทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ตอ้ งเป็ นค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นและสมควร
ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ กำรบริห ำรจัด กำรกองทรัสต์โ ดยตรง ทัง้ นี้ ได้แ ก่ ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยทั ้ง หมดที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำร
ดำเนินกำรใดๆเพื่อกำรก่อตัง้ ทรัสต์และกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีก่ ำหนดไว้
ในตำรำงด้ำนล่ำงนี้ซ่งึ จะเรียกเก็บจำกกองทรัสต์ได้ไม่เกินอัตรำที่กำหนดไว้ในตำรำงดังกล่ำว และในกำร
กำหนดค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของแต่ละรำยกำรให้เป็ นไปตำมที่คู่สญ
ั ญำทีเ่ กี่ยวข้องตกลงกันในแต่ละ
ครำวแยกต่ำงหำกออกจำกสัญญำนี้ ทัง้ นี้ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวยังไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดที่ 15%
จ่ำยเป็นรำยปี ซึง่ ไม่รวมถึง
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดที่
จ่ำยรำยครัง้ (เมือ่ มีกำรเพิม่ ทุนหรือ
ได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ )

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดที่ 12%
จ่ำยรำยครัง้ (เมือ่ มีกำรเพิม่ ทุนหรือ
ได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ )

 ค่ำธรรมเนียมผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์

0.5%

0.5%

รำยเดือน
อัตราพืน้ ฐาน : ไม่เกิน 0.3%
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ โดยมี
กำรกำหนดอัตรำขันต
้ ่ำที่ 12 ล้ำน
บำทต่อปี (ในกรณีทม่ี กี ำรเพิม่ ทุน
อำจมีกำรปรับอัตรำขัน้ ต่ำ)
รำยไตรมำส
ค่าธรรมเนี ยมผันแปร
(Variable) : ไม่เกิน 2% ของ
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิหลัง
ปรับปรุงแล้ว
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 ค่ำธรรมเนียมทรัสตี และผูเ้ ก็บรักษำ
ทรัพย์สนิ

 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน
 ค่ำธรรมเนียมผูบ้ ริหำร
อสังหำริมทรัพย์ (ตำมสัญญำแต่งตัง้
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์(

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ค่าธรรมเนี ยมในการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์
(Acquisition fee)
ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่ำทรัพย์สนิ
ทีไ่ ด้มำของกองทรัสต์ โดยไม่
รวมถึงทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้
แรกและทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
ได้มำจำกเลิศรัฐกำร นอร์ท สำธร
เรียลตี้ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของเลิศรัฐกำร หรือนอร์ท สำธร
เรียลตี้
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ค่าธรรมเนี ยมในการจาหน่ าย
ไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์
(Disposal Fee)
ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่ำทีต่ ่ำกว่ำ
ระหว่ำงทรัพย์สนิ ทีจ่ ำหน่ำยไป
ของกองทรัสต์ และรำคำประเมิน
ทีจ่ ดั ทำโดยผูป้ ระเมินรำคำทีม่ อี ยู่
ในบัญชีรำยชือ่ ทีไ่ ด้รบั ควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยไม่
รวมถึงกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ
ให้แก่เลิศรัฐกำร นอร์ท สำธร
เรียลตี้ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของเลิศรัฐกำร หรือนอร์ท สำธร
เรียลตี้
1.0%
ไม่เกิน 0.3% ของมูลค่ำทรัพย์สนิ
สุทธิ โดยมีกำรกำหนดอัตรำขัน้
ต่ำที่ 8 ล้ำนบำทต่อปี (ในกรณีท่ี
มีกำรเพิม่ ทุน อำจมีกำรปรับ
อัตรำขันต
้ ่ ำ)
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
2.0%

อัตราพืน้ ฐาน: ตำมทีก่ ำหนดใน
ร่ำงสัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำร
อสังหำริมทรัพย์ แต่ทงั ้ นี้
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจะมีมลู ค่ำ

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ณ วันทีม่ กี ำรโอน
กรรมสิทธิและช
์ ำระรำคำ
ค่ำสินทรัพย์ระหว่ำง
คู่สญ
ั ญำเรียบร้อยแล้ว

ณ วันทีม่ กี ำรโอน
กรรมสิทธิและช
์ ำระรำคำ
ค่ำสินทรัพย์ระหว่ำง
คู่สญ
ั ญำเรียบร้อยแล้ว

รำยเดือน

รำยเดือน
รำยเดือน
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เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

ช่วงปีท่ี – 1 ปีท่ี 6 ประกอบด้วย
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลบริหำรจัดกำร
3.0%
อสังหำริมทรัพย์
- ค่ำภำษีโรงเรือน
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและ
บำรุงรักษำทรัพย์สนิ รวมถึงค่ำ
บำรุงรักษำทำงเชือ่ มบีทเี อส
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ควบคุมงำน
ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษำ และหรือ/
ก่อสร้ำงเพิม่ เติมเพือ่ ปรับปรุง พัฒนำ
หรือปรับแบบภูมทิ ศั น์/เพิม่ มูลค่ำ และ
ั อสังหำริมทรัพย์
หรือภูมสิ ถำปตย์
หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องที/่ และ
กองทรัสต์ลงทุน
- ค่ำคอมมิชชัน่
- ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย
- ค่ำเบีย้ ประกัน

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ไม่เกิน 100 ล้ำนบำทต่อปี
รำยไตรมำส
ค่าธรรมเนี ยมผันแปร
(Variable): ไม่เกิน 8% ต่อปีของ
รำยได้จำกกำรให้เช่ำพืน้ ที่
ทัง้ หมด

