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(ร่าง) 
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา 
Sri panwa Hospitality Real Estate Investment Trust  

 
สญัญาฉบบันีท้ าขึน้เมื่อวนัท่ี [•] 2559 ณ กรุงเทพมหานคร 
 
โดยและระหว่าง 
 
(1) บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด ซึง่เป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทจ ากดั จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย ส านักงานจดทะเบียนตัง้อยู่เลขที่ 2922/155-156 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 4 ถนน
เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์ซึ่งจะเข้าเป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์เมื่อมีการก่อตัง้กองทรัสต์แล้ว (ซึ่งต่อไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “ผู้ก่อตัง้ทรัสต์” หรือ “ผู้จัดการ
กองทรัสต์”) ฝ่ายหนึง่กบั 
 

(2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ซึง่เป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทจ ากดั จดทะเบียนจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย ส านกังานจดทะเบียนตัง้อยู่เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชัน้ 7-8 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจตจุักร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ในฐานะทรัสตี (ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “ทรัสตี”) 
อีกฝ่ายหนึง่ 

 
โดยที่ 
 
ก. ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ประสงค์จะจัดตัง้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ เรียกว่า “ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสั งหาริมท รัพ ย์โรงแรมศรีพันวา (Sri panwa Hospitality Real Estate Investment Trust)” ช่ือย่อ 
“SRIPANWA” ที่แปลงมาจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนัวา (Sri panwa Hotel Property Fund) 
ช่ือยอ่ “SPWPF” 
 

ข. ผู้ก่อตัง้ทรัสต์มีความประสงค์และยอมรับที่จะเข้าเป็นและปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์เมื่อการก่อตัง้ 
ทรัสต์ส าเร็จและมีความพร้อมที่จะปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ตามข้อตกลงและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน
สญัญานี ้และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว
และ 
 

ค. ทรัสตีมีความประสงค์และยอมรับที่จะปฏิบตัิหน้าที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ตามข้อตกลงและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญานี  ้และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว  
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คูส่ญัญาจงึตกลงกนัเข้าท าสญัญาโดยมีข้อตกลงและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
 
1 ค านิยาม 

 
ค าหรือข้อความที่ปรากฏในสญัญาฉบบันี ้หากมิได้มีการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี  ้
 
กลุ่มบุคคลเดียวกัน หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ

หลายลักษณะตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555  
และประกาศอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน 
ก.ล.ต. จะประกาศก าหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม 

กองทรัสต์ หมายถึง ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา  
(Sri panwa Hospitality Real Estate Investment Trust): 
SRIPANWA   

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (Sri panwa 
Hotel Property Fund): SPWPF 

การเพิ่ มทุนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) 

หมายถึง การเพิ่มทนุของกองทรัสต์ตามมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ที่ ใ ห้อ านาจผู้ จัดการกองท รัสต์ก าหนดหรือเห็นชอบ
วตัถปุระสงค์การออกและจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทนุแต่ละ
คราวตามความเหมาะสม เช่น การก าหนดราคา วันและ
เวลาที่ จ ะ เสน อขาย  ห รือ เง่ื อ น ไข ในก ารเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ เป็นต้น 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และให้
หมายความรวมถึงคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุด้วย 

ค่าเช่า หมายถึง ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการให้เช่า การให้ใช้พืน้ที่ และการ
ให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัการให้เช่าหรือการให้ใช้พืน้ท่ี  

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทรัพย์สินและภาระของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ 

หมายถึง ทรัพ ย์สิน  หนี ส้ิน  และความ รับ ผิดของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ โดยไมร่วมถึงรายการท่ีกนัไว้ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ทรัพย์สนิหรือเงินท่ีกนัไว้เพื่อการช าระหนี ้

(2) เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจด

ทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ ถือ
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หน่วยลงทุนไม่มารับเงินนัน้ หรือไม่ยื่นเช็คแก่ธนาคาร

เพื่ อให้ใช้ เงินตามเช็คที่ ได้ รับจากการด าเนินการ

ดงักลา่ว 

(3) คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเลิก

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และการช าระบญัชีของ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

ทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่ มเติม
ครัง้ที่ 1 

หมายถึง ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 5 

ทรัพย์สินหลัก หมายถึง ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์สามารถลงทนุได้ตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศ
ก าหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม 

ทรัพย์สินอื่น หมายถึง ทรัพย์สินที่กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สิน
หลัก ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ซึง่เป็นไป
ตามประกาศ สร. 26/2555 

ทรัสตี หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ หมายถึง ที่ป รึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายช่ือที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

ทุนช าระแล้ว หมายถึง มลูคา่รวมของหน่วยทรัสต์ที่ช าระเต็มจ านวนแล้ว 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง บคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ประกาศ กข. 1/2553 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักท รัพ ย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ที่ กข. 1/2553 เร่ือง ระบบงาน การติดตอ่ผู้ลงทนุ 
และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของทรัสตี และตามที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม 

ประกาศ กร. 14/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักท รัพ ย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ที ่กร. 14/2555 เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเป็น
ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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ประกาศ ทจ. 49/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 49/2555 เร่ือง 
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสงัหาริมทรัพย์ และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ประกาศ สช. 29/2555 หมายถึง ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สช. 29/2555 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์และ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ประกาศ สร. 26/2555 หมายถึง ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกับ
รายการและข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  และตามที่ ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม 

ประกาศ สร. 27/2557 หมายถึง ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักท รัพ ย์  ที่  สร . 27/2557 เ ร่ือง  หลัก เกณ ฑ์ที่
เก่ียวข้องกับการกระท าที่ เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และตามที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม 

ประกาศว่าด้วยการแปลงสภาพ หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการแปลง
สภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้ จั ด ก ารกองท รัส ต์  ห รือ ผู้
ก่อตัง้ทรัสต์ 

หมายถึง บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ก่อตัง้ 
ทรัสต์ตามสญัญานีแ้ละจะเข้าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์เมื่อมี
การก่อตัง้ทรัสต์แล้ว 

พระราชบัญญัติทรัสต์ หมายถึง พระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หมายถึง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
จัดตั ง้และจดทะเบี ยนกับส านักงาน  ก .ล .ต . โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อท าการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์
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ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 

ส านักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

หน่วยทรัสต์ หมายถึง ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ ถือในฐานะผู้ รับประโยชน์ในของ
กองทรัสต์ 

อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

 
2 การก่อตัง้กองทรัสต์ 
 
2.1 ลกัษณะของกองทรัสต์ และกลไกการบริหาร 

 
2.1.1 ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนัวา ใช้ช่ือภาษาองักฤษวา่ Sri panwa Hospitality 

Real Estate Investment Trust หรือ SRIPANWA เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ ที่แปลง
มาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (Sri panwa Hotel Property Fund): SPWPF 
(“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”) โดยกองทรัสต์ก่อตัง้ขึน้ด้วยผลของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นี  ้และ
สมบรูณ์เมื่อผู้ก่อตัง้ทรัสต์กอ่สทิธิในทางทรัพย์สินให้แกท่รัสตด้ีวยการเข้าท าสญัญาที่มีข้อผกูพนัวา่ ผู้
ก่อตัง้ทรัสต์จะด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่
แปลงสภาพ โดยแลกกบัการท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะได้รับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ ในการ
แปลงกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ (“หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่”) 
 

2.1.2 กองทรัสต์นีไ้มม่ีสถานะเป็นนิติบคุคล โดยเป็นกองทรัพย์สนิท่ีอยูใ่นช่ือและอ านาจจดัการของทรัสตี  
 

2.1.3 การจดัการกองทรัสต์จะกระท าโดยทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีซึ่งได้รับ
การแต่งตัง้ตามสญัญานี  ้โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในรายการ
เก่ียวกบัอ านาจหน้าที่ของทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ ในการนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์มีอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบหลกัที่เก่ียวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัในการก ากบัดแูลการปฏิบตัิหน้าที่
ของผู้ จัดการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสญัญาและตามกฎหมาย 
ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทัง้นี  ้ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนใน
ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวจะด าเนินการโดย 
ผู้จดัการกองทรัสต์ โดยจะเป็นไปตามที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นี ้และสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
 

2.1.4 ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีต่างฝ่ายต่างจะปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีวิชาชีพซึ่งได้รับความ
ไว้วางใจ ด้วยความระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต โดยต้องปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื่อ
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ประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นีแ้ละกฎหมายที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผย  เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทนุ (ถ้ามี) และมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

2.2 ช่ือ อาย ุประเภท และวตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์ 

 
2.2.1 ช่ือ อาย ุและประเภท 

 
ช่ือกองทรัสต์ (ภาษาไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนัวา  

 
ช่ือกองทรัสต์ (ภาษาองักฤษ) Sri panwa Hospitality Real Estate Investment 

Trust หรือ SRIPANWA 

 
อาย ุ ไมม่ีก าหนดอาย ุ

 
ประเภท ไม่ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่

ถอนหน่วยทรัสต์ 
 

2.2.2 วตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์ 
 
เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ 
 
(1) กองทรัสต์จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม

อสั งหาริมท รัพ ย์ เป็นกองท รัสต์ส าห รับการด า เนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยมีวตัถปุระสงค์ในการออกหน่วยทรัสต์ที่ออก
ใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และน า
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
 

(2) ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่นัน้ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์/ผู้จัดการกองทรัสต์จะเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ที่ ออกใหม่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่ระบุไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามที่ก าหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลในการเสนอขาย 
และภายหลงัจากที่กองทรัสต์ได้ก่อตัง้ขึน้อย่างสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์แล้ว 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้พิจารณารับ
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 15 (สิบห้า) วนัท าการนบัแต่วนั
ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่  

 
เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
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(3) ผู้ก่อตัง้ทรัสต์/ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่

ออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการลงทุนในทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 
(“หน่วยทรัสต์ที่ ออกใหม่เพิ่ มเติม”) ส าหรับการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยมีวตัถปุระสงค์ในการออกหน่วยทรัสต์ที่ออก
ใหม่เพิ่มเติมเพื่อเสนอขายต่อประชาชน และน าหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพิ่มเติมเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
 

(4) ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพิ่มเติมนัน้ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์/ผู้จัดการกองทรัสต์

จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ระบไุว้
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามที่ก าหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูในการ
เสนอขาย และผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้
พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพิ่มเติมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 (สีส่บิห้า
วนั) นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์  

 
เพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักในอนาคต 

 

(5) ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพื่อ
ประโยชน์ในการลงทนุในทรัพย์สินหลักในอนาคต ส าหรับการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุน
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยมีวตัถปุระสงค์ในการออกหน่วยทรัสต์ที่
ออกใหม่เพื่อเสนอขายต่อประชาชน และน าหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
 

(6) ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหมน่ัน้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่
ออกใหมต่ามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามที่ก าหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลในการเสนอขายแต่ละครัง้  และผู้จัดการ
กองทรัสต์จะด าเนินการยื่นค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่
ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์  

 
ข้อก าหนดทั่วไป 
 
(7) เมื่อน าหน่วยทรัสต์ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อย

แล้ว ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะสามารถท าการซือ้ /ขายหน่วยทรัสต์ผ่านระบบ  “การซือ้/ขาย
หน่วยทรัสต์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” ได้ โดยปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิ
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ของตลาดหลักทรัพย์  ทัง้นี  ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบถึง
ก าหนดเวลาดงักลา่วโดยการเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลักทรัพย์และผู้ลงทนุโดยมิชกัช้า 
 

(8) กองทรัสต์โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะน าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ไปจดัหาผลประโยชน์ 
ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้พืน้ที่ที่มีการเรียกเก็บค่าตอบแทน  และการ
ให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าหรือให้ใช้พืน้ท่ี 
 

(9) การด าเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ จะอยู่ภายใต้
การควบคมุและก ากบัดแูลโดยทรัสตี เพื่อให้การด าเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์เป็นไป
ตามข้อตกลงและเง่ือนไขแหง่สญัญานี ้และหลกัเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ
อื่น ๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

