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

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ("บริษทั ฯ") ซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จากัด จดทะเบียน
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย สานักงานตัง้ อยู่เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในฐานะผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ซง่ึ จะเข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เมื่อมีการ
ก่อตัง้ กองทรัสต์แล้ว และ

(2)

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด ("ทรัสตี ") ซึ่งเป็ นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด
จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย สานักงานตัง้ อยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ในฐานะทรัสตี

โดยที่
ก.

บริษั ท ฯ มีเ จตนาจะจัด ตัง้ ทรัส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ เรี ย กว่ า ทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust: GVREIT)

ข.

บริษัทฯ ตกลงที่จะโอนเงินที่ได้จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดั การทรัพย์สนิ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และ

ค.

ทรัสตี ตกลงทีจ่ ะดาเนินการเป็ นทรัสตีเพื่อกองทรัสต์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้

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 ความในสัญญานี้จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ถ้อยคาทีใ่ ช้ในสัญญานี้ให้มคี าจากัดความดังต่อไปนี้
"กลุ่มบุคคลเดียวกัน" ให้มคี วามหมายตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมถึงประกาศอื่นๆของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั หรือทีจ่ ะมีการประกาศหรือแก้ไข
เพิม่ เติมในอนาคต
"กองทรัสต์" หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden
Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust: GVREIT)
"กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์" หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดตัง้ และจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
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"การเพิ่ มทุนแบบมอบอานาจทัวไป"
่ (General Mandate) หมายความว่า การเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ตามมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทใ่ี ห้อานาจผูจ้ ดั การกองทรัสต์กาหนดหรือเห็นชอบวัตถุประสงค์การออกและจัดสรร
หน่ วยทรัสต์เพิม่ ทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม เช่น วัตถุประสงค์การเพิม่ ทุน การกาหนดราคา วันและ
เวลาทีจ่ ะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น
“การให้เช่า” หมายความว่า การให้เช่า การให้เช่าช่วง การให้ใช้พน้ื ทีท่ ม่ี กี ารเรียกค่าตอบแทน การให้บริการ
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการให้เช่า การให้เช่าช่วง หรือให้ใช้พน้ื ที่ แล้วแต่กรณี
"คณะกรรมการ ก.ล.ต." หมายความว่ า คณะกรรมการกากับหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ และให้
หมายความรวมถึงคณะกรรมการกากับตลาดทุนด้วย
"ค่าเช่า" หมายความว่า ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการให้เช่า
"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"ทรัพย์สินหลัก" หมายความว่า ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์ส ามารถลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 รวมถึงประกาศอื่นๆของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ที่
มีอยู่ในปจั จุบนั หรือทีจ่ ะมีการประกาศหรือแก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
"ที่ ปรึกษาทางการเงิ น" หมายความว่า ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ
"ทุนชาระแล้ว" หมายความว่า มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทช่ี าระเต็มจานวนแล้ว
"บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน" หมายความว่า บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
"ประกาศ กข. 1/2553" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผูล้ งทุน และการประกอบธุรกิจโดยทัวไปของทรั
่
สตี (รวมถึงที่มกี าร
แก้ไขเพิม่ เติม)
"ประกาศ กร. 14/2555" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กร. 14/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการเป็ นผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
"ประกาศ ทจ. 49/2555" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
"ประกาศ ทจ. 51/2555" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2555 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ด เผยข้อ มูลเกี่ย วกับ ฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงาน
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
"ประกาศ สช. 29/2555" หมายความว่ า ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ท่ี สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
3

"ประกาศ สร. 26/2555" หมายความว่า ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ข้อกาหนดเกีย่ วกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
"ประกาศ สร. 27/2557" หมายความว่า ประกาศสานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สร. 27/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อ งกับการกระทาที่เป็ นการขัด แย้งกับประโยชน์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
"ผู้จดั การกองทรัสต์" หมายความว่า บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งเป็ นผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ตาม
สัญญานี้และจะเข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เมื่อมีการก่อตัง้ กองทรัสต์แล้ว
"แผ่นดิ นทอง" หมายถึง บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
"พระราชบัญญัติทรัสต์" หมายความว่า พระราชบัญญัตทิ รัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (รวมถึงที่
มีการแก้ไขเพิม่ เติม)
"พระราชบัญญัติหลักทรัพย์" หมายความว่า พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
“วันทาการ” หมายความว่า วันทาการของธนาคารพาณิชย์ ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
"ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
"สานักงาน ก.ล.ต." หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"เหตุสุดวิ สยั " ให้มคี าจากัดความเช่นเดียวกับทีน่ ิยามไว้ในมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
"หน่ วยทรัสต์" หมายความว่า ใบทรัสต์ทแ่ี สดงสิทธิของผูถ้ อื ในฐานะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
"อสังหาริ มทรัพย์" หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์ได้มาหรือจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิ
ครอบครองตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555
2.

การก่อตัง้ ทรัสต์

2.1.

ลักษณะของกองทรัสต์และกลไกการบริหาร
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ใช้ช่อื ภาษาอังกฤษว่า Golden
Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ GVREIT เป็ นทรัสต์ตามพระราชบัญ ญัติ
ทรัสต์ ทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ด้วยผลของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์น้ี และสมบูรณ์เมื่อผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์โอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ าย
หน่วยทรัสต์ดว้ ยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดั การทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ กองทรัสต์น้ไี ม่มี
สถานะเป็ นนิตบิ ุคคล โดยเป็ นกองทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในชื่อและอานาจจัดการของทรัสตี
การจัดการกองทรัสต์ จะกระทาโดยทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ท่ไี ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีซ่งึ ได้รบั การ
แต่งตัง้ ตามสัญญานี้ โดยมีขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีป่ รากฏในรายการเกีย่ วกับอานาจ
หน้าทีข่ องทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ในการนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลัก
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมี
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักในการกากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์และผู้รบั
4

มอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็ น ไปตามสัญญาและตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพ ย์สนิ ของ
กองทรัสต์ ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี องทรัสต์มนี โยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ หลัก การจัดการลงทุน
ในทรัพย์สนิ อื่นดังกล่าวอาจดาเนินการโดยทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรือผู้จดั การ
กองทรัสต์มอบหมาย โดยจะเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์น้ี และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ แ ละทรั ส ตี ต่ า งฝ่ า ยต่ า งจะปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะที่ เ ป็ นผู้ ท่ี มี วิ ช าชี พ ซึ่ ง ได้ ร ั บ
ความไว้วางใจ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อ
ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวมและเป็ นไปตามสัญญานี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนข้อ
ผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสารทีเ่ ปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผลู้ งทุน และมติของ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
2.2.

ชื่อ อายุ ประเภทและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
2.2.1.

ชื่อ อายุ และประเภท
ชื่อ ของกองทรัส ต์ซึ่ง ก่อ ตั ง้ ขึ้น ตามสัญ ญานี ้ คือ ทรัส ต์เ พื ่อ การลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ และใช้ช่อื ภาษาอังกฤษว่า Golden Ventures Leasehold
Real Estate Investment Trust หรือ GVREIT อนึ่ง ชื่อของกองทรัสต์อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามที่
ผู้จดั การกองทรัสต์จะก าหนดเป็ นครัง้ คราว โดยได้รบั อนุ มตั ิจากทรัสตีและจากที่ประชุ มผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
กองทรัสต์จดั ตัง้ ขึน้ โดยไม่มกี าหนดอายุของกองทรัสต์ และเป็ น กองทรัสต์ประเภทไม่รบั ไถ่ถอน
หน่วยทรัสต์

2.2.2.

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
กองทรัสต์ จดั ตัง้ ขึ้น ตามพระราชบัญญัติท รัสต์ แ ละประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการออกหลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภทหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนและมีวตั ถุประสงค์ในการนาหน่ วยทรัสต์เข้า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ใน
ครัง้ แรกมิได้เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่ โดย
ในส่วนของนักลงทุนรายย่อยนัน้ เป็ นการเสนอขายให้เฉพาะลูกค้าหรือผูท้ ค่ี าดว่าจะเป็ นลูกค้าของ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์
โดยในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์นัน้ บริษทั ฯ จะเสนอขายหน่ วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามทีก่ าหนดไว้ ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลในการเสนอขายแต่ละครัง้ โดยจะกาหนดให้ชาระค่าหน่ วยทรัสต์ดว้ ยเงินสดหรือเทียบเท่า
เท่านัน้ และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้โอนเงินที่ได้จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ให้ทรัสตีและ
กองทรัสต์ได้ก่อตัง้ ขึน้ อย่างสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์ บริษทั ฯ จะดาเนินการยื่นคาขอต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้พิจารณารับหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ภายในสี่สบิ ห้า (45) วันนับแต่ วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยทรัสต์และเมื่อนาหน่ วยทรัสต์ไปจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์จะสามารถ
ท าการซื้อ / ขายหน่ ว ยทรัส ต์ ผ่ า นระบบ “การซื้อ / ขายหน่ ว ยทรัส ต์ จ ดทะเบีย นในตลาด
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หลักทรัพย์” ได้ โดยปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ บริษัทฯ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และผู้ลงทุนทราบถึงกาหนดเวลาดังกล่าวโดยการเปิ ดเผยข้อมูล ต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์โดยมิชกั ช้า
เมื่อกองทรัสต์ นาเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
กองทรัสต์ โดยบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (รายละเอียดเกีย่ วกับการได้รบั ความเห็นชอบ
ให้เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) จะนาทรัพย์สนิ หลักดังกล่าวไปจัดหา
ผลประโยชน์โดยการนาทรัพย์สนิ หลักดังกล่าวออกให้เช่าซึ่งจะได้รบั ค่าเช่าตามทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทีม่ อี านาจหน้าทีป่ ระกาศกาหนด ในการจัดหาผลประโยชน์ดงั กล่าว บริษทั ฯ
ในฐานะผู้จ ัด การกองทรัส ต์ อาจมอบหมายหรือ แต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ (Property
Manager) ให้ดาเนินการได้ โดยการมอบหมายหรือแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property
Manager) จะเป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญานี้ กฎหมาย และประกาศทีเ่ กีย่ วข้องของสานักงาน
ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ณ วันทีข่ องสัญญานี้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) อาจเป็ นหรือ
รวมถึงบริษัท บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จากัด และบริษัท เลิศรัฐการ จากัด ซึ่งเป็ นนิติบุคคล
ประเภทบริษทั จากัดทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
รายได้ทก่ี องทรัสต์ จะได้รบั จากการดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่า
เช่า การดาเนินงานของบริษทั ฯ ในการบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับ
ดูแลโดยทรัสตี เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯในการบริหารจัดการกองทรัสต์ เป็ นไปตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ และหลักเกณฑ์ทพ่ี ระราชบัญญัตทิ รัสต์ รวมทัง้ ประกาศอื่น ๆ ที่
เกี่ย วข้อ งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านั ก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรัพ ย์ก าหนด ทัง้ นี้
กองทรัสต์จะไม่ดาเนินการในลักษณะใดทีเ่ ป็ นการใช้กองทรัสต์เข้าดาเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจ
เอง อีกทัง้ กองทรัสต์จะไม่นาอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บุคคลที่มเี หตุอนั ควร
สงสัยว่าจะนาอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ไปใช้ประกอบธุรกิจทีข่ ดั ต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นอกจากนี้กองทรัสต์ สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักได้
ทัง้ นี้ตามหลักเกณฑ์และสัดส่วนทีก่ าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ กองทรัสต์ มีรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี และรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจาปี แรกให้สน้ิ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2.3.

ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ("บริษทั ฯ") ตัง้ อยู่เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ชัน้ 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-643-7620 เป็ นนิตบิ ุคคล
ประเภทบริษทั จากัด จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ตามกฎหมายไทย บริษทั ฯ เป็ น
บริษทั ย่อยของบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) โดยบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)ถือหุน้ ในบริษทั ฯ
เป็ นจานวนร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ รายละเอียดเกีย่ วกับโครงสร้างการถือหุน้
และโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
บริษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะโอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ดว้ ยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดั การทรัพย์สนิ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และเมื่อการก่อตัง้ กองทรัสต์มผี ลสมบูรณ์แล้ว บริษทั ฯ ในฐานะ
ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์จะเข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
6

อนึ่ง ในกรณีทผ่ี กู้ ่อตัง้ ทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ (50) ของจานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทรัสต์ หรือในสัดส่วนอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด
2.4.

ทรัสตี
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด ตัง้ อยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-673-3999 เป็ นนิติ
บุคคลประเภทบริษทั จากัดจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 ตามกฎหมายไทย ทรัสตีเป็ น
ผูม้ คี ุณสมบัตติ ามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตทิ รัสต์ รวมทัง้ ประกาศอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยทรัสตี ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี ซึ่งรายละเอียดเกีย่ วกับการได้รบั อนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีปรากฏตามเอกสารแนบ 3
ทรัสตีตกลงที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ โดยตกลงเข้าถือทรัพย์สนิ ที่จะเป็ นกองทรัสต์ซ่งึ ผู้
ก่อตัง้ ทรัสต์โอนให้แก่ทรัสตีดว้ ยความไว้วางใจให้จดั การทรัพย์สนิ ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ โดยทรัสตีมหี น้าทีห่ ลักในการกากับดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์และผูร้ บั มอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็ นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย และทรัสตีมรี ะบบงาน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัตทิ รัสต์ รวมทัง้ ประกาศอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหลักเกณฑ์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
อนึ่ง ในกรณีทท่ี รัสตีประสงค์จะถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ทรัสตีจะถือหน่ วยทรัสต์ได้ไม่เกินร้อยละห้า สิบ
(50) ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ หรือในสัดส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด โดยการคานวณอัตราการถือหน่วยทรัสต์ให้นบั รวมหน่วยทรัสต์ทถ่ี อื โดยกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับทรัสตีดว้ ย

2.5.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ ตกลงที่จะเข้ารับดูแลจัดการทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีโดยมีขอบเขต อานาจ หน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และ
ข้อตกลงอื่นระหว่างผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ามี)
อนึ่ง ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ (50) ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่ี
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ หรือในสัดส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด

2.6.

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และสิทธิของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ตามทีป่ รากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ซง่ึ ได้จดั ทาตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนที่
กาหนดในสัญญานี้เป็ น ผู้รบั ผลประโยชน์ ของกองทรัสต์น้ี อนึ่ง ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์มีสทิ ธิและ
หน้าที่ตามที่กาหนดในสัญญานี้ พระราชบัญญัติทรัสต์ และหลักเกณฑ์อ่นื ที่เกี่ยวข้องตามที่ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. จะได้ประกาศกาหนด หรือแก้ไขเพิม่ เติมต่อไป
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2.7.

ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะให้เป็ นกองทรัสต์
ในเบือ้ งต้นเมื่อมีการก่อตัง้ ทรัสต์ตามสัญญานี้ ทรัพย์สนิ เริม่ ต้น (Initial Assets) ทีจ่ ะให้เป็ นกองทรัสต์ได้แก่
เงินที่ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ได้รบั จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครัง้ แรก (“ทรัพย์สิ น
เริ่มต้น”) โดยบริษทั ฯ ในฐานะผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์มหี น้าทีด่ าเนินการให้ผจู้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์โอนเงินทีไ่ ด้จาก
การจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีเพื่อให้การก่อตัง้ กองทรัสต์แล้วเสร็จภายในสิบห้า (15) วันนับแต่วนั ปิ ด
การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ และยื่นเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงได้ว่ามีการโอนเงินดังกล่าว พร้อมกับรายงานผล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ภายหลังจากทีก่ องทรัสต์โดยทรัสตีได้รบั ทรัพย์สนิ เริม่ ต้น (Initial Assets) ดังกล่าว กองทรัสต์จะลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.1 แห่งสัญญาฉบับนี้ โดยรายละเอียดของทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะ
ลงทุนครัง้ แรกปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ทัง้ นี้ ในการเข้าลงทุนทรัพย์สนิ
หลักที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก กองทรัสต์จะนาทรัพย์สนิ เริ่มต้น และอาจจะนาเงินประกันการเช่าของ
ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก และ/หรือเงินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัท
ประกันชีวติ บริษทั ประกันวินาศภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้มาใช้ในการ
ลงทุนทรัพย์สนิ หลักดังกล่าวและการชาระค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจานวนเงินกูแ้ ละข้อกาหนดเกีย่ วกับการ
กู้ยืมเงินให้เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ข องกองทรัสต์และตามสัญญา
ระหว่างทรัสตีกบั ผู้ให้กู้ นอกจากนี้ ทรัพย์สนิ ที่จะให้เป็ นกองทรัสต์ยงั รวมถึงทรัพย์สนิ อื่นใดที่กองทรัสต์จะ
ได้มาเพิม่ เติมตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.8.

วันทีจ่ ดั ตัง้ กองทรัสต์
วันทีจ่ ดั ตัง้ กองทรัสต์ได้แก่วนั ที่ [•] ซึง่ เป็ นวันทีไ่ ด้ทาสัญญานี้ และจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ได้โอนหรือ
ดาเนิ น การให้ผู้จ ัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัสต์ โ อนเงิน ซึ่ง เป็ น ค่ า ขายหน่ ว ยทรัสต์ท่ีเ สนอขายครัง้ แรกทัง้ หมด
ให้แก่ทรัสตี

3.

หน่ วยทรัสต์
สิทธิในการได้รบั ประโยชน์จากกองทรัสต์แบ่งออกเป็ นหน่ วย หน่ วยละเท่า ๆ กันเรียกว่าหน่ วยทรัสต์ ซึ่ง
หน่ วยทรัสต์จะให้สทิ ธิแก่ผู้ถ ือหน่ ว ยทรัสต์เท่าๆกัน ในการเป็ นผู้รบั ประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยมูลค่าที่
ตราไว้ของหน่วยทรัสต์คอื หน่วยละ 10 บาท และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์จะได้รบั ประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์น้ีมไิ ด้
ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีคุณสมบัตเิ ป็ นหน่วยทรัสต์ประเภทระบุช่อื ผูถ้ อื และชาระเต็มมูลค่าทัง้ หมดรวมทัง้
ไม่มขี อ้ จากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ขอ้ จากัดทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครัง้ แรกมีจานวนหน่ วยทรัสต์ทงั ้ สิน้ 814,800,000 หน่ วย และมูลค่ารวมของ
หน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายต่อประชาชนทัวไปรวมถึ
่
งแผ่นดินทองในครัง้ แรกนี้ จะมีมลู ค่ารวมกันทัง้ สิน้ ไม่
เกิน 8,148,000,000 บาท ซึง่ คานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้

8

4.

การเพิ่ มทุนของกองทรัสต์

4.1.

อานาจหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการเพิม่ ทุน

4.2.

4.1.1.

กองทรัสต์อาจเพิม่ ทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขายตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้
ตลอดจนพระราชบัญญัตทิ รัสต์ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และประกาศ และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีด่ าเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ ซึง่
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อขอมติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุน และดาเนินการ
ใดๆที่เ กี่ย วข้อ งและจ าเป็ น เพื่อ ให้ก ารเพิ่ม ทุ น ดัง กล่ า วเสร็จ สมบูร ณ์ แ ละเป็ น ไปตามสัญ ญานี้
พระราชบัญญัตทิ รัสต์ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ ประกาศและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง และมติของผู้
ถือหน่วยทรัสต์

4.1.2.

การออกหน่วยทรัสต์ในกรณีเพิม่ ทุนให้ออกเป็ นหน่ วยเต็ม กองทรัสต์จะออกหน่ วยทรัสต์ทเ่ี ป็ นเศษ
มิไ ด้ ในการออกหน่ ว ยทรัส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ต ามจ านวนเงิน ค่ า จองซื้อ นั น้ ให้ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ได้รบั หน่วยทรัสต์เป็ นจานวนเต็มเท่านัน้

4.1.3.

การออกหน่ วยทรัสต์เพื่อเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ให้กระทาเฉพาะวันทาการเท่านัน้ เว้นแต่ผู้จดั การ
กองทรัสต์จะกาหนดเป็ นประการอื่นใดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีก่อน

4.1.4.

หากการเพิ่ม ทุ น ของกองทรัส ต์ จ ะก่ อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่ า งผู้จ ัด การ
กองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันของผูจ้ ดั การกองทรัสต์งดออกเสียงในวาระทีเ่ กีย่ วกับการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์และการออก
หน่วยทรัสต์

4.1.5.

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ดาเนินการตามที่สมควรเพื่อให้หน่ วยทรัสต์ท่อี อกใหม่ในแต่ละคราว
สามารถเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ปิ ด
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในแต่ละคราวนัน้

4.1.6.

การเพิ่ม ทุ น ของกองทรัส ต์ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ อ าจด าเนิ น การให้ก องทรัส ต์ เ พิ่ม ทุ น และออก
หน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขายเป็ นการทัวไปต่
่ อผูล้ งทุน ต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์ หรือเสนอขายเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์บางรายก็ได้ โดยให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดในสัญญานี้

เหตุในการเพิม่ ทุน
เหตุในการเพิม่ ทุนมีดงั ต่อไปนี้
4.2.1.

เพิ่มทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสัง หาริมทรัพย์เพิม่ เติมจากทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกหรือเพิม่ เติมจากทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยู่แล้ว

4.2.2.

เพิม่ ทุนเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ซง่ึ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
หรือ อสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีก องทรัส ต์ มีสิท ธิก ารเช่ า ให้อ ยู่ ใ นสภาพดีแ ละมีค วามพร้อ มที่จ ะใช้ห า
ผลประโยชน์ หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

4.2.3.

เพิ่มทุน เพื่อต่ อเติมหรือก่อ สร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอ ยู่แล้ว ซึ่งเป็ น ของกองทรัสต์หรือ ที่
กองทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือสอดคล้องกับ
สภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
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4.3.

4.2.4.

เพิม่ ทุนเพื่อชาระเงินกูย้ มื หรือภาระผูกพันของกองทรัสต์

4.2.5.

เหตุอ่นื ใดทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควร โดยได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี

กระบวนการเพิม่ ทุน
4.3.1.

การเพิม่ ทุนของกองทรัสต์จะกระทาได้ต่อเมื่อไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้ กองทรัสต์
และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือ
คาสังที
่ อ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

4.3.2.

การเพิม่ ทุนของกองทรัสต์จะต้องได้รบั มติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยมีมติอนุ มตั ใิ ห้เพิม่ ทุน
เว้นแต่กรณีท่เี ป็ นการเพิม่ ทุนโดยมีการระบุแผนการเพิม่ ทุนไว้เป็ นการล่วงหน้าอย่างชัดเจนแล้ว
และกองทรัสต์ไม่มวี ตั ถุประสงค์ในการเพิม่ ทุนนอกเหนือไปจากทีไ่ ด้ระบุไว้ในแผนการดังกล่าว โดย
การเพิม่ ทุนของกองทรัสต์จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(ก)

(ข)

(ค)

การเพิม่ ทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์บางราย
ต้องไม่มผี ู้ถือหน่ วยทรัสต์ซ่งึ ถือหน่ วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคัดค้านการเพิม่ ทุ น
ในกรณี ท่ีเ ป็ น การขอมติข องผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ เ พื่อ การเพิ่ม ทุ น แบบมอบอ านาจทัว่ ไป
(General Mandate) ให้กระท าได้เฉพาะกรณีท่ีแสดงไว้อย่างชัด เจนว่าการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ใหม่จากการเพิม่ ทุนจะเป็ นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารใน
การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั กิ ารใด ๆ เกีย่ วกับการเพิม่ ทุนของบริษทั จดทะเบียน
โดยอนุ โลม และตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดในรายละเอียดเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในทางปฏิบตั ิ (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ การเพิ่ม ทุ น ต้อ งกระท าให้แ ล้ว เสร็จ ภายในหนึ่ ง (1) ปี นับ แต่ ว ัน ที่ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์มมี ติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุน

4.3.3.

ในกรณีทเ่ี ป็ นการเพิม่ ทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม ได้ผ่านกระบวนการเกีย่ วกับการได้มา
ซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ตามทีก่ าหนดในข้อ 8.1.3 แห่งสัญญานี้ และหากเป็ นการทาธุรกรรม
ระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องผ่าน
การดาเนินการตามข้อ 12 แห่งสัญญานี้

4.3.4.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่

5.

การลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์

5.1.

อานาจหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มอี านาจหน้าที่ในการดาเนินการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ โดยดาเนินการให้เป็ นไป
ตามสัญญานี้ พระราชบัญญัติทรัสต์ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ ประกาศและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง และมติ
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
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5.2.

5.3.

เหตุในการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ให้มไี ด้เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี้
5.2.1.

กองทรัสต์มสี ภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ หลืออยู่ภายหลังจากการจาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการตัดจาหน่ ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ต้องปรากฏ
ข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทรัสต์ไม่มกี าไรสะสมเหลืออยู่แล้ว

5.2.2.

กองทรัสต์มกี ารเพิม่ ทุนเพื่อให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม แต่ปรากฏเหตุขดั ข้องในภายหลัง
ทาให้ไม่สามารถได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว

5.2.3.

กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุ ต้องนาไปใช้ในการคานวณกาไรสุ ทธิท่ี
ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์

5.2.4.

กรณีอ่นื ใดทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติให้ลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ได้

กระบวนการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์
การลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ของกองทรัสต์จะกระทาได้ต่อเมื่อไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้
กองทรัสต์ บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตทิ รัสต์ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสังที
่ ่
ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
5.3.1.

การลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ หากเป็ นไปตามเหตุทก่ี าหนดในข้อ 5.2.1 - 5.2.3 แห่งสัญญานี้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจดาเนินการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์โดยไม่ต้องได้รบั มติอนุ มตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์กไ็ ด้

5.3.2.

การลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์จะกระทาได้โดยดาเนินการลดทุนชาระแล้วด้วยวิธกี ารลดมูลค่า
หน่วยทรัสต์ให้ต่าลงเท่านัน้

5.3.3.

ภายหลังจากทีด่ าเนินการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์เสร็จสิน้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะเฉลี่ยเงิน
ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี ชี ่อื อยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่ วยทรัสต์
โดยคานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ทใ่ี ช้ในการลดทุนชาระแล้วจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ เงินที่เฉลี่ยคืนต้อ งมิได้มาจากเงินกาไรของ
กองทรัสต์

5.4.

กระบวนการลดทุนให้เ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด และรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศ
กาหนดในอนาคตทีเ่ กีย่ วข้องด้วย

6.

ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
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6.1.

การเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มไิ ด้ก่อให้เกิดนิตสิ มั พันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทนระหว่างผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์กบั
ทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิตสิ มั พันธ์ในลักษณะของการเป็ นหุน้ ส่วนหรือลักษณะอื่นใด ระหว่างทรัสตีและผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ และในระหว่างผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดว้ ยกัน

6.2.