ตัง้ แต่ปีท่ี 7 เป็นต้นไป ประกอบด้วย
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลบริหำรจัดกำร
อสังหำริมทรัพย์
- ค่ำภำษีโรงเรือน
 ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
(1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำรงสถำนะเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

รำยปี

(2) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำร ตำมทีจ่ ่ำยจริง
สอบบัญชีและกำรตรวจสอบภำยใน
(3) ค่ำธรรมเนียม และ หรือ/ค่ำใช้จ่ำย ตำมทีจ่ ำ่ ยจริง
ในกำรประเมินค่ำ และหรือ สอบ/
ทำนกำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสำรวจภำพรวม
ตลำด

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

รำยปี

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

รำยปี
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(4) ค่ำธรรมเนียม และหรือ ค่ำใช้จ่ำย/
ในกำรประเมินระบบวิศวกรรม ค่ำ
ตรวจสอบอำคำร ค่ำใช้จ่ำยจัดทำ
รำยงำน หรือบทวิจยั
(5) ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
จัดกำรอสังหำริมทรัพย์ เช่น
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร เป็นต้น
(6) ดอกเบีย้ ค่ำใช้จ่ำย และ
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรกูย้ มื เงินจำก
ธนำคำรพำณิชย์ สถำบันกำรเงิน
บริษทั ประกันภัย และหรือนิต/ิ
บุคคลประเภทอื่นค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำทีป่ รึกษำในกำรจัดหำเงิน
กูย้ มื หรือกำรออกตรำสำรทีม่ ี
ลักษณะเดียวกัน ค่ำธรรมเนียมกำร
กูย้ มื จำกธนำคำรพำณิชย์ สถำบัน
กำรเงิน บริษทั ประกันภัย และหรือ/
นิตบิ ุคคลประเภทอื่นเพือ่ ชำระคืน
หนี้เดิม และ ค่ำธรรมเนียมในกำร
ำนหลักประกันรวมถึงดำเนินกำรด้
ค่ำจดจำนองและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ ค่ำจัดทำและจัดพิมพ์
รำยงำนประจำปี และเอกสำรอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ตลอดจน ค่ำแปลและจัดส่งเอกสำร
ดังกล่ำว
(8) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์
(9) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำ จัดพิมพ์
และจัดส่งหนังสือบอกกล่ำว
หนังสือตอบโต้ เอกสำร ข่ำวสำร

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

รำยปี
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

ประกำศและรำยงำนต่ำงๆ ถึงผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ รวมถึงกำรลงประกำศ
หนังสือพิมพ์
ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมในกำร
จ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื
หน่วยทรัสต์ กำรเพิม่ ทุน และ/หรือ
ลดทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำร
ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำบริกำรทีน่ ำย
ทะเบียนเรียกเก็บ ค่ำไปรษณียำกร
ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรสำร เป็นต้น
ค่ำเอกสำรทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ ค่ำเอกสำรกำรลงบัญชี
กองทรัสต์
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำทีป่ รึกษำต่ำง ๆ และ
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดย
ชอบโดยผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
หรือทรัสตี ตำมหน้ำที่ เพือ่
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ เช่นค่ำทีป่ รึกษำ และ/
หรือตัวแทนประกันภัย
ค่ำใช้จ่ำยอันเกีย่ วเนื่องจำกกำร
เปลีย่ นแปลงแก้ไขเพิม่ เติมสัญญำ
ก่อตัง้ ทรัสต์ และ/หรือ ทีเ่ กิดขึน้ จำก
กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย และ/หรือ
ประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. และ/
หรือ กฎหมำยอื่น ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรติดตำม
ทวงถำมหรือกำรดำเนินกำรตำม
กฎหมำยเพือ่ กำรรับชำระหนี้ใดๆ
หรือค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำยในกำร
ดำเนินคดีในศำล เพือ่ รักษำสิทธิ
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั กำร

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ
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เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

กองทรัสต์ หรือ ทรัสตี ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับกองทรัสต์
(15) ค่ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำยรวมถึง
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีทำงศำล
ทีเ่ กีย่ วกับกำรดำเนินงำนและกำร
บริหำรทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรยึดทรัพย์สนิ ค่ำ
สินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เพือ่ ประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำยในกำร
ดำเนินคดีทำงศำล ค่ำธรรมเนียม
ศำล ค่ำสินไหมทดแทนควำม
เสียหำยแก่บุคคลภำยนอก ค่ำจด
จำนอง ค่ำปลดจำนอง ค่ำใช้จ่ำยใน
ด้ำนนิตกิ รรม ค่ำใช้จ่ำยในกำร
แก้ไขสัญญำ เป็นต้น
(16) ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีของ ทรัส ตำมทีจ่ ำ่ ยจริง
ตีทฟ่ี ้ องร้องให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์
ปฏิบตั ติ ำมหน้ำที่ หรือเรียกค่ำ
สินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เพือ่ ประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทงั ้ ปวงหรือ
เมือ่ ได้รบั คำสังจำกส
่
ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ต.ล.
(17) ค่ำสินไหมทดแทนแก่
ตำมทีจ่ ำ่ ยจริง
บุคคลภำยนอกสำหรับควำม
เสียหำยทีเ่ กิดขึน้ อันเนื่องมำจำก
กำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ ใน
ส่วนทีเ่ กินจำกค่ำสินไหมทดแทนที่
กองทรัสต์ได้รบั ภำยใต้กรมธรรม์
ประกันภัย