(10) ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะไมด่ าเนินการในลกัษณะใดที่เป็นการใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบ
ธุรกิจอื่น และจะไม่น าอสังหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่
บุคคลที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าจะน าอสังหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้ประกอบ
ธุรกิจที่ขดัตอ่ศีลธรรม หรือไมช่อบด้วยกฎหมาย 
 

(11) นอกจากนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทนุในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากการลงทนุ
ในทรัพย์สินหลักได้ ทัง้นี  ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

(12) อนึ่ง กองทรัสต์มีรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และ
รอบระยะเวลาบญัชีแรกให้สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
2.3 ผู้ก่อตัง้ทรัสต์/ผู้จัดการกองทรัสต์ 

 
ช่ือ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั  

ที่อยู ่ เลขที่ 2922/155-156 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบาง
กะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท์  02-308-2022 
โทรสาร 02-308-2022 

 
ผู้ก่อตัง้ทรัสต์/ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่  3 
พฤษภาคม 2559 ตามกฎหมายไทย และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
ซึง่ถือหุ้นในผู้ก่อตัง้ทรัสต์/ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นจ านวนทัง้สิน้ร้อยละ 99.99 (เก้าสบิเก้าจดุเก้าเก้า) ของหุ้นที่
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จ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท (รายละเอียดเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการบริหารจดัการของผู้
ก่อตัง้ทรัสต์/ผู้จัดการกองทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 

 
ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ได้ก่อสิทธิในทางทรัพย์สิน
ให้แก่ทรัสตีโดยการเข้าผกูพนัว่า ผู้ก่อตัง้ทรัสต์จะด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพ โดยแลกกับการที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับ
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ ส่วนในกรณีการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ผู้ก่อตัง้ทรัสต์/ผู้จัดการ

กองทรัสต์ตกลงที่จะโอนเงินท่ีได้จากการจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดัการ
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และเมื่อการก่อตัง้กองทรัสต์มีผลสมบูรณ์แล้ว ผู้
ก่อตัง้ทรัสต์จะเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญานี ้(รายละเอียดเก่ียวกับการ
ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 

 
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์และกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับผู้ก่อตัง้ทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ หรือในสดัสว่นอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือ
จะแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไป 

 
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ตกลงที่จะเข้ารับดูแลจัดการทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี โดยมีขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานี  ้ตลอดจนสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ และข้อตกลงอื่นระหว่าง
ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ามี) 

 
2.4 ทรัสตี 

 
ช่ือ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั  

ที่อยู ่ เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชัน้ 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์  02-949-1500  
โทรสาร 02-949-1501 

 
ทรัสตีเป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทจ ากดั จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2535 ตามกฎหมายไทย และ
เป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศอื่นที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยทรัสตีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (รายละเอียดเก่ียวกับการได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) 

 
ทรัสตีตกลงที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ โดยตกลงเข้าถือทรัพย์สินที่จะเป็นกองทรัสต์ซึ่งผู้
ก่อตัง้ทรัสต์โอนให้แก่ทรัสตีด้วยความไว้วางใจให้จดัการทรัพย์สนิดงักลา่ว เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์



10 

ตามข้อตกลงและเง่ือนไขแหง่สญัญานี ้หน้าที่หลกัของทรัสตีจะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานีแ้ละกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ทรัสตีมีระบบงานเพื่อด าเนินการดงักลา่วโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศ
อื่นท่ีเก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือจะแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไป 

 
อนึ่ง ในกรณีที่ทรัสตีประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ทรัสตีและกลุ่มบุคคลเดียวกันกบั ทรัสตีจะ
ถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทรัสต์ หรือในสดัสว่นอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือจะแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไป 

 
2.5 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ และสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งได้จัดท าตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนที่
ก าหนดในสญัญานีเ้ป็นผู้ รับประโยชน์ของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ผู้ก่อตัง้ทรัสต์หรือทรัสตีจะเป็นผู้ รับประโยชน์ด้วย
มิได้ เว้นแต่มีบคุคลอื่นเป็นผู้ รับประโยชน์รวมอยูด้่วย โดยผู้ก่อตัง้ทรัสต์และทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกิน
สดัสว่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด อนึง่ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์มีสิทธิและหน้าที่ตามที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์ และหลกัเกณฑ์อื่นท่ีเก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือจะแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไป 

 
2.6 ทรัพย์สนิท่ีจะให้เป็นกองทรัสต์ 

 
2.6.1 ทรัพย์สินเร่ิมต้นของกองทรัสต์ (Initial Assets) ได้แก่ สัญญาระหว่าง ผู้ก่อตัง้ทรัสต์กับทรัสตี 

(สญัญาก่อสทิธิในทางทรัพย์สนิให้แก่ทรัสตี) ซึ่งผู้ก่อตัง้ทรัสต์ได้ก่อสทิธิในทางทรัพย์สนิให้แก่ทรัสตี
โดยการเข้าผูกพันว่าจะด าเนินการเพื่ อให้กองท รัสต์ ได้มาซึ่งท รัพ ย์สินของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพ โดยแลกกับการที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวจะได้รับ
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ และเมื่อกองทรัสต์ได้ก่อตัง้ขึน้แล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ด าเนินให้กองทรัสต์รับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (รายละเอียดของ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปรากฏตามรายละเอียดบญัชีทรัพย์สินกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ เอกสารแนบ 4) ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการขายหน่วยทรัสต์ที่ออก
ใหม่ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 (สิบห้า) วนัท าการนบัแต่วนัปิดการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสภาพ 

 
2.6.2 ผู้ก่อตัง้ทรัสต์/ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาด าเนินการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ ออกใหม่

เพิ่มเติม รวมทัง้เงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงิน เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 (Additional Asset No.1) โดยจะด าเนินการขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่
เพิ่มเติมของกองทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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ทัง้นี  ้การด าเนินการดังกล่าวจะท าให้กองทรัสต์มีทรัพย์สินเพิ่มเติมจากทรัพย์สินเร่ิมต้นของ
กองทรัสต์ (Initial Assets) ได้แก่ เงินที่ผู้ก่อตัง้ทรัสต์/ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จากการจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพิ่มเติม และผู้ก่อตัง้ทรัสต์/ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้ผู้ จัด
จ าหน่ายหลกัทรัพย์โอนเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ 
ทรัสตีภายในเวลาตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และยื่น
เอกสารหลกัฐานที่แสดงได้ว่ามีการโอนเงินดงักลา่ว พร้อมกบัรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่
ออกใหม่เพิ่มเติมตอ่ส านักงาน ก.ล.ต.  
 
ภายหลงัจากที่ทรัสตีได้รับเงินท่ีผู้ก่อตัง้ทรัสต์/ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์
ที่ออกใหม่เพิ่มเตมิ ผู้จัดการกองทรัสต์จะน าเงินดงักลา่วมาใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ตามที่ระบไุว้ในข้อ 8.1  
 

2.6.3 ทัง้นี  ้ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาด าเนินการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ และ/หรือ 
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก และ/หรือ ออกและเสนอขายตราสารหนีต้ามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และ/หรือ กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์หรือ
สถาบันการเงิน และน าเงินที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับจากการด าเนินการดังกล่าวเพื่อลงทุนใน
ทรัพย์สินหลัก เพิ่มเติม  ทัง้นี  ้รายละเอียดการออกและเสนอขายตราสารหนี  ้จ านวนเงินกู้ และ
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการกู้ยืมเงินเป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์  
 

2.6.4 นอกจากนี ้ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์ยงัรวมถึงทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์จะได้มาเพิ่มเติมตาม
ข้อตกลงและเง่ือนไขแห่งสญัญานี  ้ตลอดจนหลกัเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เก่ียวข้อง 

 
2.7 วนัท่ีจดัตัง้กองทรัสต์ 

 
วนัที่จัดตัง้กองทรัสต์ ได้แก่ วนัที่คู่สญัญาได้ลงนามในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้และจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้
ก่อตัง้ทรัสต์ก่อสิทธิในทางทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีด้วยการเข้าท าสัญญาที่มีข้อผูกพันว่า ผู้ก่อตัง้ทรัสต์จะ
ด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ได้มาซึง่ทรัพย์สนิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพ โดยแลกกบัการ
ทีก่องทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะได้รับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์  

 
3 หน่วยทรัสต์ 

 
หน่วยทรัสต์ แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละเท่าๆ กัน โดยให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่าๆ กันในการเป็นผู้ รับ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขแห่งสัญญานี  ้และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง อยา่งไรก็ดี หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นีม้ิได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอน 
 
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้แรกมีรายละเอียด ดงันี ้
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(1)  มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ 

 
 ไมเ่กิน [•] ([•]) ล้านบาท 

 - มลูคา่ของหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ 
 

 ไมเ่กิน [•] ([•]) ล้านบาท 

 - มูลค่าของหน่วยทรัสต์ที่ ออกใหม่
เพิ่มเติม 

 

 ไมเ่กิน [•] ([•]) ล้านบาท 

(2)  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยทรัสต์ 
 

 ไมเ่กิน [•] ([•]) บาท 

(3)  จ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมด 
 
 

 ไม่เกิน 336,473,000 (สามร้อยสามสิบหกล้านสี่
แสนเจ็ดหมื่นสามพนั) หนว่ย 

 - จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ 
 

 200,183,000 (สองร้อยล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น
สามพนั) หนว่ย 
 

 - จ านวนหน่วยท รัส ต์ที่ ออกให ม่
เพิ่มเติม  

 

 ไม่เกิน 136,290,000 (หนึ่งร้อยสามสิบหกล้าน
สองแสนเก้าหมื่น) หนว่ย 

(4)  ประเภทหน่วยทรัสต์ 
 

 ระบช่ืุอผู้ ถือและช าระเต็มมลูคา่ทัง้หมด รวมทัง้ไม่
มีข้อจ ากดัการโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจ ากัด
ที่เป็นไปตามกฎหมายตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญา
ฉบบันี ้

 
 

4 การเพิ่มทุนของกองทรัสต์ 
 

4.1 อ านาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการเพิ่มทนุ 

 
4.1.1 กองทรัสต์อาจเพิ่มทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขายเป็นการทั่วไปต่อผู้ ลงทุน  ต่อผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์เดิมตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ หรือเสนอขายเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์บางรายก็ได้ โดยให้เป็นไปตามมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และข้อก าหนดในสญัญานี ้

 
4.1.2 ให้ผู้จัดการกองทรัสต์มหีน้าที่ด าเนินการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ ซึง่รวมถึงแต่

ไม่จ ากัดเฉพาะการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติอนุมัติให้เพิ่มทุน และด าเนินการอื่นใดๆ ที่
เก่ียวข้อง และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัสต์  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ประกาศ 
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง และมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 



13 

 
4.1.3 การออกหน่วยทรัสต์เพื่อเพิ่มทนุของกองทรัสต์ให้ออกเป็นหนว่ยเตม็ กองทรัสต์จะออกหน่วยทรัสต์

ที่เป็นเศษมิได้ ในการออกหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ตามจ านวนเงินค่าจองซือ้นัน้ ให้ผู้จองซือ้ได้รับ
หน่วยทรัสต์เป็นจ านวนเต็มเทา่นัน้ 

 
4.1.4 การออกหน่วยทรัสต์เพื่อเพิ่มทนุของกองทรัสต์ให้ก าหนดระยะเวลาเฉพาะวนัท าการเท่านัน้ เว้นแต่

ผู้จัดการกองทรัสต์จะก าหนดเป็นประการอื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีก่อน 
 

4.1.5 หากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์จะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้จัดการกองทรัสต์
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของผู้จัดการกองทรัสต์งดออกเสียงในวาระที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ และการออก
หน่วยทรัสต์ 

 
4.1.6 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ด าเนินการตามที่สมควรเพื่อให้หน่วยทรัสต์ที่ออกใหมใ่นแตล่ะคราว เว้น

แต่หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการแปลงสภาพ สามารถเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ภายใน 45 (สีส่บิห้า) วนั นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในแตล่ะคราวนัน้ 

 
4.2 เหตใุนการเพิ่มทนุ 

 
เหตใุนการเพิ่มทนุกองทรัสต์มีดงัตอ่ไปนี ้

 
4.2.1 เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือลงทุนในทรัพย์สินหลักของ

กองทรัสต์โดยทางอ้อมตามหลกัเกณฑ์และประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง เพิ่มเติมจาก
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ทีม่ีอยูเ่ดิม  
 

4.2.2 เพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรือ
อสังหาริมทรัพย์ทีก่องทรัสต์มีสทิธิการเช่า ให้อยูใ่นสภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ 
หรือให้สอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าที่เปลีย่นแปลงไป 
 

4.2.3 เพื่อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้ว  ซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มี
สิทธิการเช่า เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรือเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ตลาดหรือความต้องการของลกูค้าที่เปลีย่นแปลงไป 
 

4.2.4 เพื่อลงทุนในทรัพย์สินอื่นตามหลกัเกณฑ์และสดัส่วนที่ก าหนดในประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่
เก่ียวข้อง 
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4.2.5 เพื่อช าระเงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 
 

4.2.6 เพื่อเหตอุื่นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
 

4.2.7 เพื่อเหตุอื่นใดที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรและจ าเป็นให้มีการเพิ่มทุน ซึ่งต้องไม่ขดัหรืแย้งกับ
กฎหมาย หรือกฎระเบียบของ ส านักงาน ก.ล.ต. 