การเป็ น ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ มิไ ด้ ท าให้ บุ ค คลดัง กล่ า วมีค วามรับ ผิด ในกรณี ท่ี ท รัพ ย์ สิน ของกองทรัส ต์
ไม่เพียงพอต่อการชาระหนี้ให้แก่ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือเจ้าหนี้ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดั การ
กองทรัสต์ และเจ้าหนี้ของกองทรัสต์จะบังคับชาระหนี้ได้จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เท่านัน้

6.3.

ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิเรียกให้กองทรัสต์ จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่าเงินกาไรภายหลังจากหัก
ค่าใช้จ่าย การชาระคืนเงินต้นจากการกูย้ มื ทีถ่ งึ กาหนดชาระ และ/หรือภาระผูกพันอื่นๆทีถ่ งึ กาหนดชาระ (ถ้า
มี) โดยพิจารณาสถานะเงินสด และค่าสารองต่าง ๆ ตามทีก่ ฎหมายอนุ ญาตให้กองทรัสต์หกั ได้ และมีสทิ ธิ
เรียกให้คนื เงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจานวนทุนของกองทรัสต์ท่ปี รับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนต่ ากว่ามูลค่า
หน่วยทรัสต์

6.4.

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ มิให้ตคี วามสัญญานี้ไปในทางทีก่ ่อให้เกิดผลขัด หรือแย้งกับข้อกาหนดตามข้อ 6.1 ข้อ 6.2
และข้อ 6.3

6.5.

การเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่ทาให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์มกี รรมสิทธิและสิ
์ ทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
โดยเด็ดขาดแต่เพียงผูเ้ ดียวไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิติดตามเอาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์คนื จาก
บุคคลภายนอกในกรณีทท่ี รัส ตี และ/หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ใน
สัญ ญานี้ หรือ พระราชบัญ ญัติ ท รัส ต์ อ ัน เป็ น ผลให้ ท รัพ ย์ สิน ในกองทรัส ต์ ถู ก จ าหน่ า ยจ่ า ยโอนไปยัง
บุคคลภายนอก ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทพ่ี ระราชบัญญัตทิ รัสต์กาหนด

6.6.

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่ตอ้ งรับผิดต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตีในการชาระเงินอื่นใดเพิม่ เติมให้แก่กองทรัสต์
หลั ง จากที่ ไ ด้ ช าระเงิ น ค่ า หน่ วยทรั ส ต์ ค รบถ้ ว นแล้ ว และผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ไ ม่ มี ค วามรั บ ผิ ด
อื่นใดเพิม่ เติมอีกสาหรับหน่วยทรัสต์ทถ่ี อื นัน้

6.7.

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ตลอดจนซักถาม และแสดง
ความเห็นเกีย่ วกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ของทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและสัญญานี้กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิเข้าแทรกแซง
การดาเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี ซึง่ เรื่องดังกล่าวให้ถอื
เป็ นอานาจและดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือทรัสตี แล้วแต่กรณี

6.8.

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การจัดสรรผลตอบแทนจากกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 15 แห่งสัญญานี้

6.9.

ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์แต่ละรายมีสทิ ธิลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้ หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ โดยเป็ นไปตาม
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในสัญญานี้ ทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้ หรือ
แก้ไขวิธกี ารจัดการ เมื่อได้รบั มติตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้

6.10.

ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกกองทรัสต์หรือลดทุน โดยในกรณีของการเลิกกองทรัสต์นัน้
ทรัสตีซง่ึ เป็ นผูม้ อี านาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการชาระบัญชีกองทรัสต์อาจจัดให้มผี ชู้ าระบัญชีทาหน้าที่เป็ นผูช้ าระ
บัญชี โดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญานี้ และพระราชบัญญัติทรัสต์ อนึ่ง ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์จะได้รบั เงินคืนก็ต่อเมื่อกองทรัสต์มที รัพย์สนิ คงเหลือภายหลังจากได้หกั ค่าใช้จ่ายและชาระหนี้
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ของกองทรัสต์เมื่อเลิกกองทรัสต์แล้วเท่านัน้ สาหรับกรณีการลดทุนชาระแล้วให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินการ
เฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยโดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้ และประกาศอื่น
ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
6.11.

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทงั ้ นี้จะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ใน
ข้อ 7 แห่งสัญญานี้

6.12.

สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ
6.12.1. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์สามารถนาหน่วยทรัสต์ไปจานาได้ตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีท่ รัสตีและ/หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
6.12.2. ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ในสัญญานี้
6.12.3. ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 5 แห่งสัญญานี้

7.

การจัดทาสมุดทะเบี ยนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ การโอนหน่ วยทรัสต์และข้อจากัดการโอน และการออก
เอกสารแสดงสิ ทธิ

7.1.

ทรัสตีมหี น้าทีจ่ ดั ให้มสี มุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์ หรือผูไ้ ด้รบั
อนุญาตให้บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ดาเนินการได้ โดยในกรณีทท่ี รัส
ตีเป็ นผู้จดั ทาสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เอง ให้ทรัสตีปฏิบตั ใิ ห้เป็ นตามสัญญานี้ ประกาศ กร. 14/2555
และให้ปฏิบ ัติต ามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ว่ าด้ว ยหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการในการ
ให้บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์โดยอนุโลม และในกรณีทรัสตีมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั ทาสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีกากับดูแลให้บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายดาเนินการจัดทาสมุดทะเบียนผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์ตาม ประกาศ กร. 14/2555 หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง และสัญญานี้ เว้นแต่มกี ารจัดทาหลักฐาน
ตามระบบและหลักเกณฑ์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แล้ว

7.2.

สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ให้มรี ายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
7.2.1.

รายละเอียดทัวไป
่
(ก)
(ข)
(ค)

7.2.2.

ชื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทรัสตี
จานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าทีต่ ราไว้ ทุนชาระแล้ว และวัน เดือน ปี ทอ่ี อกหน่วยทรัสต์
ข้ อ จ า กั ด ใ น เ รื่ อ ง ก า ร โ อ น ใ น เ รื่ อ ง สั ด ส่ ว น ก า ร ถื อ ค ร อ ง ห น่ ว ย ท รั ส ต์ โ ด ย
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ญ
ั ชาติต่างด้าว สัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ และทรัส ตี (ถ้ า มีก ารถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ) หรือ สัด ส่ ว นการถื อ ครอง
หน่ ว ยทรัสต์อ่นื ใดตามที่พระราชบัญ ญัติท รัสต์ห รือ หลัก เกณฑ์ท่ีเ กี่ย วข้องที่สานัก งาน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และให้รวมถึงหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด

รายละเอียดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์แต่ละราย
(ก)
(ข)

ชื่อ สัญชาติ และทีอ่ ยู่ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เลขทีห่ น่วยทรัสต์ และ/หรือ เลขทีใ่ บหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) และจานวนหน่วยทรัสต์ทถ่ี อื
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(ค)
(ง)
(จ)

วัน เดือน ปี ทีล่ งทะเบียนเป็ นหรือขาดจากการเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
วัน เดือน ปี ทีย่ กเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี)
การจานา/ เพิกถอนจานา/ การอายัด/ ปลดอายัดหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)

7.3.

เลขทีค่ าร้องขอให้เปลีย่ นแปลงหรือจดแจ้งรายการในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์(ถ้ามี) สมุดทะเบียนผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าถูกต้อง และในกรณีท่ที รัสตีได้ดาเนิน การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น
รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ตามทีป่ รากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์ ตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมาย ให้ถือว่าทรัสตีได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
แล้ว

7.4.

ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิปฏิเสธการแสดงชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ในกรณีทก่ี าร
ถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามอัตราทีก่ าหนดไว้ในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมถึงประกาศอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั หรือทีจ่ ะมีการแก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต

7.5.

ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์จะทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ หรือใบหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยทรัสต์ เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์สามารถใช้อา้ งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้
อนึ่ง หลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ หรือใบหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะออกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ตามสัญญานี้ให้มี
รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
7.5.1.

มีขอ้ มูลที่จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์สามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ และใช้อา้ งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้

7.5.2.

มีขอ้ มูลของบุคคลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ นาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านัน้ ได้

7.5.3.

มีขอ้ มูลที่แสดงว่าผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่ วยทรัสต์ได้ และในกรณีท่มี ี
ข้อจากัดสิทธิของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ต้องระบุขอ้ จากัดสิทธิเช่นว่านัน้ ไว้ให้ชดั เจน

ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่
แทนหลักฐานเก่าที่สูญหาย ลบเลือน หรือชารุดในสาระสาคัญ ทรัสตีต้องออกหรือดาเนินการให้มกี ารออก
หลัก ฐานแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ให้แก่ ผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ภายในเวลาอันควร ทรัสตีมีสทิ ธิท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ (ถ้ามี) จากการดาเนินการตามคาร้องขอของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวได้ตามจริง ในการลด
ทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ จะไม่มกี ารเวนคืนใบหน่ วยทรัสต์เดิม และออกใบหน่ วยทรัสต์ใหม่อนั เนื่องมาจาก
การลดทุนดังกล่าว
ตัวอย่างหลักฐานแสดงสิทธิหรือใบหน่วยทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
7.6.

ข้อจากัดการโอนหน่วยทรัสต์
หน่ ว ยทรัสต์ของกองทรัสต์ท่อี อกตามสัญ ญานี้สามารถโอนได้โดยไม่ มีข้อ จากัด เว้นแต่ (1) การโอน
หน่ วยทรัสต์นนั ้ เป็ นเหตุให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี สี ญ
ั ชาติต่างด้าวถือหน่ วยทรัสต์ในกองทรัสต์เกินกว่าร้อยละสี่
สิบเก้า (49) ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี าหน่ ายได้ทงั ้ หมดตามข้อ 17.1.2 แห่งสัญญานี้ และ (2) การโอน
หน่ วยทรัสต์นนั ้ เป็ นเหตุให้สดั ส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด (มหาชน) ผู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสตี (ถ้ามีการถือหน่ วย) และ/หรือผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์รายใดรายหนึ่ง
รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดทีร่ ะบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
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อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้บงั คับแห่งข้อจากัดการโอนหน่วยทรัสต์ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์สามารถโอนหน่ วยทรัสต์ได้
ด้วยวิธกี ารดังต่อไปนี้
7.6.1.

วิธกี ารโอนหน่วยทรัสต์ทม่ี ใี บหน่วยทรัสต์
การโอนหน่วยทรัสต์ทม่ี ใี บหน่วยทรัสต์ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหน่ วยทรัสต์ โดยระบุช่อื
ผูร้ บั โอนและลงลายมือชื่อของผูโ้ อนกับผู้รบั โอน และส่งมอบใบหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผรู้ บั โอน การโอน
หน่ วยทรัสต์จ ะใช้ยนั กองทรัสต์ไ ด้เ มื่ อทรัสตี หรือ บุ คคลที่ท รัสตีม อบหมายให้เป็ น นายทะเบีย น
หน่ วยทรัสต์ได้รบั คาร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหน่ วยทรัสต์แล้ว แต่จะใช้ยนั บุคคลภายนอกได้
เมื่อทรัสตี หรือบุคคลที่ทรัสตีมอบหมายให้เป็ นนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ได้ลงทะเบียนการโอน
หน่วยทรัสต์แล้ว ในการนี้ หากทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่าการโอนหน่วยทรัสต์นนั ้ ไม่
ถูกต้องสมบูรณ์ ให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์แจ้งแก่ผยู้ ่นื คาร้องภายในเจ็ด (7) วันนับแต่
วัน ที่ไ ด้ ร ับ ค าร้ อ งขอ เพื่อ ด าเนิ น การแก้ ไ ข ในกรณี ท่ีผู้ ร ับ โอนหน่ ว ยทรัส ต์ ป ระสงค์ จ ะได้ ใ บ
หน่ วยทรัสต์ใหม่ ให้รอ้ งขอต่ อทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์โดยทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อ
ของผูร้ บั โอนหน่วยทรัสต์และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนัน้ พร้อม
ทัง้ เวนคืนใบหน่ วยทรัสต์เดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่ทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ ในการนี้
หากทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์เห็นว่าการโอนหน่ วยทรัสต์นนั ้ ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ตามสัญญานี้แล้ว ให้ทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนการโอนหน่ วยทรัสต์ภายในเจ็ด
(7) วันนับแต่วนั ได้รบั คาร้องขอและให้ทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ออกใบหน่ วยทรัสต์ให้
ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ได้รบั คาร้องขอนัน้ ทัง้ นี้ ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน
หน่ วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามที่ทรัสตี หรือบุคคลที่ทรัสตีมอบหมายให้เป็ นนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์
กาหนด

7.6.2.

วิธกี ารโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบหน่วยทรัสต์
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทป่ี ระสงค์จะโอนหน่ วยทรัสต์ในระบบไร้ใบหน่วยทรัสต์จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ที่ระบุโดยนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามทีน่ ายทะเบียนหน่ วยทรัสต์และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ กาหนด

8.

การลงทุนของทรัสต์

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจน
ประกาศ และคาสังที
่ เ่ กีย่ วข้องอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรือจะแก้ไข
เพิม่ เติมต่อไป
8.1.

การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
8.1.1.

นโยบายการลงทุนและประเภททรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะลงทุน
กองทรัส ต์ มีน โยบายการลงทุ น ในทรัพ ย์ สิน หลัก ประเภทอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ห รือ สิท ธิก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สนิ อันเป็ นส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว ทัง้ นี้
ประเภทและชนิดของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์มีแผนจะลงทุนนัน้ เป็ นไปตามแนวทางการลงทุน และ
ประเภททรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ดังนี้
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)

กองทรัสต์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อได้มาซึง่ กรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครอง ทัง้ นี้
ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซึง่ สิทธิครอบครองต้องเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)

เป็ นการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารออก น.ส. 3 ก.

(2)

เป็ น การได้ม าซึ่ง สิท ธิก ารเช่ า ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ ท่ีมีก ารออกตราสารแสดง
กรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.

อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์ลงทุนและได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อ
พิพาทใดๆ เว้นแต่ผจู้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีได้พจิ ารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์
อักษรว่า การอยู่ภายใต้บงั คับ แห่งทรัพยสิทธิหรือการมีขอ้ พิพาทนัน้ ไม่กระทบต่อการหา
ประโยชน์ จ ากอสัง หาริม ทรัพ ย์ ด ัง กล่ า วอย่ า งมีนั ย ส าคัญ และเงื่อ นไขการได้ ม าซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์นนั ้ ยังเป็ นประโยชน์แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
การทาสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนนัน้ ต้องไม่มี ขอ้ ตกลงหรือ
ข้อ ผู ก พัน ใด ๆ ที่อ าจมีผ ลให้ก องทรัสต์ ไ ม่ สามารถจ าหน่ า ยอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นราคา
ยุ ติ ธ รรม (ในขณะที่มี ก ารจ าหน่ า ย) เช่ น ข้อ ตกลงที่ ใ ห้ สิท ธิแ ก่ คู่ ส ัญ ญาในการซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีการกาหนดราคาไว้แน่ นอนล่วงหน้า
เป็ นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์มหี น้าทีม่ ากกว่าหน้าที่ปกติทผ่ี ู้เช่าพึงมีเมื่อสัญญาเช่า
สิน้ สุดลง
อสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาต้องพร้อมจะนาไปจัดหาประโยชน์คดิ เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทข่ี ออนุญาตเสนอขายรวมทัง้ จานวนเงินกูย้ มื
(ถ้ามี) ทัง้ นี้ กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการทีย่ งั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้ โดยมูลค่าของเงิน
ลงทุนทีจ่ ะทาให้ได้มาและใช้พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อนาไปจัดหาประโยชน์
ต้องไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนาดังกล่าว
โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของกองทรัสต์ดว้ ย
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนต้องผ่านการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)

เป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีม่ กี ารตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไป
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน เป็ นเวลาไม่เกินหก
(6) เดือนก่อนวันยื่นคาขออนุ ญาตเสนอขายหน่ วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ อย่างน้อยสอง (2) ราย และ

(2)

ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ตาม (ก) ต้องเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ี ก องทรั ส ต์ ไ ด้ ม าต้ อ งมี มู ล ค่ า รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ร้ อ ยล้ า น
(500,000,000) บาท ทัง้ นี้ ในกรณีทจ่ี านวนเงินทีจ่ ะได้จากการระดมทุนผ่านการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์น้อยกว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ปี ระสงค์จะลงทุน บริษัทฯต้องแสดงได้ว่ามี
แหล่งเงินทุนอื่นเพียงพอทีจ่ ะทาให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
ในกรณี ท่ี ก องทรั ส ต์ จ ะลงทุ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ค รอบครองโดยการเช่ า ช่ ว ง
อสังหาริมทรัพย์ หรือ เช่าอาคาร หรือ โรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้างทีผ่ ใู้ ห้เช่ามิได้เป็ นเจ้าของ
กรรมสิท ธิต์ ามโฉนดที่ดิน หรือผู้มีส ิท ธิค รอบครองตามหนัง สือ รับ รองการท าประโยชน์
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ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มมี าตรการป้องกันความเสีย่ งหรือการเยียวยาความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ กับกองทรัสต์อนั เนื่องมากจากการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึง่ สิทธิครอบครองโดย
การเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือ เช่าอาคาร หรือ โรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้างทีผ่ ใู้ ห้เช่ามิได้
เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิหรื
์ อผูม้ สี ทิ ธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์ เช่น จัด
ให้มบี ริษทั ประกันภัยเป็ นผูร้ บั ประกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการบอกเลิกสัญญา
ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้มสี ทิ ธิครอบครองดังกล่าว จัดให้มกี ารจานองเพื่อเป็ น
ประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา จัดให้มขี อ้ ตกลงกระทาการจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อรับรอง
การปฏิบตั ิตามสัญญาและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทรัสต์ จัดให้มี การรับประกันการ
ปฏิบ ัติต ามสัญ ญาโดยการวางหลัก ทรัพ ย์เ พื่อ เป็ น หลัก ประกัน จัด ให้มีข้อ สัญ ญาหรือ
ข้อ ตกลงที่ใ ห้สิท ธิก องทรัส ต์ ส ามารถเข้า ไปแก้ ไ ขการผิด สัญ ญาโดยตรงกับ เจ้ า ของ
กรรมสิทธิได้
์ เป็ นต้นและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยความเสีย่ งให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทราบ โดยระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผล
ประกอบการของกองทรัสต์หากเจ้าของกรรมสิทธิตามโฉนดที
ด่ นิ หรือผูม้ สี ทิ ธิครอบครอง
์
ตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์บอกเลิกสัญญา
ในกรณีทก่ี องทรัสต์ได้มาซึง่ กรรมสิทธิในอสั
์ งหาริมทรัพย์ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์
จะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ตอ้ งกาหนดค่าเช่าทีเ่ รียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมเนียมทางค้า
ปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับคู่คา้ ทัวไปที
่ เ่ ป็ นบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ กองทรัสต์ยงั อาจทาการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัส ต์โดยทางอ้อม โดยเป็ นการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านการถือหุ้นในบริษัทที่จดั ตัง้ ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการใน
ลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ โดยการลงทุนดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

(ข)

8.1.2.

กองทรัสต์ตอ้ งถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้า (99) ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้า (99) ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั นัน้
แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที่จะทาให้ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์สามารถดูแลและ
ควบคุมให้บริษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็ นไปตามสัญญานี้ และหลักเกณฑ์ใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ในทานองเดียวกับกรณีท่กี องทรัสต์
ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักนัน้ โดยตรง

ข้อจากัดการลงทุน
กองทรัสต์ไม่มีนโยบายในการลงทุนทรัพย์สนิ อื่นใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สนิ ที่มกี ารระบุ
เอาไว้ในสัญญาฉบับนี้

8.1.3.

วิธกี ารได้มาและจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
(ก)

การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
(1)

การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้


ตรวจสอบหรือสอบทาน (การทา Due Diligence) ข้อมูลและสัญญาต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) ในเรื่องต่อไปนี้ เช่น
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(2)

- สภาพของอสังหาริมทรัพย์ เช่น สภาพทีต่ งั ้ ทางเข้าออก โอกาสใน
การจัดหารายได้และภาระผูกพันต่าง ๆ ของอสังหาริมทรัพย์นนั ้
- ข้อมูลกฎหมายของอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะลงทุน และความสามารถ
ของคู่ ส ัญ ญาในการเข้า ท านิ ติ ก รรม ตลอดจนความครบถ้ ว น
ถูกต้อง และบังคับได้ตามกฎหมายของเอกสารสิทธิหรือเอกสาร
สัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
- ข้อมูลด้านการเงินของอสังหาริมทรัพย์และความเหมาะสมอื่น ๆ
ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นัน้ เป็ นต้น โดยในกรณีทเ่ี จ้าของ
ผู้ใ ห้เ ช่ า หรือ ผู้โ อนสิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์เ ป็ น ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การ
กองทรัส ต์ จ ะจัด ให้มีท่ีป รึก ษาทางการเงิน ซึ่ง ทรัส ตี ย อมรับ ให้
ความเห็นทีเ่ กีย่ วกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ การตรวจสอบและสอบทานทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์เป็ นไป
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักอย่ างน้ อยตามข้อก าหนดในข้อ 11.1 แห่ ง
สัญญานี้
ในกรณีท่กี องทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่
เป็ นการเช่าช่วง จะจัดให้มมี าตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยา
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเช่า หรือการไม่สามารถ
บังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า
วิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้และความเหมาะสมในการซื้อ เช่า
หรื อ จ าหน่ ายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โอน หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่า ย
สาหรับงานดังกล่าว

การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้




ในด้านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเ่ ข้าลักษณะดังต่อไปนี้
- เป็ นไปตามสัญญานี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
- เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์
- สมเหตุสมผลและใช้ราคาทีเ่ ป็ นธรรม
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่
ในอัตราทีเ่ ป็ นธรรมและเหมาะสม
- ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในการเข้าทาธุรกรรมไม่มสี ว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจเข้าทาธุรกรรมนัน้
ในด้านระบบในการอนุมตั ิ ต้องผ่านการดาเนินการดังต่อไปนี้
- ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตามสัญญานี้
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
- ในกรณีท่เี ป็ นการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักที่มมี ูลค่าตัง้ แต่ร้อยละสิบ
(10) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ขน้ึ ไป ต้องได้รบั อนุ มตั ิ
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(ข)

จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ด้วย
- ในกรณี ท่ีเ ป็ น การได้ม าซึ่ง ทรัพ ย์สิน หลัก ที่มีมูลค่ า ตัง้ แต่ ร้อ ยละ
สามสิบ (30) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ขน้ึ ไป ต้อง
ได้รบั มติของที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ า สามในสี่ (3 ใน 4) ของจ านวนเสี ย งทั ง้ หมดของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
- การคานวณมูลค่าของทรัพย์สนิ ตามข้อนี้ จะคานวณตามมูลค่าการ
ได้ม าซึ่ง ทรัพ ย์สนิ ทัง้ หมดของแต่ ละโครงการที่ท าให้ก องทรัสต์
พร้อมจะหารายได้ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการนัน้
ด้วย
กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติท่ปี ระชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีมหี น้าทีด่ งั ต่อไปนี้
- หน้ า ที่ข องผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ใ นการจัด มีใ ห้เ อกสารขอความ
เห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี แสดงความเห็นของ
ตนเกี่ยวกับลักษณะธุรกรรมการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติม
พร้อมทัง้ เหตุผลและข้อมูลประกอบทีช่ ดั เจน
- หน้ า ที่ข องทรัสตีใ นการเข้า ร่ ว มประชุม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์เ พื่อ ให้
ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปตาม
สัญญานี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่

การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

ก่อนการจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ให้มกี ารประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ หลักตามข้อ 11.1 แห่งสัญญานี้

(2)

การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้




การจาหน่ายไปจะกระทาโดยเปิ ดเผย มีสาระของรายการ มีระบบในการ
อนุ มตั ิ และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติท่ี
ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8.1.3(ก)(2) แห่ง
สัญญานี้ โดยอนุโลม
การจ าหน่ า ยทรัพ ย์สิน หลัก ที่เ ข้า ลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี้ นอกจากจะต้อ ง
เป็ นไปตามข้อกาหนดในเรื่องการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีร่ ะบุไว้ใน
วรรคก่อน ยังต้องเป็ นกรณีทเ่ี ป็ นเหตุจาเป็ นและสมควร โดยได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
- การจ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น หลั ก ก่ อ นครบหนึ่ ง (1) ปี นั บ แต่ ว ั น ที่
กองทรัสต์ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักนัน้
- การจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์ได้มาซึง่ กรรมสิทธิให้
์ แก่เจ้า
ของเดิม
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8.2.

นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก กองทรัสต์มนี โยบายจะลงทุนหรือมีไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ อื่นดังต่อไปนี้
8.2.1.

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

(ง)
(จ)
(ฉ)

(ช)

(ซ)
(ฌ)

พันธบัตรรัฐบาล
ตั ๋วเงินคลัง
พัน ธบั ต รหรื อ หุ้ น กู้ ท่ี ร ั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตั ง้ ขึ้ น เป็ น
ผู้ออก และมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้ค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจานวนแบบไม่มี
เงื่อนไข
เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
บัต รเงิ น ฝากที่ ธ นาคารหรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น เป็ น ผู้ อ อก โดยไม่ มี ลัก ษณะของสัญ ญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง
ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินทีธ่ นาคาร บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์เป็ นผู้
ออก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ ้าประกัน โดยไม่มลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง
โดยการรับรอง รับอาวัล หรือค้าประกัน แล้วแต่กรณี ตาม (ฉ) ต้องเป็ นการรับรองตลอดไป
รับอาวัลทัง้ จานวน หรือค้าประกันต้นเงินและดอกเบีย้ เต็มจานวนอย่างไม่มเี งื่อนไข
หน่ วยลงทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
หรือกองทุนรวมอื่นทีม่ นี โยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก ทัง้ นี้ในกรณีท่ี
เป็ นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1)

เป็ น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศที่อ ยู่ภ ายใต้ก ารก ากับ ดูแ ลของ
หน่ วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมาชิก
สามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
หรือเป็ นหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีม่ กี ารซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)

(2)

กองทุนรวมต่ างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทและชนิด
เดียวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ

(3)

กองทุนรวมต่างประเทศนัน้ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่

หน่ ว ยลงทุนของกองทุนรวมอสัง หาริมทรัพย์ หรือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์อ่นื ทัง้ นี้
เฉพาะทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จดั ตัง้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ไม่ว่ากองทรัสต์นนั ้ จะจัดตัง้ ในรูปบริษทั กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ทัง้ นี้ ต้ องมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1)

Real Estate Investment Trust นัน้ จัดตัง้ ขึน้ สาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และอยู่ภายใต้
การก ากับ ดูแ ลของหน่ ว ยงานที่ก ากับ ดู แ ลด้า นหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities
Commissions (IOSCO)

(2)

มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญของบริษทั ที่มี
รายชื่อ อยู่ใ นหมวดพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นตลาดซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ท่ีเ ป็ น
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สมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) หรือหุน้ สามัญของบริษทั
ทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กบั หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(3)
(ญ)

อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในประกาศเกีย่ วกับอัตราส่วน
การลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทัว่ ไปที่ออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126(4) แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์โดยอนุโลม

8.2.3.