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง
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(18) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเลิกกองทรัสต์หรือ
เปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
หรือ ทรัสตี
(19) ค่ำตอบแทนผูช้ ำระบัญชีในระหว่ำง
กำรชำระบัญชีกองทรัสต์
(20) ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับช่องทำง
สือ่ สำรออนไลน์ต่ำงๆ เช่น
Facebook Instagram เป็นต้น
(21) ค่ำออกแบบ อัพเดตข้อมูลเพิม่ เติม
และดูแลบำรุงรักษำเวบไซต์ ซึง่
หมำยรวมถึงเวบไซต์ของ
กองทรัสต์ และเวบไซต์ของ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน
(22) ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
สนับสนุนกำรกุศลต่ำงๆ
(23) ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรรับรอง
ลูกค้ำ วิทยำกร หน่วยงำนรำชกำร
ตัวแทน (Agent) และ/หรือ
เจ้ำหน้ำทีท่ ม่ี ำติดต่ออำคำร
(24) ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับของขวัญ
และของกำนัล เนื่องในโอกำสและ
วันสำคัญต่ำงๆ ให้กบั ลูกค้ำ ผูเ้ ช่ำ
ตัวแทน (Agent) สำนักงำนจรำจร
สำนักงำนตำรวจ สำนักงำนเขต
และ/หรือหน่วยงำนรำชกำร เช่น
ของขวัญวันขึน้ ปีใหม่ กระเช้ำ
ดอกไม้แสดงควำมยินดี เป็นต้น
(25) ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับพิธกี รรม
ทำงศำสนำและสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ เช่น
กำรสักกำระบูชำศำลพระภูม ิ
(26) ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับงำนทำบุญ
อำคำรประจำปี

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ
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เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

(27) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ อันเกีย่ วเนื่องกับกำร
ดำเนินงำนของกองทรัสต์ ซึง่
กองทรัสต์จะรับผิดชอบตัง้ แต่ปีท7่ี
เป็นต้นไป


ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและ
บำรุงรักษำอสังหำริมทรัพย์
รวมถึงค่ำบำรุงรักษำทำงเชือ่ ม
บีทเี อส

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง



ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ควบคุมงำน ซ่อมแซม ดูแล
บำรุงรักษำ และ/หรือก่อสร้ำง
เพิม่ เติมเพือ่ ปรับปรุง พัฒนำ
เพิม่ มูลค่ำ และ/หรือปรับแบบ
ั
ภูมทิ ศั น์หรือภูมสิ ถำปตย์

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแล
บำรุงรักษำอสังหำริมทรัพย์
เพือ่ ดำรงสถำนะอำคำรอนุรกั ษ์
พลังงำนตำมใบรับรองLEED
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

อสังหำริมทรัพย์ และ/หรือ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องที่
กองทรัสต์ลงทุน




ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ประชำสัมพันธ์ทวไป
ั่


ค่ำคอมมิชชัน่

 ค่ำเบีย้ ประกัน
(28) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ อันเกีย่ วเนื่องกับกำร
ดำเนินงำนของกองทรัสต์ เช่น

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง



ค่ำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง



ค่ำบริกำรดูแลรักษำทำควำม
สะอำด

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง
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ค่ำสำธำรณูปโภค

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ตำมทีจ่ ่ำยจริง



ค่ำระบบทีจ่ อดรถ

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง



ค่ำเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำร / ค่ำเช่ำ
ทีด่ นิ

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง



ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กิจกรรมอพยพหนีไฟ และกำร
อบรมดับเพลิงประจำปี

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง



ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
จัดทำป้ำยชือ่ และป้ำยบอกทำง
ต่ำงๆในอำคำร รวมถึงกำร
ผลิตและปรับปรุงข้อมูลของ
VDO Wall บริเวณล็อบบีข้ อง
อำคำร
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัด ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง



รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

กิจกรรมต่ำงๆ และกำรประดับ
ตกแต่งเพือ่ ส่งเสริม
ภำพลักษณ์ของ
อสังหำริมทรัพย์ เช่น
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัด
กิจกรรมเพือ่ สังคม, กิจกรรม
ส่งเสริมแนวควำมคิดอนุรกั ษ์
พลังงำน, กิจกรรมVertical
Run, กิจกรรมBeer Garden,
กิจกรรมSinging Contest,
กิจกรรมตำมวันประเพณี และ
ค่ำอุปกรณ์ตกแต่งสถำนทีต่ ำม
วันสำคัญต่ำงๆ เป็นต้น
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดจำกกำร
ใช้บริกำรผูใ้ ห้บริกำรภำยนอก
(Outsource)


ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับกำรจัดตัง้ กองทรัสต์ กำร

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

กรณีกำรจัดตัง้ กองทรัสต์
เพิม่ ทุน หรือได้มำหรือ
จำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ
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กองทรัสต์

1)

2)

3)

4)

เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)

เพิม่ ทุน หรือได้มำหรือ
จำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ
ค่ำใช้จ่ำย และ/หรือ ค่ำธรรมเนียมที่
เกีย่ วข้องในกำรจัดตัง้ กองทรัสต์ เช่น
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียม
และจัดทำเอกสำรสัญญำ เป็นต้น
ค่ำธรรมเนียมผูแ้ ทนหรือตัวแทน
3.0%
(Agent or Property Broker) (ถ้ำมี)
ในกำรซื้อ จัดหำ จำหน่ำย หรือโอน
สิทธิ
ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยเพือ่ กำร ตำมทีจ่ ่ำยจริง
จัดหำ ได้มำ จำหน่ำย จ่ำย โอน
สินทรัพย์ ทรัพย์สนิ หลักทรัพย์ของ
กองทรัสต์ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ตรวจสอบวิเครำะห์ และศึกษำควำม
เป็นไปได้และควำมเหมำะสมในกำร
ซื้อ เช่ำ หรือ จำหน่ำย
อสังหำริมทรัพย์ โอน และรับโอนสิทธิ
กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
ค่ำธรรมเนียมกำรโอน เป็นต้น
ค่ำภำษีหรือค่ำธรรมเนียมและอำกร
ตำมทีจ่ ำ่ ยจริง
แสตมป์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ อสังหำริมทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ ของกองทรัสต์ เช่น ค่ำ
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ และจะ
ถูกหักจำกค่ำขำยหลักทรัพย์เมือ่ มี
กำรขำยหลักทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยที่
เกีย่ วข้องกับกำรซื้อหรือขำย
อสังหำริมทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอน
หลักทรัพย์ หรือ อสังหำริมทรัพย์
เป็นต้น