 
4.3 กระบวนการเพิ่มทนุ 

 
4.3.1 การเพิ่มทุนของกองทรัสต์จะกระท าได้ต่อเมื่อไม่ขดัหรือแย้งกบัเจตนารมณ์ในการก่อตัง้กองทรัสต์ 

และบทบญัญัติแหง่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือ
ค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
 

4.3.2 การเพิ่มทนุของกองทรัสต์จะต้องได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่อนมุตัิให้เพิ่มทนุด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) การเพิ่มทนุโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย 

ต้องไมม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ซึง่ถือหน่วยทรัสต์รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง คดัค้านการเพิ่มทนุ 
 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป 
(General Mandate) ให้กระท าได้ เฉพาะกรณีที่ แสดงไว้อย่างชัด เจนว่าการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ใหม่จากการเพิ่มทนุจะเป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใน
การเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใดๆ เก่ียวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน
โดยอนุโลม และตามแนวทางที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดในรายละเอียดเพื่อให้เกิดความ
ชดัเจนในทางปฏิบตัิ (ถ้ามี) ทัง้นี ้การเพิ่มทนุต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายใน 1 (หนึง่) ปีนบัแต่
วนัท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุ 

 
4.3.3 ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทนุเพื่อลงทนุในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ได้ผา่นกระบวนการเก่ียวกบัการได้มาซึ่ง

ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ตามที่ก าหนดในข้อ 8.1.4 แห่งสญัญานี  ้และหากเป็นการท าธุรกรรม
ระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกบัผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องผา่น
การด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 12 แหง่สญัญานี ้
 

4.3.4 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับอนญุาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม ่
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5 การลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ 

 
5.1 อ านาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ 
 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดและจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 

 
5.2 เหตใุนการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ให้มีได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 
5.2.1 กองทรัสต์มีสภาพคลอ่งสว่นเกินที่เหลืออยู่ภายหลงัจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการ

เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการตัดจ าหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทัง้นี  ้ต้องปรากฏ
ข้อเท็จจริงด้วยวา่กองทรัสต์ไมม่ีก าไรสะสมเหลอือยูแ่ล้ว 
 
 

5.2.2 กองทรัสต์มีการเพิ่มทนุเพื่อให้ได้มาซึง่อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม แตป่รากฏเหตขุดัข้องในภายหลงั ท า
ให้ไม่สามารถได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์บางสว่นอนัเป็นไปตามสญัญาที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้ระบไุว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมลูแล้ว 
 

5.2.3 กองทรัสต์มีการเพิ่มทนุเพื่อให้ได้มาซึง่อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม แตป่รากฏเหตขุดัข้องในภายหลงั ท า
ให้ไมส่ามารถได้มาซึง่อสังหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 
 

5.2.4 กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องน าไปใช้ในการค านวณก าไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 แหง่สญัญานี ้
 

5.2.5 กรณีอื่นใดที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้ลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ได้ 
 
5.3 กระบวนการลดทุนช าระแล้ว 

 
5.3.1 การลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์จะกระท าได้ต่อเมื่อไม่ขดัหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้

กองทรัสต์บทบญัญัติแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ 
กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
 

5.3.2 ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนมุตัิให้ลดทุนช าระแล้วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 (สามใน

สี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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5.3.3 ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการลดทุนช าระแล้วด้วยวิธีการลดมลูคา่หน่วยทรัสต์ให้ต ่าลงเทา่นัน้ 

  

5.3.4 ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีช่ืออยูใ่นสมดุทะเบียน ณ วนั

ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์ โดยค านวณมลูค่าหน่วยทรัสต์ที่ใช้ในการลดทุนช าระแล้ว

จากมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้เงินที่

เฉลีย่คืนต้องไมไ่ด้มาจากเงินก าไรของกองทรัสต์  

 

5.3.5 กระบวนการลดทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และ

รวมถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนดในอนาคตที่เก่ียวข้องด้วย 

ทัง้นี ้กระบวนการลดทุนช าระแล้วส าหรับเหตตุามที่ระบใุนข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 หรือข้อ 5.2.3  สามารถกระท า
ได้โดยไม่ต้องได้รับมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี หากผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จัดการกองทรัสต์
อาจด าเนินการขอมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ลดทุนช าระแล้ว โดยด าเนินการจัดประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่ระบไุว้ในข้อ 16 ก็ได้ 

 
6 ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
 

6.1 การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของตวัการตัวแทนระหว่างผู้ ถือหน่วยทรัสต์กับ 
ทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของการเป็นหุ้นสว่นหรือลกัษณะอื่นใด  ระหว่างทรัสตีและผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ และในระหวา่งผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยกนั 

 
6.2 การเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มิได้ท าให้บคุคลดงักลา่วมีความรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อ

การช าระหนีใ้ห้แก่ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือเจ้าหนีข้องกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และ
เจ้าหนีข้องกองทรัสต์จะบงัคบัช าระหนีไ้ด้จากทรัพย์สนิของกองทรัสต์เทา่นัน้ 
 

6.3 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิเรียกให้กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ไมเ่กินไปกวา่เงินก าไรหลงัหกัคา่ส ารองตา่งๆ 
ตามที่กฎหมายอนญุาตให้กองทรัสต์หกัได้ ซึ่งรวมถึงก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมิน
ค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทาง
ของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ รายการเงินส ารองเพื่อการช าระหนีเ้งิน
กู้ ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ตามวงเงินที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
หนงัสอืชีช้วน หรือแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี และมีสทิธิเรียกให้คืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่าจ านวนทนุของ
กองทรัสต์ที่ปรับปรุงด้วยสว่นเกินหรือสว่นต ่ากวา่มลูคา่หน่วยทรัสต์  
 

6.4 ไม่ว่าในกรณีใดๆ มิให้ตีความสญัญานีไ้ปในทางที่ก่อให้เกิดผลขดัหรือแย้งกับข้อก าหนดตาม ข้อ 6.1 ข้อ 6.2 
และข้อ 6.3 
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6.5 การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธ์ิและสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์
โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้ เดียว ไม่ว่าสว่นหนึ่งสว่นใด และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนจาก
บคุคลภายนอก ในกรณีที่ทรัสตี และ/หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์ จดัการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญานี  ้หรือพระราชบัญญัติทรัสต์  อันเป็นผลให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถูกจ าหน่ายจ่ายโอนไปยัง
บคุคลภายนอก ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติทรัสต์ก าหนด 
 

6.6 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีในการช าระเงินอื่นใดเพิ่มเติมให้แก่กองทรัสต์
หลงัจากที่ได้ช าระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีก
ส าหรับหน่วยทรัสต์ที่ถือนัน้ 
 

6.7 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนซกัถาม และแสดง
ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ของทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
กฎหมายที่เก่ียวข้องและสญัญานีก้ าหนดไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเข้าแทรกแซงการ
ด าเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations) ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญาฉบับนีข้องผู้จัดการกองทรัสต์
และทรัสตี ซึง่เร่ืองดงักลา่วให้ถือเป็นอ านาจและดลุพินิจของผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตี แล้วแตก่รณี 
 

6.8 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลตอบแทนจากกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 15 แหง่สญัญานี ้
 

6.9 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานี  ้หรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยเป็นไปตาม
เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้ซึง่ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์จะแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานี ้หรือ
แก้ไขวิธีการจดัการ เมื่อได้รับมติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้
 

6.10 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อเลิกกองทรัสต์หรือลดทุน โดยในกรณีของการเลิกกองทรัสต์นัน้ 
ทรัสตีซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการช าระบญัชีกองทรัสต์ อาจจัดให้มีผู้ช าระบญัชีท าหน้าที่เป็นผู้ช าระ
บญัชี โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในสญัญานี  ้อนึ่ง ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงินคืนก็
ต่อเมื่อกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือภายหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายและช าระหนีข้องกองทรัสต์ เมื่อเลิก
กองทรัสต์แล้วเท่านัน้ ส าหรับกรณีการลดทุนช าระแล้วให้ผู้จัดการกองทรัสต์ด าเนินการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 
 

6.11 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิที่จะโอนหน่วยทรัสต์ได้ แตท่ัง้นี ้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อ 

7 แหง่สญัญานี ้
 

6.12 สทิธิประโยชน์อื่นๆ 
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6.12.1 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์สามารถน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าได้ตามกฎหมายตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการท่ีทรัสตี และ/หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 
 

6.12.2 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิลงมติเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในสญัญานี  ้และจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และประกาศ หลกัเกณฑ์หรือข้อบังคับ ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระของทรัสตี ผู้ก่อตัง้ 
ทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์ เกินไปกวา่ที่กฎหมายก าหนด 
 

6.12.3 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทนุตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 

5.3 แหง่สญัญานี ้
 
7 การจัดท าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ การโอนหน่วยทรัสต์และข้อจ ากัดการโอน  และการออก

เอกสารแสดงสิทธิ 
 

7.1 การจดัท าสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และการออกเอกสารแสดงสทิธิ 
 

7.1.1 ทรัสตีมีหน้าที่จดัให้มีสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์ 
หรือผู้ได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ด าเนินการได้  
ในกรณีที่ทรัสตีเป็นผู้จัดท าสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เอง ให้ทรัสตีปฏิบัติให้เป็นตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์โดยอนุโลม  และในกรณีทรัสตีมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ จัดท าสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ให้บคุคลที่ได้รับมอบหมายด าเนินการจดัท าสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามประกาศ 
กร. 14/2555 หรือประกาศอื่นท่ีเก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และสญัญานี ้เว้นแต่
มีการจดัท าหลกัฐานตามระบบและหลกัเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว 
 

7.1.2 ในกรณีที่สมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้จัดท าตามระบบและหลักเกณฑ์ของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ให้มีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) รายละเอียดทัว่ไป 

 
(ก) ช่ือผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี 
 
(ข) จ านวนหน่วยทรัสต์  มูลค่าที่ตราไว้  ทุนช าระแล้ว  และวัน  เดือน  ปีที่ออก

หน่วยทรัสต์ 
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(ค) ข้อจ ากัดในเร่ืองการโอน  ในเร่ืองสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ โดยผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสญัชาติต่างด้าว สดัส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของผู้จัดการ
กองทรัสต์และกลุ่มบุคคลเดียวกัน และทรัสตี (ถ้ามีการถือหน่วยทรัสต์) หรือ
สัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์อื่นใดตามที่พระราชบัญญัติทรัสต์หรือ
หลักเกณฑ์ที่ เก่ียวข้องที่ส านักงาน ก .ล .ต . ประกาศก าหนด  และให้รวมถึง
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
(2) รายละเอียดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตล่ะราย 