ในกรณีท่ลี ูกหนี้ตามตราสารที่กองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชาระหนี้ หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรื่องเดียวกันที่กาหนดไว้สาหรับ
กองทุนรวมทัวไปที
่ อ่ อกตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์โดยอนุโลม

8.2.4.

ในกรณีท่ที รัสตีจดั การทรัพย์สนิ อื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สนิ หลักด้วยตนเอง ทรัสตีต้องจัดให้มมี าตรการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ข)

9.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีท่ที าสัญญาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสีย่ ง
ของกองทรัสต์

8.2.2.

(ก)

8.3.

มีการซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกของ World Federation of
Exchanges (WFE) หรือมีการรับซือ้ คืนโดยผูอ้ อกตราสาร

มีก ารแบ่ ง แยกหน่ ว ยงานที่ท าหน้ า ที่จ ัด การลงทุ น ในทรัพ ย์ สิน อื่น ดัง กล่ า วออกจาก
หน่วยงานซึง่ ทาหน้าทีท่ อ่ี าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งใน
การปฏิบตั หิ น้าที่
มีมาตรการป้องกันการล่วงรูข้ อ้ มูลภายใน โดยต้องแยกหน่ วยงานและบุคลากรทีท่ าหน้าที่
จัด การลงทุ น ในทรัพ ย์สิน อื่น ดัง กล่ าวออกจากหน่ วยงานและบุ คลากรอื่น ที่มีโ อกาสใช้
ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว

กองทรัสต์อาจลงทุนในหุน้ ของนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ได้เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
8.3.1.

สัญญาเช่ากาหนดค่าเช่าโดยอ้างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์

8.3.2.

เป็ นการลงทุนในหุน้ ทีใ่ ห้สทิ ธิพเิ ศษเพื่อประโยชน์ในการอนุ มตั กิ ารดาเนินงานบางประการของนิติ
บุคคล (Golden Share) ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับของนิตบิ ุคคลนัน้ ไม่เกินหนึ่ง (1) หุน้

การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ตอ้ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
9.1.

กองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ใช้พน้ื ทีแ่ ละให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่อง
กับการให้ใช้พน้ื ที่และการให้เช่าเท่านัน้ ห้ามมิให้กองทรัสต์ดาเนินการในลักษณะใดทีเ่ ป็ น การใช้กองทรัสต์
เข้าดาเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้น

9.2.

ในกรณี ท่ีก องทรัสต์ จ ะให้เ ช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์แ ก่ บุ ค คลที่จ ะน าอสัง หาริม ทรัพ ย์นัน้ ไปประกอบธุ ร กิจ ที่
กองทรัสต์ไม่สามารถดาเนิน การได้เอง เช่น ธุร กิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้น นัน้ จะต้องมี
ข้อ ตกลงที่ก าหนดค่ า เช่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น จ านวนที่แ น่ น อนไว้ล่ ว งหน้ า และหากจะมีส่ ว นที่อ้า งอิง กับ ผล
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ประกอบการของผูเ้ ช่า จานวนเงินค่าเช่าสูงสุดทีอ่ า้ งอิงกับผลประกอบการนัน้ จะไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบ (50)
ของจานวนเงินค่าเช่าทีก่ าหนดไว้แน่นอนล่วงหน้า
9.3.

ห้ามมิให้ผู้จดั การกองทรัสต์ให้ ใช้พ้นื ที่หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลที่มเี หตุ อนั ควรสงสัยว่าจะนา
อสังหาริมทรัพย์นนั ้ ไปใช้ประกอบธุรกิจทีข่ ดั ต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครัง้
กองทรัส ต์ ต้ อ งจัด ให้ มีข้ อ ตกลงเพื่ อ ให้ ก องทรัส ต์ ส ามารถเลิ ก สัญ ญาเช่ า ได้ ห ากปรากฏว่ า ผู้ เ ช่ า น า
อสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

9.4.

ผู้จ ัดการกองทรัสต์จ ะดูแลรักษาทรัพ ย์สนิ หลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อ มต่ อการจัดหารายได้ โดยผู้จ ัดการ
กองทรัสต์มหี น้าทีจ่ ดั ให้มกี ารประกันภัยในวงเงินทีท่ รัสตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมทีท่ าให้ทรัพย์สนิ ของ
กองทรัส ต์ คืน กลับ สภาพเดิม เพื่อ ให้ก องทรัส ต์ ส ามารถจัด หาผลประโยชน์ ไ ด้เ หมือ นเดิม และได้ร ับ
ผลตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิมตลอดระยะเวลาทีก่ องทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก

9.5.

การประกันภัยตามข้อ 9.4 แห่งสัญญานี้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั ให้มกี ารประกันภัยทีค่ รอบคลุมถึงวินาศภัย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับอสังหาริมทรัพย์ในวงเงินประกันภัยซึง่ ไม่น้อยกว่าจานวนต้นทุนทดแทนหรือต้นทุนเปลีย่ น
แทนเต็มจานวน (Full Replacement Cost) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) และการ
ประกัน ภัย ความรับ ผิด ต่ อ บุ ค คลภายนอกที่อ าจได้ร ับ ความเสีย หายจากอสัง หาริม ทรัพ ย์ห รือ จากการ
ดาเนินการในอสังหาริมทรัพย์ในวงเงินเพียงพอและเหมาะสม ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ทรัสตี
ในนามของกองทรัสต์ และ/หรือผูใ้ ห้กู้ในกรณีท่กี องทรัสต์กู้ยมื เงิน (ถ้ามี) เป็ นผู้รบั ผลประโยชน์ และผู้เอา
ประกันภัยร่วมในการประกันดังกล่าว (เว้นแต่ ประกันภัยความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก) หรือ ในกรณีท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือ เช่า พื้นทีอ่ าคาร หรือ
โรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้าง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนมี
การประกันภัยในวงเงินทีเ่ หมาะสม และหากทรัสตีในนามของกองทรัสต์ มิได้เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์และผูเ้ อา
ประกันภัยในการประกันภัยดังกล่าว เนื่องจากเหตุใดๆ เช่นการเข้าเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์และผูเ้ อาประกัน ภัย
ดังกล่าวขัดกับข้อกาหนดในสัญญาเช่าหลัก ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีมาตรการหรือ
กลไกทีเ่ หมาะสมเพียงพอในการนาเงินค่าสินไหมทดแทนมาสร้างทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุนขึน้ ใหม่เพื่อให้
หาประโยชน์ได้ต่อไป และ/หรือชดเชยให้แก่กองทรัสต์สาหรับการขาดประโยชน์ในการครอบครองทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน

9.6.

ในกรณี ท่ีก องทรัส ต์ ไ ด้ม าซึ่ง กรรมสิท ธิใ์ นอสัง หาริม ทรัพ ย์ และผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ป ระสงค์จ ะจัด หา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งกาหนดค่าเช่า
ทีเ่ รียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับคู่คา้ ทัวไปที
่
่
เป็ นบุคคลภายนอก

10.

การกู้ยืมเงิ นและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์

10.1.

กองทรัสต์จะกูย้ มื เงินได้แต่เฉพาะการกูย้ มื เงินเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
10.1.1. กูย้ มื เงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม
10.1.2. กูย้ มื เงินเพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
10.1.3. กู้ยมื เงินเพื่อนามาใช้เพื่อการดูแล ซ่อมบารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ได้แก่
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรืออสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์มสี ิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดีและ
22

พร้อ มน าไปจัด หาผลประโยชน์ หรือ สอดคล้อ งกับ สภาพตลาดหรือ ความต้อ งการของลูก ค้า ที่
เปลีย่ นแปลงไป
10.1.4. กู้ยืมเงินเพื่อต่ อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดนิ ที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็ นของกองทรัสต์หรือที่
กองทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือสอดคล้องกับ
สภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
10.1.5. กูย้ มื เงินเพื่อชาระเงินกูย้ มื หรือภาระผูกพันของกองทรัสต์
10.1.6. เหตุจาเป็ นอื่นใดตามทีผ่ ู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อบริหารจัดการกองทรัสต์และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
10.2.

กองทรัสต์สามารถกูย้ มื เงินได้ดว้ ยวิธกี ารดังต่อไปนี้
10.2.1. การขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษทั ประกันชีวติ บริษทั ประกันวินาศภัย และ/
หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ ทัง้ นี้โดยไม่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ คาสัง่
ใด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่ วยงานกากับ
ดูแลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องประกาศกาหนด
10.2.2. การออกตราสารหรือ หลัก ทรัพ ย์หรือเข้าทาสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืม ทัง้ นี้ โดยไม่ข ดั กับ
กฎหมาย ประกาศ คาสังใด
่ หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

10.3.

สัดส่วนการกูย้ มื เงินต้องไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ และตามทีก่ ฎหมายกาหนด เว้นแต่การ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกูย้ มื เงินเพิม่ เติม
10.3.1. ร้อยละสามสิบห้า (35) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
10.3.2. ร้อ ยละหกสิบ (60) ของมูลค่ า ทรัพ ย์สิน รวมของกองทรัสต์ ในกรณี ท่ีก องทรัสต์มีอ ัน ดับ
ความน่ า เชื่อ ถือ อยู่ ใ นอัน ดับ ที่ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment Grade)
ซึ่ง เป็ น อัน ดับ
ความน่ าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดที่ได้รบั การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกินหนึ่ง (1) ปี ก่อนวันกูย้ มื เงิน
การกูย้ มื เงินตามข้อนี้ ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือหลักทรัพย์หรือเข้าทาสัญญาไม่ว่าในรูปแบบ
ใดทีม่ คี วามมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระทีแ่ ท้จริง (Substance) เข้าลักษณะเป็ นการกูย้ มื เงิน

10.4.

การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ให้กระทาได้เฉพาะกรณีทจ่ี าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี้
10.4.1. การก่ อ ภาระผู ก พัน ซึ่ง เกี่ย วเนื่ อ งกับ การท าข้อ ตกลงหลัก ที่ก องทรัส ต์ส ามารถกระท าได้ต าม
ข้อกาหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมทัง้ ประกาศอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด เช่น การนาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชาระเงินกู้ยมื ตาม
สัญญานี้ และตามทีก่ ฎหมายกาหนด
10.4.2. การก่อภาระผูกพันที่เป็ นเรื่องปกติในทางพาณิชย์หรือเป็ นเรื่องปกติในการทาธุรกรรมประเภท
นัน้ ๆ
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10.5.

วิธกี ารกูย้ มื เงินหรือการก่อภาระผูกพัน
กองทรัสต์จะกูย้ มื เงินหรือก่อภาระผูกพันได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์เป็ นสาคัญ และปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารกูย้ มื เงินหรือการก่อภาระผูกพันดังต่อไปนี้
10.5.1. ผู้จดั การกองทรัสต์ จะพิจารณาถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระ
ผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการกูย้ มื เงินหรือก่อ
ภาระผูกพัน จากนัน้ นาเสนอต่ อทรัสตี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิเป็ นกรณีไป ในการนี้ ทรัสตีสามารถ
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมตั ไิ ด้ตามทีท่ รัสตีเห็นสมควร
10.5.2. ทรัสตีเป็ นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าทาสัญญาเพื่อกู้ยมื เงินหรือก่อภาระผูกพันเหนือ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
10.5.3. กรณีทก่ี องทรัสต์ตอ้ งจัดหาหลักประกันสาหรับการกูย้ มื เงิน ในการกูย้ มื เงิน และจัดหาหลักประกัน
ดังกล่าวกองทรัสต์ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากทีป่ ระชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ เว้นแต่ในกรณีท่ี (1) การ
จัดหาหลักประกันดังกล่าวไม่มผี ลเป็ นการเปลี่ยนแปลงวงเงินหลักประกันที่กองทรัสต์เคยให้ไว้
สาหรับการกู้ยืม เงินในครัง้ ก่ อนหน้ า หรือ ไม่ เ ป็ น การเปลี่ย นแปลงวงเงินที่ทาให้ห ลัก ประกัน ที่
กองทรัสต์จะให้แก่เจ้าหนี้ของกองทรัสต์มจี านวนลดลง หรือ (2) ผูใ้ ห้กหู้ รือเจ้าหนี้รายเดิมโอนสิทธิ
เรียกร้องตามสัญญากูย้ มื เงิน และ/หรือ หลักประกันทีม่ อี ยู่แล้วแต่เดิมให้ผู้ รบั โอนสิทธิเรียกร้องซึ่ง
เป็ นผูใ้ ห้กหู้ รือเจ้าหนี้รายใหม่
10.5.4. กรณีท่กี องทรัสต์กู้ยืมเงินเพื่อ นามาใช้เพื่อการดูแล ซ่อมบารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ตามข้อ 10.1.3 แห่งสัญญานี้ หรือต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิม่ เติมบนทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่แล้ว
ซึง่ เป็ นของกองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ตามข้อ 10.1.4 แห่งสัญญานี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาเช่าทีเ่ หลืออยู่
ตามสัญญาเช่าด้วย
10.5.5. ในกรณีทก่ี องทรัสต์จะมีการกูย้ มื เงิน ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ นเรื่องดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)

(ค)

10.6.

การเปิ ดเผยจานวนเงินกูย้ มื และเงินกันสารองเพื่อชาระหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงินหรือตามทีม่ ี
ภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินในแต่ ละปี จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น (ถ้ามี) ในแบบแสดง
รายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของกองทรัสต์
การกาหนดวงเงินกันสารองตาม (ก) ที่เหมาะสม โดยคานึงถึงจานวนเงินกู้ยมื หรือภาระ
ผูกพันจากการกู้ยมื เงินและระยะเวลาการชาระหนี้ ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ และสถานะเงิ น สดที่ เ กิด จากการขาดทุ น ที่ ย ัง ไม่ เ กิ ด ขึ้น
(unrealized loss) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์
การก าหนดให้ ก องทรั ส ต์ อ าจน าวงเงิ น กั น ส ารองของรอบระยะเวลาบั ญ ชี ใ ด
ทีม่ สี ภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะกันเงินสารอง ไปรวมเพื่อการกันสารองในรอบระยะเวลา
บัญชีถดั ๆ ไป

การกูย้ มื เงินหรือการก่อภาระผูกพันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของทรัสตี
กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินโดยการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัท
ประกันภัย และ หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดที่สามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ /หรือเข้าทาสัญญาที่มลี กั ษณะเป็ น
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การกู้ยืม ก่ อภาระผูก พันแก่ท รัพย์สนิ ของกองทรัสต์ หรือท าธุร กรรมที่เกี่ยวข้องกับบุ คคลที่เ กี่ย วโยงกัน
ของทรัสตีได้ ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด และหลักเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้องอื่นใดทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. จะได้ประกาศกาหนดต่อไป
11.

มูลค่าทรัพย์สิน และ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

11.1.

การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
11.1.1. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ นการแต่งตัง้ ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ นัน้
ต้องเป็ นบุ คคลที่ไ ด้ร ับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสานัก งาน ก.ล.ต. ที่
เกีย่ วกับการให้ความเห็นชอบบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผูป้ ระเมินหลัก
11.1.2. การประเมินมูลค่าต้องไม่กระทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ รายเดียวกันติดต่อกันเกินสอง (2)
ครัง้
11.1.3. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีม่ กี ารตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนและผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

เมื่อกองทรัสต์จะได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ หลัก โดยให้ประเมินล่วงหน้าได้เป็ น
เวลาไม่เกินหนึ่ง (1) ปี
เมื่อครบกาหนดสอง (2) ปี นบั แต่วนั ทีม่ กี ารประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครัง้ ล่าสุด
เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการด้อยค่าของ
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
เมื่อทรัสตีหรือผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์รอ้ งขอ

11.1.4. มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกหนึ่ง (1) ปี นบั แต่วนั ทีม่ กี ารประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครัง้ ล่าสุด
11.2.

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
11.2.1. หลักเกณฑ์การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value: NAV)
ผู้จ ัด การกองทรัสต์จ ะเป็ น ผู้จ ัด ท าและส่ง รายงานมูลค่ า ทรัพ ย์สิน สุท ธิข องกองทรัสต์แ ละมูลค่ า
หน่ วยทรัสต์ ณ วันทาการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ซึง่ ผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้วต่อ สานักงาน
ก.ล.ต.ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละไตรมาสนัน้
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดทาและส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่า
หน่ วยทรัสต์ ณ วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้ทรัสตีตรวจสอบภายในสามสิบ (30) วันนับแต่
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน
ทัง้ นี้ การคานวณและรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

ให้ใช้ราคาดังต่อไปนี้ ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุน
(1)

ราคาทีไ่ ด้จากการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าครัง้ ล่าสุด แล้วแต่
กรณี เว้น แต่ ใ นกรณี ท่ีเ ป็ น การค านวณมูลค่ า ในช่ วงเวลาตัง้ แต่ ก ารลงทุ น ใน
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ทรัพย์สนิ หลักจนถึงวันก่อนวันสอบทานการประเมินมูลค่าครัง้ แรก ให้ใช้ราคาที่
ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักในการคานวณ
การประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในสัญญานี้ดว้ ย
(2)
(ข)

ราคาทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด ใน
กรณีทเ่ี ป็ นทรัพย์สนิ อื่นนอกจาก (1)

ให้ใช้ตวั เลขทศนิยมดังต่อไปนี้
(1)

คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยมสอง (2) ตาแหน่ ง
และปดั เศษทศนิยมตามหลักสากล

(2)

คานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์เป็ นตัวเลขทศนิยมห้า (5) ตาแหน่งและปดั เศษทศนิยม
ตามหลักสากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยมสี่ (4) ตาแหน่ งและตัดทศนิยม
ตาแหน่งทีห่ า้ (5) ทิง้

ในกรณีท่ีมีเ ศษเหลือ จากการปดั เศษตามวรรคหนึ่ง ให้น าเศษนัน้ รวมค านวณเข้าเป็ น
ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์
11.2.2. เงื่อนไขเพิม่ เติม:
สาหรับวิธกี ารคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และ มูลค่าหน่ วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้
เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 11.2.1 แห่งสัญญานี้ เว้นแต่กรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงาน
อื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม ประกาศ กาหนด สั ่งการ เห็นชอบ
และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้
ทัง้ นี้ การค านวณมูลค่ าทรัพย์สนิ มูลค่า ทรัพ ย์สิ นสุท ธิ และมูลค่า หน่ ว ยทรัสต์ของกองทรัสต์ท่ี
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ประกาศเป็ นการคานวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทาน
การประเมิน ค่ า ครัง้ ล่ า สุ ด เป็ น ฐานในการก าหนดมูล ค่ า ทรัพ ย์สิน หลัก (อสัง หาริม ทรัพ ย์) ของ
กองทรัสต์ ซึง่ มูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าทีจ่ ะซือ้ ขายได้จริงของทรัพย์สนิ หลัก (อสังหาริมทรัพย์)
ดังกล่าว
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

การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
12.1.

ด้านสาระของรายการ ต้องเป็ นธุรกรรมทีเ่ ข้าลักษณะทีก่ าหนดในข้อ 8.1.3(ก)(2) แห่งสัญญานี้

12.2.

ด้านระบบในการอนุมตั ิ การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่ เกีย่ วโยงกันกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อ่นื นอกจากที่ได้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้
ชวน ให้ดาเนินการเกีย่ วกับการขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการดังต่อไปนี้
12.2.1. ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตามสัญญานี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
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12.2.2. ในกรณีทเ่ี ป็ นธุรกรรมทีม่ มี ูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้าน (1,000,000) บาท หรือตัง้ แต่รอ้ ยละศูนย์จุดศูนย์
สาม (0.03) ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ขน้ึ ไป แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่าต้องได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
12.2.3. ในกรณีท่เี ป็ นธุรกรรมทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่ย่สี บิ ล้าน (20,000,000) บาทขึน้ ไป หรือเกินร้อยละสาม (3)
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ ือ
หน่ วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
12.2.4. ในกรณี ท่ธี ุรกรรมในข้อนี้ เป็ นการได้ม าหรือ จาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ หลัก การคานวณมูลค่าจะ
คานวณตามมูลค่าการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของแต่ละโครงการทีท่ าให้โครงการ
นัน้ ๆ พร้อมจะหารายได้ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการนัน้ ด้วย
12.3.

เว้นแต่เป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์ทไ่ี ด้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน กระบวนการขอ
ความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตอ้ งเป็ นไปตามข้อ 8.1.3(ก)(2) แห่งสัญญา
นี้โดยอนุ โลม และในกรณีท่เี ป็ นการขอมติท่ปี ระชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ดังกล่าวต้องมีความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระซึง่ ทรัสตียอมรับเพื่อประกอบการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ดว้ ย

13.

การทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตี

ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่กระทาการใดอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระทานัน้ จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี้
13.1.

เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ นทรัสตี

13.2.

เป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
13.2.1. เป็ นธุรกรรมทีม่ มี าตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็ นธรรมของธุรกรรมดังกล่าว
13.2.2. ทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จดั การกองทรัสต์ในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทไ่ี ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดง
การคัดค้าน
ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทก่ี าหนดในประกาศ สร.
27/2557 และหลักเกณฑ์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. จะได้ประกาศกาหนด หรือแก้ไข
เพิม่ เติมต่อไป ดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)

เป็ นการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์สามารถ
เข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทาธุรกรรมได้อย่างทัวถึ
่ ง
มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ มเหตุสมผล ซึง่ ต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน
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(ค)

(ง)

มีก ารเปิ ด เผยช่ อ งทาง วิธีก าร และระยะเวลาในการแสดงการคัด ค้า นที่ช ัด เจน โดย
ระยะเวลาดัง กล่ า วต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า สิบ สี่ (14) วัน เว้น แต่ ใ นกรณี ท่ีมีก ารขอมติผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว ให้การคัดค้านกระทาในการขอมติผถู้ อื หน่วยทรัสต์
นัน้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธกี ารทีม่ กี ารเปิ ดเผยตามข้อ
(ค) ในจานวนเกินกว่าหนึ่งในสี่ (1 ใน 4) ของจานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
ทรัส ตีจ ะกระท าหรือ ยิน ยอมให้มีก ารท าธุ ร กรรมที่เ ป็ น การขัด แย้ง กับ ประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์ไม่ได้

14.

การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์

14.1.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะเพียงการจัดส่งรายงาน
ประจาปี ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และทรัสตี พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม สามัญประจาปี ให้
เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ตามประกาศ ทจ. 51/2555 และประกาศอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

14.2.

ในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการจัดทา และเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
ตามสัญญานี้ หากผู้จดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิหน้าที่บกพร่อง ไม่เปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ น
ปจั จุบนั เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จ เปิ ดเผยข้อมูลทีท่ าให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งใน
สาระส าคัญ จนเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิด ความรับ ผิด ตามกฎหมายต่ อ กองทรัส ต์ หรือ เป็ น เหตุ ใ ห้ก องทรัส ต์ต้ อ ง
รับผิดชอบในค่าปรับหรือความเสียหายใด ๆ ให้กองทรัสต์มสี ทิ ธิเรียกร้องโดยตรงต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เพื่อ
ได้รบั ชดเชยความเสียหายใด ๆ จากผู้จดั การกองทรัสต์จนเต็มจานวนตามทีก่ องทรัสต์ต้องเสียหายจริง หรือ
ในกรณีทส่ี ามารถดาเนินการได้ตามกฎหมาย ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตกลงเข้ารับผิดชอบชดเชยความเสียหายใด
ๆ โดยตรงกับผูเ้ สียหายหรือกองทรัสต์แล้วแต่กรณี

14.3.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีจ่ ดั ทาและจัดส่งงบการเงินและรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีโดยให้เป็ นไปตามรายละเอียดรายการและระยะเวลา ดังต่อไปนี้
14.3.1. งบการเงินรายไตรมาสทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว ให้สง่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี ภายในสี่
สิบห้า (45) วันนับแต่ ว ันสุดท้ายของแต่ ละไตรมาส ทัง้ นี้ ยกเว้นงบการเงินรายไตรมาสสี่ หาก
ผู้จดั การกองทรัสต์เลือกที่จ ะส่งงบการเงินประจารอบปี บญ
ั ชีท่ผี ู้สอบบัญชีต รวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้วภายในสอง (2) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยผู้จดั การกองทรัสต์
จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการดาเนินการภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ที่สน้ิ สุดรอบระยะเวลา
บัญชีนนั ้
14.3.2. งบการเงินประจารอบปี บญ
ั ชีท่ผี ู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วให้ส่งต่อสานักงาน
ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสอง (2) เดือนนับแต่ วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี ทัง้ นี้ ยกเว้นกรณีท่ี
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เลือกทีจ่ ะส่งงบการเงินรายไตรมาสสี่ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั สุดท้าย
ของไตรมาสสี่ ให้ระยะเวลาในการจัดส่งงบการเงินประจารอบปี บญ
ั ชีขยายเป็ นสาม (3) เดือนนับแต่
วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
14.3.3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ให้ส่งต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และทรัสตี ภายใน
สาม (3) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
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14.3.4. รายงานประจาปี และหนังสือเชิญประชุมสามัญประจาปี ให้ส่งสาเนาต่อสานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี
ไม่ชา้ กว่าวันทีส่ ง่ ให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์แต่ไม่เกินสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
ทัง้ นี้ในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดสาหรับการทาธุรกรรมในแต่ละลักษณะ นอกจากนี้ ในการนาส่งงบการเงิน
รายไตรมาสที่ผู้สอบบัญ ชีไ ด้สอบทานแล้ว และงบการเงิน ประจ างวดรอบปี บ ัญ ชีท่ีผู้สอบบัญ ชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วตามข้อ 14.3.1 และ ข้อ 14.3.2 แห่งสัญญานี้ นัน้ ผู้จดั การ
กองทรัสต์จะเลือกนาส่งตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้โดยคานึงถึงความสอดคล้องของรูปแบบในการ
นาส่งเพื่อให้เป็ นรูปแบบเดียวกันอย่างสม่าเสมอ
14.4.

ในกรณีทก่ี องทรัสต์มกี ารลดเงินทุนชาระแล้ว ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายงานมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่ วยทรัสต์
ภายหลัง จากการลดทุ น ช าระแล้ว ต่ อ ส านั ก งาน ก.ล.ต. และทรัส ตี ภ ายในสิบ ห้า (15) วัน นั บ แต่ ว ัน ที่
ดาเนินการลดทุนแล้วเสร็จ

14.5.