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง
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เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ตำมทีจ่ ่ำยจริง

5) ค่ำธรรมเนียม และหรือ ค่ำใช้จ่ำยใน/
กำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ
6) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยใน ตำมทีจ่ ่ำยจริง
กำรประเมินระบบวิศวกรรมค่ำ
ตรวจสอบอำคำร ค่ำธรรมเนียมที่
ปรึกษำทำงกฎหมำย ค่ำธรรมเนียมที่
ปรึกษำทำงภำษี ค่ำธรรมเนียมผูส้ อบ
บัญชีต่อกำรตรวจสอบประมำณกำร
งบกำไรขำดทุน ค่ำใช้จ่ำยจัดทำ
รำยงำน หรือบทวิจยั
7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับชำระเงินและคืน
ตำมทีจ่ ำ่ ยจริง
เงินค่ำจองซื้อหน่วยทรัสต์ เช่น
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำอำกร
แสตมป์ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำโทรศัพท์
ค่ำโทรสำร เป็นต้น

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

8) ค่ำจัดทำ จัดพิมพ์ ใบจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ ใบเสร็จรับเงิน
ใบกำกับภำษี และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องกับกองทรัสต์ และค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดเตรียมและจัดส่งเอกสำร
ดังกล่ำวให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

9) ค่ำจัดทำและจัดพิมพ์หนังสือชีช้ วน
ตลอดจน ค่ำแปลและจัดส่งเอกสำร
ดังกล่ำว

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

10) ค่ำธรรมเนียมทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

11) ค่ำธรรมเนียมทีป่ รึกษำอื่นๆ
12) ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย
หน่วยทรัสต์

ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ไม่เกิน 3.0% ของมูลค่ำ
หน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำย
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เพดาน% ของ NAV ณ วันที่
อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)
ทรัพย์สินหลักครัง้ แรก หรือ
NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ
วันที่กองกองทรัสต์เข้าลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ถ้ามี)
2.0%
ตำมทีจ่ ่ำยจริง

13) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์กำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ เช่น ค่ำเลีย้ งรับรอง ค่ำ
วำงแผน ค่ำออกแบบ จัดทำ และ
เผยแพร่สอ่ื โฆษณำ เวบไซต์ งำนอี
เว้นท์ งำนโรดโชว์ งำนแถลงข่ำว กำร
เยีย่ มชมทรัพย์สนิ ฯลฯ
14) ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมผูถ้ อื
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
หน่วยทรัสต์

20.2.

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ตำมทีจ่ ่ำยจริง

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
20.2.1. ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้แก่
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินให้เป็ นไปตำมอัตรำทีธ่ นำคำรพำณิชย์กำหนด (ถ้ำมี)
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยทรัสต์ให้เป็ นไปตำมอัตรำทีน่ ำยทะเบียนหน่วยทรัสต์กำหนด
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่ วยทรัสต์ ให้เป็ นไปตำม
อัตรำทีน่ ำยทะเบียนหน่วยทรัสต์กำหนด
ค่ำธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ
(1)

ค่ำธรรมเนียมในกำรจดแจ้งกำรจำนำหน่ วยทรัสต์กบั นำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ให้
เป็ นไปตำมอัตรำทีท่ รัสตี และ/หรือนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์กำหนด

(2)

ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย อื่ น ๆ ที่ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ข อ ใ ห้ ผู้ จั ด ก ำ ร ก อ ง ท รั ส ต์ ห รื อ
นำยทะเบี ย นหน่ ว ยทรัส ต์ ด ำเนิ น กำรให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ เ ป็ น กรณี พิ เ ศษ
นอกเหนือจำกกรณีปกติ ให้เป็ นไปตำมทีจ่ ่ำยจริง
ทัง้ นี้ ค่ ำ ธรรมเนี ย มตำมที่ก ำหนดไว้ใ นข้อ 20.2.1 แห่ ง สัญ ญำนี้ ยัง ไม่ ร วม
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอ่นื ใดทำนองเดียวกัน

20.3.

กำรเปลีย่ นแปลงค่ำธรรมเนียมและหรือค่ำใช้จ่ำย
20.3.1. กำรเปลีย่ นแปลงค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 20.1 และข้อ 20.2 แห่งสัญญำนี้ หำกจะเป็ น
ผลเสีย ต่ อ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ เช่ น กำรเพิ่ม ค่ ำ ธรรมเนี ย มและค่ ำ ใช้จ่ ำ ย ให้ ผู้จ ัด กำรกองทรัส ต์
ดำเนินกำรแก้ไขเพิม่ เติมสัญญำนี้โดยอำศัยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
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20.3.2. กรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกองทรัสต์จะเปลีย่ นแปลงลดค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำย ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะติด
ประกำศค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยอัตรำใหม่ ณ สำนักงำนของผู้จดั กำรกองทรัสต์และสถำนที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นกำรขำย (ถ้ำมี) ทีใ่ ช้เป็ นสถำนทีใ่ นกำรซือ้ ขำยหน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ ใน
กำรเปลี่ย นแปลงลดค่ ำ ธรรมเนี ย ม หรือ ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยดัง กล่ ำ ว ผู้จ ัด กำรกองทรัสต์ จ ะต้อ งแจ้ง ให้
สำนักงำน ก.ล.ต.ทรำบภำยในสิบห้ำ (15) วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำย
นัน้
21.