 
(ก) ช่ือ สญัชาติ และที่อยูข่องผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 
(ข) เลขที่หน่วยท รัสต์  (ถ้ามี ) และ /หรือ  เลขที่ ใบหน่วยท รัสต์  และจ านวน

หน่วยทรัสต์ที่ถือ 
 

(ค) วนั เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

(ง) วนั เดือน ปี ที่ยกเลกิใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี) 
 

(จ) เลขที่ค าร้องขอให้เปลีย่นแปลงหรือจดแจ้งรายการในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
(ถ้ามี) 

 
7.1.3 สมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น 

รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากดัสิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏรายช่ืออยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว  ให้ถือว่าทรัสตีได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

 
7.1.4 ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ใน

กรณีที่การถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมถึงประกาศอื่นที่
เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และข้อบงัคบัของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
 

7.1.5 ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และ
บคุคลอื่นได้ 
 
อนึ่ง หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์ที่จะออกให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตาม
สญัญานีใ้ห้มีรายละเอียดอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้



20 

 
(1) มีข้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงสทิธิของผู้

ถือหนว่ยทรัสต์ และใช้อ้างอิงตอ่ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และบคุคลอื่นได้ 
 

(2) มีข้อมูลของบุคคลต่างๆ  ที่ เก่ียวข้องกับการจัดการกองทรัสต์  เช่น ทรัสตี  ผู้จัดการ
กองทรัสต์ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับ
บคุคลเหลา่นัน้ได้ 
 

(3) มีข้อมลูที่แสดงวา่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมส่ามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และในกรณี
ที่มีข้อจ ากดัสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ต้องระบขุ้อจ ากดัสทิธิเช่นวา่นัน้ไว้ให้ชดัเจน 

 
ตวัอยา่งหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยทรัสต์หรือใบหน่วยทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

 
7.1.6 ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกหลกัฐานแสดงสิทธิใน

หน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าที่สญูหาย ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั ทรัสตีต้องออกหรือ
ด าเนินการให้มีการออกหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร 
ทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้  (ถ้ามี) จากการด าเนินการตามค าร้องขอของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 

 
7.2 การโอนและข้อจ ากดัการโอนหน่วยทรัสต์ 

 
7.2.1 การโอนหน่วยทรัสต์ 

 
ภายใต้บงัคบัแหง่ข้อจ ากดัการโอนหน่วยทรัสต์ตามข้อ 7.2.2 แหง่สญัญานี ้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถ
โอนหน่วยทรัสต์ได้ด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ทีม่ีใบหน่วยทรัสต์ 
 

การโอนหน่วยทรัสต์ที่มีใบหน่วยทรัสต์ย่อมสมบรูณ์เมื่อผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหน่วยทรัสต์ 
โดยระบช่ืุอผู้ รับโอนและลงลายมือช่ือของผู้โอนกบัผู้ รับโอน และสง่มอบใบหน่วยทรัสต์ให้แก่
ผู้ รับโอน  การโอนหน่วยทรัสต์จะใช้ยันกองทรัสต์ได้เมื่อทรัสตีหรือบุคคลที่ทรัสตี
มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้ รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอน
หน่วยทรัสต์แล้ว แตจ่ะใช้ยนับคุคลภายนอกได้ เมื่อทรัสตี หรือบคุคลที่ทรัสตีมอบหมายให้
เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์แล้ว ในการนี ้หากทรัสตี 
หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่าการโอนหน่วยทรัสต์นัน้ไม่ถกูต้องสมบรูณ์ ให้ทรัสตี
หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์แจ้งแก่ผู้ยื่นค าร้องภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัแต่วนัที่ได้รับค าร้อง
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เพื่อด าเนินการแก้ไข ในกรณีที่ผู้ รับโอนหน่วยทรัสต์ประสงค์จะได้ใบหน่วยทรัสต์ใหมใ่ห้ร้อง
ขอต่อทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์โดยท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือของผู้ รับโอน
หน่วยทรัสต์และมีพยานอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คนลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือนัน้ พร้อมทัง้
เวนคืนใบหน่วยทรัสต์เดิมหรือหลกัฐานอื่นให้แก่ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ใน
การนี ้หากทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นวา่ การโอนหน่วยทรัสต์นัน้ถกูต้องตาม
กฎหมายและตามสญัญานี  ้ให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนการโอน
หน่วยทรัสต์ภายใน 7 (เจ็ด) วนันับแต่วนัได้รับค าร้องขอ และให้ทรัสตีหรือนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ออกใบหน่วยทรัสต์ให้ใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนบัแต่วนัได้รับค าร้องขอนัน้ 
ทัง้นี ้ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามที่ทรัสตี หรือบุคคล
ที่ทรัสตีมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

 
(2) วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบหน่วยทรัสต์ 
 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบหน่วยทรัสต์จะต้องปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ที่ระบโุดยนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ ทัง้นี ้ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามที่
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
ก าหนด 

 
7.2.2 ข้อจ ากดัการโอนหน่วยทรัสต์ 

 
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ออกตามสญัญานีส้ามารถโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ากดั เว้นแต ่

 
(1) การโอนหน่วยทรัสต์นัน้เป็นเหตใุห้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสญัชาติต่างด้าวถือหน่วยทรัสต์ใน

กองทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 17.1.2 แหง่สญัญานี ้หรือ 
 

(2) การโอนหน่วยทรัสต์นัน้เป็นเหตุให้สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของบุคคลใด ผู้จัดการ
กองทรัสต์  ท รัสตี  รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว  (ถ้ามีการถือ
หน่วยทรัสต์) ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
8 การลงทุนของกองทรัสต์ 
 

การลงทนุของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และ
ค าสัง่ที่เก่ียวข้อง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือจะแก้ไขเพิ่มเติม
ตอ่ไป นโยบายการลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้
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8.1 นโยบายการลงทนุและประเภททรัพย์สินหลักทีก่องทรัสต์จะลงทนุ 

 
8.1.1 การลงทนุในทรัพย์สินหลักและอปุกรณ์โดยทางตรง  

 
กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์  หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์) และทรัพย์สินอนัเป็นส่วนควบหรือเคร่ือง
อปุกรณ์ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และ
จ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว โดยประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน 
ได้แก่ อาคารโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ บ้านพกัตากอากาศให้เช่าระยะยาว รวมถึงอสงัหาริมทรัพย์
อื่นใดที่เก่ียวข้อง สนบัสนนุ หรือสง่เสริมธุรกิจโรงแรม และ/หรือ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และ/หรือ บ้านพกั
ตากอากาศให้เช่าระยะยาว เช่น อสงัหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อเป็นร้านค้า ร้านอาหาร สปา และทรัพย์สนิอื่น
ใดที่อาจสง่เสริมการลงทนุของกองทรัสต์ เป็นต้น โดยมีหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
 
(1) กองทรัสต์จะต้องลงทนุในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครอง ทัง้นี ้

ในกรณีที่เป็นการได้มาซึง่สทิธิครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้
 

(ก) เป็นการได้มาซึง่อสังหาริมทรัพย์ที่มีการออก น.ส. 3 ก. 
 
(ข) เป็นการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ที่มีการออกตราสารแสดง

กรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. 
 

(2) อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนและได้มาต้องไม่อยู่ในบังคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อ
พิพาทใดๆ เว้นแต่ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณา โดยมีความเห็นเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนัน้ไม่กระทบต่อการ
หาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ  และเง่ือนไขการได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์นัน้ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

 
(3) การท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุนัน้ ต้องไม่มีข้อตกลงหรือ

ข้อผกูพนัใดๆ ที่อาจมีผลให้กองทรัสต์ไมส่ามารถจ าหนา่ยอสังหาริมทรัพย์ในราคายตุิธรรม 
(ในขณะที่มีการจ าหนา่ย) เช่น ข้อตกลงที่ให้สิทธิแก่คู่สญัญาในการซือ้อสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ได้ก่อนบคุคลอื่น โดยมีการก าหนดราคาไว้แนน่อนลว่งหน้า เป็นต้น หรืออาจมีผล
ให้กองทรัสต์มีหน้าที่มากกวา่หน้าที่ปกติที่ผู้ เช่าพงึมีเมื่อสญัญาเช่าสิน้สดุลง 
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(4) อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องพร้อมจะน าไปจดัหาประโยชน์ คิดเป็นมลูค่ารวมกนัไมน้่อยกว่า
ร้อยละ 75 (เจ็ดสบิห้า) ของมลูคา่หน่วยทรัสต์ที่ขออนญุาตเสนอขาย รวมทัง้จ านวนเงินกู้ยืม 
ทัง้นี ้กองทรัสต์อาจลงทนุในโครงการที่ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้ โดยมลูคา่ของเงินลงทนุที่
จะท าให้ได้มาและใช้พฒันาอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อน าไปจดัหาประโยชน์ ต้องไม่
เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์  (ภายหลังการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้วา่จะมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอเพื่อการพฒันาดงักลา่ว โดย
ไมก่ระทบกบัความอยูร่อดของกองทรัสต์ด้วย 

 
(5) อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนต้องผ่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการ

ตรวจสอบเอกสารสทิธิ และเป็นไปเพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุ 
เป็นเวลาไม่เกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อยา่งน้อย 2 (สอง) ราย ท่ีผู้ก่อตัง้ทรัสต์/ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินท่ีร่วม
จัดท าค าขออนุญาต (ถ้ามี) พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิให้สะท้อนมลูคา่ที่แท้จริงได้อยา่งนา่เช่ือถือเพียงพอ และมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 

 
(ก) เป็นผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

 
(ข) ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทนุอยู่ในต่างประเทศ ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน

อาจเป็นบคุคลที่อยู่ในบญัชีรายช่ือของบุคคลซึ่งทางการหรือหน่วยงานก ากับดแูล
ของประเทศอนัเป็นที่ตัง้ของอสังหาริมทรัพย์ก าหนดให้สามารถท าหน้าที่ประเมิน
มลูค่าอสังหาริมทรัพย์นัน้ๆ ได้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่ปรากฏบญัชีรายช่ือดงักลา่ว ผู้ที่
ท าหน้าที่ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิต้องเข้าลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเก่ียวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งมีผลงาน
เป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายในประเทศอนัเป็นท่ีตัง้ของอสังหาริมทรัพย์
นัน้ 

 

 เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สนิท่ีเป็นสากล 

  

 เป็นผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีเครือข่ายกว้างขวางในระดับสากล 
(international firm) 

 
อยา่งไรก็ตาม หลกัเกณฑ์ในข้อนีไ้ม่น ามาใช้กบัอสังหาริมทรัพย์ทีก่องทรัสต์รับโอนมาจาก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพ โดยที่อสังหาริมทรัพย์นัน้ได้ผ่านการประเมิน
มลูคา่โดยชอบตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศวา่ด้วยการแปลงสภาพแล้ว 
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(6) อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้มาต้องมีมลูค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้าร้อย

ล้าน) บาท ทัง้นี ้ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีจะได้จากการระดมทนุผา่นการเสนอขายหน่วยทรัสต์
น้อยกว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ประสงค์จะลงทุน ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องแสดงได้ว่ามี
แหลง่เงินทนุอื่นเพียงพอท่ีจะท าให้ได้มาซึง่อสังหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

 
(7) ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลกัษณะที่เป็นการเช่าช่วง 

ผู้จัดการกองทรัสต์จะจดัให้มีมาตรการป้องกนัความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่า หรือการไมส่ามารถบงัคบัตามสทิธิในสญัญาเช่า 

 
(8) ในกรณีที่กองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการกองทรัสต์

ประสงค์จะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม 
ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องก าหนดค่าเช่าที่เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลกัษณะที่เป็นธรรม
เนียมทางค้าปกติ เสมือนเป็นหรือไม่ ด้อยกว่าการท าธุรกรรมกับคู่ ค้ าทั่วไปที่ เป็น
บคุคลภายนอก  