ให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ทาและส่งรายงานการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสิบห้า (15) วันนับแต่วนั ที่ได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์นัน้
โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
14.5.1. รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ต้องระบุสาระสาคัญอย่างน้อยเกีย่ วกับชื่อ ทีต่ งั ้ ประเภทการใช้
งาน ขนาดพืน้ ที่ และภาระผูกพันต่าง ๆ
14.5.2. วันทีแ่ ละราคาทีไ่ ด้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ ชื่อผูข้ าย ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้ ห้สทิ ธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
14.5.3. วันทีแ่ ละราคาทีจ่ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมทัง้ ชื่อผูซ้ อ้ื ผูเ้ ช่า หรือผูร้ บั โอนสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
14.5.4. วัน ที่ ราคา และวิธีก ารประเมิน มูลค่ า ที่ไ ด้จ ากรายงานการประเมิน มูลค่ า ของผู้ป ระเมิน มูลค่ า
ทรัพย์สนิ รวมทัง้ ชื่อผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
14.5.5. ในกรณีทเ่ี ป็ นการจาหน่ายไปซึง่ อสังหาริมทรัพย์ หากราคาทีจ่ าหน่ายต่ากว่าราคาประเมินสูงสุดทีผ่ ู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ได้จดั ทาขึน้ ล่วงหน้าก่อนการจาหน่ายไปซึง่ อสังหาริมทรัพย์เป็ นเวลาไม่เกิน
หนึ่ง (1) ปี เกินกว่าร้อยละห้า (5) ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลของการจาหน่ายในราคาดังกล่าวไว้
ด้วย
14.5.6. ในกรณี ท่ีเ ป็ น การได้ ม าซึ่ง อสัง หาริม ทรัพ ย์ หากราคาที่ไ ด้ ม าสู ง กว่ า ราคาประเมิน ต่ า สุ ด ที่
ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ได้จดั ทาขึน้ ล่วงหน้าก่อนการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์เป็ นเวลาไม่เกินหนึ่ง
(1) ปี เกินกว่าร้อยละห้า (5) ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลของการได้มาในราคาดังกล่าวไว้ดว้ ย

14.6.

ในกรณีท่กี องทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ยี งั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ทา
รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลาหก (6) เดือนนับแต่วนั ทีม่ กี ารลงทุนในทรัพย์สนิ นัน้
และส่งรายงานดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วนั สุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาหก (6) เดือนนัน้ โดยการรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างนี้ ต้องมีรายละเอียดข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
14.6.1. ข้อมูลความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
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14.6.2. ในกรณีทก่ี ารก่อสร้างไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ ให้ระบุแนวทางแก้ไขและผลกระทบที่กองทรัสต์
ได้รบั หรืออาจได้รบั ไว้ดว้ ย
และเมื่ อ อสัง หาริม ทรัพ ย์ ด ัง กล่ า วก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ และพร้ อ มจะน าไปจัด หาผลประโยชน์
ให้ก องทรัส ต์ จ ัด ท าและส่ ง รายงานความคืบ หน้ า ของการก่ อ สร้า งโดยระบุ ข้อ มู ล เกี่ย วกับ การ
ดาเนินการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ เช่น วันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็ นต้น และส่งรายงานดังกล่าวต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต. ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่ ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมจะนาไปจัดหา
ผลประโยชน์
14.7.

เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ชกั ช้า
14.7.1. เหตุการณ์ทอ่ี าจส่งผลกระทบให้ตอ้ งเลิกกองทรัสต์
14.7.2. เหตุ การณ์ ท่สี ญ
ั ญานี้กาหนดให้เป็ นเหตุ แห่งการเลิกกองทรัสต์ หรือเหตุ การณ์ อ่นื ที่ทาให้ทราบ
กาหนดการเลิกกองทรัสต์ล่วงหน้า

14.8.

ก่อนการเข้าทาธุรกรรมทีเ่ ป็ นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์เปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หรือผูล้ งทุน ตามข้อ 13.2 แห่งสัญญานี้

14.9.

นอกจากการเปิ ด เผยข้อมูลตามที่ก าหนดในข้อ 14. นี้ แล้ว ในกรณีท่ีมีประกาศ หรือ ค าสังใดของตลาด
่
หลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
กาหนดให้กองทรัสต์และ/หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีต่ ้องเปิ ดเผยข้อมูล และ/หรือนาส่งสารสนเทศใดอัน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ และการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์
ปฏิบตั ติ ามประกาศ หรือคาสังดั
่ งกล่าวด้วย

15.

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์

15.1.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกาไร
สุทธิท่ปี รับปรุง แล้วของรอบปี บญ
ั ชี โดยประโยชน์ ตอบแทนที่จะจ่ ายให้แ ก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์นัน้ แบ่งเป็ น
ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution) และ ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล
(Interim Distribution) ในแต่ละไตรมาส (หากมี) ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกินสี่ (4) ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่กรณีทก่ี องทรัสต์มกี ารเพิม่ ทุนกองทรัสต์อาจมีการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่าสี่ (4) ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชีได้เพื่อเป็ นประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิม ทัง้ นี้
กองทรัสต์จะเริม่ จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีแรกของกองทรัสต์ หากกองทรัสต์มกี าไรเพียง
พอทีจ่ ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าว

15.2.

อนึ่งกาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วตามข้อนี้ให้หมายถึงกาไรสุทธิท่ปี รับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้
15.2.1. การหักกาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ รวมทัง้ การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต.
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์
15.2.2. การหักด้วยรายการเงิน สารองเพื่อ การชาระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูก พันจากการกู้ยืม เงิน ของ
กองทรัสต์ต ามวงเงิน ที่ได้ระบุไ ว้ในแบบแสดงรายการข้อ มูลและหนังสือ ชี้ชวน หรือแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี แล้วแต่กรณี
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15.3.

ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ย ัง มียอดขาดทุน สะสมอยู่ ผู้จดั การกองทรัสต์จ ะไม่ จ่า ย ประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

15.4.

ในกรณีทม่ี กี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์และปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เพื่อระบุช่อื ผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์ท่มี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทน และจะดาเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยทรัสต์ภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
15.4.1. ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution) ภายใน
เก้าสิบ (90) วันนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชี โดยจะจ่ ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่
วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์เพื่อกาหนดสิทธิผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบ
แทน
15.4.2. ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ภายในเก้า
สิบ (90) วันนับแต่วนั สุดท้ายของไตรมาสสาหรับไตรมาสล่าสุดทีจ่ ะมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้ภายในระยะเวลา
ทีไ่ ด้ประกาศกาหนดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เอง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
ชาระดอกเบีย้ ด้วยเงินของตนเองในอัตราร้อยละเจ็ดครึง่ (7.5) ต่อปี นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลานัน้
จนถึงวันทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เงื่อนไขเพิ่ มเติ ม:
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกาหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะ
ขึ้น อยู่ ก ับ ดุ ล ยพินิ จ ของผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ซึ่ง หากประโยชน์ ต อบแทนที่จ ะประกาศจ่ า ยต่ อ
หน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมลู ค่าต่ากว่าหรือเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (0.10) บาท ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นัน้ และให้สะสมประโยชน์ตอบแทน
ดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะให้มกี ารจ่ายในงวดถัดไป
สาหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไป
ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้ เว้นแต่ กรณีท่ี สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตาม
กฏหมาย ได้มกี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม ประกาศ กาหนด สังการ
่ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผัน
เป็ นอย่างอื่น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้

15.5.

ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
15.5.1. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทนต้องเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี ชี ่อื ปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์เพื่อการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามี
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บุ ค คลใดหรือ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกัน ใดถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ข องกองทรัส ต์ เ กิน กว่ า อัต ราที่ป ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ จะไม่มสี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบ
แทนเฉพาะในส่วนทีถ่ อื หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
15.5.2. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
เพื่อสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และอัตราประโยชน์ตอบแทนผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ และอาจประกาศโดยวิธใี ดวิธหี นึ่งดังต่อไปนี้ดว้ ย
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

ส่งหนัง สือ แจ้งผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ท่มี ีช่อื ปรากฏอยู่ในสมุ ดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หรือ
ทาการปิ ดประกาศไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือ
ผ่านเว็บไซด์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือ
ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่ง (1) ฉบับ

15.5.3. ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราตามที่กฎหมายกาหนดของ
ประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์แต่ละประเภท เว้นแต่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ จะแจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรมายังผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อดาเนินการเป็ นอย่างอื่น ภายในสาม (3) วันนับตัง้ แต่
วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
15.5.4. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้มกี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายใน
นามผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทผ่ี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์ระบุไว้ในใบจอง
ซื้อ หน่ ว ยทรัสต์ หรือ น าเงิน ฝากเข้า บัญ ชีเ งิน ฝากของผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ต ามที่แ จ้ง ไว้ โดย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ สาหรับการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนในประเทศไทย เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมในการออกเช็ค หรือภาระ
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (ถ้ามี) กองทรัสต์จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ อย่างไรก็ดผี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์
จะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ สาหรับการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนโดยการออกเช็คสังจ่
่ าย หรือโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ตงั ้ อยู่นอกประเทศ
ไทย รวมถึง ภาระความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย น (ถ้า มี) โดยผู้จ ัด การกองทรัสต์จ ะหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากจานวนเงินทีจ่ ะส่งให้
15.5.5. ในกรณีทผ่ี ู้ถือหน่ วยทรัสต์ไม่ใช้สทิ ธิขอรับ ประโยชน์ตอบแทนจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย ให้เงินดังกล่าวตกเป็ นกรรมสิทธิของกองทรั
สต์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่
์
นาประโยชน์ตอบแทนจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
16.

การขอมติ และการประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์

16.1.

วิธกี ารขอมติ
การขอมติเพื่ออนุ มตั ใิ นเรื่องใด ๆ ในการบริหารจัดการและการดาเนินงานของกองทรัสต์ตามที่สญ
ั ญานี้และ
พระราชบัญญัตทิ รัสต์กาหนดนัน้ ให้กระทาด้วยวิธกี ารจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เท่านัน้

16.2.

เหตุในการขอมติ
เหตุในการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มดี งั ต่อไปนี้
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16.2.1. การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์หลักทีม่ ีมูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละสามสิบ (30) ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวมของกองทรัสต์
16.2.2. การออกตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ประเภทหนี้ หรือการกูย้ มื เงินทีก่ องทรัสต์ตอ้ งจัดหาหลักประกัน
16.2.3. การเพิม่ ทุนหรือการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ทม่ี ไิ ด้ระบุไว้เป็ นการล่วงหน้าในสัญญานี้
16.2.4. การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไปของกองทรั
่
สต์
16.2.5. การทาธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ซ่งึ มีขนาด
รายการตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้าน (20,000,000) บาท หรือเกินกว่าร้อยละสาม (3) ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
16.2.6. การเปลีย่ นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
16.2.7. การเปลี่ยนแปลงหรือ ถอดถอนทรัสตี หรือผู้จดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ สาหรับการเปลี่ยนแปลง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 19.5 แห่งสัญญานี้
16.2.8. การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาฉบับนี้ในเรื่องทีก่ ระทบสิทธิผถู้ อื หน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ
16.2.9. การเลิกกองทรัสต์
16.2.10. กรณีอ่นื ใดที่ทรัสตีหรือผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่าเป็ นกรณีจาเป็ นหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ารณาและมีมติในเรื่องดังกล่าว
16.3.

หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีจ่ ดั ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อย่างน้อยดังต่อไปนี้
16.3.1. การประชุ ม สามัญ ประจ าปี ซ่ึง ต้อ งจัด ให้มีข้นึ ภายในสี่ (4) เดือ นนับ แต่ ว ัน สิ้น รอบปี บ ัญ ชีข อง
กองทรัสต์
16.3.2. การประชุมวิสามัญ คือ การประชุมคราวอื่นทีม่ ใิ ช่การประชุมสามัญประจาปี ซง่ึ จะจัดให้มขี น้ึ เมื่อมี
รายการหรือเหตุทก่ี าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(ก)

(ข)

(ค)

เมื่อผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ซ่งึ ถือหน่ วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวน
หน่ ว ยทรัส ต์ท่ีจ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทัง้ หมด เข้า ชื่อ กัน ท าหนัง สือ ขอให้ผู้จ ัด การกองทรัส ต์
หรือทรัสตีเรียกประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ โดยระบุเหตุ ผลในการขอเรียกประชุมไว้อย่าง
ชัดเจนในหนังสือนัน้ ทัง้ นี้ เมื่อมีผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้มีการเรียก
ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์แล้ว ให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ให้มีการประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์หรือได้รบั แจ้งจากทรัสตี
ในกรณีเรื่องใดที่ทรัสตีเห็นว่าเป็ นกรณีจาเป็ นหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้ท่ปี ระชุมผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์พจิ ารณาและมีมติในเรื่องนัน้ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ให้มกี ารประชุมผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่ได้รบั หนังสือจากทรัสตี ทัง้ นี้ไม่ตดั สิทธิทรัสตีใน
การปรึกษาหารือกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ถงึ เหตุจาเป็ นดังกล่าว
ในกรณีเรื่องใดทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าเป็ นกรณีจาเป็ น หรือสมควรทีจ่ ะเสนอเรื่องให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์พจิ ารณาและมีมติในเรื่องนัน้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์เรียกประชุมผู้
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ถือหน่วยทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทรัสต์ ทัง้ นี้ไม่ตดั สิทธิผจู้ ดั การกองทรัสต์ใน
การปรึกษาหารือกับทรัสตีถงึ เหตุจาเป็ นดังกล่าว
16.3.3. ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินการตามขัน้ ตอนในการเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามข้อ 16.4 แห่ง
สัญญานี้
16.4.

การเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
การเรียกประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั ทาเป็ นหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่ กรณี รวมทัง้ ความเห็นของ ผู้จดั การ
กองทรัสต์ในเรื่องดังกล่าว ซึง่ รวมถึงผลกระทบทีผ่ ถู้ อื หน่ วยทรัสต์อาจได้รบั จากการลงมติในเรื่องนัน้ และจัดส่ง
ให้ผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ ให้ประกาศการนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิน่ อย่างน้อยหนึ่ง (1) ฉบับไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
สถานทีท่ จ่ี ะใช้เป็ นทีป่ ระชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ สานักงานของทรัสตี หรือของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์หรือจังหวัดใกล้เคียง
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์มไิ ด้ดาเนินการเรียกประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) เดือนนับ
แต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และ/หรือทรัสตีตามข้อ 16.3.2 แห่งสัญญานี้แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตี
ดาเนินการเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารเรียกประชุมทีก่ าหนดไว้ในวรรคหนึ่งโดย
อนุ โลม โดยผู้จดั การกองทรัสต์มหี น้าที่ในการให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องและจาเป็ นที่ทรัสตี
ต้องใช้เพื่อเรียกประชุมและดาเนินการประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ภายในเจ็ด (7) วันนับแต่ทไ่ี ด้รบั การร้องขอ
จากทรัสตี เพื่อให้ทรัสตีสามารถดาเนินการเรียกประชุมและดาเนินการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้โดยไม่ชกั ช้า
และทรัสตีมสี ทิ ธิทจ่ี ะเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากกองทรัสต์ (ถ้ามี) จากการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์แทน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดงั กล่าวได้ตามจริง

16.5.

องค์ประชุมและประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
การประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ต้องมีผถู้ อื หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่งของจานวนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมด และต้องมีหน่ วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3)
ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฎว่าการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมงจ
่
านวนผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ซง่ึ มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดเอาไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์นนั ้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์รอ้ งขอตามข้อ 16.3.2 (ก) แห่งสัญญานี้ การประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์นนั ้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์รอ้ งขอตามข้อ
16.3.2 (ก) แห่งสัญญานี้ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด
(7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ทัง้ นี้ ภายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัตทิ รัสต์ และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ทรัสตีแต่งตัง้ บุคคลหนึ่งเพื่อทาหน้าที่
เป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ในวาระใดมีการ
พิจารณาเรื่องทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ่วนได้เสีย ให้ประธานออกจากห้องประชุมในวาระนัน้
และให้ผู้จดั การกองทรัสต์นาเสนอรายชื่อบุค คลเพื่อให้ท่ปี ระชุม ผู้ถือหน่ วยทรัสต์พิจ ารณาแต่ งตัง้ ให้เป็ น
ประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ หากการประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณา
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เรื่องทีท่ รัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ่วนได้เสีย ให้ทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือ
ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในวาระดังกล่าว (ในกรณี ท่ที รัสตีหรือผู้จดั การกองทรัสต์และตัวแทน
ของทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้ถอื หน่ วยทรัสต์) ในกรณีทท่ี รัสตีมสี ่วนได้เสียในวาระใด ให้ผจู้ ดั การ
กองทรัสต์นาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ารณาแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานในทีป่ ระชุมผู้
ถือหน่ วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ ในกรณีทท่ี งั ้ ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ่วนได้เสียในวาระใด ให้ทป่ี ระชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์พจิ ารณาแต่งตัง้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งขึน้ เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
อนึ่ง ประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ให้มอี านาจ หน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
16.5.1. ควบคุมดูแลการดาเนินการประชุมโดยทัวไปให้
่
มคี วามเรียบร้อย
16.5.2. กาหนดให้ใช้วธิ กี ารอื่นใดในการดาเนินการประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ตามที่ประธานในที่ประชุมจะ
พิจารณาเห็นสมควร หรือจาเป็ นเพื่อให้การประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการ
พิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ เป็ นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
16.5.3. เพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์และประกาศที่เกีย่ วข้องมีความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย ประธานอาจยุตกิ ารอภิปราย หรือการพิจารณาในทีป่ ระชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ใน
เรื่องใด ๆ ได้
16.5.4. ในกรณีทค่ี ะแนนเสียงในการลงมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หน่ ว ยทรัสต์มีเ สีย งชี้ข าด โดยการใช้อ านาจในการตัด สิน ชี้ข าดของประธานในที่ป ระชุ ม ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในกรณีทค่ี ะแนนเสียงในการลงมติเท่ากันนี้ให้เป็ นทีส่ ดุ
16.6.

วิธกี ารมอบฉันทะ
ในการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั ส่งหนังสือมอบ
ฉันทะให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ หนังสือมอบฉันทะนี้ให้เป็ นไปตามแบบทีท่ รัสตีกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานในทีป่ ระชุม หรือผูท้ ป่ี ระธานในทีป่ ระชุมมอบหมาย ณ ทีป่ ระชุม
ก่อนเริม่ การประชุม

16.7.

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

16.8.

มติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เว้นแต่ สญ
ั ญานี้ จะกาหนดไว้เป็ นอย่ างอื่น มติของที่ประชุ มผู้ถือหน่ วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
16.8.1. ในกรณีทวไปให้
ั่
ถือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสีย ง
ลงคะแนน
16.8.2. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

16.9.

การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีม่ มี ู ลค่าตัง้ แต่ร้อยละสามสิบ (30) ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
การเพิม่ ทุนหรือการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ทม่ี ไิ ด้ระบุไว้เป็ นการล่วงหน้าในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์
การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไปของกองทรั
่
สต์
การทาธุรกรรมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึง่ มี
ขนาดรายการตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้าน (20,000,000) บาท หรือเกินกว่าร้อยละสาม (3) ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
การเปลีย่ นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
การเปลีย่ นแปลงหรือถอดถอนทรัสตี หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ สาหรับการเปลีย่ นแปลง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 19.5 แห่งสัญญานี้
การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่ วยทรัสต์อย่างมี
นัยสาคัญ
การเลิกกองทรัสต์
อนึ่ง มติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทจ่ี ะเป็ นผลให้กองทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์มลี กั ษณะที่
ขัด หรือ แย้ง กับ หลัก เกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศสร. 26/2555 หรือ หลัก เกณฑ์อ่ืน ตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ หรือพระราชบัญญัติ ทรัสต์ให้ถอื ว่ามตินนั ้ ไม่มผี ลบังคับ

บันทึกการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ทาบันทึกรายงานมติของทีป่ ระชุมและกระบวนการเรียกและดาเนินการประชุมของ
การประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์แต่ละครัง้ โดยให้ประธานในทีป่ ระชุมของการประชุมแต่ละครัง้ เป็ นผูล้ งนามรับรอง
ความถูกต้องของบันทึกนัน้ ทัง้ นี้ ให้ค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดทาบันทึกการประชุมเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์

17.

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

17.1.

ข้อจากัดในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
17.1.1. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อยู่ในบังคับต้อง
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 โดยจะจัดสรร
ให้แก่บุค คลใด หรือกลุ่ม บุ คคลเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละห้า สิบ (50) ของจานวนหน่ ว ยทรัสต์ท่ี
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ หรือ ในสัดส่ว นอื่นใดที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
สานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด
17.1.2. เนื่องจากทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกไม่รวมถึงสิทธิในทีด่ นิ ดังนัน้ กองทรัสต์จงึ ยังไม่
ตกอยู่ภายใต้ขอ้ จากัดเรื่องสัดส่วนการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าว
อย่างไรก็ดี หากในอนาคตกองทรัสต์มนี โยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ เป็ นการลงทุนเพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิในที
์ ่ดนิ ซึง่ การถือครองที่ดนิ ในประเทศไทยมีขอ้ กาหนดของกฎหมายเกีย่ วกับ
สัดส่วนการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่จดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผลู้ งทุนต่าง
ด้าวเกินร้อยละสีส่ บิ เก้า (49) ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์
17.1.3. ในกรณีท่มี กี ารถือหน่ วยทรัสต์เกินกว่าสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ท่กี าหนดไว้ในข้อ 17.1.1 หรือ
17.1.2 แห่งสัญญานี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
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(ก)
(ข)
(ค)

17.2.

รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้า (5) วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์รหู้ รือ
ควรรูถ้ งึ เหตุดงั กล่าว
แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชกั ช้าถึงข้อจากัดสิทธิเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน
และการรับประโยชน์ตอบแทนตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้
แจ้ง ให้บุ ค คลดัง กล่ า วหรือ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกัน ของบุ ค คลดัง กล่ า วตามข้อ 17.1.1 หรือ
17.1.2 แห่งสัญญานี้ จาหน่ายหน่วยทรัสต์ในส่วนทีเ่ กินกว่าร้อยละห้าสิบ (50) หรือเกินกว่า
ร้อยละสีส่ บิ เก้า (49) ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

ข้อจากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และการจัดการกับประโยชน์ตอบแทน
ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ท่ถี อื หน่ วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 มีขอ้ จากัดสิทธิในการรับ ประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ดงั กล่าวจะได้รบั ประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าที่
เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ในส่วนที่อยู่ในอัตราที่ประกาศ ทจ. 49/2555 กาหนด โดยผู้จดั การ
กองทรัสต์จะจัดให้มีการค านวณหาจานวนหน่ วยทรัสต์ท่มี ีสทิ ธิในการได้รบั ประโยชน์ ตอบแทนของผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์แต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วธิ กี ารเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ของผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์แต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ทัง้ นี้ เว้นแต่
สานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด สังการ
่
หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ส่วนประโยชน์ตอบแทนทีไ่ ม่อาจจ่าย
แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าวนัน้ ให้ตกเป็ นของผู้ถือหน่ วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ โดย
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ในคราวนัน้

17.3.

ข้อจากัดสิทธิในการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี้มขี อ้ จากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
17.3.1. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทถ่ี อื หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ
ทจ. 49/2555 (หรือในสัดส่วนอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสานักงาน ก.ล.ต จะประกาศ
กาหนด) ทัง้ นี้ เฉพาะในส่วนทีเ่ กินกว่าอัตราหรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
17.3.2. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องทีข่ อมติ

18.

ทรัสตี

18.1.