การแก้ไขเพิ่ มเติ มสัญญา

21.1.

กำรแก้ไขเพิ่มเติม สัญญำนี้ต้องไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนำรมณ์ ในกำรก่อตัง้ กองทรัสต์ และบทบัญญัติ แห่ ง
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ พระรำชบัญญัตทิ รัสต์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสังที
่ อ่ อกโดยอำศัยอำนำจแห่ง
กฎหมำยดังกล่ำว

21.2.

กำรแก้ไขเพิม่ เติมสัญญำนี้ในเรื่องทีก่ ระทบสิทธิของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตำมข้อ
16.8 แห่ ง สัญ ญำนี้ เว้น แต่ เป็ นกำรแก้ไ ขเพิ่ม เติม ตำมค ำสังของส
่
ำนัก งำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 21 แห่ ง
พระรำชบัญญัตทิ รัสต์

21.3.

กรณี ก ำรแก้ไ ขเพิ่ม เติม สัญ ญำนี้ ใ นประเด็น ที่ไ ม่ ก ระทบสิท ธิข องผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ หรือ เป็ น กำรแก้ไ ข
ข้อผิดพลำดที่เห็นโดยชัดแจ้ง คู่สญ
ั ญำสำมำรถทำควำมตกลงเห็นชอบร่วมกันได้โดยไม่ต้องขอมติของ ที่
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

21.4.

กำรแก้ไขเพิม่ เติมสัญญำนี้กรณีมกี ำรเปลีย่ นแปลงแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมำย หรือระเบียบหรือคำสัง่
ในกรณี ท่ีค ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ สำนั ก งำน ก.ล.ต. หรือ หน่ ว ยงำนอื่น ใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่
เกีย่ วข้อง ออกกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ คำสัง่ หนังสือเวียน คำผ่อนผัน ยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลง
แก้ ไ ข หรื อ เพิ่ ม เติ ม กฎหมำย ระเบี ย บ ประกำศ ข้ อ บั ง คั บ ค ำสั ง่ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นป จั จุ บ ั น
ให้
ทรัสตีมีอำนำจในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญำนี้ ได้ตำมที่เห็นสมควรโดยปรึกษำหำรือร่วมกับ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ คำสังที
่ ่เปลีย่ นแปลงหรือ
แก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่ำวโดยไม่ตอ้ งขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

21.5.

กำรแก้ไขเพิม่ เติมสัญญำนี้กรณีอ่นื ๆ โดยทัวไป
่
หำกมีควำมจำเป็ นต้องแก้ไขเพิม่ เติมสัญญำนี้ ในกรณีอ่นื ใดอันจะเป็ นคุณ ต่อกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
มำกกว่ ำ ข้อ ตกลงและเงื่อ นไขเดิม และไม่ ก ระทบสิท ธิข องผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์โ ดยรวมในทำงที่ท ำให้ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เสียประโยชน์ ให้ทรัสตีมอี ำนำจในกำรแก้ไข เปลีย่ นแปลง เพิม่ เติมสัญญำนี้ได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร
โดยปรึกษำหำรือร่วมกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ทัง้ นี้ กำรแก้ไข เปลีย่ นแปลง เพิม่ เติมดังกล่ำว ทรัสตีไม่จำต้องขอ
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

22.

การเลิ กกองทรัสต์

เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์
22.1.

เมื่อจำนวนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกว่ำสำมสิบห้ำ (35) รำย

22.2.

เมื่อมีกำรจำหน่ ำยทรัพย์สนิ หลัก และผู้จดั กำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถดำเนินกำรเพื่อให้กองทรัสต์ลงทุนใน
อสัง หำริ ม ทรัพ ย์ เ ป็ น มู ล ค่ ำ รวมกัน ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ห้ ำ ร้ อ ยล้ ำ น (500 ,000,000) บำท หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ
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ร้อยละเจ็ดสิบห้ำ (75) ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ภำยในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วนั ที่จำหน่ ำยไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ หลักดังกล่ำว
22.3.

กรณีทม่ี เี หตุต้องเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ แต่ ทรัสตีไม่สำมำรถหำผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมำะสมในกำรเป็ น
ผู้จดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ได้ภำยในระยะเวลำที่สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนดนับแต่ วนั ที่กำรปฏิบตั ิ
หน้ำทีข่ องผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยเดิมสิน้ สุด และทรัสตีได้ใช้ควำมพยำยำมตำมสมควรในกำรขอมติทป่ี ระชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่แล้วแต่ยงั ไม่สำมำรถแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่
ได้ ในกรณีดงั กล่ำวนี้ ให้ทรัสตีขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในกำรเลิกกองทรัสต์

22.4.

เมื่อมีเหตุตอ้ งเปลีย่ นแปลงทรัสตีแต่มอิ ำจแต่งตัง้ ทรัสตีรำยใหม่เพรำะมีเหตุอนั มิอำจหลีกเลีย่ งได้ และผูม้ สี ่วน
ได้เสียได้รอ้ งขอต่อศำลให้มกี ำรแต่งตัง้ ทรัสตีรำยใหม่แล้ว แต่มอิ ำจแต่งตัง้ ได้

22.5.

เมื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติให้เลิกกองทรัสต์ตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในสัญญำนี้

23.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กำรปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ ข องทรัส ตี แ ละผู้ จ ั ด กำรกองทรั ส ต์ ต ำมสัญ ญำนี้ ทรัส ตี แ ละผู้ จ ัด กำรกองทรั ส ต์ มี ห น้ ำ ที่ ใ ช้
ควำมรอบคอบและระมัด ระวัง ในกำรด ำเนิน กำรเพื่อ ป้ องกัน ควำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์ ร ะหว่ ำ งกองทรัส ต์ก ับ
ทรัสตีหรือผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ โดยให้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
23.1.

ทรัสตีและผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อ่นื ที่อำจขัดแย้งกับ ผลประโยชน์ท่ดี ีท่สี ุดของกองทรัสต์
และหำกมีกรณีทอ่ี ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต้องสำมำรถแสดงได้ว่ำมี มำตรกำรหรือกลไกที่
สำมำรถรองรับให้กำรจัดกำรกองทรัสต์ดำเนินไปในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรม ไม่เป็ นกำรเอำเปรียบกองทรัสต์ และ
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด

23.2.

ในกรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกองทรัสต์มกี ำรจัดกำรกองทรัสต์อ่นื อยู่ดว้ ย ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ทข่ี ออนุ ญำตเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ ต้องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์อ่นื นัน้ เว้นแต่กองทรัสต์อ่นื นัน้ เป็ น
กองทรัสต์ทแ่ี ปลงมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

23.3.

ทรัส ตีจ ะไม่ เ ข้ำ ท ำรำยกำรใดที่อ ำจส่ ง ผลให้ท รัสตีไ ม่ สำมำรถท ำหน้ ำ ที่ไ ด้อ ย่ ำ งเป็ น อิส ระ เช่ น กำรซื้อ
อสังหำริมทรัพย์จำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีซ่งึ อำจทำให้ทรัสตีไม่สำมำรถให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบและสอบทำน (กำรทำ Due Diligence) ของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ได้อย่ำงเป็ นอิสระ เป็ นต้น

24.

การรวบรวม จาหน่ าย และ จัดสรรทรัพย์สินเมื่อกองทรัสต์สิ้นสุด

เมื่อกองทรัสต์สน้ิ สุดลงให้ทรัสตีดำเนินกำรหรือจัดให้มผี ชู้ ำระบัญชีทำหน้ำทีร่ วบรวม จำหน่ ำย และ จัดสรรทรัพย์สนิ
โดยทรัสตีซง่ึ เป็ นผูม้ อี ำนำจหน้ำทีเ่ กีย่ วกับกำรชำระบัญชีกองทรัสต์อำจดำเนินกำรชำระบัญชีเองหรือจัดให้มผี ชู้ ำระบัญชี
โดยดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในสัญญำนี้
กำรรวบรวม จำหน่ำย และ จัดสรรทรัพย์สนิ เมื่อกองทรัสต์สน้ิ สุดให้เป็ นไปตำมลำดับดังต่อไปนี้
24.1.

ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดจำกกำรรวบรวม จำหน่ำย และจัดสรรทรัพย์สนิ

24.2.

ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษีอำกรทีต่ อ้ งชำระและทีค่ ำ้ งชำระ

24.3.

ค่ำตอบแทนของบุคคลตำมมำตรำ 29 หรือมำตรำ 52 แห่งพระรำชบัญญัตทิ รัสต์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี
ของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ตำมมำตรำ 44 วรรคสำม มำตรำ 45 หรือมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติทรัสต์ และ
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ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องมำจำกกำรจัดกำรกองทรัสต์ทท่ี รัสตีมสี ทิ ธิเรียกเอำจำกกองทรัสต์ได้โดย
ชอบตำมกฎหมำย และค่ำตอบแทนทรัสตี
24.4.

หนี้อย่ำงอื่น

ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ในกองทรัสต์มไี ม่เพียงพอทีจ่ ะจัดสรรให้เป็ นค่ำใช้จ่ำยหรือชำระหนี้ในลำดับใดจนครบให้ชำระหนี้ใน
ลำดับนัน้ โดยเฉลีย่ ตำมส่วนของมูลหนี้
ทัง้ นี้ ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์จะได้รบั เงินคืนเมื่อกองทรัสต์มที รัพย์สนิ คงเหลือภำยหลังจำกได้หกั ค่ำใช้จ่ำยและชำระหนี้ของ
กองทรัสต์เมื่อเลิกกองทรัสต์แล้วเท่ำนัน้
ในกรณีทท่ี รัสต์สน้ิ สุดลงเนื่องจำกทรัสตีเลิกกิจกำร ชำระบัญชี หรือล้มละลำย และไม่สำมำรถแต่งตัง้ ทรัสตีรำยใหม่
เพรำะมีเหตุอนั มิอำจหลีกเลีย่ งได้ตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในพระรำชบัญญัตทิ รัสต์ ให้ผชู้ ำระบัญชี หรือเจ้ำพนักงำน
พิทกั ษ์ทรัพย์แล้วแต่กรณี เป็ นผูท้ ำหน้ำทีแ่ ทนทรัสตีในกำรรวบรวม จำหน่ำย หรือจัดสรรทรัพย์สนิ จนเสร็จสิน้
25.

ข้อสัญญาที่เป็ นโมฆะไม่กระทบข้อสัญญาที่สมบูรณ์

หำกมีขอ้ สัญญำข้อใดข้อหนึ่งภำยใต้สญ
ั ญำนี้ทต่ี กเป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อำจบังคับได้ตำมกฎหมำย ไม่ว่ำด้วย
เหตุใดๆ ก็ตำม คู่สญ
ั ญำตกลงให้ขอ้ สัญญำหรือข้อกำหนดอื่นในสัญญำนี้ ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สญ
ั ญำได้ตำม
กฎหมำย เสมือนหนึ่งว่ำไม่มสี ่วนที่เป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือส่วนทีไ่ ม่อำจบังคับได้ตำมกฎหมำยอยู่ในสัญญำนี้ และ
คู่สญ
ั ญำตกลงร่วมกันแก้ไขข้อควำมหรือข้อตกลงทีเ่ ป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มผี ลบังคับใช้ ให้สมบูรณ์และสอดคล้อง
กับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยและวัตถุประสงค์ของสัญญำนี้
26.