 
8.1.2 การลงทนุในทรัพย์สินหลักและอปุกรณ์โดยทางอ้อม 

 
(1) การลงทนุในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดยทางอ้อมต้องเป็นการลงทนุผ่านการถือหุ้นที่

ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับ
กองทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 (เก้าสิบเก้า) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 (เก้าสิบเก้า) ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้  หรือ
เป็นไปตามประกาศอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศ
ก าหนดหรือที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม  
 

(2) กองทรัสต์อาจให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทตาม (1) ผา่นการถือตราสารหนี ้หรือการเข้าท าสญัญาที่
มีลกัษณะเป็นการให้กู้ ยืมเงิน โดยให้ถือว่าการให้บริษัทดังกล่าวกู้ ยืมเงินเป็นการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมด้วย 

 

(3) การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดยทางอ้อมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

 
(ก) มีการประเมินมลูคา่อสังหาริมทรัพย์ทีก่องทรัสต์ลงทนุโดยทางอ้อม ทัง้ในชัน้ของ

กองทรัสต์และในชัน้ของบริษัทท่ีกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นดงันี ้
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 การประเมินมูลค่าในชัน้ของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 
8.1.1 (5) โดยให้ค านงึภาระภาษีของบริษัทท่ีกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้น และ
ปัจจยัอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ
โดยทางอ้อมด้วย 
 

 การประเมินมลูคา่ในชัน้ของบริษัทท่ีกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นตามข้อ 8.1.2 

(1) และข้อ 8.1.2 (2) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 8.1.1 (5) 
 

(ข) มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอื่นที่บริษัทที่กองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นได้ลงทนุไว้ตาม
หลกัเกณฑ์ดงันี ้
 

 ใช้มลูค่ายตุิธรรมตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก าหนดมลูค่ายตุิธรรมของ
เงินลงทนุท่ีออกโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดยอนโุลม 
 

 ในกรณีที่หลกัเกณฑ์เก่ียวกับการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่
ออกโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนไมร่องรับการก าหนดมลูคา่ยตุธิรรม
ของทรัพย์สินใด ให้ใช้มูลค่าที่เป็นไปตามหลกัวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ
หรือมาตรฐานสากล 
 

(ค) ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนีห้รือสญัญาที่ถือเป็นการลงทุนโดย
ทางอ้อมตามข้อ 8.1.2 (2) ต้องมีการประเมินมูลค่าตราสารหรือสญัญาดงักล่าว
ตามหลกัเกณฑ์ใน (ข) ด้วย 
 

(ง) ผู้ก่อตัง้ทรัสต์/ผู้จัดการกองทรัสต์แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที่จะท าให้ 
ทรัสตีและ ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้บริษัทดังกล่าว
ด าเนินการให้เป็นไปในท านองเดียวกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับกองทรัสต์ที่
มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยตรง  เว้นแต่ในกรณีของหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
อตัราสว่นการกู้ยืมเงินตามข้อ 10.4 จะพิจารณาเฉพาะในชัน้ของกองทรัสต์ก็ได้  
 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม (ง) ส านักงาน ก.ล.ต. มีอ านาจประกาศก าหนด
มาตรการหรือกลไกที่ผู้ก่อตัง้ทรัสต์/ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีขึน้ได้ 

 
8.1.3 ข้อจ ากดัการลงทนุ 

 
กองทรัสต์ไม่มีนโยบายในการลงทนุทรัพย์สินอื่นใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สินท่ีมีการระบไุว้ใน
สญัญาฉบบันี ้
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8.1.4 วิธีการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินหลักและอปุกรณ์ 

 
(1) การได้มาซึง่ทรัพย์สินหลักและอปุกรณ์ 

 
(ก) ในการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักแต่ละครัง้ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ตรวจสอบและสอบทาน  (การท า Due Diligence) ข้อมูลและสัญญา
ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินหลักและอปุกรณ์ (ถ้ามี) ในเร่ืองตอ่ไปนี ้

 
- สภาพของอสังหาริมทรัพย์  เช่น สภาพที่ตัง้ ทางเข้าออก 

โอกาสในการจัดหารายได้  และภาระผูกพันต่างๆ  ของ
อสังหาริมทรัพย์นัน้ เป็นต้น 

 
- ข้อมูลกฎหมายของอสั งหาริมท รัพ ย์ที่ จะลงทุน  และ

ความสามารถของคู่สัญญาในการเข้าท านิติกรรม  ตลอดจน
ความครบถ้วน ถกูต้อง และบงัคบัได้ตามกฎหมายของเอกสาร
สทิธิหรือเอกสารสญัญาที่เก่ียวข้อง 

 
- ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ต้อง

ตรวจสอบและสอบทานความสามารถของกองทรัสต์ในการ
ได้มาและถือครองอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศ
ดงักลา่ว โดยต้องจดัให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายที่
เช่ียวชาญในกฎหมายของประเทศนัน้ประกอบการตรวจสอบ
และสอบทานด้วย 
 

- ข้อมูลด้านการเงินของอสังหาริมทรัพย์และความเหมาะสม
อื่นๆ ในการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์นัน้ 

 
โดยในกรณีที่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกบัผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์
จะจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงนิให้ความเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์ข้อมลู
ดงักลา่วด้วย 
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ทัง้นี ้การตรวจสอบและสอบทานทรัพย์สินหลักและอปุกรณ์เป็นไปเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจลงทนุและการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง 

 
 ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11 แห่ง

สญัญานี ้
 

 ในกรณีทีก่องทรัสต์จะลงทนุในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลกัษณะ
ที่เป็นการเช่าช่วง จะจดัให้มีมาตรการป้องกนัความเสี่ยงหรือการเยียวยา
ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่า  หรือการไม่สามารถ
บงัคบัตามสทิธิในสญัญาเช่า 

 
(ข) การได้มาซึง่ทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 
 ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที่เข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 
- เป็นไปตามสญัญานีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
- เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ 

 
- สมเหตสุมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม 

 
- คา่ใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) 

อยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
 

- ผู้ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าท าธุรกรรมไม่มีสว่นร่วมใน
การตดัสนิใจเข้าท าธุรกรรมนัน้ 

 
 ในด้านระบบในการอนมุตัิ ต้องผา่นการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 
- ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตาม

สญัญานีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว 
 

- ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 
10 (สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึน้ไป ต้อง
ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  (Board of Directors) ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย 
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- ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักทีม่ีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 

30 (สามสบิ) ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึน้ไป ต้อง
ได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 
4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  
 

ทัง้นี ้การค านวณมลูค่าของทรัพย์สินตามข้อนี ้จะค านวณตามมลูค่าการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินทัง้หมดของแต่ละโครงการที่ท าให้กองทรัสต์พร้อมจะ
หารายได้ ซึง่รวมถึงทรัพย์สนิท่ีเก่ียวเนื่องกบัโครงการนัน้ด้วย 

 
 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีมีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
 

- หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจดัมีให้เอกสารขอความ
เห็นชอบหรือหนงัสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี แสดงความเห็น
ของตนเก่ียวกับลกัษณะธุรกรรมการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลัก
เพิ่มเติม พร้อมทัง้เหตผุลและข้อมลูประกอบที่ชดัเจน 

 
- หน้าที่ของทรัสตีในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้

ความเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นวา่เป็นไปตาม
สญัญานี ้และกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ 

 
(2) การจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินหลักและอปุกรณ์ 

 
การจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินหลัก ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 
(ก) ก่อนการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จดัให้มีการประเมิน

มลูคา่ทรัพย์สินหลักตามข้อ 11 แหง่สญัญานี ้
 

(ข) การจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินหลัก ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
 การจ าหน่ายไปจะกระท าโดยเปิดเผย  และมีสาระของรายการตามที่

ก าหนดในข้อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสัญญานี  ้มีระบบการอนุมัติตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 8.1.4 (1) (ข) แหง่สญัญานี ้และมีกระบวนการขอความ



29 

เห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมตขิองผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 8.1.4 (1) (ข) แหง่สญัญานี ้โดยอนโุลม 

 
 การจ าหน่ายทรัพย์สินหลักที่เข้าลกัษณะดังต่อไปนี  ้นอกจากจะต้อง

เป็นไปตามข้อก าหนดในเร่ืองการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่ระบุไว้
ในวรรคก่อน ยังต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุจ าเป็นและสมควร  โดยได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จัดการกองทรัสต์
ด้วย 

 
- การจ าหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบ 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่

กองทรัสต์ได้มาซึง่ทรัพย์สินหลักนัน้ 
 

- การจ าหน่ายทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิ
ให้แก่เจ้าของเดิม 

 
8.2 นโยบายการลงทนุทรัพย์สนิประเภทอื่นของกองทรัสต์ นอกเหนือจากการลงทนุในทรัพย์สินหลัก 
 

นอกเหนือจากการลงทนุในทรัพย์สินหลัก กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินอื่นดงัตอ่ไปนี ้
 

8.2.1 ประเภทของทรัพย์สินอื่นทีก่องทรัสต์มีนโยบายจะลงทนุหรือมีไว้ มีดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) พนัธบตัรรัฐบาล 
 
(2) ตัว๋เงินคลงั 
 
(3) พนัธบตัรหรือหุ้นกู้  ที่รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก และมี

กระทรวงการคลงัเป็นผู้ค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
 
(5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก  โดยไม่มีลักษณะของสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้าแฝง 
 
(6) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้

ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั โดยไม่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง
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โดยการรับรอง รับอาวลั หรือค า้ประกนั แล้วแตก่รณี ตามข้อ 8.2.1 (6) นี ้ต้องเป็นการรับรอง
ตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนอยา่งไมม่ีเง่ือนไข 

 
(7) หน่วยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี  ้หรือ

กองทนุรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่หนีห้รือเงินฝาก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นหนว่ย
ลงทนุของตา่งประเทศ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

 
(ก) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

หน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
สามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 
 

(ข) กองทุนรวมต่างประเทศนัน้มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิด
เดียวกบัทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 
 

(ค) กองทนุรวมตา่งประเทศนัน้จดัตัง้ขึน้เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 

(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื่น ทัง้นี ้
เฉพาะที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
 

(9) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จัดตัง้ตามกฎหมายต่างประเทศ  ไม่ว่า
กองทรัสต์นัน้จะจัดตัง้ในรูปบริษัท  กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด  ทัง้นี  ้ต้องมีลักษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้

 
(ก) Real Estate Investment Trust นัน้จัดตัง้ขึน้ส าหรับผู้ ลงทุนทั่วไป  และอยู่ภายใต้

การก ากับดูแลของหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ขาย
หลักทรัพย์ที่ เป็นสมาชิกสามัญของ  International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) 
 

(ข) มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุ้ นสามัญของบริษัทที่มี
รายช่ืออยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) หรือหุ้นสามญัของบริษัทที่
มีลกัษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กบัหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
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(ค) มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ  World Federation of 
Exchanges (WFE) หรือมีการรับซือ้คืนโดยผู้ออกตราสาร 

 
(10) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เฉพาะกรณีที่ท าสญัญาโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งของ

กองทรัสต์ 
 

(11) ทรัพย์สิน หลกัทรัพย์ หรือตราสารอื่นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด 
 

8.2.2 อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สินอื่นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศเก่ียวกบัอตัราสว่น
การลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทั่วไปที่ออกตามมาตรา  117 และมาตรา  126 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์โดยอนโุลม 

 
8.2.3 ในกรณีที่ลกูหนีต้ามตราสารที่กองทรัสต์ลงทนุผิดนดัช าระหนี ้หรือมีพฤติการณ์วา่จะไม่สามารถช าระ

หนีไ้ด้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ในเร่ืองเดียวกันที่ก าหนดไว้ส าหรับกองทุน
รวมทัว่ไปท่ีออกตามมาตรา 117 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์โดยอนโุลม 

 
8.3 กองทรัสต์อาจลงทนุในหุ้นของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ได้เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไข

ดงัตอ่ไปนี ้
 

8.3.1 สญัญาเช่าก าหนดค่าเช่าโดยอ้างอิงกบัผลประกอบการของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
 