สิทธิ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ภายใต้บงั คับแห่งสัญญานี้ ทรัสตีมสี ถานะเป็ นนิติบุคคล มี อานาจและความสามารถทางกฎหมาย รวมทัง้ มี
สิทธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้เป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ หรือผู้มสี ทิ ธิเหนือทรัพย์สนิ และมีหน้าที่
จัด การกองทรัสต์ตามข้อก าหนดและเงื่อ นไขของสัญ ญานี้ และตามพระราชบัญญัติท รัสต์ อนึ่ง รายการ
เกีย่ วกับสิทธิ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของทรัสตีมดี งั ต่อไปนี้
สิ ทธิ
(1)

นอกเหนือจากค่าตอบแทนของทรัสตีตามสัญญานี้แล้ว ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิถอื หน่ วยทรัสต์ได้โดยเป็ นไป
ตามข้อจากัดสิทธิในการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามข้อ 17 แห่งสัญญานี้

(2)

ทรัสตีสามารถใช้ประโยชน์จากและดาเนินการใด ๆ โดยอาศัย
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(ก)

ความเห็นหรือคาแนะนาจากที่ปรึกษากฎหมายในการให้ความเห็นในข้อกฎหมาย การ
ตีความสัญญานี้ หรือเอกสารอื่นใด (ไม่ว่าจะเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นตามข้อกาหนดแห่ง
กฎหมายหรือไม่กต็ าม) รวมทัง้ ความเห็นหรือคาแนะนาโดยทัวไปที
่ เ่ กีย่ วกับกองทรัสต์

(ข)

คาแนะนา ความเห็น คาชีแ้ จง หรือข้อมูลจากวาณิชธนกิจ นักการบัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชี
ผูป้ ระเมินราคา และบุคคลอื่นใดที่ทรัสตีขอคาปรึกษา และผู้ท่ที รัสตีเชื่อโดยสุจริตว่าเป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องทีท่ รัสตีขอคาปรึกษานัน้

(ค)

เอกสารทีท่ รัสตีเชื่อโดยสุจริตว่าเป็ นเอกสารต้นฉบับอันถูกต้องแท้จริง หรือสาเนาเอกสาร
อันแสดงถึงการทีผ่ ถู้ อื หน่ วยทรัสต์แต่งตัง้ บุคคลให้เป็ นตัวแทนในการดาเนินการใด ๆ อัน
เกีย่ วข้องกับกองทรัสต์ และ

(ง)

เอกสารอื่นใดที่ทรัสตีได้รบั และเกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ซ่งึ ทรัสตีมีเหตุ อนั สมควรที่จะใช้
เอกสารเหล่านัน้
อนึ่ง ทรัสตีไม่ต้องรับผิดหากว่าทรัสตีได้กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการโดยสุจริตโดย
อาศัยความเห็น คาแนะนา คาชี้แจง ข้อมูลหรือเอกสารที่ทรัสตีไ ด้รบั ตามข้อนี้โดยได้ใช้
ความระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิช าชีพ และความชานาญในการพิจารณาแล้ว ทัง้ นี้ ทรัสตีจ ะ
ตรวจสอบการลงลายมือชื่อใด ๆ ในเอกสารที่เกีย่ วข้องกับกองทรัสต์ ทไ่ี ด้รบั หากมีเหตุให้
สงสัยถึงความถูกต้องแท้จริงของลายมือชื่อเช่นว่านัน้

(3)

การตัดสินใจใด ๆ ของทรัสตีในการปฏิบตั ใิ นขอบเขตอานาจหน้าทีซ่ ง่ึ ได้กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
และ/หรือ พระราชบัญญัตทิ รัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง หากทรัสตีได้กระทา
ไปด้วยความสุจริตแล้ว ให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ อนึ่ง ในการตีความว่าทรัสตีมอี านาจดาเนินการใดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ กองทรัสต์ห รือ ไม่ นัน้ หากสัญ ญานี้ และ/หรือ พระราชบัญ ญัติท รัสต์ ประกาศ กฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นใดมิได้กาหนดไว้อย่างแจ้งชัด ให้ตีความในลักษณะที่เป็ นการให้อานาจ
แก่ทรัสตีในการดาเนินการใดทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทรัสต์เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ได้

(4)

ทรัสตีมสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

การจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อ่นื จัดการกองทรัสต์โดยชอบตามสัญญานี้
หากมีค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีตอ้ งชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้กบั บุคคลภายนอกด้วยเงินหรือ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจาเป็ นอันสมควร ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิ
ได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแต่สญ
ั ญานี้จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
สิทธิในการได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ให้หมายความ
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ
หรือทีป่ รึกษากฎหมายซึง่ ทรัสตีได้ว่าจ้างตามทีส่ มควรแก่กรณีเมื่อพิจารณาถึงความจาเป็ น
เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ และความรูค้ วามสามารถของทนายความ หรือทีป่ รึกษา
กฎหมายดัง กล่ า ว ทัง้ นี้ เงิน ชดใช้ต ามข้อ นี้ ใ ห้ร วมถึง ค่ า ใช้จ่ า ยในการทวงถาม การ
ดาเนินคดี และการบังคับคดี ในจานวนที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม และในจานวนที่ได้
จ่ายไปตามความเป็ นจริง ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์สิ นของกองทรัสต์สาหรับ
ความรับผิดใดๆ อัน ทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึน้ อันเป็ นผลมาจากการทีท่ รัสตีได้ปฏิบตั ิหน้าที่
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และใช้อานาจของทรัสตีอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามสัญญานี้ และตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์
ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในจานวนทีไ่ ม่เกินมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
(ข)

สิทธิท่จี ะได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนตามสัญญานี้ ย่อมเป็ นบุรมิ สิทธิท่ที รัสตีมอี ยู่ก่อนผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์และบุคคลภายนอกทีม่ ที รัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็ นสิทธิ
ที่อ าจบัง คับ ได้ใ นทัน ทีโ ดยไม่ จ าต้อ งรอให้มีก ารเลิก กองทรัสต์ และในกรณี ท่ีมีค วาม
จาเป็ นต้องเปลีย่ นรูป หรือเปลีย่ นสภาพทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์เพื่อให้มเี งินหรือทรัพย์สนิ คืน
แก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมอี านาจดาเนินการดังกล่าวได้แต่ต้องกระทาโดยสุจริตและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
อย่ า งไรก็ต าม ห้า มมิใ ห้ท รัส ตีใ ช้สิท ธิต ามข้อ นี้ จ นกว่ า ทรัส ตีจ ะได้ช าระหนี้ ท่ีมีอ ยู่ ต่ อ
กองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็ นหนี้ทอ่ี าจหักกลบลบหนี้กนั ได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์

(ค)

สิทธิท่จี ะได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้ ให้มผี ลใช้
บังคับต่อไปภายหลังทีท่ รัสตีพน้ จากตาแหน่ งหรือถูกถอดถอนจากตาแหน่ งการเป็ นทรัสตี
ของกองทรัสต์

หน้ าที่
ทรัสตีมีหน้ าที่จดั การกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทัง้ ด้วยความ
ชานาญ โดยปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์โดยรวม และ
เป็ นไปตามสัญญานี้ ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ และข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้
เพิม่ เติมแก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ (ถ้ามี) โดยในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว ทรัสตีอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษา
วิชาชีพทีม่ คี วามเป็ นอิสระตามแต่ทท่ี รัสตีจะพิจารณาเห็นสมควร
อนึ่ง การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทรัสตี ให้ทรัสตีงดเว้นการกระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
ไม่ ว่ า การกระทานัน้ จะเป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์ ข องทรัสตีเ องหรือ ประโยชน์ ของผู้อ่ืน เว้น แต่ เ ป็ น การเรีย ก
ค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จดั การกองทรัสต์ในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรม
และได้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทราบก่อนเพียงพอแล้ว โดยผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ทไ่ี ด้ทราบ
ข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน ทัง้ นี้การเปิ ดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้เป็ นไปตามข้อ 13.2
และข้อ 14.8 แห่งสัญญานี้ และหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสานักงาน ก.ล.ต.
ภายใต้บงั คับแห่งสัญญานี้ รวมตลอดจนพระราชบัญญัตทิ รัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
อื่นใดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ให้ทรัสตีมอี านาจหน้าที่ดงั จะกล่าว
ต่อไปนี้
18.1.1. การใช้อานาจและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์เป็ นเรื่องเฉพาะตัวของทรัสตี
ทรัสตีจะมอบหมายให้ผอู้ ่นื จัดการกองทรัสต์มไิ ด้ เว้นแต่
(ก)
(ข)

การทาธุรกรรมทีม่ ใิ ช่เรื่องทีต่ อ้ งทาเฉพาะตัวและไม่จาเป็ นต้องใช้วชิ าชีพเยีย่ งทรัสตี
การทาธุรกรรมทีโ่ ดยทัวไปผู
่ เ้ ป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ ซึง่ มีทรัพย์สนิ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดการในลักษณะทานองเดียวกันกับกองทรัสต์จะพึงกระทาในการมอบหมายให้บุคคลอื่น
จัดการแทน
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(ค)
(ง)

(จ)

ทรัสตีอาจมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สนิ การจัดทาสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
หรือการปฏิบตั งิ านด้านการสนับสนุนให้บริษทั ในเครือของทรัสตีหรือผูอ้ ่นื ดาเนินการได้
เรื่องอื่นใดทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูร้ บั ผิดชอบและดาเนินการตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้
หรือหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ ทจ. 51/2555 ประกาศ กร. 14/2555
และประกาศ สช. 29/2555 และ/หรือประกาศหรือข้อกาหนดอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
กรณีอ่นื ใดทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้มอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการแทน

ทัง้ นี้ เมื่อทรัสตีมอบหมายให้ผู้อ่ืนจัดการกองทรัสต์ หรือผู้ร ับมอบหมายงานรายอื่น (ถ้ ามี) ตาม
ข้อกาหนดแห่งสัญญานี้แล้ว นอกเหนือจากเรื่องทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูด้ าเนินการตามสัญญานี้หรือ
หลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ ทจ. 51/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช.
29/2555 และ/หรือประกาศหรือข้อกาหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีเลือกผูร้ บั มอบหมายด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง และต้องกากับดูแลและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอด้วยความ
ระมัดระวังและความเอาใจใส่ โดยต้องกาหนดมาตรการในการดาเนินงานเกีย่ วกับการมอบหมายงาน
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ กข. 1/2553 ดังนี้
ในการมอบหมายงานการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะกาหนดมาตรการในการดาเนินงานในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)
(ค)

การคัดเลือกผู้ท่สี มควรได้รบั มอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและ
บุคลากรของผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผูร้ บั มอบหมาย
งานและกองทรัสต์
การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ขิ องผูไ้ ด้รบั มอบหมายงาน
การด าเนิ น การของทรัส ตี เ มื่อ ปรากฏว่ า ผู้ท่ีไ ด้ ร ับ มอบหมายไม่ เ หมาะสมที่จ ะได้ร ับ
มอบหมายงานอีกต่อไป

ทัง้ นี้ ทรัสตีสามารถมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สนิ การจัดทาสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
หรือการปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุนได้ ซึง่ ในการมอบหมายงานดังกล่าวทรัสตีจะมอบหมายให้บุคลล
ดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)

การเก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้องเป็ นการมอบหมายให้ผทู้ ม่ี ลี กั ษณะดังต่อไปนี้
(1)

ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(2)

ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนส่วนบุคคล

(3)

ทรัสตีรายอื่น

(4)

ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งทีก่ องทรัสต์
ได้ลงทุนไว้ หรือของประเทศทีผ่ รู้ บั ฝากทรัพย์สนิ ตัง้ อยู่

การจัดทาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ต้องเป็ นการมอบหมายให้ผู้ทส่ี ามารถประกอบ
ธุรกิจนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้

โดยในการมอบหมายงานทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ ทรัสตีจะต้องมอบหมายงานในลักษณะทีท่ าให้มนใจได้
ั่
ว่า
การบริหารจัดการกองทรัสต์จะสามารถดาเนินไปได้อย่างต่ อเนื่อง ไม่เกิดผลเสียหายต่ อกองทรัสต์
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และทรัสตีจะยังคงรับผิดชอบต่ อ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์ ตามที่พระราชบัญญัติทรัสต์
กาหนด
18.1.2. บังคับชาระหนี้หรือดูแลให้มกี ารบังคับชาระหนี้เพื่อให้เป็ นไปตามข้อสัญญาระหว่างกองทรัสต์กบั
บุคคลอื่น
18.1.3. ห้า มมิใ ห้ ท รัส ตี น าหนี้ ท่ีต นเป็ น ลู ก หนี้ บุ ค คลภายนอกอัน มิไ ด้ เ กิด จากการปฏิบ ัติห น้ า ที่เ ป็ น
ทรัสตีไปหัก กลบลบหนี้ กบั หนี้ท่บี ุค คลภายนอกเป็ น ลูกหนี้ทรัสตีอนั สืบเนื่ องมาจากการจัดการ
กองทรัสต์ การดาเนินการทีฝ่ า่ ฝืนข้อห้ามตามข้อ 18.1.3 แห่งสัญญานี้ให้ตกเป็ นโมฆะ
18.1.4. แจ้ ง ต่ อ บุ ค คลภายนอกทราบเป็ นลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษรเมื่ อ เข้ า ท านิ ติ ก รรมหรื อ ธุ ร กรรมกั บ
บุคคลภายนอกว่าเป็ นการกระทาในฐานะทรัสตี
18.1.5. จัด ท าบัญ ชีท รัพ ย์สิน ของกองทรัสต์แ ยกต่ า งหากจากทรัพ ย์สิน และบัญ ชีอ่ืน ๆ ของทรัสตี ใน
กรณีท รัสตีจ ัดการกองทรัสต์ห ลายกอง ต้องจัดทาบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์แต่ ละกองแยก
ต่างหากออกจากกัน และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปจั จุบนั รวมทัง้ แยกทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพ ย์สนิ ส่ว นตัวของทรัสตี ทรัพย์สินอื่นที่ท รัสตีค รอบครองอยู่ และ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์อ่นื ทีท่ รัสตีจดั การ (ถ้ามี) ด้วย
18.1.6. ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้อ่นื จัดการกองทรัสต์ มไิ ด้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นที่
กาหนดในสัญญานี้ พระราชบัญญัตทิ รัสต์ หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
18.1.7. ทรัส ตี จ ะไม่ ใ ช้ สิท ธิ ร ับ เงิ น หรื อ ทรัพ ย์ สิน คื น จากกองทรัส ต์ ส าหรับ ค่ า ใช้ จ่ ายที่ ช าระให้ ก ับ
บุคคลภายนอกทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการจัดการกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ทรัสตียงั คงมีสทิ ธิรบั เงินหรือทรัพย์สนิ
คืนจากกองทรัสต์ตามข้อ 18.1(4) แห่งสัญญานี้
18.1.8. ทาหน้าทีต่ ่อไปเพื่อรวบรวม จาหน่ าย และจัดสรรทรัพย์สนิ เมื่อ กองทรัสต์สน้ิ สุดลง โดยต้องชาระ
สะสางหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายเมื่อกองทรัสต์สน้ิ สุดลงตามลาดับทีก่ าหนดในพระราชบัญญัตทิ รัสต์
18.1.9. จัดให้มรี ะบบงานอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์และตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยอย่างน้อยให้ระบบงานของทรัสตีครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

การตรวจสอบการจัดการกองทรัสต์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือผูร้ บั มอบหมายงานรายอื่น
(ถ้ามี) เพื่อให้เป็ นไปตามสัญญานี้ พระราชบัญญัตทิ รัสต์ สัญญาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง(ถ้ามี) และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
การเก็บรักษาทรัพย์สนิ โดยมีการแยกกองทรัสต์ภายใต้สญ
ั ญานี้ออกจากทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์อ่นื หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวของทรัสตี
การบันทึกกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิเหนือทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์ รายได้ รายจ่ายและหนี้สนิ ของ
กองทรัสต์ ตลอดจนบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับกองทรัสต์
การตรวจสอบดูแลและติดตามการทาหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อ สิทธิประโยชน์ของ
กองทรัสต์
การควบคุม ตรวจสอบและป้องกันมิให้มกี ารจัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามสัญญานี้และ
พระราชบัญญัตทิ รัสต์ และมิให้มกี ารทุจริตในการจัดการกองทรัสต์
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(ฉ)

(ช)

การแยกงบการเงินของกองทรัสต์ออกจากงบการเงินของกองทรัสต์อ่นื หรือของทรัสตีโดย
คานึงถึงมาตรฐานทีก่ าหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี โดยงบการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้ ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในประกาศ กข. 1/2553 โดยต้องมีการสอบทานโดย
ผู้สอบบัญ ชีซ่งึ ได้ร ับความเห็น ชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.หรือ การตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผู้สอบบัญชีซง่ึ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี และ
ผู้สอบบัญชีด ังกล่าวต้องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของทรัสตี ก่อนที่จะยื่นต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต. และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
จัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์

18.1.10. ดูแลให้สญ
ั ญานี้มีสาระสาคัญ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง และดาเนิน การตามหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้ในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญานี้
(ก)
(ข)

(ค)

ดูแลให้การแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญานี้เป็ นไปตามวิธกี ารและเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
นี้ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกรณี ท่ีก ารแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงสัญ ญานี้ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามข้อ 18.1.10(ก) แห่ ง สัญ ญานี้
ให้ ท รั ส ตี ด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามอ านาจหน้ า ที่ ท่ี ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญานี้ และตาม
พระราชบัญญัตทิ รัสต์ เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
ในกรณีท่หี ลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์ท่อี อก
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์มกี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงใน
ภายหลัง และสัญญานี้มขี อ้ กาหนดทีไ่ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ทรัสตีดาเนินการ
เพื่อแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญานี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์นนั ้ ตามวิธกี ารทีก่ าหนดในสัญญา
นี้ หรือตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. มีคาสังตามมาตรา
่
21 แห่งพระราชบัญญัตทิ รัสต์

18.1.11. ติดตาม ดูแลและตรวจสอบให้ผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมาย (ถ้ามี) บริหารจัดการ
กองทรัสต์ให้เป็ นไปตามสัญญานี้ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ให้
หมายความรวมถึงการทาหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้ดว้ ย
(ก)

(ข)

(ค)
(ง)

ดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระทาโดยผู้จดั การกองทรัสต์ท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบ
จากสานัก งาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่ก องทรัสต์ตัง้ อยู่ เว้น แต่ เ ป็ น กรณี ท่ีผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้และทรัสตีเข้าจัดการกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อ
ป้องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์
หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ โ ดยรวม และด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ ใ นสัญ ญานี้ แ ละ
พระราชบัญญัติ ทรัสต์ในการจัดให้มผี จู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ดูแลและดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย (ถ้ามี)
มีลกั ษณะและปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในสัญญานี้ สัญญาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(ถ้ามี) และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึงการถอดถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายเดิม หรือผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมายรายเดิม (ถ้ามี) และการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ต ามข้อ 19.5.2
แห่งสัญญานี้ หรือผูร้ บั มอบหมายรายใหม่ (ถ้ามี)
ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญานี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ควบคุมดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดใน
สัญญานี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)

แสดงความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการหรือการทาธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้จดั การ
กองทรัส ต์ และผู้ ท่ี ไ ด้ ร ับ มอบหมาย (ถ้ า มี) เพื่ อ ประกอบการขอมติ ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อผูล้ งทุน หรือเมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ
ในกรณีทจ่ี าเป็ น ทรัสตีอาจกาหนดให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย (ถ้า
มี) ต้องขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรือต้องดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ทรัสตี
เห็นสมควร ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้
ในกรณีท่ไี ม่มผี ู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมาย (ถ้ามี) หรือมีเหตุท่ที าให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และ/หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย (ถ้ามี) ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ทรัส
ตีเข้าจัดการกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม และดาเนินการตาม
อ านาจหน้ า ที่ท่ีร ะบุ ไ ว้ใ นสัญ ญานี้ แ ละพระราชบัญ ญัติ ท รัส ต์ ใ นการจัด ให้ มีผู้ จ ัด การ
กองทรัสต์รายใหม่ และ/หรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายรายใหม่ (ถ้ามี) โดยในการเข้าจัดการ
กองทรัสต์ดงั กล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนัน้ ก็
ได้ ทัง้ นี้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทีป่ ระกาศ กร. 14/2555 และสัญญานี้ได้
ระบุไว้
นอกจากนี้เมื่อทรัสตีเห็นว่ากรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย (ถ้ามี)
ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถูกต้องและครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้ หรือพระราชบัญญัตทิ
รัสต์ ประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นใด เป็ นการก่อหรืออาจ
ก่อ ให้เ กิดความเสียหายอย่ างร้ายแรงต่ อ กองทรัสต์และ/หรือผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ และไม่
สามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ ได้ภายในระยะเวลาอันสมควร ให้ทรัสตีสามารถเข้าไป
ดาเนินการแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายได้ตามทีท่ รัสตีเห็นสมควร ทัง้ นี้
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้
นอกเหนือจากที่กาหนดในสัญญานี้ ทรัสตีอาจกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้จดั การ
กองทรัสต์ และผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ต้องขอความเห็นชอบจากทรัสตีเสียก่อนจึงจะสามารถ
ดาเนินการได้

18.1.12. รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมตลอดจนดาเนินการแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยาความเสียหายที่
เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์ตามทีเ่ ห็นสมควรในกรณีทผ่ี ู้จดั การกองทรัสต์กระทาการ หรืองดเว้นกระทา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญานี้หรือกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
18.1.13. เข้าร่วมในการประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทุกครัง้ โดยหากต้องมีการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
จะต้องตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกีย่ วกับการดาเนินการว่าเป็ นไปตามสัญญานี้หรือกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้องหรือไม่ รวมทัง้ ทักท้วงและแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ทราบว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่
สามารถกระทาได้ หากไม่เป็ นไปตามสัญญานี้หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
อนึ่ง ในกรณีทท่ี รัสตีเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้องมีการออกเสียงหรือดาเนินการใด ๆ
ในฐานะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
และตัง้ อยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สจุ ริต และรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
หรือกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทรัสตีของกองทรัสต์
18.1.14. จัด ท าหลัก ฐานแสดงสิทธิใ นหน่ ว ยทรัสต์ หรือใบหน่ วยทรัสต์ ม อบให้แ ก่ ผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ต าม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในข้อ 7.5 แห่งสัญญานี้
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18.1.15. ออกหลัก ฐานแสดงสิท ธิใ นหน่ ว ยทรัส ต์ หรือ ใบหน่ ว ยทรัส ต์ ใ ห้แ ก่ ผู้ ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ใ นเวลา
อันสมควรกรณีท่ผี ถู้ ือหน่ วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ใหม่ หรือใบ
หน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าทีส่ ญ
ู หาย ลบเลือน ชารุดเสียหาย
18.1.16. ระบุความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในรายงานประจาปี ของ
กองทรัสต์ซง่ึ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีจ่ ดั ทารายงานดังกล่าวเสนอต่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยทรัสตี
จะต้ อ งแสดงความเห็น เกี่ย วกับ การปฏิบ ัติง านของผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ใ นการบริห ารจัด การ
กองทรัส ต์เ ป็ น อย่ า งไร สอดคล้อ งกับ ข้อ ก าหนดแห่ ง สัญ ญานี้ รวมทัง้ กฎหมาย ประกาศและ
ข้อกาหนดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่ หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์มไิ ด้ดาเนินการเป็ นไปตามข้อกาหนด
แห่งสัญญานี้ หรือกฎหมาย หรือประกาศและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องอื่นใดนัน้ ให้ระบุเรื่องดังกล่าว
ตลอดจนการดาเนินการของทรัสตีในการแก้ไขให้มคี วามถูกต้อง
18.1.17. ใช้ความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ต่อ หน่ วยเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ท่กี ฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่เี กี่ย วข้อ ง
ประกาศกาหนด เมื่อผู้จดั การกองทรัสต์ ออกรายงานประจาปี ในแต่ละรอบระยะเวลา โดยจัดพิมพ์
ข้อ มูล เกี่ย วกับ มู ลค่ า ทรัพ ย์สิน สุท ธิแ ละมูลค่ า ทรัพ ย์สิน สุท ธิต่ อ หน่ ว ยในรายงานประจ าปี ข อง
กองทรัสต์ ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
(NAV) ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงรายงานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูลทีส่ ง่ ให้แก่ทรัสตีดว้ ย
18.1.18. รับรองรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่ วยทรัสต์ ณ วันทาการสุดท้ายของ
แต่ละไตรมาสตามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องประกาศกาหนด เพื่อทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์จะใช้
ในการเปิ ดเผยรายงานดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั สุดท้ายของ
แต่ละไตรมาสนัน้
18.1.19. ก่อให้เกิดหนี้ และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกี ารตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญานี้ พระราชบัญญัตทิ รัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องอื่นใด
18.1.20. อนึ่ง การที่ทรัสตีเข้าทาสัญญานี้มไิ ด้เป็ นการให้หลักประกันรายได้หรือผลการประกอบการของ
กองทรั ส ต์ หรื อ หลั ก ประกั น การปฏิ บ ั ติ ต ามสั ญ ญาของบรรดาผู้ เ ช่ า ไม่ ว่ า รายใด อนึ่ ง
ทรัสตีไม่มหี น้าทีใ่ ห้หลักประกันใด ๆ เพื่อประกันการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนในฐานะทรัสตี และทรัสตี
ไม่มหี น้าทีอ่ ่นื ใดต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และ/หรือบุคคลอื่นใด นอกเหนือไปจากทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญานี้
และ/หรือทีก่ ฎหมายได้บญ
ั ญัตไิ ว้
18.2.

การแต่งตัง้ เงื่อนไขและวิธกี ารเปลีย่ นแปลง และค่าตอบแทนของทรัสตี
18.2.1. การแต่งตัง้ ทรัสตี
เมื่อมีเหตุให้ตอ้ งเปลีย่ นแปลงทรัสตี การแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่ให้กระทาได้โดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์เท่านัน้
18.2.2. เงื่อนไขและวิธกี ารเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(ก)

เงื่อนไขในการเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(1)

ทรัสตีลาออกจากการทาหน้าที่
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(ข)

(2)

ทรัสตีถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือสิน้ สภาพนิตบิ ุคคล

(3)

ทรัสตีชาระบัญชี

(4)

ทรัสตีหยุดประกอบกิจการไม่ว่าโดยสมัครใจหรือตามคาสังพั
่ กการประกอบธุรกิจ
เป็ นทรัสตีเป็ นการชัวคราวหรื
่
อสังเพิ
่ กถอนการอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัส
ตี

(5)

ทรัสตีถูกถอดถอนจากการทาหน้าทีต่ ามข้อ 18.3.2 แห่งสัญญานี้

วิธกี ารเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(1)

ในกรณีทรัสตีลาออกจากการทาหน้าทีต่ ามข้อ 18.2.2 (ก) (1) แห่งสัญญานี้ให้มี
การเปลีย่ นแปลงทรัสตีตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 18.3.1 แห่งสัญญานี้

(2)

ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 18.2.2 แห่ง
สัญญานี้ (นอกเหนือจากกรณีทรัสตีลาออกจากการทาหน้าทีต่ ามข้อ 18.2.2 (ก)
(1) แห่งสัญญานี้) ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มหี นังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังทรัสตี
อย่างน้ อยหนึ่ง (1) เดือน ก่อนวันที่มกี ารพ้นสภาพจากการเป็ นทรัสตีหรือถอด
ถอนทรัสตี
อย่ า งไรก็ ต าม หากเป็ น กรณี ท่ี ท รัส ตี ถู ก ถอดถอนหรื อ ส านั ก งาน ก.ล.ต.
สังพั
่ กการประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นการชัวคราว
่
หรือเพิกถอนการอนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่จาต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ทรัส
ตีตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ทรัสตีรายเดิมทาหน้ าที่ทรัสตี
ต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์ หรือการใช้สทิ ธิในกองทรัสต์เพื่อมิให้
กองทรัสต์เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสทิ ธิโดย
สมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(3)

ในกรณีทเ่ี กิดเหตุในการเปลีย่ นแปลงทรัสตี ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์เรียกประชุมผู้
ถือ หน่ ว ยทรัสต์โ ดยเร็ว และให้ท รัสตีร ายเดิม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ หรือ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์มีสิทธิเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติและได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน
ก.ล.ต. เป็ นทรัสตีรายใหม่เพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์พจิ ารณาแต่งตัง้ ทัง้ นี้
ไม่ตดั สิทธิทรัสตีรายเดิม หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ทีจ่ ะเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ
และได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็ นทรัสตีรายใหม่
หากมีการเปลีย่ นแปลงทรัสตีไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สัญญานี้ยงั คงมีผลบังคับใช้
และไม่มผี ลกระทบต่อสถานะของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ เมื่อทรัสตีรายใหม่เข้าทาหน้าที่
แทนทรัสตีรายเดิม ทรัสตีรายใหม่ต้องผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ของคู่ สญ
ั ญาที่
กาหนดไว้ในสัญญานี้ทุกประการ รวมทัง้ เข้าสวมสิทธิเป็ นคู่ความในคดีหรือเป็ น
ฝา่ ยทีต่ อ้ งผูกพันตามคาพิพากษา นอกจากนี้ ทรัสตีรายใหม่มหี น้าทีแ่ จ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้บุคคลภายนอกทีต่ นทราบว่าเป็ นคู่สญ
ั ญากับทรัสตีรายเดิมว่า ตน
ได้เข้าสวมสิทธิและหน้าทีแ่ ทนทรัสตีรายเดิมแล้ว
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อนึ่ง ในกรณีท่มี เี หตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตี แต่มิอาจแต่ งตัง้ ทรัสตีรายใหม่
เพราะมีเ หตุ อ ัน มิอ าจหลีก เลี่ย งได้ ให้ผู้มีส่ ว นได้เ สีย ร้อ งขอต่ อ ศาลให้มีก าร
แต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่ ถ้ามิอาจแต่งตัง้ ได้ ให้ศาลมีคาสังเลิ
่ กทรัสต์ ทัง้ นี้ ให้ศาลมี
อานาจแต่งตัง้ บุคคลใดเข้าจัดการกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์
โดยได้รบั ค่าตอบแทนตามทีศ่ าลกาหนดให้
18.2.3. ค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมของทรัสตี
ค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมของทรัสตีให้เป็ นไปตามอัตราทีก่ าหนดไว้ในข้อ 20.1 แห่งสัญญานี้
โดยอัตราที่เรียกเก็บจริงจากทรัสตีจะเป็ นไปตามที่ ทรัสตี และผู้จดั การกองทรัสต์จะตกลงร่วมกัน
ต่อไป แต่ทงั ้ นี้อตั ราดังกล่าวจะไม่เกินทีก่ าหนดไว้ในข้อ 20.1 แห่งสัญญานี้
18.3.