ข้อตกลงที่ขดั หรือแย้งกับสัญญาฉบับนี้

ในกรณีท่มี ขี อ้ ตกลง เนื้อหำ หรือข้อสัญญำอื่นใดทีข่ ดั หรือแย้งกับข้อกำหนดในสัญญำฉบับนี้ ให้ถือเอำข้อกำหนดใน
สัญญำฉบับนี้เป็ นสำคัญ โดยให้ขอ้ กำหนดในสัญญำฉบับนี้มผี ลบังคับใช้เหนือข้อตกลง เนื้อหำหรือข้อสัญญำทีข่ ดั หรือ
แย้งดังกล่ำว
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สัญญำฉบับนี้ทำขึน้ เป็ นสำม (3) ฉบับ มีขอ้ ควำมถูกต้องตรงกัน คู่สญ
ั ญำทัง้ สอง (2) ฝ่ำยได้อ่ำนและทำควำมเข้ำใจกับ
ข้อควำมในสัญญำฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำนพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ต่อหน้ำพยำนไว้
เป็ นสำคัญ
ทรัสตี
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ________________________พยำน
(

)

ลงชื่อ

(

)

ลงชื่อ________________________พยำน
(

)

(

)
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ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ________________________พยำน
(

)

ลงชื่อ

(

)

ลงชื่อ________________________พยำน
(

)

(

)
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ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ________________________พยำน
(

)

ลงชื่อ

(

)

ลงชื่อ________________________พยำน
(

)

(

)
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รบั ความเห็นชอบให้เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(สำมำรถขอรำยละเอียดได้ทบ่ี ริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึง่ ทำหน้ำทีผ่ จู้ ดั กำรกองทรัสต์)
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการบริหารจัดการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึง่ จะทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์
โกลเด้นเวนเจอร์เป็ นบริษทั จำกัดซึง่ จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2558 โดยมีทุนจด
ทะเบียนชำระแล้ว 10,000,000 บำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 10 บำท โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อปฏิบตั หิ น้ำทีบ่ ริหำรจัดกำรกองทรัสต์โดยเฉพำะ
สรุปข้อมูลทีส่ ำคัญเกีย่ วกับบริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึง่ จะทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนบริษทั
วันที่จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ฯ
ที่ตงั ้ ของบริษทั
ทุนจดทะเบียน
ลักษณะและขอบเขตการดาเนิ นธุรกิ จ
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่(สัดส่วนการถือหุ้น)
รายชื่อกรรมการ

รอบระยะเวลาบัญชี

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
0105558004214
9 มกรำคม พ.ศ. 2558
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุม 22 อำคำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 57
วัน กรุงเทพมหำนคร
10,000,000 บำท
ทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) (99.99%)
1. นำยปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี
2. นำยสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร
3. นำยฉัตรพี ตันติเฉลิม
ปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคมของทุกปี

ผูถ้ อื หุน้ ของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
ชื่อผูถ้ ือหุ้น
1
2
3
4

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน)
นำยสิทธิชยั เสรีพฒ
ั นะพล
นำยนรวีร์ ฉัตรำภรณ์
นำยวิชยั มหัตเดชกุล
รวม

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)
999,970
10
10
10
1,000,000

ร้อยละของจานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
99.99%
0.001%
0.001%
0.001%
100%
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โครงสร้ำงองค์กรของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิ จเป็ นทรัสตี
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เอกสารแนบ 4
บัญชีทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
1.

โครงกำรสำทร สแควร์


สิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดนิ โฉนดเลขที่ 520 เลขที่ดนิ 45 มีเนื้อที่ดนิ ที่เช่ำตำมสัญญำเช่ำที่ดนิ ฉบับจด
ทะเบียนจำนวน 5 ไร่ 0 งำน 60.32 ตำรำงวำ



สิทธิกำรเช่ำช่วงทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
1.

อำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์ ซึง่ รวมถึงทีจ่ อดรถใต้ดนิ ซึง่ อยู่ภำยใต้อำคำรดังกล่ำว
คิดเป็ นพืน้ ทีร่ วม (Gross Floor Area) ประมำณ 114,567 ตำรำงเมตร หรือคิดเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้
เช่ำ (Net Leasable Area) ประมำณ 73,181 ตำรำงเมตร

2.

อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำงและสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ซึง่ เป็ นส่วนควบของอำคำรหรือสิง่
ปลูกสร้ำงดังกล่ำวทัง้ หมดทีจ่ ะก่อสร้ำงในอนำคตขึน้ บนอำคำรตำมข้อ 1 . ซึง่ ได้ปลูกสร้ำงบน
ทีด่ นิ และตกเป็ นกรรมสิทธิของเจ้
ำของทรัพย์สนิ ในอนำคต
์
งำนระบบต่ำงๆ ได้แก่ งำนระบบไฟฟ้ำรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำและกำรจัดแสงสว่ำง ระบบ
สุขำภิบำล ระบบปรับอำกำศรวมถึงงำนระบำยอำกำศภำยในอำคำร ระบบระบำยน้ ำ ระบบ
บำบัดน้ ำเสีย ระบบกำรเตือนกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบบสื่อสำร ระบบรักษำควำม
ปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบจัดกำรจรำจร ระบบควบคุมกำรเข้ำออกอำคำร ระบบโทรทัศน์
วงจรปิ ด และระบบลิฟท์โดยสำรรวมถึงระบบบันไดเลื่อน ระบบเครื่องกลหรือระบบอื่นๆ ที่
จำเป็ นต่อกำรป้องกันภยันตรำยต่ำงๆ ทีม่ ผี ลต่อสุขภำพ ชีวติ ร่ำงกำย หรือทรัพย์สนิ ของผูใ้ ช้
อำคำร โดยทัง้ นี้ให้สอดคล้องตำมทีพ่ ระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร พ .ศ.2522 ได้กำหนดไว้
เกีย่ วกับระบบขัน้ พืน้ ฐำน

3.