8.3.2 เป็นการลงทนุในหุ้นท่ีให้สทิธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนมุตัิการด าเนินงานบางประการของนิติบคุคล 
(Golden Share) ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของนิติบคุคลนัน้ไมเ่กิน 1 (หนึง่) หุ้น 

 
9 การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 
การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 

9.1 ผู้จัดการกองทรัสต์จะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้พืน้ที่ที่มีการ
เรียกเก็บค่าตอบแทน การให้บริการที่เก่ียวเนื่องกับการให้เช่าหรือให้ใช้พืน้ที่ ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่
ด าเนินการในลกัษณะใดที่เป็นการใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจโรมแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล 
เป็นต้น 

 
9.2 ในกรณีทีผู้่จัดการกองทรัสต์จะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บคุคลที่จะน าอสังหาริมทรัพย์นัน้ไปประกอบธุรกิจ

ที่กองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น จะต้องมีข้อตกลงที่
ก าหนดค่าเช่าสว่นใหญ่เป็นจ านวนที่แนน่อนไว้ลว่งหน้า และหากจะมีสว่นท่ีอ้างอิงกบัผลประกอบการของผู้ เช่า 
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จ านวนเงินค่าเช่าสงูสดุที่อ้างอิงกบัผลประกอบการนัน้ จะไมเ่กินกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของจ านวนเงินค่าเช่าที่
ก าหนดไว้แนน่อนลว่งหน้า 
 

9.3 ห้ามมิให้ผู้จัดการกองทรัสต์ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บคุคลที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าจะน าอสังหาริมทรัพย์
นัน้ไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โดยการให้เช่าในแต่ละครัง้  ผู้จัดการ
กองทรัสต์ ต้องจัดให้มี ข้อตกลงเพื่อให้กองทรัสต์สามารถเลิกสัญญาเช่าได้หากปรากฏว่าผู้ เช่าน า
อสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 
 

9.4 ผู้จัดการกองทรัสต์จะดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้  โดยผู้จัดการ
กองทรัสต์มีหน้าที่จัดให้มีการประกันภยัในวงเงินที่ทรัสตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมที่ท าให้ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์คืนกลบัสภาพเดิม เพื่อให้กองทรัสต์สามารถจดัหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิมและได้รับผลตอบแทน
ไม่น้อยกว่าเดิมตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยการประกันภัยดังกล่าวจะต้อง
ครอบคลมุถึงการประกนัวินาศภยัที่อาจเกิดขึน้กบัอสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินประกนัภยัซึ่งไม่น้อยกว่าจ านวน
ต้นทนุทดแทนหรือต้นทนุเปลีย่นแทน (full replacement cost) และการประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก
ที่อาจได้รับความเสยีหายจากอสังหาริมทรัพย์ หรือจากการด าเนินการในอสังหาริมทรัพย์ในวงเงินท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม ทัง้นี ้ในการพิจารณาการวงเงินประกันภยัข้างต้นที่จดัท าโดย ผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่
ปฏิเสธการจดัท าประกนัภยัและวงเงินประกนัภยัดงักลา่วโดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร 
 

9.5 ในกรณีที่กองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงักลา่วโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องก าหนดค่าเช่า
ที่เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบัคูค้่าทัว่ไปที่
เป็นบคุคลภายนอก 
 

 
10 การกู้ยมืเงนิและก่อภาระผูกพนัของกองทรัสต์ 
 
10.1 กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินได้แตเ่ฉพาะการกู้ยืมเงินเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

 
10.1.1 ลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าซึง่เป็นทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม 
 
10.1.2 บริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
 
10.1.3 ดแูล ซ่อมบ ารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

หรืออสังหาริมทรัพย์ทีก่องทรัสต์มีสิทธิการเช่า ให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมน าไปจดัหาผลประโยชน์ 
หรือสอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าที่เปลีย่นแปลงไป 
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10.1.4 ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์ หรือที่กองทรัสต์มีสิทธิ
การเช่า เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือ
ความต้องการของลกูค้าที่เปลีย่นแปลงไป 
 

10.1.5 ช าระเงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 
 

10.1.6 เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์ 
 

10.1.7 ปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมเพื่อน าไปใช้ช าระหนีเ้งินกู้ยืมฉบบัเดิม (Refinance) 
 

10.1.8 ปรับโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ 
 

10.1.9 เหตจุ าเป็นอื่นใดตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร เพื่อบริหารจดัการกองทรัสต์และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 

กรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจะกู้ ยืมเงินเพื่อการดูแล ซ่อม บ ารุงรักษา หรือ
ปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามข้อ 10.1.3 หรือต่อเติม หรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแ่ล้วซึ่ง
เป็นของกองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า เพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตาม
ข้อ 10.1.4 ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องค านงึถึงก าหนดเวลาเช่าที่เหลอือยูต่ามสญัญาเช่าของกองทรัสต์ด้วย 

 
10.2 กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ด้วยวิธีการดงัต่อไปนี ้

 
10.2.1 การขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัท

ประกันภัยหรือบุคคลอื่นใดที่อาจสามารถให้สินเช่ือแก่กองทรัสต์ได้ ทัง้นี  ้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
ประกาศ ค าสัง่ใด หรือหลกัเกณฑ์ใดๆ ที่เก่ียวข้องที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 

10.2.2 การออกตราสารหนีห้รือหลกัทรัพย์ให้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลใดๆ หรือเข้าท าสญัญากู้หรือสญัญาอื่นใด
ที่มีลกัษณะเป็นการกู้ยืมกบับคุคลหรือนิติบคุคลอื่นที่สามารถให้กู้ยืมได้โดยไมข่ดักบักฎหมาย ประกาศ 
ค าสัง่ใดหรือหลกัเกณฑ์ใดๆ ที่เก่ียวข้องที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
10.3 การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ไมว่า่ด้วยวิธีการใด ต้องไมม่ีลกัษณะดงันี ้

 
10.3.1 มีข้อตกลงและเง่ือนไขท านองเดียวกับข้อก าหนดของหุ้ นกู้ ที่ให้ไถ่ถอนหุ้ นกู้ เมื่อมีการเลิกบริษัท 

(perpetual bond) 
 
10.3.2 ให้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้น 
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10.3.3 มีลกัษณะของอนพุนัธ์แฝง 

 
10.3.4 มีลกัษณะเป็นการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

 
10.4 สดัสว่นการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ต้องไม่เกินอตัราสว่นอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี  ้เว้นแต่การเกินอตัราสว่น

ดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม 
 
10.4.1 ร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ (ในกรณีที่ต่อมาภายหลงัจ านวนเงินที่

กู้ ยืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนัน้มิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินเพิ่มเติม ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะคงอตัราสว่นการกู้ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่าอตัราสว่น
การกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกวา่ร้อยละ 35 (สามสบิห้า) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์) 
 

10.4.2 ร้อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีที่กองทรัสต์มีอันดับความ
นา่เช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ซึง่เป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือครัง้ลา่สดุ
ที่ได้รับการจัดอนัดบัโดยสถาบนัการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวนักู้ ยืมเงิน (ในกรณีที่ต่อมาภายหลงัจ านวนเงินที่กู้ ยืมเกินอตัราส่วน
ดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนัน้มิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินเพิ่มเติม ผู้จัดการกองทรัสต์จะคง
อตัราส่วนการกู้ ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่าอตัราส่วนการกู้ ยืมเงินจะ
ลดลงจนน้อยกวา่ร้อยละ 60 (หกสบิ) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์) 

 
การกู้ยืมเงินตามข้อนี ้ให้หมายความรวมถึง การออกตราสาร หรือหลกัทรัพย์ หรือเข้าท าสญัญา ไม่วา่ในรูปแบบ
ใด ที่มีความมุง่หมายหรือเนือ้หาสาระที่แท้จริง (Substance) เข้าลกัษณะเป็นการกู้ยืมเงิน 

 
10.5 การก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการบริหาร

จดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ดงัตอ่ไปนี ้
 

10.5.1 การก่อภาระผกูพนัซึ่งเก่ียวเนื่องกบัการท าข้อตกลงหลกัที่กองทรัสต์สามารถกระท าได้ตามข้อก าหนด
ในประกาศ ทจ. 49/2555 เช่น การน าทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัการช าระเงินกู้ยืม
ตามสญัญานี ้
 

10.5.2 การก่อภาระผกูพนัท่ีเป็นเร่ืองปกติในทางพาณิชย์ หรือเป็นเร่ืองปกติในการท าธุรกรรมประเภทนัน้ 
 
10.6 วิธีการกู้ยืมเงิน และ/หรือ การก่อภาระผกูพนั 
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กองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินและ/หรือก่อภาระผูกพนัได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั และ
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์วิธีการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนั ดงัตอ่ไปนี ้

 
10.6.1 ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระ

ผกูพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืมเงิน และ/หรือ 
ก่อภาระผูกพัน จากนัน้น าเสนอต่อทรัสตีเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป ทัง้นี ้หากการกู้ ยืมเงิน
เป็นไปเพื่อตามวัตถุประสงค์ข้อ 10.1.8 ทรัสตีจะสอบทานความเหมาะสมของการเข้าท ารายการ
ดงักลา่วด้วย 
 

10.6.2 ทรัสตีเป็นผู้ลงนามผกูพนักองทรัสต์ในการเข้าท าสญัญาเพื่อกู้ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผกูพนัเหนือ
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
 

10.7 การกู้ยืมเงิน และ/หรือ การก่อภาระผกูพนักบับุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตี 
 

กองทรัสต์อาจกู้ ยืมเงิน โดยการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือเข้าท าสญัญาที่มีลกัษณะเป็นการกู้ ยืม ก่อ
ภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และ/หรือท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตีได้
ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และค าสัง่ที่เก่ียวข้องอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

 
10.8 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินและก่อภาระผกูพนัของกองทรัสต์ ดงัตอ่ไปนี ้

 
10.8.1 ด าเนินการใดๆ เพื่อให้กองทรัสต์สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตาม

ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. เก่ียวกบัการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ของกองทรัสต์ ใน
กรณีทีก่องทรัสต์จะมีการออกหุ้นกู้  หรือตราสารหนีอ้ื่นใดในอนาคต (ถ้ามี) 
 

10.8.2 เปิดเผยจ านวนเงินกู้ ยืม และเงินกนัส ารองเพื่อช าระหนีต้ามสญัญากู้ยืมเงิน หรือตามที่มีภาระผกูพนั
จากการกู้ยืมเงินในแต่ละปีจนกวา่จะช าระหนีเ้สร็จสิน้ (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชี ้
ชวน และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีของกองทรัสต์ 
 

10.8.3 ก าหนดวงเงินกนัส ารองตามข้อ 10.8.2 ที่เหมาะสม โดยค านงึถึงจ านวนเงินกู้ยืม หรือภาระผกูพนัจาก
การกู้ยืมเงินและระยะเวลาการช าระหนี ้ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
และสถานะเงินสดที่เกิดจากการขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (Unrealized Loss) จากการประเมินคา่หรือการ
สอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
 

10.8.4 ก าหนดให้กองทรัสต์อาจน าวงเงินกนัส ารองของรอบระยะเวลาบญัชีใดที่มีสภาพคลอ่งไมเ่พียงพอท่ีจะ
กนัเงินส ารอง ไปรวมเพื่อการกนัส ารองในรอบระยะเวลาบญัชีถดั ๆ ไป 
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10.9 ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมผา่นบริษัทท่ีกองทรัสต์ถือหุ้น หากบริษัทดงักลา่วจะมี

การกู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงินของบริษัทดงักลา่วไม่วา่ด้วยวิธีการใด จะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัที่ก าหนดใน ข้อ 10.1 
ข้อ 10.2 ข้อ 10.3 และข้อ 10.5 โดยอนโุลม  
 

11 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 
 

11.1 การประเมินมลูคา่อสังหาริมทรัพย์ทีก่องทรัสต์ลงทนุโดยทางตรง   
 
11.1.1 ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลที่ ผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและ

สามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงพอ และมีลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
(1) เป็นบุคคลที่ ได้ รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกับการให้ความเห็นชอบบริษัท
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิและผู้ประเมินหลกั  
 

(2) กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอาจเป็นบุคคลที่
อยูใ่นบญัชีรายช่ือของบคุคลซึง่ทางการหรือหน่วยงานก ากบัดแูลของประเทศอนัเป็นท่ีตัง้ของ
อสังหาริมทรัพย์ก าหนดให้สามารถท าหน้าที่ประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์นัน้ๆ ได้ ทัง้นี ้ใน
กรณีที่ไมป่รากฏบญัชีรายช่ือดงักลา่ว ผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิต้องเข้าลกัษณะใด
ลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
(ก) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเก่ียวกบัการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ซึง่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ

อยา่งแพร่หลายในประเทศอนัเป็นท่ีตัง้ของอสังหาริมทรัพย์นัน้  
 

(ข) เป็นบคุคลที่มีมาตรฐานการปฏิบตัิงานและระบบงานในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ
ที่เป็นสากล  

 
(ค) เป็นผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีมีเครือข่ายกว้างขวางในระดบัสากล (international 

firm)  
 

11.1.2 การประเมินมลูคา่ต้องไมก่ระท าโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิรายเดียวกนัติดตอ่กนัเกิน 2 (สอง) ครัง้  
 

11.1.3 ในกรณีดงันี ้จะจดัให้มีการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็นไป
เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุ  
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(1) เมื่อกองทรัสต์จะได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยจะประเมินลว่งหน้าเป็นเวลาไม่เกิน 
1 (หนึง่) ปี     
 

(2) เมื่อครบก าหนด 2 (สอง) ปีนบัแตว่นัท่ีมีการประเมินมลูคา่เต็มรูปแบบครัง้ลา่สดุ 
 

(3) เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการด้อยค่าของ
อสังหาริมทรัพย์ทีก่องทรัสต์ลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

  
(4) เมื่อทรัสตีหรือผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ร้องขอ  

 
11.1.4 มีการสอบทานการประเมินมลูคา่ทกุ 1 (หนึง่) ปีนบัแตว่นัท่ีมีการประเมินมลูคา่เต็มรูปแบบครัง้ลา่สดุ 

 
11.1.5 การประเมินมลูค่าและการสอบทานการประเมินมลูคา่ของกองทรัสต์จะกระท าอย่างตอ่เนื่องกบัรอบ

การประเมินมลูคา่และการสอบทานการประเมินมลูคา่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
 
11.2 การประเมินมลูคา่อสังหาริมทรัพย์ทีก่องทรัสต์ลงทนุโดยทางอ้อมผา่นการถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี)   

 
11.2.1 จะจดัให้มีการประเมินมลูค่าอสังหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้ในชัน้ของกองทรัสต์และในชัน้ของบริษัทที่

ออกหุ้นดงันี ้ 
 
(1) การประเมินมูลค่าในชัน้ของกองทรัสต์ จะประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 11.1 โดย

ค านึงถึงภาระภาษีของบริษัทและปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ลงทนุโดยทางอ้อม 
  

(2) การประเมินมูลค่าในชัน้ของบริษัท จะประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ที่บริษัทดังกล่าวได้
ลงทนุไว้ตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 11.1 โดยอนโุลม  

 
11.2.2 จะจดัให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอื่นที่บริษัทที่กองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นได้ลงทุนไว้ตามหลกัเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ใช้มลูค่ายตุิธรรมตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก าหนดมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุที่ออกโดย

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดยอนโุลม  
 

(2) ในกรณีหลกัเกณฑ์ตาม (1) ไมร่องรับการก าหนดมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สนิใด ให้ใช้มลูคา่ที่
เป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับหรือมาตรฐานสากล  
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11.2.3 ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทนุในตราสารหนีห้รือสญัญาที่ถือเป็นการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์โดย
ทางอ้อม จะจดัให้มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 11.2.2 

 
11.3 การประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอื่นทีก่องทรัสต์ลงทนุ  

 
จะจดัให้มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอื่นทีก่องทรัสต์ลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
(1) ใช้มูลค่ายตุิธรรมตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ออกโดยสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนโดยอนโุลม  
 

(2) ในกรณีหลกัเกณฑ์ตาม (1) ไม่รองรับการก าหนดมูลค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินใด ให้ใช้มลูค่าที่เป็นไป
ตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับหรือมาตรฐานสากล  

 
11.4 มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

 
11.4.1 หลกัเกณฑ์การค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (Net Asset Value: NAV) 

 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้ จัดท าและส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่า
หน่วยทรัสต์ ณ วนัท าการสดุท้ายของแต่ละไตรมาส ซึง่ผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้วต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ภายใน 45 (สีส่บิห้า) วนั นบัแตว่นัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาสนัน้ 

 
นอกจากนี  ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดท าและส่งรายงานทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่า
หน่วยทรัสต์ ณ วนัท าการสดุท้ายของแต่ละเดือนให้ทรัสตีตรวจสอบภายใน 45 (สี่สิบห้า) วนั นบัแต่
วนัสุดท้ายของแต่ละเดือน เว้นแต่หากวันท าการสุดท้ายของเดือนใดเป็นวนัสิน้ไตรมาส  ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะจดัท าและสง่รายงานทรัพย์สินสทุธิดงักลา่วให้ทรัสตีภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนั
ท าการสดุท้ายของเดือนนัน้ เพื่อให้ทรัสตีท าการตรวจสอบอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วนัก่อนที่ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะสง่รายงานมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิซึง่ผา่นการรับรองจากทรัสตีแล้วตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. 
 
ทัง้นี ้การค านวณและรายงานมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์และมลูคา่หน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) การค านวณมลูค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทนุให้เป็นไปตามวิธีการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน

ตามที่ระบไุว้ในสญัญานี ้เว้นแต่เป็นการค านวณมลูค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ในช่วงเวลาตัง้แต่วนัที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าวจนถึงวนัก่อนวนัสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ครัง้แรกให้ค านวณ
ตามราคาที่ได้มาซึง่อสังหาริมทรัพย์นัน้แทน 
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(2) ให้ใช้ตวัเลขทศนิยมดงัตอ่ไปนี ้

 
(ก) ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและใช้ผลลพัธ์เป็นตัวเลขทศนิยม  2 (สอง) ต าแหน่ง

และปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
 

(ข) ค านวณมลูคา่หน่วยทรัสต์เป็นตวัเลขทศนิยม 5 (ห้า) ต าแหนง่และปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล แต่ใช้ผลลพัธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4 (สี่) ต าแหน่งและตัดทศนิยม
ต าแหนง่ที่ 5 (ห้า) ทิง้ 

 
ในกรณีที่มี เศษเหลือจากการปัดเศษตามวรรคหนึ่ง  ให้น าเศษนัน้รวมค านวณเข้าเป็น
ทรัพย์สนิในกองทรัสต์ 

 
เงื่อนไขเพิ่มเติม 

 
ส าหรับวิธีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมูลค่าหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ด าเนินการให้เป็นไปตาม ข้อ 11.4 นี  ้เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่
การ เห็นชอบและ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไป
ตามนัน้ 

 
ทัง้นี ้การค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ที่ผู้จัดการกองทรัสต์ประกาศเป็นการค านวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงาน
การสอบทานการประเมินค่าครัง้ล่าสุดเป็นฐานในการก าหนดมูลค่าทรัพย์สินหลัก 
(อสังหาริมทรัพย์) ของกองทรัสต์ ซึ่งมลูค่าดงักลา่วอาจไมใ่ช่มลูคา่ที่จะซือ้ขายได้จริงของ
ทรัพย์สินหลัก(อสังหาริมทรัพย์) ดงักลา่ว 

 
12 การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

 
การท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกบัผู้จัดการกองทรัสต์ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
 

12.1 ด้านสาระของรายการ ต้องเป็นธุรกรรมที่เข้าลกัษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8.1.4 (1) (ข) แหง่สญัญานี ้
 

12.2 ด้านระบบในการอนมุตัิ การท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกบั
ผู้จัดการกองทรัสต์ นอกจากที่ได้แสดงข้อมลูไว้อย่างชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วน 
ให้ด าเนินการเก่ียวกบัการขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงัตอ่ไปนี ้
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12.2.1 ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญานีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว 

 
12.2.2 ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 0.03 (ศูนย์จุด

ศนูย์สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ขึน้ไป แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย 
 

12.2.3 ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูค่าตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สบิล้าน) บาทขึน้ไป หรือเกินร้อยละ 3 (สาม) ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกวา่ ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีง 

 
ในกรณีที่ธุรกรรมในข้อนีเ้ป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินหลัก การค านวณมลูคา่จะค านวณ
ตามมลูคา่การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิทัง้หมดของแต่ละโครงการท่ีท าให้โครงการนัน้ๆ พร้อม
จะหารายได้ ซึง่รวมถึงทรัพย์สนิท่ีเก่ียวเนื่องกบัโครงการนัน้ด้วย 
 

 
12.3 เว้นแต่เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต์ที่ได้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนงัสือชีช้วน  กระบวนการขอ
ความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8.1.4 (1) (ข) 
แห่งสญัญานีโ้ดยอนโุลม และในกรณีที่เป็นการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ดงักลา่วต้องมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิเพื่อประกอบการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วย 

 
นอกจากนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบัขณะที่ท า
รายการดงักลา่ว 

 
13 การท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสต ี
 
13.1 ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่กระท าการใดอนัเป็นการขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการ

กระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้
 
13.1.1 เป็นการเรียกคา่ตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นทรัสตี  

 
13.1.2 เป็นธุรกรรมที่มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรมนัน้ และทรัสตี

แสดงให้เห็นได้ว่าได้จดัการกองทรัสต์ในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ทราบข้อมูลดงักลา่วมิได้แสดงการ
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คดัค้านแต่อย่างใด การเปิดเผยข้อมลูและการคดัค้านดงักลา่วให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
13.2 เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่น การเปิดเผยข้อมูลใน

ลกัษณะดงัต่อไปนี  ้ให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้ลงทุนก่อนการเข้าท า
ธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 
13.2.1 เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคบัของตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวกับเร่ืองดงักล่าว 

หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมลูการจะเข้าท าธุรกรรมได้อยา่งทัว่ถึง 
 

13.2.2 มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมลูที่สมเหตสุมผล ซึง่ต้องไมน้่อยกวา่ 14 (สบิสี)่ วนั 
 

13.2.3 มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคดัค้านท่ีชดัเจน โดยระยะเวลาดงักลา่ว
ต้องไมน้่อยกวา่ 14 (สบิสี)่ วนั เว้นแตใ่นกรณีที่มีการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้าท าธุรกรรมดงักลา่ว 
ให้การคดัค้านกระท าในการขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นัน้ 

 
13.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แสดงการคดัค้านอยา่งชดัเจนตามวิธีการท่ีมีการเปิดเผยตามข้อ 13.2.3 ในจ านวนเกิน

กว่า 1 ใน 4 (หนึ่งในสี่) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทรัสตีจะกระท าหรือยินยอมให้มีการ
ท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ไมไ่ด้ 

 
นอกจากนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบัขณะที่ท า
รายการดงักลา่ว 

 
14 การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ 
 
14.1 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจดัท าและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ต่อส านักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการจัดส่งรายงานประจ าปีของกองทรัสต์
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และทรัสตี พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุสามญัประจ าปี 
 

14.2 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จดัท าและจดัสง่งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของกองทรัสต์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดรายการและระยะเวลา 
ดงัตอ่ไปนี ้

 
14.2.1 งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว ให้ส่งต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์

และทรัสตี ภายใน 45 (สีส่ิบห้า) วนันบัแต่วนัสดุท้ายของแต่ละไตรมาส ทัง้นี ้ยกเว้นงบการเงินรายไตร
มาสสี่ หากผู้จัดการกองทรัสต์เลือกที่จะสง่งบการเงินประจ ารอบปีบญัชีที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้วภายใน  2 (สอง) เดือนนับแต่วันสิ น้สุดรอบระยะเวลาบัญชี  โดย ผู้จัดการ
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กองทรัสต์จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการด าเนินการภายใน  30 (สามสิบ) วนั นับแต่วันที่สิน้สุดรอบ
ระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 