การลาออกหรือการถอดถอนทรัสตี
18.3.1. การลาออกของทรัสตี
(ก)

หากทรัสตีประสงค์ทจ่ี ะลาออก ให้ทรัสตีตอ้ งแจ้งการลาออกเป็ นหนังสือให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์
และผู้จดั การกองทรัสต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) เดือน ในกรณีดงั กล่าว การพ้น
จากต าแหน่ ง ของทรัสตีใ ห้มีผ ลเมื่อทรัสตีร ายใหม่ เข้าท าหน้ า ที่เ ป็ น ทรัสตีรายใหม่ข อง
กองทรัสต์ โดยให้ทรัสตีรายเดิมทาหน้าที่ทรัสตีต่อไปจนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสทิ ธิโดย
สมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(ข)

หากทรัสตีประสงค์ท่จี ะลาออก ให้แจ้งการลาออกเป็ นหนังสือให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่าสาม (3) เดือน พร้อมทัง้ เสนอผูท้ จ่ี ะทาหน้าทีเ่ ป็ นทรัส
ตีรายใหม่ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์พจิ ารณาลงมติเห็นชอบเพื่อแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่
และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และระยะเวลาทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทัง้ นี้ ต้องไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ในการนี้ ให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์มีสิทธิเ สนอ
รายชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติและได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ท่ปี ระชุมผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์พจิ ารณา คัดเลือกและแต่งตัง้ เป็ นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ด้ วย และให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแต่งตัง้ บุคคลใหม่ (ซึ่งมีคุณสมบัติ
และได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็ นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์แทนทีท่ รัสตี
รายเดิม ในการนี้ ให้ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์หารือร่วมกันโดยสุจริตเพื่อกาหนดบุคคล
ผู้ มีคุ ณ สมบัติ แ ละได้ ร ับ อนุ ญ าตจากส านั ก งาน ก.ล.ต. และเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่ วยทรัสต์เพื่อพิจารณาแต่ งตัง้ เป็ นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ โดยทรัสตีรายใหม่น้ี
จะต้องเข้าทาสัญญาเพิม่ เติมสัญญานี้กบั ทรัสตีรายเดิมและผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หากพ้นกาหนดระยะเวลาสาม (3) เดือนนับแต่วนั ที่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ได้รบั หนังสือแจ้งการ
ลาออกจากทรั ส ตี ร ายเดิ ม แล้ ว และผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ย ั ง ไม่ ส ามารถแต่ งตั ้ง
ทรัสตีรายใหม่ได้ ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิแต่งตัง้ บุคคลทีท่ รัสตีคดั เลือก (โดยต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัติ
และได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็ นทรัสตีรายใหม่

18.3.2. การถอดถอนทรัสตี
ผู้ถือ หน่ วยทรัสต์โ ดยอาศัย มติไม่น้ อยกว่ าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจานวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ
หน่ วยทรั ส ต์ ท่ี ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนตามข้ อ 16 แห่ ง สั ญ ญานี้ อาจ
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ถอดถอนทรัสตีได้ เมื่อปรากฏว่าทรัสตีมไิ ด้จดั การกองทรัสต์ตามหน้าทีท่ ก่ี าหนดไว้ในสัญญานี้ หรือ
พระราชบัญญัติทรัสต์ หรือกระทาการ หรืองดเว้นกระทาการอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ทรัสต์ หรือกฎหมายอื่นใดซึง่ มิใช่ความผิดลหุโทษ และทรัสตีไม่อาจเยียวยาแก้ไขให้สน้ิ ไปได้ภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับแต่วนั ทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์แจ้งให้ทรัสตีทราบถึงเหตุดงั กล่าว
18.4.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของทรัสตี
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื ว่าทรัสตีขาดความเป็ นอิสระ และจะรับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์มไิ ด้
18.4.1. มีความเกีย่ วข้องกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในลักษณะดังต่อไปนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เกินร้อยละห้า (5) ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
มีผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้ถือหุ้นในทรัสตี เกินร้อยละห้า (5) ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของทรัสตีดงั กล่าว
มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ในทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์
มีกรรมการหรือผูบ้ ริหารของทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการหรือผู้บริหารของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์
มีความเกีย่ วข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในลักษณะทานอง
เดียวกับ (ก) ถึง (ง) หรือในลักษณะอื่นอย่างมีนัยสาคัญในประการทีอ่ าจเป็ นเหตุให้ทรัสตี
ขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่

18.4.2. เป็ น หรือ มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ ผู้ท่ีจ ะจ าหน่ า ย โอน ให้เ ช่ า หรือ ให้สิท ธิใ นอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ก่
กองทรัสต์ ในลักษณะทีท่ าให้ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเป็ นอิสระ
หากปรากฎข้อเท็จจริงในภายหลังจากการเข้ารับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ว่าทรัสตีขาดความเป็ นอิสระตามข้อ
18.4.1 และข้อ 18.4.2 แห่งสัญญานี้ ให้ทรัสตี แจ้งกรณีดงั กล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้อมทัง้ แสดงมาตรการ
ทีส่ มเหตุสมผลและน่าเชื่อได้ว่าจะทาให้ทรัสตีสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระภายในสิบห้า (15) วันนับ
แต่วนั ที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว และให้ดาเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้นนัน้ เว้นแต่ สานักงาน ก.ล.ต.
จะมีคาสังเป็
่ นอย่างอื่น
18.5.

ความรับผิดของทรัสตี
18.5.1. ทรัสตีไม่ตอ้ งรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่กองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์หรือบุคคลใดๆ จาก
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทรัสตี หากทรัสตีได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังเยีย่ งผู้
มีวชิ าชีพ รวมทัง้ ด้วยความชานาญ โดยปฏิบตั ิต่อ ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และเป็ นไปตามสัญญานี้ ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อผูกพันที่
ได้ให้ไว้เพิม่ เติมแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)
ในการนี้ แม้ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ตาม
วรรคหนึ่ง ให้ทรัสตียงั มีหน้าทีด่ าเนินการเรียกร้องต่อผูท้ ก่ี ่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือผู้
ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้กองทรัสต์ หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้รบั ชดเชยความเสียหายตามความเป็ นจริง
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18.5.2. ทรัสตีไ ม่ ต้ อ งรับ ผิด ต่ อ ความเสีย หายที่เ กิด ขึ้น แก่ ก องทรัสต์ห รือ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ หรือ บุ ค คล
ใด ๆ จาก การกระทา หรือการงดเว้นกระทาการใด ๆ ของผู้จดั การกองทรัสต์ หากว่าทรัสตีได้
ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยสุจริต และได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการกากับดูแลและตรวจสอบการ
ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามสั ญ ญานี้ และพระราชบั ญ ญั ติ
ทรัสต์ตลอดจนประกาศทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
ในกรณีเช่นว่าให้กองทรัสต์โดยทรัสตีมสี ทิ ธิเรียกร้องโดยตรงต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่ อให้ผู้จดั การ
กองทรัสต์ชดเชยเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ให้แก่กองทรัสต์ หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามความเป็ น
จริง
18.6.

การจากัดความรับผิดของทรัสตี
18.6.1. ภายใต้บงั คับแห่งสัญญานี้และพระราชบัญญัตทิ รัสต์ ความรับผิดต่อบุคคลใดตามสัญญาซึง่ ทรัสตีได้
กระทาในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถึงความรับผิดต่ อบุคคลใดอันเกิดจาก หรือที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ ใด ๆ ของกองทรัสต์ให้มจี านวนจากัด โดยทรัสตีจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกดังกล่าว
ไม่เกินจานวนเงินชดใช้ความเสียหายที่ทรัสตีจะได้รบั ตามข้อ 18.7 แห่งสัญญานี้ ทัง้ นี้ ในกรณี
ที่ทรัสตีไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติทรัสต์กาหนดไว้ โดยเจตนา โดยไม่สุจริตหรือโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในกรณีเช่นว่านี้ ทรัสตีจะมีขอ้ ยกเว้นความรับผิดมิได้
18.6.2. ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ หากการกระทาหรืองดเว้นการกระทาของทรัสตี (แล้วแต่
กรณี) เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ คาสังศาล
่
คาพิพากษาของ
ศาล หรือ คาสังอื
่ ่นใดของหน่ วยงานราชการ ไม่ว่าจะมีผลบังคับเป็ นกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้
ทรัสตีไม่ต้องรับผิดในกรณีท่ที รัสตีไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งตามสัญญานี้ได้
เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุทอ่ี ยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตี รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเหตุท่ี
ระบุในไว้ในข้อ 18.6.4 แห่งสัญญานี้
18.6.3. ในการโอนหน่ วยทรัสต์ระหว่างผู้ถอื หน่ วยทรัสต์กนั เอง ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ความถูกต้องแท้จริงของลายมือชื่อ หรือ ตราประทับ ที่ปรากฏในใบทรัสต์ หรือในการสลักหลัง
ใบทรัสต์ หรือในตราสารการโอนหน่ วยทรัสต์ หรือตราสารใดๆ ซึง่ แสดงกรรมสิทธิในหน่
วยทรัสต์
์
โดยทรัสตีมติ ้องรับผิด หากมีการปลอมแปลงลายมือชื่อ หรือ ตราประทับ รวมถึงในกรณีท่ผี ู้ลง
ลายมือชื่อไม่มอี านาจลงนาม อย่างไรก็ตาม ทรัสตีมสี ทิ ธิ (แต่มิได้มหี น้าที่) เรียกให้มกี ารพิสูจน์
ความแท้จ ริง ของลายมือ ชื่อ ของผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ใ นเอกสารหรือ ตราสารตามสัญ ญานี้ ซ่ึง ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ตอ้ งลงลายมือชื่อ
18.6.4. ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบต่อกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ในความสูญเสียหรือความเสียหายที่
เกิดขึน้ เนื่องจากสาเหตุทอ่ี ยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตี หรือพนักงานของทรัสตีซง่ึ รวมถึง แต่
ไม่จากัดเพียง การทีท่ รัพย์สนิ ถูกโอนเป็ นของรัฐ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กฎเกณฑ์เกีย่ วกับการ
ปริวรรตเงินตรา สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล การปฏิวตั ิ การก่อความไม่สงบ การประท้วง
เหตุ สุด วิสยั การขัดข้องของเครื่อ งมือ หรือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ซ่ึ งอยู่นอกเหนื อการควบคุ ม
ของทรัสตี หรือ เหตุอ่นื ใดทีท่ รัสตีไม่สามารถควบคุมได้
18.6.5. ทรัส ตีไ ม่ จ าต้อ งกระท าการใดๆ ที่จ ะเป็ น เหตุ ใ ห้ท รัส ตีต้ อ งใช้เ งิน หรือ ทรัพ ย์สิน ส่ ว นตัว ของ
ทรัสตี (ทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่ใช่ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์) หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางการเงินอื่นใดๆ ใน
การปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือใช้สทิ ธิตามสัญญานี้ของทรัสตี
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18.7.

การชดใช้ความเสียหายให้แก่ทรัสตี
18.7.1. ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิได้รบั เงินชดใช้ความเสียหาย รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง
ทนายความ หรือทีป่ รึกษากฎหมายซึง่ ทรัสตีได้ว่าจ้างตามทีส่ มควรแก่กรณีเมื่อพิจารณาถึงความรู้
ความสามารถของทนายความ หรือทีป่ รึกษากฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ เงินชดใช้ตามข้อนี้ให้รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การดาเนินคดี และการบังคับคดี ในจานวนทีส่ มเหตุสมผลและเหมาะสม
และในจานวนทีไ่ ด้จ่ายไปตามความเป็ นจริง ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
สาหรับความรับผิดใด ๆ อันทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึน้ อันเป็ นผลมาจากการทีท่ รัสตีได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละ
ใช้อานาจของทรัสตีอย่างถูกต้องเหมาะสมตามสัญญานี้ และตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในจานวนทีไ่ ม่เกินมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
18.7.2. ภายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัตทิ รัสต์ เงินชดใช้ความเสียหายและการรับผิดชดใช้ตามข้อ 18.7
แห่งสัญญานี้ให้รวมถึงความรับผิดอันเป็ นผลมาจากการกระทา หรือการงดเว้นการกระทาใด ๆ
ของผูท้ ท่ี รัสตีได้มอบอานาจ หรือตัวแทนซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากทรัสตีดว้ ย
18.7.3. เงินชดใช้ความเสียหายตามข้อ 18.7 แห่งสัญญานี้
(ก)
(ข)

เป็ นเงินทีท่ รัสตีพงึ ได้รบั เพิม่ เติมจากเงินชดใช้ความเสียหายอื่นใด ทีท่ รัสตีมสี ทิ ธิได้รบั ตาม
กฎหมาย
ยังคงมีผลใช้บงั คับต่อไปภายหลังทีท่ รัสตีพ้นจากตาแหน่ งหรือถูกถอดถอนจากตาแหน่ ง
การเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์

19.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

19.1.

การแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริษทั ฯ รับรองว่าบริษัทฯมีคุณสมบัติ ความรู้และความสามารถ ตลอดจนความพร้อมของระบบงานในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ สช. 29/2555 รวมถึงประกาศอื่นที่
เกีย่ วข้องตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
โดยสัญญานี้ บริษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะเข้ารับดูแลจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทัง้ ทรัพย์สนิ หลัก และทรัพย์สนิ อื่น
ของกองทรัสต์ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากทรัสตี โดยมีขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
กาหนดไว้ในสัญญานี้ กฎหมาย หลักเกณฑ์และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และข้อตกลงอื่นระหว่างผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ามี)

19.2.

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
สิ ทธิ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้รบั ค่าตอบแทนการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ดั การทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ อัตราค่าตอบแทน
การปฏิบตั ิหน้ าที่จดั การทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และวิธกี ารชาระค่าตอบแทนให้แก่ผู้จดั การกองทรัสต์ให้
เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึง่ สอดคล้องกับทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ทิ ธิอ่นื ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หน้ าที่
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ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะทีเ่ ป็ นผูท้ ่มี วี ชิ าชีพซึ่งได้รบั ความไว้วางใจ ด้วยความระมัดระวัง
ซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ่สี ุดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญานี้ วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ กองทรัสต์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนสัญญา
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสารทีเ่ ปิ ดเผยแก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ (ถ้ามี) และมติ
ของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และต้องรับผิดอย่างไม่มีขอ้ จากัดความรับผิดในกรณีท่ผี ู้จดั การกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ละ/หรือปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
หลักทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
หน้ า ที่ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ใ ห้เ ป็ น ไปตามที่ก าหนดในสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ โดย ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์มหี น้าทีห่ ลักตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีในเรื่องดังต่อไปนี้
(1)

ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนทีเ่ ป็ นการดาเนินงานทางธุรกิจ ซึง่ รวมถึงการลงทุน การกูย้ มื เงินและก่อ
ภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ (โดยได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี) การเข้าทาสัญญา และ
การดาเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเท่าทีส่ ญ
ั ญา
นี้ได้ระบุไว้

(2)

จัด ท าและเปิ ด เผยข้อ มู ล ของกองทรัส ต์ ซึ่ง รวมถึง ข้อ มู ล ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ ง
พระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ย์ และข้อมูลอื่น ตามที่ก าหนดในสัญ ญานี้ และสัญญาแต่ ง ตัง้ ผู้จดั การ
กองทรัสต์

(3)

จัดทาและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และการ
เปิ ด เผยข้อ มูล เกี่ย วกับ กองทรัสต์ โดยเมื่อ ทรัส ตีจ ะตรวจสอบการจัด การในเรื่อ งใด ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์มหี น้าทีใ่ ห้ความร่วมมือและนาส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทัง้ ให้เข้าไปตรวจสอบใน
สถานที่ตงั ้ ของอสังหาริมทรัพย์ตามที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้ มนใจได้
ั่
ว่า
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ได้ปฏิบตั ฝิ ่าฝื นกฎหมาย หรือข้อกาหนดของสัญญานี้ หรือไม่รกั ษาประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

(4)

จัด ท าและจัด ส่ง พร้อ มทัง้ รับ รองความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล และเอกสารต่ า ง ๆ ที่เ กี่ย วกับ การจัด
โครงสร้างกองทรัสต์ วิธกี ารให้เช่า การจัดหาและการจัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีส่ ามารถเรียก
เก็บจากกองทรัสต์ สัญญาว่าจ้างระหว่างกองทรัสต์ กบั บริษัทหรือบุคคลต่าง ๆ เป็ นต้นให้แก่ทรัสตี
ในช่วงระยะเวลาก่อนจัดตัง้ กองทรัสต์ นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ มหี น้าทีป่ ระสานงานกับทรัสตี
และทาข้อตกลงเกีย่ วกับลักษณะของข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรม และรายงาน
ต่าง ๆ รวมทัง้ ความถีแ่ ละระยะเวลาทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งนาส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เกีย่ วกับ
การบริหารจัดการกองทรัสต์ ให้แก่ทรัสตี และจัดส่งข้อมูลและเอกสารดังกล่าวให้แก่ทรัสตีภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของกองทรัสต์

(5)

การบริหารจัดการกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่าง ๆ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้ พระราชบัญญัตทิ รัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ กฎหมายและ
ประกาศอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง ในกรณี ท่ผี ู้จดั การกองทรัสต์ป ระสงค์จ ะมอบหมายให้บุ ค คลอื่นเป็ น
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) บริหารอสังหาริมทรัพย์แทนตน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มี
หน้ า ที่ค ัด เลือ กผู้ บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ด้ ว ยความรอบคอบระมัด ระวัง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผู้ บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ทีม่ คี ุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ
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บริ ห ารจั ด การอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซ่ึ ง เป็ นกองทรั ส ต์ ตลอดจน จั ด ท าสัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องและไม่ขดั กับสัญญานี้และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเป็ นไป
ตามทีก่ าหนดในสัญญานี้ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีท่กี องทรัสต์ได้ทาสัญญา
หรือข้อตกลงกับบุคคลใดๆ เช่น สัญญากูย้ มื เงิน และในสัญญา หรือข้อตกลงดังกล่าวมีขอ้ กาหนดให้
การแต่ งตัง้ หรือการถอดถอนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ต้องเป็ นไปตาม
เงื่อ นไขใดๆ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ ร ับ ทราบและตกลงว่ า การแต่ ง ตัง้ หรือ การถอดถอนผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) จะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญา หรือข้อตกลง
นัน้ ด้วย
ให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ที่ผู้จดั การกองทรัสต์คดั เลือกและแต่งตัง้ มี
ขอบเขตอานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. กาหนดในแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการกองทุนและทรัสต์ท่ี
ลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ และที่จ ะได้แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยผู้จ ัด การกองทรัสต์มีห น้ า ที่เ ลือ กผู้ร ับ
มอบหมายด้วยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทัง้ กากับและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ
อนึ่ง ในกรณีท่ผี จู้ ดั การกองทรัสต์ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้แก่ผเู้ ช่ารายเดียวโดย
กองทรัสต์ได้รบั ค่าตอบแทนทัง้ หมดหรือบางส่วนในรูปส่วนแบ่งกาไร (profit sharing) ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ต้องมีระบบในการคัดเลือกและติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผู้เช่ารายเดียวนี้ใน
ลักษณะเดียวกับการว่าจ้างผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ข้างต้นด้วย ทัง้ นี้ เพื่อให้
มันใจได้
่
ว่าผูเ้ ช่ารายเดียวนี้จะสามารถจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญา
เช่าและรายได้ไม่รวไหล
ั่
อันอาจทาให้กองทรัสต์ไม่ได้รบั ผลตอบแทนอย่างเต็มทีต่ ามทีก่ องทรัสต์พงึ
ได้รบั
(6)

ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้บุคคลอื่นรับดาเนินการในงานทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของตน
นอกเหนือจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น การมอบหมายให้บุคคลอื่นบริหารทรัพย์สนิ อื่นนอกจาก
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ ต้องคัดเลือกผู้รบั ดาเนิ นการด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง ตลอดจนการก ากับและตรวจสอบการดาเนิ นการของผู้ร ับดาเนินการ ทัง้ นี้ ข้อก าหนด
เกีย่ วกับการมอบหมายงานต้องไม่มสี าระทีข่ ดั หรือแย้งกับประกาศ สช. 29/2555 รวมถึงประกาศอื่นที่
เกีย่ วข้องตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด

(7)

ในกรณีท่กี องทรัสต์จะมีการออกหุ้นกู้ ผู้จดั การกองทรัสต์มหี น้าที่ ดาเนินการใดๆ เพื่อให้กองทรัสต์
สามารถปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุ ญาตตามประกาศเกีย่ วกับการอนุ ญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี้ทอ่ี อกใหม่ของกองทรัสต์

ขอบเขตอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ขอบเขตอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงขอบเขต
อานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1)

หน้าทีใ่ นการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
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ดูแล และบารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิ ใดๆตามทีจ่ าเป็ นให้อยู่ในสภาพทีด่ ีเพื่อประโยชน์
ในการบริการ บริหารและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ อานวยความสะดวก
ให้กบั ทรัสตี บริษทั ประเมินค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ตามทีเ่ กีย่ วข้องจาเป็ นและเหมาะสม ดาเนินการใดๆร่วมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อ
ทาให้กองทรัสต์ได้มาซึ่งใบอนุ ญาต และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นในการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ จัดหาผูเ้ ช่าเพื่อเช่าพืน้ ที่ในโครงการ ประสานงาน
รวมถึง เจรจากับผู้เช่ า ในการเข้า ท าสัญญาเช่ า พื้น ที่ สัญญาบริก าร หรือ สัญ ญาอื่นใดที่เ กี่ยวกับ
โครงการ จัดส่งรายได้ นาส่งค่าใช้จ่าย และชาระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกองทรัสต์
รวมถึงบริหารงานให้เป็ นไปตามสัญญาต่างๆ ให้ความช่วยเหลือให้แก่ผู้จดั การกองทรัสต์ ตามที่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รอ้ งขออย่างสมเหตุสมผลในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะขาย โอน ให้เช่า
โอนสิทธิการเช่า หรือจาหน่ าย (ถ้ามี) ไม่ว่าโดยวิธใี ดๆ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น ติดต่อ
ประสานงาน ให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสาร และนาส่งค่าธรรมเนียมและภาษีโรงเรือนและที่ดนิ อันเกิดจาก
อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์มีหน้าที่ต้องชาระ ภาษีหกั ณ ที่จ่า ยอันเนื่องจากการบริหารจัดการ
โครงการ และ/หรือภาษีอ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์และ/หรือการบริหารจัดการโครงการ ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ดาเนินการ และ/หรือประสานงานกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้จดั การกองทรัสต์ ในการจัดการให้ผู้เช่าของทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ได้รบั บริการสาธารณูปโภคต่างๆในโครงการฯ ดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การบริหาร
อสังหาริมทรัพย์เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น
(2)

การจัดทาบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการ และการตรวจสอบภายใน
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานใดๆ รวมทัง้ เอกสารหลักฐานทางการบัญชี ทีเ่ กีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องกับ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้จดั การกองทรัสต์ ผูส้ อบบัญชี และ/หรือ ทรัสตีหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั
มอบหมายสามารถตรวจสอบได้ ดาเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ใด ๆ ที่ได้รบั การร้องขอให้แก่ผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้สอบบัญชี และ/หรือ
ทรัสตี (แล้วแต่กรณี) ภายในสิบห้า (15) วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึงหรือควรทราบถึงการร้อง
ขอดังกล่ าว เว้น แต่ จะมีเหตุ อนั สมควรหรือคู่สญ
ั ญาตกลงเป็ น อย่า งอื่น รวมถึง จัด ให้มีบญ
ั ชีและ
รายงานต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เพื่อจัดส่งบัญชี รายงาน และเอกสารที่
เกี่ย วข้อ งให้ผู้จ ัด การกองทรัสต์ ภายในระยะเวลาที่ผู้จ ัด การกองทรัสต์ก าหนด ทัง้ นี้ ผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์จะจัดทาบัญชีดงั กล่าวตามหลักการบัญชีทเ่ี ป็ นทีร่ บั รองโดยทัวไป
่ และจะดาเนินการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการบัญชี และการบันทึกบัญชีเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี ให้อยู่
ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ผู้จดั การกองทรัสต์เข้าตรวจสอบ รวมถึงอานวยความ
สะดวกในการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือ ทรัสตี ตามทีผ่ จู้ ดั การ
กองทรัสต์หรือทรัสตีรอ้ งขอ

(3)

การตลาด
พัฒนาและจัดให้มแี ผนการโฆษณา แผนการส่งเสริมการขาย สาหรับอสังหาริมทรัพย์ โดยทีบ่ รรดา
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากการดาเนินการตามแผนการดังกล่าว กองทรัสต์จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ทัง้ สิน้ ซึง่ ต้องเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในแผนการดาเนินงานประจาปี

(4)

หน้าทีใ่ นการทาสัญญาในการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
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จัดทาสัญญาเช่าพื้นที่ สัญญาบริการสาธารณู ปโภค สัญญาให้สทิ ธิการใช้พ้นื ที่ และสัญญาอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับโครงการที่มรี ะยะเวลาสอดคล้องกับสัญญาการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือมี
ระยะเวลาเป็ นไปตามทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์กาหนด ดาเนินการใดๆทีจ่ าเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้ผเู้ ช่า
ปฎิบตั ติ ามหน้าที่ เงื่อนไข และ/หรือข้อตกลงทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเช่า พืน้ ที่ สัญญาบริการ สัญญา
บริก ารสาธารณู ป โภค สัญ ญาให้สิท ธิก ารใช้พ้ืน ที่ และสัญ ญาอื่น ใดที่เ กี่ย วข้อ งกับ โครงการ
ประสานงานกับผู้จดั การกองทรัสต์และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการ
เปลีย่ นแปลง แก้ไขและ/หรือเลิกสัญญาข้างต้น จัดหา อานวยความสะดวก รวมทัง้ ประสานงานกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ามีความประสงค์ในการเพิม่ หรือลดพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้หาผลประโยชน์
19.3.

การลาออกจากการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ห า ก ผู้ จ ั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์ ป ร ะ ส ง ค์ ท่ี จ ะ ล า อ อ ก ใ ห้ แ จ้ ง ก า ร ล า อ อ ก ใ ห้ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ แ ล ะ
ทรัสตีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยีส่ บิ (120) วัน ก่อนวันทีก่ าหนดให้การลาออกมีผลใช้บงั คับ ทัง้ นี้
ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์และต่อทรัสตี และในระหว่างที่การลาออกยังไม่มผี ลใช้
บัง คับ นัน้ ให้ผู้จ ัด การกองทรัสต์ใ ห้ค วามช่ ว ยเหลือ ตามสมควรแก่ ท รัสตีใ นการแต่ ง ตัง้ บุ ค คลใหม่ (ซึ่ง มี
คุณสมบัติและได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ของกองทรัสต์
แทนทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์รายเดิม โดยในระหว่างทีท่ รัสตียงั ไม่สามารถแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้นนั ้
ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายเดิมทาหน้าที่ต่อไปจนกว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่จะสามารถเข้าปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างสมบูรณ์ตามสัญญานี้

19.4.

หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายหลังจากการลาออก
เพื่อ ประโยชน์ แ ห่ ง สัญญาข้อ 19.4 ถ้อยค าต่ าง ๆ ดัง ต่ อ ไปนี้ ให้มีค วามหมายตามที่ระบุ ไ ว้ในสัญ ญา
ข้อนี้ เว้นแต่สญ
ั ญาจะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
"ข้อมูลที่เป็ นความลับ" หมายความว่า บรรดาข้อมูลทีม่ บี ุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นเจ้าของและเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ น
ความลับ และข้อมูลของกองทรัสต์ฯ และ/หรือของลูกค้า ใดๆของกองทรัสต์ หรือข้อมูลซึ่งโดยลักษณะของ
ข้อมูลนัน้ ควรถือได้ว่าเป็ นข้อมูลที่เป็ นความลับ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) ข้อความทีเ่ ป็ นความลับนัน้ ๆ
ความลับทางการค้า ความรู้แห่งวิธกี าร (know-how) กลยุทธ์ การดาเนินงาน ข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ รายชื่อลูกค้า แผนงาน โอกาสทางการตลาดและการดาเนินการธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลที่
ได้รบั โดยทางวาจา ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทีบ่ นั ทึกด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอื่น
"การชักชวน (Solicitation) " หมายความว่า การกระทาใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าในนาม
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือ ในนามของบุคคลอื่น และ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เอง หรือ
เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น (ไม่ว่าในฐานะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ หุน้ ส่วน ทีป่ รึกษา ตัวแทน หรือ ฐานะอื่นใด) ซึง่
เป็ นการชักชวน จูงใจ โฆษณา หรือ พยายามจะชักชวน จูงใจ หรือ โฆษณา หรือ การกระทาอื่นใดๆ ทีเ่ ป็ น
การนาเสนอข้อมูลทีม่ ผี ลทางธุรกิจ
"ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ" หมายความว่า การทารายการทางการค้าทีก่ ระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให้ ห รื อ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ
รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี ้องปฏิบตั ติ ่อ
อีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อธุรกรรมหรือการทารายการดังกล่าวคิดคานวณเป็ นมูลค่าได้ตงั ้ แต่ร้อยละสาม (3) ของ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือตัง้ แต่สบิ ล้าน (10,000,000) บาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใด
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จะต่ ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณขนาดของธุรกรรมหรือรายการดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาขนาดของธุรกรรม
หรือรายการดังกล่าว ให้นับรวมขนาดของธุรกรรมหรือรายการที่ เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลกลุ่มเดียวกัน
"ลูกค้าปัจจุบนั " หมายความว่า บุคคลใดๆ ทีเ่ ป็ นลูกค้า เป็ นคู่คา้ เป็ นคู่สญ
ั ญา หรือ เป็ นผูร้ ่วมลงทุนปจั จุบนั
ของกองทรัสต์ หรือบุคคลทีม่ แี นวโน้มว่าจะเป็ นลูกค้า จะเป็ นคู่ค้า จะเข้าทาสัญญา หรือจะเข้าร่วมลงทุนกับ
กองทรัสต์
เมื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ย่นื หนังสือลาออกต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์และทรัสตีโดยชอบตามข้อ 19.3 แห่งสัญญานี้
และการลาออกมีผลใช้บงั คับแล้ว ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ยงั คงมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
19.4.1. ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชื่อลูกค้า บัญชี เอกสาร และข้อมูลใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูล ทีเ่ ป็ นความลับหรือไม่กต็ ามให้แก่ทรัสตี และ/หรือผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์รายใหม่ ตลอดจนดาเนินการใด ๆ ตามที่ทรัสตีร้องขอตามสมควรเพื่อให้ผู้จดั การ
กองทรัสต์รายใหม่สามารถเข้าปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์
สูงสุดของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
19.4.2. จัดทารายงานสรุปการบริหารจัดการกองทรัสต์ จนถึงเวลาที่สน้ิ สุดการปฏิบตั ิหน้าที่ และส่งมอบ
รายงานดังกล่าวให้แก่ทรัสตี และ/หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
19.4.3. ไม่ดาเนินการหรือประกอบธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเหมือนหรือคล้ายกับหรือทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการแข่งขันกัน
กับธุรกิจของกองทรัสต์ในเขตพืน้ ทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบ 7 เป็ นระยะเวลาสอง (2) ปี นับ
จากวันทีส่ น้ิ สุดการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ อนึ่ง หน้าทีใ่ นข้อนี้ให้รวมถึงการไม่ชกั ชวน ติดต่อ หรือ
ดาเนินการใด ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์หรือเป็ นผลให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ลูกค้าปจั จุบนั ของกองทรัสต์ในลักษณะทีเ่ ป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของกองทรัสต์
19.4.4. เว้นแต่เป็ นกรณีทไ่ี ด้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ หรือจะได้รบั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทรัสตี
หรือ เป็ น กรณี ท่ีต้ อ งปฏิบ ัติต ามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรัพ ย์ พระราชบัญ ญัติ ท รัส ต์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใด หรือกฎ หรือระเบียบ หรือ
คาสังใดๆ
่
ที่ออกด้วยอานาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีท่ตี ้องปฏิบตั ิตามคาสังของ
่
หน่วยงานราชการใดๆทีเ่ กีย่ วข้อง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตกลงทีจ่ ะเก็บรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของ
กองทรัสต์โดยไม่เผยแพร่ขอ้ มูล แบบร่าง บัญชีรายชื่อลูกค้า และเอกสารอื่นใดทีม่ สี าระสาคัญเป็ น
ข้อมูลที่เป็ นความลับของกองทรัสต์ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากทรัสตีเสียก่อน
19.4.5. ดาเนิ น การอื่น ใดตามสมควรเพื่อให้ผู้จ ัด การกองทรัสต์ร ายใหม่ สามารถปฏิบ ัติห น้ า ที่ไ ด้อ ย่ า ง
ต่อเนื่องตามสัญญานี้
19.5.

การเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
19.5.1. เหตุในการเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์มดี งั ต่อไปนี้
(ก)
(ข)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ลาออกตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีก่ าหนดในข้อ 19.3 แห่งสัญญานี้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ถูกถอดถอนจากการทาหน้าที่
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(ค)

(ง)

(1)

ในกรณี ท่ีผู้จดั การกองทรัสต์ มิไ ด้จ ัด การกองทรัสต์ต ามหน้ า ที่ใ ห้ถูก ต้อ ง และ
ครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญานี้ พระราชบัญญัติทรัสต์
พระราชบัญ ญัติหลัก ทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของ
สานักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องอื่นใด และการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั ้ ทรัส
ตีเห็นว่าเป็ นการก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกองทรัสต์และ/หรือผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ ได้ภายในระยะเวลาหกสิบ
(60) วัน นับแต่วนั ทีท่ รัสตีแจ้งให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ทราบถึงเหตุดงั กล่าว

(2)

ปรากฏข้อ เท็จ จริง ต่ อ ทรัส ตี ว่ า ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ มีลัก ษณะไม่ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรือฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 ตาม
ประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตั ติ ามคาสังของส
่
านักงาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตั ิ
ตามคาสังแต่
่ ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด

(3)

ปรากฎข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของสานักงาน
ก.ล.ต.สิน้ สุดลงและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ได้รบั การต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต.

ส านั ก งาน ก.ล.ต. สัง่ เพิ ก ถอนการให้ ค วามเห็ น ชอบเป็ น ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ห รื อ
สังพั
่ กการปฏิบตั หิ น้าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่ประกาศ สร.
26/2555 หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ผู้จดั การกองทรัสต์สน้ิ สภาพนิติบุคคลหรือชาระบัญชี หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ น
คาสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่กต็ าม ไม่ว่าจะเป็ นคาสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่ก็
ตาม หรือมีการร้องขอให้ฟ้ืนฟูกจิ การของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

การเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้มหี ลักเกณฑ์ วิธกี ารและขัน้ ตอนตามทีก่ าหนดใน ข้อ 19.5.2
แห่งสัญญานี้ โดยในกรณีทก่ี องทรัสต์ได้ทาสัญญา หรือข้อตกลงกับบุคคลใดๆ เช่น สัญญากูย้ มื เงิน
และในสัญญา หรือข้อตกลงดังกล่าวมีขอ้ กาหนดให้การเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องเป็ นไป
ตามเงื่อนไขใดๆ การเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องเป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลงนัน้ ด้วย
19.5.2. วิธกี ารเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ในการเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทรัสตีจะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันก่อนวันทีเ่ ปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์มผี ลใช้บงั คับโดยการ
ใช้สทิ ธิเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสตีตามข้อนี้ เว้นแต่เป็ นเหตุตามข้อ 19.5.1(ข)(2) และ
(3) ให้ท รัสตีมีสิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาได้ท ัน ทีโ ดยไม่ ต้อ งจะแจ้ง เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรให้ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ทราบล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้จดั การ
กองทรัสต์เพราะการบอกเลิกสัญญาต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์โดยอาศัยเหตุตามสัญญานี้ สัญญาแต่งตัง้
ผู้จดั การกองทรัสต์ และตามพระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการ
เปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสตีไม่ตัดสิทธิของทรัสตีในอันที่จะได้รบั ชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดขึน้ จากการทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ผดิ สัญญานี้ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์ ตลอดจนประกาศอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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กรณีปรากฏเหตุในการถอดถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามข้อ 19.5.1 (ข)(1) ให้ทรัสตีเป็ นผูม้ อี านาจใน
การถอดถอนผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ โ ดยให้ ท รัส ตี เ รีย กประชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ เ พื่อ ขอมติ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ ภายในหกสิบ (60) วันนับแต่ปรากฏเหตุตามข้อ 19.5.1 (ข)(1) นอกจากนี้ ทรัสตีจะขอ
มติผถู้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายในหกสิบ (60) วัน นับแต่ปรากฏเหตุ
ตามข้อ 19.5.1 (ข)(1) - (3) และแต่งตัง้ บุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่ วยทรัสต์มมี ติเห็นชอบภายในสามสิบ (30)
วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั มติ ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อมติเพื่อแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่แล้ว แต่ไม่ได้รบั
มติ ให้ทรัสตีดาเนินการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้เองโดยคานึงถึงประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุ ดของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมตามระยะเวลาทีจ่ าเป็ นและสมควร
19.5.3. การถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ตดั สิทธิของทรัสตีในอันทีจ่ ะได้รบั ชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ อันเกิดขึน้ จากการทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ผดิ สัญญา และ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้จดั การกองทรัสต์เ พราะการถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์โดยอาศัยเหตุ ตาม
สัญ ญานี้ สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ และตามพระราชบัญ ญัติท รัส ต์ พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมาย และประกาศอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายเดิม
ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ทรัสตี หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์
รายใหม่ แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือ
ชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ง่ มอบให้ทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
รวมถึงลงนามในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบเอกสารและข้อมูลในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ท่ผี ่านมาให้แก่ทรัสตี หรือผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามที่ได้รบั การร้องขอ
เพื่อ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่สามารถดาเนิน การในการปฏิบตั ิห น้ า ที่ในการบริหารจัด การ
กองทรัสต์ได้อย่างสมบูรณ์
19.6.

หน้าทีข่ องทรัสตีกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ไม่ ว่ า กรณี ใ ด ๆ หากผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ไ ม่ ส ามารถปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ไ ด้ ให้ ท รัส ตี จ ัด การกองทรัส ต์ ต าม
ความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทงั ้ ปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนี้ได้ ทัง้ นี้ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในข้อ 18.1.1 แห่งสัญญานี้

19.7.

การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ การเบิกจ่ายดังกล่าวกระทาได้เฉพาะกรณีท่ี
เป็ นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพื่อการดาเนินงานประจาวัน (petty cash) ภายใต้วงเงินตามทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั ิ
จากทรัสตี และให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ทาและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสามารถ
ตรวจสอบรายการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาทีท่ รัสตีเห็นสมควร

19.8.

ความรับผิดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
19.8.1. ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์บริหารจัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือพระราชบัญญัตทิ รัสต์ หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ละเลยไม่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความประมาทเลินเล่อ หรือจงใจกระทาผิดหน้าที่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องรับผิดต่อ ค่าปรับหรือ
ค่าเสียหายใดๆทีเ่ กิดขึน้ แก่กองทรัสต์และต้องรับผิดอย่างไม่มขี อ้ จากัด ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มี
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อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักเกีย่ วข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการลงทุน
ในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
19.8.2. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์หรือผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์หรือ
บุคคลใด ๆ จากการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หากผู้จดั การกองทรัสต์ได้ปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังเยีย่ งผูม้ วี ชิ าชีพ รวมทัง้ ด้วยความชานาญ โดยปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ และเป็ นไปตามสัญญานี้
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมแก่
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)
ในการนี้ แม้ผู้จ ัด การกองทรัสต์ไ ม่ ต้อ งรับ ผิด ต่ อ ความเสีย หายที่เ กิด ขึ้น แก่ ก องทรัสต์ห รือ ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จดั การกองทรัสต์ยงั มีหน้ าที่ดาเนินการเรียกร้องต่อผู้ท่กี ่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เพื่อให้กองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ได้รบั
ชดเชยความเสียหายตามความเป็ นจริง
19.8.3. ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์ หากการกระทาหรืองดเว้นการกระทาของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
คาสังศาล
่
คาพิพากษาของศาล หรือ คาสังอื
่ ่นใดของหน่ วยงานราชการ ไม่ว่าจะมีผลบังคับเป็ น
กฎหมายหรือ ไม่ นอกจากนี้ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ไ ม่ ต้อ งรับ ผิด ในกรณี ท่ีผู้ จ ัด การกองทรัสต์ไ ม่
สามารถปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งตามสัญญานี้ได้เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั
19.8.4. ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่จาต้องกระทาการใดๆ ที่จะเป็ นเหตุให้ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องใช้เงิน หรือ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผู้จดั การกองทรัสต์ (ทรัพย์สนิ ที่ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ในกองทรัส ต์) หรือก่อให้เกิด
ความรับผิดทางการเงินอื่นใด ในการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือใช้สทิ ธิตามสัญญานี้ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เว้นแต่ ในกรณี ท่ผี ู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่ ปฏิบ ัติหน้ าที่ต ามที่พระราชบัญญัติทรัสต์ สัญญาฉบับ นี้
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือ คู่มอื ระบบงานกาหนดไว้ และ/หรือปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ม่ถูกต้อง
ครบถ้วนโดยจงใจ โดยไม่สจุ ริต หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
20.

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่าย

20.1.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเรียกเก็บจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ตอ้ งเป็ นค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นและสมควร
ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ การบริห ารจัด การกองทรัสต์โ ดยตรง ทัง้ นี้ ได้แ ก่ ค่ า ใช้จ่ า ยทัง้ หมดที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ดาเนินการใดๆเพื่อการก่อตัง้ ทรัสต์และการบริหารจัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีก่ าหนดไว้
ในตารางด้านล่างนี้ซ่งึ จะเรียกเก็บจากกองทรัส ต์ได้ไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในตารางดังกล่าว และในการ
กาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการให้เป็ นไปตามที่คู่สญ
ั ญาทีเ่ กี่ยวข้องตกลงกันในแต่ละ
คราวแยกต่างหากออกจากสัญญานี้ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
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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)
 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่ 15%
จ่ายเป็นรายปี ซึง่ ไม่รวมถึง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่
จ่ายรายครัง้ (เมือ่ มีการเพิม่ ทุนหรือ
ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ )

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่ 12%
จ่ายรายครัง้ (เมือ่ มีการเพิม่ ทุนหรือ
ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ )

 ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์

0.5%

0.5%

ตามทีจ่ ่ายจริง

อัตราพืน้ ฐาน : ประมาณ0.3 % รายเดือน
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ แต่ตอ้ ง
ไม่น้อยกว่าอัตราขัน้ ต่าที่ 12 ล้าน
บาทต่อปี (ในกรณีทม่ี กี ารเพิม่ ทุน
และมีหน้าทีเ่ พิม่ เติม อาจมีการ
ปรับอัตราขัน้ ต่า(
รายไตรมาส
ค่าธรรมเนี ยมผันแปร
(Variable) : ไม่เกิน 2% ของ
รายได้จากการลงทุนสุทธิหลัง
ปรับปรุงแล้ว1
ค่าธรรมเนี ยมในการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์
(Acquisition fee)
ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่าทรัพย์สนิ
ทีไ่ ด้มาของกองทรัสต์ โดยไม่
รวมถึงทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้
แรกและทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
ได้มาจากเลิศรัฐการ นอร์ท สาธร
เรียลตี้ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของเลิศรัฐการ หรือนอร์ท สาธร
เรียลตี้

ณ วันทีม่ กี ารโอน
กรรมสิทธิ ์และชาระราคา
ค่าสินทรัพย์ระหว่าง
คู่สญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว

1

รายได้จากการลงทุนสุทธิหลังปรับปรุงแล้ว หมายถึง รายได้สุทธิของอสังหาริมทรัพย์บวกดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและหักค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์แต่ไม่รวมถึง
ค่าธรรมเนียมผันแปรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จาหน่าย และปรับปรุงด้วยรายการที่มไิ ด้จ่ายเป็ นเงินสดจากค่าเช่า พื้นที่
อาคารและรายการทีม่ ไิ ด้รบั เป็ นเงินสดจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
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 ค่าธรรมเนียมทรัสตี และผูเ้ ก็บรักษา

ทรัพย์สนิ

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

 ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (ตามสัญญาแต่งตัง้
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์)
ช่วงปีท่ี 1– ปีท่ี 6 ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมถึงค่าบริการ
รักษาความปลอดภัย และค่าบริการ
ดูแลรักษาทาความสะอาด)
- ค่าภาษีโรงเรือน
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ
บารุงรักษาทรัพย์สนิ รวมถึงค่า
บารุงรักษาทางเชือ่ มบีทเี อส
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ควบคุมงาน

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)
ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนี ยมในการจาหน่ าย
ไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์
(Disposal Fee)
ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่าทีต่ ่ากว่า
ระหว่างทรัพย์สนิ ทีจ่ าหน่ายไป
ของกองทรัสต์ และราคาประเมิน
ทีจ่ ดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคาทีม่ อี ยู่
ในบัญชีรายชือ่ ทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่
รวมถึงการจาหน่ายทรัพย์สนิ
ให้แก่เลิศรัฐการ นอร์ท สาธร
เรียลตี้ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของเลิศรัฐการ หรือนอร์ท สาธร
เรียลตี้
1.0%
ประมาณ 0.3% ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า
อัตราขันต
้ ่าที่ 8 ล้านบาทต่อปี
(ในกรณีทม่ี กี ารเพิม่ ทุนและมี
หน้าทีเ่ พิม่ เติม อาจมีการปรับ
อัตราขันต
้ ่ า)
ตามทีจ่ ่ายจริง
ประมาณ 0.05% ต่อปีของ
เงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์
2.0%
อัตราพืน้ ฐาน: ตามทีก่ าหนดใน
ร่างสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ แต่ทงั ้ นี้
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีมลู ค่า
ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
3.0%
ค่าธรรมเนี ยมผันแปร
(Variable): ไม่เกิน 8% ต่อปีของ
รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่
ทัง้ หมด

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ณ วันทีม่ กี ารโอน
กรรมสิทธิและช
์ าระราคา
ค่าสินทรัพย์ระหว่าง
คู่สญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว

รายเดือน

รายเดือน
รายเดือน

รายไตรมาส
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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

ซ่อมแซม ดูแล บารุงรักษา จัดซื้อ
จัดหา และหรือก่อสร้างเพิม่ เติมเพือ่ /
ปรับปรุง พัฒนา ทดแทน ทาให้
เทียบเท่า เพิม่ มูลค่า และ/หรือปรับ
แบบภูมทิ ศั น์หรือภูมสิ ถาปตั ย์
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิ ที่
เกีย่ วข้องทีก่ องทรัสต์ลงทุน
- ค่าคอมมิชชัน่
- ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย
- ค่าเบีย้ ประกัน
ตัง้ แต่ปีท่ี 7 เป็นต้นไป ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
- ค่าภาษีโรงเรือน
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
ดารงสถานะเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตามทีจ่ ่ายจริง

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ ตามทีจ่ ่ายจริง
สอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
(3) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ตามทีจ่ า่ ยจริง
ในการประเมินค่า และ/หรือ สอบ
ทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ และ
ค่าใช้จ่ายในการสารวจภาพรวม
ตลาด
(4) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ตามทีจ่ า่ ยจริง
ในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่า
ตรวจสอบอาคาร ค่าใช้จ่ายจัดทา
รายงาน หรือบทวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดังกล่าว รวมถึงค่าตรวจสอบ
ทรัพย์สนิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ประมาณ 0.05% ต่อปีของทุน
ชาระแล้ว

รายปี

ประมาณ 0.10% ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ

รายปี

ไม่เกิน 0.075% ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ

รายปี

ไม่เกิน 0.10% ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ

รายปี
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(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

และค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจสอบทรัพย์สนิ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดการอสังหาริมทรัพย์ เช่น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นต้น
ดอกเบีย้ ค่าใช้จ่าย และ
ค่าธรรมเนียมจากการกูย้ มื เงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน
บริษทั ประกันภัย และ/หรือนิติ
บุคคลประเภทอื่น ค่าธรรมเนียม
หรือค่าทีป่ รึกษาในการจัดหาเงิน
กูย้ มื หรือการออกตราสารทีม่ ี
ลักษณะเดียวกัน ค่าธรรมเนียมการ
กูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์ สถาบัน
การเงิน บริษทั ประกันภัย และ/หรือ
นิตบิ ุคคลประเภทอื่นเพือ่ ชาระคืน
หนี้เดิม และ ค่าธรรมเนียมในการ
ดาเนินการด้านหลักประกันรวมถึง
ค่าจดจานองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
ค่าใช้จ่ายในการประชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ ค่าจัดทาและจัดพิมพ์
รายงานประจาปี และเอกสารอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์
และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว
หนังสือตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร
ประกาศและรายงานต่างๆ ถึงผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ รวมถึงการลงประกาศ

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)

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

อัตราดอกเบีย้ ไม่เกิน MLR และ
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าทีป่ รึกษาอื่นๆ ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 0.10% ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 0.025% ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

หนังสือพิมพ์
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื
หน่วยทรัสต์ การเพิม่ ทุน และ/หรือ
ลดทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าอากรแสตมป์ ค่าบริการทีน่ าย
ทะเบียนเรียกเก็บ ค่าไปรษณียากร
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น
ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการลงบัญชี
กองทรัสต์
ค่าใช้จ่าย ค่าทีป่ รึกษาต่าง ๆ และ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดย
ชอบโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรือทรัสตี ตามหน้าที่ เพือ่
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ เช่นค่าทีป่ รึกษา และ/
หรือตัวแทนประกันภัย
ค่าใช้จ่ายอันเกีย่ วเนื่องจากการ
เปลีย่ นแปลงแก้ไขเพิม่ เติมสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ และ/หรือ ทีเ่ กิดขึน้ จาก
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และ/หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และ/
หรือ กฎหมายอื่น ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการติดตาม
ทวงถามหรือการดาเนินการตาม
กฎหมายเพือ่ การรับชาระหนี้ใดๆ
หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ
ดาเนินคดีในศาล เพือ่ รักษาสิทธิ
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ หรือ ทรัสตี ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับกองทรัสต์

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)

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ
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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)
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

(15) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายรวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีทางศาล
ทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานและการ
บริหารทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
เช่น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สนิ ค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจาก
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพือ่ ประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ
ดาเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายแก่บุคคลภายนอก ค่าจด
จานอง ค่าปลดจานอง ค่าใช้จ่ายใน
ด้านนิตกิ รรม ค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขสัญญา เป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีของ ทรัส ตามทีจ่ ่ายจริง
ตีทฟ่ี ้ องร้องให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์
ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ หรือเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจาก
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพือ่ ประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทงั ้ ปวงหรือ
เมือ่ ได้รบั คาสังจากส
่
านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(17) ค่าสินไหมทดแทนแก่
ตามทีจ่ า่ ยจริง
บุคคลภายนอกสาหรับความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ อันเนื่องมาจาก
การดาเนินงานของกองทรัสต์ ใน
ส่วนทีเ่ กินจากค่าสินไหมทดแทนที่
กองทรัสต์ได้รบั ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัย
(18) ค่าธรรมเนียม และ หรือ/ค่าใช้จ่าย ตามทีจ่ า่ ยจริง
ในการเลิกกองทรัสต์หรือ

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง
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(19)
(20)

(21)

(22)
(23)

(24)

(25)

(26)
(27)

เปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรือ ทรัสตี
ค่าตอบแทนผูช้ าระบัญชีในระหว่าง
การชาระบัญชีกองทรัสต์
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับช่องทาง
สือ่ สารออนไลน์ต่างๆ เช่น
Facebook Instagram เป็นต้น
ค่าออกแบบ อัพเดตข้อมูลเพิม่ เติม
และดูแลบารุงรักษาเวบไซต์ ซึง่
หมายรวมถึงเวบไซต์ของ
กองทรัสต์ และเวบไซต์ของ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
สนับสนุนการกุศลต่างๆ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรอง
ลูกค้า วิทยากร หน่วยงานราชการ
ตัวแทน (Agent) และ/หรือ
เจ้าหน้าทีท่ ม่ี าติดต่ออาคาร
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับของขวัญ
และของกานัล เนื่องในโอกาสและ
วันสาคัญต่างๆ ให้กบั ลูกค้า ผูเ้ ช่า
ตัวแทน (Agent) สานักงานจราจร
สานักงานตารวจ สานักงานเขต
และ/หรือหน่วยงานราชการ เช่น
ของขวัญวันขึน้ ปีใหม่ กระเช้า
ดอกไม้แสดงความยินดี เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับพิธกี รรม
ทางศาสนาและสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ เช่น
การสักการะบูชาศาลพระภูม ิ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทาบุญ
อาคารประจาปี
ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการ

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)

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 0.1% ต่อปีของรายได้
รวมของกองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 0.1% ต่อปีของรายได้
รวมของกองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

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

ดาเนินงานของกองทรัสต์ ซึง่
กองทรัสต์จะรับผิดชอบตัง้ แต่ปีท7่ี
เป็นต้นไป


ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ
บารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์
รวมถึงค่าบารุงรักษาทางเชือ่ ม
บีทเี อส

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 7.0% ต่อปีของรายได้รวม
ของกองทรัสต์



ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ควบคุมงาน ซ่อมแซม ดูแล
บารุงรักษา จัดซื้อจัดหา และ/
หรือก่อสร้างเพิม่ เติมเพือ่
ปรับปรุง พัฒนา ทดแทน ทา
ให้เทียบเท่า เพิม่ มูลค่า และ/
หรือปรับแบบภูมทิ ศั น์หรือ
ั อสังหาริมทรัพย์
ภูมสิ ถาปตย์
และหรือทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้อง/
ทีก่ องทรัสต์ลงทุน

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง



ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการดูแล
บารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ ดารงสถานะอาคารอนุรกั ษ์
พลังงานตามใบรับรองLEED
ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

ตามทีจ่ ่ายจริง



ประชาสัมพันธ์ทวไป
ั่

ไม่เกิน 4.0% ต่อปีของรายได้
รวมของกองทรัสต์



ค่าคอมมิชชัน่

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง



ค่าเบีย้ ประกัน

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 4.0% ต่อปีของรายได้
รวมของกองทรัสต์
ตามทีจ่ ่ายจริง

(28) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ เช่น

ตามทีจ่ ่ายจริง



ค่าบริการรักษาความปลอดภัย

ตามทีจ่ ่ายจริง



ค่าบริการดูแลรักษาทาความ
สะอาด

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 4.0% ต่อปีของรายได้รวม
ของกองทรัสต์
ไม่เกิน 3.0% ต่อปีของรายได้รวม
ของกองทรัสต์
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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)
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่เกิน 15.0% ต่อปีของรายได้
รวมของกองทรัสต์
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง



ค่าสาธารณูปโภค



ค่าระบบทีจ่ อดรถ



ค่าเช่าพืน้ ทีอ่ าคารรายปี / ค่า
เช่าทีด่ นิ รายปี

ตามทีจ่ ่ายจริง



ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กิจกรรมอพยพหนีไฟ และการ
อบรมดับเพลิงประจาปี

ตามทีจ่ ่ายจริง



ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดทาป้ายชือ่ และป้ายบอกทาง
ต่างๆในอาคาร รวมถึงการ
ผลิตและปรับปรุงข้อมูลของ
VDO Wall บริเวณล็อบบีข้ อง
อาคาร
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัด ตามทีจ่ ่ายจริง



กิจกรรมต่างๆ และการประดับ
ตกแต่งเพือ่ ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของ
อสังหาริมทรัพย์ เช่น
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัด
กิจกรรมเพือ่ สังคม, กิจกรรม
ส่งเสริมแนวความคิดอนุรกั ษ์
พลังงาน, กิจกรรม Vertical
Run, กิจกรรม Beer Garden,
กิจกรรม Singing Contest,
กิจกรรมตามวันประเพณี และ
ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานทีต่ าม
วันสาคัญต่างๆ เป็นต้น
รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการ
ใช้บริการผูใ้ ห้บริการภายนอก
(Outsource)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ไม่เกิน 1.0% ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์เข้า
ลงทุน (สาหรับทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก)
ไม่เกิน 0.025% ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์เข้า
ลงทุน (สาหรับทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก)
ไม่เกิน 0.1% ต่อปีของรายได้รวม
ของกองทรัสต์

ประมาณ 0.5% ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์เข้า
ลงทุน (สาหรับทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก)
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1)

2)

3)

4)

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)
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับการจัดตัง้ กองทรัสต์ การ
เพิม่ ทุน หรือได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่
เกีย่ วข้องในการจัดตัง้ กองทรัสต์ เช่น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเตรียม
และจัดทาเอกสารสัญญา เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมผูแ้ ทนหรือตัวแทน
3.0%
(Agent or Property Broker) (ถ้ามี)
ในการซื้อ จัดหา จาหน่าย หรือโอน
สิทธิ
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพือ่ การ ตามทีจ่ ่ายจริง
จัดหา ได้มา จาหน่าย จ่าย โอน
สินทรัพย์ ทรัพย์สนิ หลักทรัพย์ของ
กองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบวิเคราะห์ และศึกษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมในการ
ซื้อ เช่า หรือ จาหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ โอน และรับโอนสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นต้น
ค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากร
ตามทีจ่ า่ ยจริง
แสตมป์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ ของกองทรัสต์ เช่น ค่า
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และจะ
ถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมือ่ มี
การขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้องกับการซื้อหรือขาย
อสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการโอน

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

กรณีการจัดตัง้ กองทรัสต์
เพิม่ ทุน หรือได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง
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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)

หลักทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์
เป็นต้น
5) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใน ตามทีจ่ ่ายจริง
การประเมินค่าทรัพย์สนิ
6) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใน ตามทีจ่ า่ ยจริง
การประเมินระบบวิศวกรรม ค่า
ตรวจสอบอาคาร ค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษาทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษาทางภาษี ค่าธรรมเนียมผูส้ อบ
บัญชีต่อการตรวจสอบประมาณการ
งบกาไรขาดทุน ค่าใช้จ่ายจัดทา
รายงาน หรือบทวิจยั
7) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินและคืน
ตามทีจ่ า่ ยจริง
เงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ เช่น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์
ค่าโทรสาร เป็นต้น

อัตราที่ คาดว่าจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

8) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ ใบจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ ใบเสร็จรับเงิน
ใบกากับภาษี และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องกับกองทรัสต์ และค่าใช้จ่าย
ในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

9) ค่าจัดทาและจัดพิมพ์หนังสือชีช้ วน
ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าว

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

10) ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาทางการเงิน

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

11) ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาอื่นๆ
12) ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย
หน่วยทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่เกิน 3.0% ของมูลค่า
หน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์

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%
ตามทีจ่ ่ายจริง

13) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์การเสนอขายและที่
เกีย่ วเนื่องกับการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ เช่น ค่าเลีย้ งรับรอง ค่า
วางแผน ค่าออกแบบ จัดทา และ
เผยแพร่สอ่ื โฆษณา เวบไซต์ งานอี
เว้นท์ งานโรดโชว์ งานแถลงข่าว การ
เยีย่ มชมทรัพย์สนิ โฆษณาขอบคุณ
การสนับสนุนการจองซื้อ อีเวนท์
ฉลองความสาเร็จภายหลังการจองซื้อ
ฯลฯ
14) ค่าใช้จ่ายในการประชุมผูถ้ อื
ตามทีจ่ ่ายจริง
หน่วยทรัสต์

20.2.

รอบและระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
20.2.1. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ได้แก่
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้เป็ นไปตามอัตราทีธ่ นาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ให้เป็ นไปตามอัตราทีน่ ายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่ วยทรัสต์ ให้เป็ นไปตาม
อัตราทีน่ ายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
ค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ
(1)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจานาหน่ วยทรัสต์กบั นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ให้
เป็ นไปตามอัตราทีท่ รัสตี และ/หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด

(2)

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น ๆ ที่ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ข อ ใ ห้ ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์ ห รื อ
นายทะเบี ย นหน่ ว ยทรัส ต์ ด าเนิ น การให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ เ ป็ น กรณี พิ เ ศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติ ให้เป็ นไปตามทีจ่ ่ายจริง
ทัง้ นี้ ค่ า ธรรมเนี ย มตามที่ก าหนดไว้ใ นข้อ 20.2.1 แห่ ง สัญ ญานี้ ยัง ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดทานองเดียวกัน
69

20.3.

การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่าย
20.3.1. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีสทิ ธิในการเพิม่ /ลด/ยกเว้นจานวนค่าธรรมเนียมภายใต้อตั ราทีร่ ะบุไว้ตามข้อ
20.1 และข้อ 20.2 แห่งสัญญานี้ หากจานวนค่าธรรมเนียมภายหลังการเพิม่ /ลด/ยกเว้น คิดเป็ น
อัตราไม่เกินตามทีร่ ะบุไว้
20.3.2. การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 20.1 และข้อ 20.2 แห่งสัญญานี้ หากจะเป็ น
ผลเสีย ต่ อ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ เช่ น การเพิ่ม ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ า ย ให้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์
ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้โดยอาศัยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ด้วยมติไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

21.

การแก้ไขเพิ่ มเติ มสัญญา

21.1.

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ต้องไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนารมณ์ ในการก่อตัง้ กองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ พระราชบัญญัตทิ รัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสังที
่ ่ออกโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว

21.2.

การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้ในเรื่องทีก่ ระทบสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ต้องได้ร ับมติของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ตาม
ข้อ 16.8 แห่งสัญญานี้ เว้นแต่เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมตามคาสังของส
่
านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัตทิ รัสต์

21.3.

กรณี ก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติม สัญ ญานี้ ใ นประเด็น ที่ไ ม่ ก ระทบสิท ธิข องผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ หรือ เป็ น ก ารแก้ไ ข
ข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง คู่สญ
ั ญาสามารถทาความตกลงเห็นชอบร่วมกันได้โดยไม่ต้องขอมติของ ที่
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

21.4.

การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคาสัง่
ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานัก งาน ก.ล.ต. หรือ หน่ ว ยงานอื่น ใดที่มีอ านาจตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสัง่ หนังสือเวียน คาผ่อนผัน ยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลง
แก้ ไ ข หรื อ เพิ่ ม เติ ม กฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั ง่ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นป จั จุ บ ั น
ให้
ทรัสตีมีอานาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญานี้ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยปรึกษาหารือร่วมกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสังที
่ ่เปลีย่ นแปลงหรือ
แก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าวโดยไม่ตอ้ งขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

21.5.

การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้กรณีอ่นื ๆ โดยทัวไป
่
หากมีความจาเป็ นต้องแก้ไขเพิม่ เติมสัญญานี้ ในกรณีอ่นื ใดอันจะเป็ นคุณ ต่อกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
มากกว่ า ข้อ ตกลงและเงื่อ นไขเดิม และไม่ ก ระทบสิท ธิข องผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์โ ดยรวมในทางที่ท าให้ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เสียประโยชน์ ให้ทรัสตีมอี านาจในการแก้ไข เปลีย่ นแปลง เพิม่ เติมสัญญานี้ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
โดยปรึกษาหารือร่วมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ การแก้ไข เปลีย่ นแปลง เพิม่ เติมดังกล่าว ทรัสตีไม่จาต้องขอ
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

22.

การเลิ กกองทรัสต์

เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์
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22.1.

เมื่อจานวนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้า (35) ราย

22.2.

เมื่อมีการจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลัก และผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถดาเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ลงทุนใน
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ เ ป็ น มู ล ค่ า รวมกัน ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ร้ อ ยล้ า น (500,000,000) บาท หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วนั ที่จาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว

22.3.

กรณีทม่ี เี หตุตอ้ งเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แต่ ทรัสตีไม่สามารถหาผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมในการเป็ น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ภายในระยะเวลาทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดนับแต่วนั ที่การปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายเดิมสิน้ สุด และทรัสตีได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการขอมติทป่ี ระชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยงั ไม่สามารถแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ได้ ในกรณีดงั กล่าวนี้ ให้ทรัสตีขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์

22.4.

เมื่อมีเหตุตอ้ งเปลีย่ นแปลงทรัสตีแต่มอิ าจแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลีย่ งได้ และผูม้ สี ่วน
ได้เสียได้รอ้ งขอต่อศาลให้มกี ารแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่แล้ว แต่มอิ าจแต่งตัง้ ได้

22.5.

เมื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติให้เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในสัญญานี้

23.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องทรัส ตี แ ละผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ต ามสัญ ญานี้ ทรัส ตี แ ละผู้ จ ัด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที่ ใ ช้
ความรอบคอบและระมัด ระวัง ในการด าเนิน การเพื่อ ป้ องกัน ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่ า งกองทรัส ต์ก ับ
ทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
23.1.

ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องไม่มผี ลประโยชน์อ่นื ทีอ่ าจขัดแย้งกับผลประโยชน์ท่ดี ที ส่ี ุดของกองทรัสต์
และหากมีกรณีทอ่ี าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ว่ามี มาตรการหรือกลไกที่
สามารถรองรับให้การจัดการกองทรัสต์ดาเนินไปในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรม ไม่เป็ นการเอาเปรียบกองทรัสต์ และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

23.2.

ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์มกี ารจัดการกองทรัสต์อ่นื อยู่ดว้ ย ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ทข่ี ออนุญาตเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ ต้องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์อ่นื นัน้ เว้นแต่กองทรัสต์อ่นื นัน้ เป็ น
กองทรัสต์ทแ่ี ปลงมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

23.3.

ทรัสตี จ ะไม่ เ ข้า ท ารายการใดที่อ าจส่ง ผลให้ท รัสตีไ ม่ สามารถท าหน้ า ที่ไ ด้อ ย่ า งเป็ น อิส ระ เช่ น การซื้อ
อสังหาริมทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีซ่งึ อาจทาให้ทรัสตีไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทา Due Diligence) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างเป็ นอิสระ เป็ นต้น

24.

การรวบรวม จาหน่ าย และ จัดสรรทรัพย์สินเมื่อกองทรัสต์สิ้นสุด

เมื่อกองทรัสต์สน้ิ สุดลงให้ทรัสตีดาเนินการหรือจัดให้มผี ชู้ าระบัญชีทาหน้าทีร่ วบรวม จาหน่ าย และ จัดสรรทรัพย์สนิ
โดยทรัสตีซง่ึ เป็ นผูม้ อี านาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการชาระบัญชีกองทรัสต์อาจดาเนินการชาระบัญชีเองหรือจัดให้มผี ชู้ าระบัญชี
โดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้
การรวบรวม จาหน่าย และ จัดสรรทรัพย์สนิ เมื่อกองทรัสต์สน้ิ สุดให้เป็ นไปตามลาดับดังต่อไปนี้
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24.1.

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์สนิ

24.2.

ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรทีต่ อ้ งชาระและทีค่ า้ งชาระ

24.3.

ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา 29 หรือมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัตทิ รัสต์ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรือมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัตทิ รัสต์ และ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ทท่ี รัสตีมสี ทิ ธิเรียกเอาจากกองทรัสต์ได้โดย
ชอบตามกฎหมาย และค่าตอบแทนทรัสตี

24.4.

หนี้อย่างอื่น

ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ในกองทรัสต์มไี ม่เพียงพอทีจ่ ะจัดสรรให้เป็ นค่าใช้จ่ายหรือชาระหนี้ในลาดับใดจนครบให้ชาระหนี้ใน
ลาดับนัน้ โดยเฉลีย่ ตามส่วนของมูลหนี้
ทัง้ นี้ ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์จะได้รบั เงินคืนเมื่อกองทรัสต์มที รัพย์สนิ คงเหลือภายหลังจากได้หกั ค่าใช้จ่ายและชาระหนี้ของ
กองทรัสต์เมื่อเลิกกองทรัสต์แล้วเท่านัน้
ในกรณีทท่ี รัสต์สน้ิ สุดลงเนื่องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชาระบัญชี หรือล้มละลาย และไม่สามารถแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่
เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลีย่ งได้ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในพระราชบัญญัตทิ รัสต์ ให้ผชู้ าระบัญชี หรือเจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์แล้วแต่กรณี เป็ นผูท้ าหน้าทีแ่ ทนทรัสตีในการรวบรวม จาหน่าย หรือจัดสรรทรัพย์สนิ จนเสร็จสิน้
25.

ข้อสัญญาที่เป็ นโมฆะไม่กระทบข้อสัญญาที่สมบูรณ์

หากมีขอ้ สัญญาข้อใดข้อหนึ่งภายใต้สญ
ั ญานี้ทต่ี กเป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย ไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ ก็ตาม คู่สญ
ั ญาตกลงให้ขอ้ สัญญาหรือข้อกาหนดอื่นในสัญญานี้ ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สญ
ั ญาได้ตาม
กฎหมาย เสมือนหนึ่งว่าไม่มสี ่วนที่เป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือส่วนทีไ่ ม่อาจบังคับได้ตามกฎหมายอยู่ในสัญญานี้ และ
คู่สญ
ั ญาตกลงร่วมกันแก้ไขข้อความหรือข้อตกลงทีเ่ ป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มผี ลบังคับใช้ ให้สมบูรณ์และสอดคล้อง
กับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสัญญานี้
26.

ข้อตกลงที่ขดั หรือแย้งกับสัญญาฉบับนี้

ในกรณีท่มี ขี อ้ ตกลง เนื้อหา หรือข้อสัญญาอื่นใดทีข่ ดั หรือแย้งกับข้อกาหนดในสัญญาฉบับนี้ ให้ถือเอาข้อกาหนดใน
สัญญาฉบับนี้เป็ นสาคัญ โดยให้ขอ้ กาหนดในสัญญาฉบับนี้มผี ลบังคับใช้เหนือข้อตกลง เนื้อหาหรือข้อสัญญาทีข่ ดั หรือ
แย้งดังกล่าว
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สัญญาฉบับนี้ทาขึน้ เป็ นสาม (3) ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สญ
ั ญาทัง้ สอง (2) ฝ่ายได้อ่านและทาความเข้าใจกับ
ข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานไว้
เป็ นสาคัญ
ทรัสตี
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ________________________พยาน
(

)

ลงชื่อ

(

)

ลงชื่อ________________________พยาน
(

)

(

)
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ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ________________________พยาน
(

)

ลงชื่อ

(

)

ลงชื่อ________________________พยาน
(

)

(

)
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ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ________________________พยาน
(

)

ลงชื่อ

(

)

ลงชื่อ________________________พยาน
(

)

(

)
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รบั ความเห็นชอบให้เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(สามารถขอรายละเอียดได้ทบ่ี ริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ซึง่ ทาหน้าทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์)
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการบริหารจัดการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ซึง่ จะทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ เป็ นบริษทั จากัดซึง่ จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มกราคม
พ.ศ. 2558 โดยมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีบ่ ริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ
สรุปข้อมูลทีส่ าคัญเกีย่ วกับบริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด ซึง่ จะทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนบริษทั
วันที่จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ฯ
ที่ตงั ้ ของบริษทั
ทุนจดทะเบียน
ลักษณะและขอบเขตการดาเนิ นธุรกิ จ
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่(สัดส่วนการถือหุ้น)
รายชื่อกรรมการ

รอบระยะเวลาบัญชี

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด
0105558004214
9 มกราคม พ.ศ. 2558
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุม 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 57
วัน กรุงเทพมหานคร
10,000,000 บาท
ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) (99.99%)
1. นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี
2. นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร
3. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
ปี สน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี

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

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
นายสิทธิชยั เสรีพฒ
ั นะพล
นายนรวีร์ ฉัตราภรณ์
นายวิชยั 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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โครงสร้างองค์กรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

คณะกรรมการบริ ษทั

กรรมการบริ หาร
นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี
กรรมการบริ หาร
นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร
กรรมการอิ สระ
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม

กรรมการผูจ้ ดั การ

นายอุรเสฎฐ นาวานุเคราะห์

ฝ่ ายกากับตรวจสอบ บริ หาร
และจัดการความเสี่ยง

ฝ่ ายการตลาดและพัฒนา
ธุรกิ จ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
สนับสนุนการปฏิ บตั ิ งาน

หัวหน้ าฝ่ าย
นายศุภชัย ดารงธนานุรกั ษ์

หัวหน้ าฝ่ าย
นายปภพ ศรีอรุโณทัย

หัวหน้ าฝ่ าย
นางสาวจันทราภรณ์ จัน

เจ้าหน้ าที่หลัก
นายบรรณภพ เพ็ชรคา
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิ จเป็ นทรัสตี
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เอกสารแนบ 4
บัญชีทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
1.

โครงการสาทร สแควร์


สิทธิการเช่าช่วงที่ดนิ โฉนดเลขที่ 520 เลขที่ดนิ 45 มีเนื้อที่ดนิ ที่เช่าตามสัญญาเช่าที่ดนิ ฉบับจด
ทะเบียนจานวน 5 ไร่ 0 งาน 60.32 ตารางวา



สิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
1.

อาคารสานักงานโครงการสาทร สแควร์ ซึง่ รวมถึงทีจ่ อดรถใต้ดนิ ซึง่ อยู่ภายใต้อาคารดังกล่าว
คิดเป็ นพืน้ ทีร่ วม (Gross Floor Area) ประมาณ 114,567 ตารางเมตร หรือคิดเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้
เช่า (Net Leasable Area) ประมาณ 73,181 ตารางเมตร

2.

อาคารและสิง่ ปลูกสร้างและสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง่ เป็ นส่วนควบของอาคารหรือสิง่
ปลูกสร้างดังกล่าวทัง้ หมดทีจ่ ะก่อสร้างในอนาคตขึน้ บนอาคารตามข้อ 1 . ซึง่ ได้ปลูกสร้างบน
ทีด่ นิ และตกเป็ นกรรมสิทธิของเจ้
าของทรัพย์สนิ ในอนาคต
์
งานระบบต่างๆ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้ารวมถึงเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและการจัดแสงสว่าง ระบบ
สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศรวมถึงงานระบายอากาศภายในอาคาร ระบบระบายน้ า ระบบ
บาบัดน้ าเสีย ระบบการเตือนการป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบบสื่อสาร ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบจัดการจราจร ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร ระบบโทรทัศน์
วงจรปิ ด และระบบลิฟท์โดยสารรวมถึงระบบบันไดเลื่อน ระบบเครื่องกลหรือระบบอื่นๆ ที่
จาเป็ นต่อการป้องกันภยันตรายต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ของผูใ้ ช้
อาคาร โดยทัง้ นี้ให้สอดคล้องตามทีพ่ ระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ .ศ.2522 ได้กาหนดไว้
เกีย่ วกับระบบขัน้ พืน้ ฐาน

3.



กรรมสิทธิในเฟอร์
นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทัง้ อุปกรณ์อ่นื ใดทีใ่ ช้
์
เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งอาคารสานักงานโครงการสาทร สแควร์ และ/หรือการประกอบ
ธุรกิจใดๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้เช่าพืน้ ทีใ่ นอาคารสานักงานโครงการสาทร สแควร์ ซึง่ นอร์ท สาธร
เรียลตีเ้ ป็ นผูม้ กี รรมสิทธิ ์
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2.

โครงการปาร์คเวนเชอร์


สิทธิการเช่าพืน้ ทีร่ ะยะยาวบางส่วนในอาคารสานักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวม
พืน้ ทีส่ ว่ นโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ) ได้แก่
1. พื้นที่บางส่วนในอาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ บริเวณชัน้ 1 ถึงชัน้ 22 ซึ่งมี
ลักษณะการใช้ประโยชน์เป็ นพื้นทีส่ านักงานให้เช่า ร้านอาหาร และร้านค้ารวมถึงบริเวณที่
จอดรถใต้ดนิ ซึง่ อยู่ภายใต้อาคารดังกล่าวและทีจ่ อดรถภายในอาคาร คิดเป็ นพืน้ ทีร่ วม (Gross
Floor Area) ประมาณ 53,304 ตารางเมตร หรือคิดเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้เช่า (Net Leasable Area)
ประมาณ 26,313 ตารางเมตร
2. สิง่ ปลูกสร้างและสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเป็ นส่วนควบของอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้าง
ดังกล่าวทัง้ หมดทีจ่ ะก่อสร้างขึน้ บนอาคารตามข้อ 1.
3. งานระบบต่างๆ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้ารวมถึงเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและการจัดแสงสว่าง ระบบ
สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศรวมถึงงานระบายอากาศภายในอาคาร ระบบระบายน้ า ระบบ
บาบัดน้ าเสีย ระบบการเตือนการป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบบสื่อสาร ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบจัดการจราจร ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร ระบบโทรทัศน์
วงจรปิ ด และระบบลิฟท์โดยสารรวมถึงระบบบันไดเลื่อน ระบบเครื่องกลหรือระบบอื่นๆ ที่
จาเป็ นต่อการป้องกันภยันตรายต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ของผูใ้ ช้
อาคาร โดยงานระบบดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ ระบบขัน้ พื้ น ฐานตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ .2522 แต่ทงั ้ นี้ไม่รวมถึงงานระบบในพื้นที่ท่ปี ระกอบ
กิจการโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
 กรรมสิทธิในเฟอร์
นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทัง้ อุปกรณ์อ่นื ใดทีใ่ ช้
์
เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งอาคารสานักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และหรือ
การประกอบธุรกิจใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้เช่าพืน้ ทีใ่ นอาคารสานักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ ซึง่ เลิศรัฐการเป็ นผูม้ กี รรมสิทธิ ์
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เอกสารแนบ 5
ตัวอย่างหลักฐานแสดงสิ ทธิ หรือใบหน่ วยทรัสต์
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เอกสารแนบ 6
แนวทางการลงทุนและประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน
แนวทางการลงทุ นและประเภททรัพ ย์สนิ ที่ก องทรัสต์จ ะลงทุ น คือ กองทรัสต์จะลงทุน ในทรัพ ย์สินที่เป็ น
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสานักงาน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับ สนับสนุ น หรือส่งเสริมธุ รกิจการ
ให้เช่าพื้นที่อาคารสานักงานดังกล่าวด้วย ยกตัวอย่างเช่น (แต่ไม่จากัดเพียง) อสังหาริมทรัพย์ท่ใี ช้เพื่อ เป็ นร้านค้า
ร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ้ และทรัพย์สนิ อื่นใดทีอ่ าจส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์ เป็ นต้น
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เอกสารแนบ 7
เขตพืน้ ที่ในการไม่ประกอบธุรกิ จแข่งขันกับธุรกิ จของกองทรัสต์
เขตพืน้ ทีใ่ นการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับธุรกิจของกองทรัสต์ ได้แก่ เขต CORE CBD ซึง่ ได้แก่พน้ื ทีบ่ ริเวณ
ถนนสีลม สาทร วิทยุ และราชดาริ ผ่านมายังถนนพระราม 4 และเพลินจิตตามแผนทีด่ า้ นล่างนี้
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