กรรมสิทธิในเฟอร์
นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ รวมทัง้ อุปกรณ์อ่นื ใดทีใ่ ช้
์
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรประดับตกแต่งอำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์ และ/หรือกำรประกอบ
ธุรกิจใดๆทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรให้เช่ำพืน้ ทีใ่ นอำคำรสำนักงำนโครงกำรสำทร สแควร์ ซึง่ นอร์ท สำธร
เรียลตีเ้ ป็ นผูม้ กี รรมสิทธิ ์

80

2.

โครงกำรปำร์คเวนเชอร์


สิทธิกำรเช่ำพืน้ ทีร่ ะยะยำวบำงส่วนในอำคำรสำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้แก่
1. พื้นที่บำงส่วนในอำคำรโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ บริเวณชัน้ 1 ถึงชัน้ 22 ซึ่งมี
ลักษณะกำรใช้ประโยชน์เป็ นพื้นทีส่ ำนักงำนให้เช่ำ ร้ำนอำหำร และร้ำนค้ำรวมถึงบริเวณที่
จอดรถใต้ดนิ ซึง่ อยู่ภำยใต้อำคำรดังกล่ำวและทีจ่ อดรถภำยในอำคำร คิดเป็ นพืน้ ทีร่ วม (Gross
Floor Area) ประมำณ 53,304 ตำรำงเมตร หรือคิดเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำ (Net Leasable Area)
ประมำณ 26,313 ตำรำงเมตร
2. สิง่ ปลูกสร้ำงและสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ซึ่งเป็ นส่วนควบของอำคำรหรือสิง่ ปลูกสร้ำง
ดังกล่ำวทัง้ หมดทีจ่ ะก่อสร้ำงขึน้ บนอำคำรตำมข้อ 1.
3. งำนระบบต่ำงๆ ได้แก่ งำนระบบไฟฟ้ำรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำและกำรจัดแสงสว่ำง ระบบ
สุขำภิบำล ระบบปรับอำกำศรวมถึงงำนระบำยอำกำศภำยในอำคำร ระบบระบำยน้ ำ ระบบ
บำบัดน้ ำเสีย ระบบกำรเตือนกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบบสื่อสำร ระบบรักษำควำม
ปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบจัดกำรจรำจร ระบบควบคุมกำรเข้ำออกอำคำร ระบบโทรทัศน์
วงจรปิ ด และระบบลิฟท์โดยสำรรวมถึงระบบบันไดเลื่อน ระบบเครื่องกลหรือระบบอื่นๆ ที่
จำเป็ นต่อกำรป้องกันภยันตรำยต่ำงๆ ทีม่ ผี ลต่อสุขภำพ ชีวติ ร่ำงกำย หรือทรัพย์สนิ ของผูใ้ ช้
อำคำร โดยงำนระบบดั ง กล่ ำ วสอดคล้ อ งกั บ ระบบขัน้ พื้ น ฐำนตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ น
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ .ศ .2522 แต่ทงั ้ นี้ไม่รวมถึงงำนระบบในพื้นที่ท่ปี ระกอบ
กิจกำรโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
 กรรมสิทธิในเฟอร์
นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ รวมทัง้ อุปกรณ์อ่นื ใดทีใ่ ช้
์
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรประดับตกแต่งอำคำรสำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และหรือ
กำรประกอบธุรกิจใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรให้เช่ำพืน้ ทีใ่ นอำคำรสำนักงำนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ ซึง่ เลิศรัฐกำรเป็ นผูม้ กี รรมสิทธิ ์
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เอกสารแนบ 5
ตัวอย่างหลักฐานแสดงสิ ทธิ หรือใบหน่ วยทรัสต์

82
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เอกสารแนบ 6
แนวทางการลงทุนและประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน
แนวทำงกำรลงทุ นและประเภททรัพ ย์สนิ ที่ก องทรัสต์จ ะลงทุ น คือ กองทรัสต์จะลงทุน ในทรัพ ย์สินที่เป็ น
อสังหำริมทรัพย์ประเภทอำคำรสำนักงำน รวมถึงอสังหำริมทรัพย์อ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับ สนับสนุ น หรือส่งเสริมธุรกิจกำร
ให้เช่ำพื้นที่อำคำรสำนักงำนดังกล่ำวด้วย ยกตัวอย่ำงเช่น (แต่ไม่จำกัดเพียง) อสังหำริมทรัพย์ท่ใี ช้เพื่อ เป็ นร้ำนค้ำ
ร้ำนอำหำร ร้ำนสะดวกซือ้ และทรัพย์สนิ อื่นใดทีอ่ ำจส่งเสริมกำรลงทุนของกองทรัสต์ เป็ นต้น
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เอกสารแนบ 7
เขตพืน้ ที่ในการไม่ประกอบธุรกิ จแข่งขันกับธุรกิ จของกองทรัสต์
เขตพืน้ ทีใ่ นกำรไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับธุรกิจของกองทรัสต์ ได้แก่ เขต CORE CBD ซึง่ ได้แก่พน้ื ทีบ่ ริเวณ
ถนนสีลม สำทร วิทยุ และรำชดำริ ผ่ำนมำยังถนนพระรำม 4 และเพลินจิตตำมแผนทีด่ ำ้ นล่ำงนี้
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