14.2.2 งบการเงินประจ ารอบปีบัญชีที่ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วให้ส่งต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์และทรัสตี ภายใน 2 (สอง) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี ทัง้นี ้
ยกเว้นกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์เลอืกที่จะสง่งบการเงินรายไตรมาสสี่ ภายใน 45 (สี่สบิห้า) วนันบัแต่
วนัสดุท้ายของไตรมาสสี่ ให้ระยะเวลาในการจัดส่งงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีขยายเป็น 3 (สาม) 
เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 
 

14.2.3 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีให้สง่ตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี ภายใน 3 (สาม) เดือน นบัแต่
วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 
 

14.2.4 รายงานประจ าปีและหนงัสอืเชิญประชมุสามญัประจ าปีให้สง่ส าเนาตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี 
ไมช้่ากวา่วนัท่ีสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ แตไ่มเ่กิน 4 (สี)่ เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 

 
ทัง้นี ้ในการจดัท าและเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพ
บญัชีก าหนดส าหรับการท าธุรกรรมในแต่ละลกัษณะ  นอกจากนี ้ในการน าส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบ
บญัชีได้สอบทานแล้ว และงบการเงินประจ างวดรอบปีบญัชีที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วตาม 
ข้อ 14.2.1 และข้อ 14.2.2 นัน้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะเลือกน าส่งตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึง
ความสอดคล้องของรูปแบบในการน าสง่เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

 
14.3 ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลดเงินทุนช าระแล้ว ให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายงานมลูคา่ที่ตราไว้ของหน่วยทรัสต์

ภายหลังจากการลดทุนช าระแล้ว ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่
ด าเนินการลดทนุแล้วเสร็จ 
 

14.4 ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดท าและส่งรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที่ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์นัน้ 
โดยรายงานดงักลา่วต้องมีสาระส าคญัอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้

 
14.4.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องระบสุาระส าคญัอย่างน้อยเก่ียวกบัช่ือ ที่ตัง้ ประเภทการใช้

งาน ขนาดพืน้ท่ี และภาระผกูพนัตา่ง ๆ 
 

14.4.2 วนัที่และราคาที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ช่ือผู้ขาย ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สทิธิใน
อสังหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 
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14.4.3 วนัที่และราคาที่จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมทัง้ช่ือผู้ซือ้ ผู้ เช่า หรือผู้ รับโอนสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
 

14.4.4 วนัที่ ราคา และวิธีการประเมินมลูค่าที่ได้จากรายงานการประเมินมลูค่าของผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน  
รวมทัง้ช่ือผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 
 

14.4.5 ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หากราคาที่จ าหน่ายต ่ากว่าราคาประเมินสงูสดุที่ผู้
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินได้จดัท าขึน้ลว่งหน้าก่อนการจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาไมเ่กิน 1 
(หนึง่) ปีเกินกวา่ร้อยละ 5 (ห้า) ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตผุลของการจ าหนา่ยในราคาดงักลา่วไว้ด้วย 
 

14.4.6 ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หากราคาที่ได้มาสงูกว่าราคาประเมินต ่าสดุที่ผู้ประเมิน
มลูค่าทรัพย์สนิได้จดัท าขึน้ลว่งหน้าก่อนการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีเกิน
กวา่ร้อยละ 5 (ห้า) ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตผุลของการได้มาในราคาดงักลา่วไว้ด้วย 

 
14.5 ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดท า

รายงานความคบืหน้าของการก่อสร้างทกุรอบระยะเวลา 6 (หก) เดือนนบัแตว่นัท่ีมีการลงทนุในทรัพย์สนินัน้ และ
ส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลา 6 (หก) เดือนนัน้ โดยการรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างนี ้ต้องมีรายละเอียดข้อมลูอยา่งน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้

 
14.5.1 ข้อมลูความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

 
14.5.2 ในกรณีที่การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ให้ระบแุนวทางแก้ไขและผลกระทบที่กองทรัสต์ได้รับ

หรืออาจได้รับไว้ด้วย 
 

เมื่ออสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมจะน าไปจดัหาผลประโยชน์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์
จดัท าและสง่รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้าง โดยระบุข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ 
เช่น วนัท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นต้น และสง่รายงานดงักลา่วตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัแต่
ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมจะน าไปจดัหาผลประโยชน์ 

 
14.6 เมื่อเกิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายงานตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. โดยไมช่กัช้า  

 
14.6.1 เหตกุารณ์ที่อาจสง่ผลกระทบให้ต้องเลกิกองทรัสต์ 

 
14.6.2 เหตุการณ์ที่สัญญานีก้ าหนดให้เป็นเหตุแห่งการเลิกกองทรัสต์ หรือเหตุการณ์อื่นที่ท าให้ทราบ

ก าหนดการเลกิกองทรัสต์ลว่งหน้า 
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14.7 นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนดข้างต้นแล้ว  ในกรณีที่มีประกาศ หรือค าสัง่ใดของตลาดหลักทรัพย์ 

และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมลู หรือน าสง่สารสนเทศใด
อนัเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ และการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์
ปฏิบตัิตามประกาศ หรือค าสัง่ดงักลา่วด้วย 

 
15 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
 

กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครัง้ อย่างไรก็ดี 
ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมีการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพิเศษเกินกว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นวา่มีความจ าเป็นและสมควร 
 

15.1 ในกรณีที่กองทรัสต์มีก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 (เก้าสบิ) ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี 
 
อนึง่ ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อนีใ้ห้หมายถึงก าไรท่ีปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้
 
15.1.1 การหกัก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. 
เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์  
 

15.1.2 การหกัด้วยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหนีเ้งินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์  
ตามวงเงินที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วน หรือแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี แล้วแตก่รณี 

 
15.2 ในกรณีที่กองทรัสต์มีก าไรสะสมที่อ้างอิงจากก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละปีของกองทรัสต์ตามข้อ 15.1  

ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จากก าไรสะสม
ดงักลา่วด้วยก็ได้  
 

15.3 ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

 

15.4 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามข้อ 15.1 ต้องไมท่ าให้กองทรัสต์เกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลา
บญัชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ 
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15.5 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามข้อ 15.1 และข้อ 15.2 ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 90 (เก้าสบิ) วนั นบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที่มี
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้วแตก่รณี 
 

15.6 โดยกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไมส่ามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดงักลา่ว ผู้จัดการกองทรัสต์
จะแจ้งผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม 
 
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบญัชีมี
มลูค่าต ่ากวา่หรือเทา่กบั 0.10 (ศนูย์จุดหนึ่งศนูย์) บาท ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทน
ในครัง้นัน้และให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกนัในงวดสิน้ปีบญัชี 
 
ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ เว้น
แต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ  ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ 
 

15.7 ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 

15.7.1 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์
ตอบแทน ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอตัราที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก าหนด บคุคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้จะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในสว่น
ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกวา่อตัราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดในกรณีที่มีการถือหน่วยทรัสต์
เกินกว่าอตัราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ผู้จัดการกองทรัสต์จะค านวณหาจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่มีสทิธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตล่ะรายที่อยูใ่นกลุ่มบุคคล
เดียวกันนัน้ โดยจะใช้วิธีการเฉลีย่ตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตล่ะราย (Pro 
Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณ (ยอดรวมของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการได้รับประโยชน์
ตอบแทนของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกินกว่าอตัราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด) 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีประโยชน์ตอบแทนที่ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่วข้างต้น ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะยกประโยชน์ตอบแทนสว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้
รับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว และในระหวา่งที่ผู้จัดการกองทรัสต์ยงัมไิด้ด าเนินการดงักลา่ว 
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ผู้จัดการกองทรัสต์จะจดัท าบญัชีและแยกประโยชน์ตอบแทนสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สินสว่นอื่น
ของกองทรัสต์โดยไมน่ ามารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ เว้นแตส่ านักงาน ก.ล.ต. 
หรือหนว่ยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องจะประกาศก าหนด สัง่การ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น  
 
 

15.7.2 ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทนก่อน วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เพื่อก าหนดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและอตัราประโยชน์
ตอบแทน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลักทรัพย์ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดงัต่อไปนี ้
ด้วย 

 
(1) ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มี ช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือ 
 

(2) ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่ของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ 
 

(3) ประกาศผา่นเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ 
 

(4) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์อยา่งน้อย 1 (หนึง่) ฉบบั 
 

15.7.3 ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราตามที่กฎหมายก าหนด ของ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตล่ะประเภท  
 

15.7.4 ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายใน
นามผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และสง่ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ระบไุว้ในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ 
หรือน าเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่แจ้งไว้ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะเป็นผู้
รับภาระคา่ธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการโอนเงินท่ีเกิดขึน้ และภาระความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (ถ้า
มี) โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจากจ านวนเงินท่ีจะสง่ให้ 
 

15.7.5 ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้เงินดงักลา่วตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทรัสต์ โดย
ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่น าประโยชน์ตอบแทนจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 
16 การขอมติและการประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
 
16.1 วิธีการขอมติ 
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การขอมติเพื่ออนุมตัิในเร่ืองใดๆ ในการบริหารจัดการและการด าเนินงานของกองทรัสต์ตามที่สญัญานีแ้ละ
พระราชบัญญัติทรัสต์ก าหนดนัน้ ให้กระท าด้วยวิธีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  หรือวิธีอื่นใดตามที่ประกาศ 
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 

16.2 เหตใุนการขอมติ 
 
เหตใุนการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีดงัตอ่ไปนี ้

 
16.2.1 การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์หลกัที่มีมลูคา่ตัง้แต่ร้อยละ 30 (สามสบิ) ของมลูค่าทรัพย์สินรวม

ของกองทรัสต์ 
 

16.2.2 การออกตราสารหนีห้รือหลกัทรัพย์ประเภทหนี ้ 
 

16.2.3 การเพิ่มทนุหรือการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบไุว้เป็นการลว่งหน้าในสญัญานี ้
 

16.2.4 การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 
 

16.2.5 การท าธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ซึ่งมีขนาด
รายการตัง้แต ่20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาท หรือเกินกวา่ร้อยละ 3 (สาม) ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 
 

16.2.6 การเปลีย่นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

16.2.7 การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนทรัสตี (ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเหตุในการเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอน
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 18.4.2 และข้อ 18.5) 

 

16.2.8 การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์ (ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเหตุในการเปลี่ยนแปลง
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 19.3.1) 
 

16.2.9 การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาฉบบันีใ้นเร่ืองที่กระทบสทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 
 

16.2.10 การเลกิกองทรัสต์ 
 

16.2.11 กรณีอื่นใดที่ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเร่ืองดงักลา่ว 
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ทัง้นี ้การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ การลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ที่  1 และการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้อง จะด าเนินการโดยอาศยัมติที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยจะไมม่ีการขอมติจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์อีก 

 
16.3 หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 
ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 
16.3.1 การประชมุสามญัประจ าปีซึง่ต้องจดัให้มขีึน้ภายใน 4 (สี)่ เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีของกองทรัสต์ 

 
16.3.2 การประชุมวิสามัญคือ การประชุมคราวอื่นที่มิใช่การประชุมสามัญประจ าปีซึ่งจะจัดให้มีขึน้เมื่อมี

รายการหรือเหตทุี่ก าหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) เมื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์เรียก
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบเุหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือนัน้ 
ทัง้นี ้เมื่อมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้มีการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว 
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายใน 1 (หนึง่) เดือนนบัแตไ่ด้รับ
หนงัสอืจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

(2) ในกรณีเร่ืองใดที่ทรัสตีเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเร่ืองนัน้ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนบัแต่ได้รับหนงัสือจากทรัสตี ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิทรัสตีใน
การปรึกษาหารือกบัผู้จัดการกองทรัสต์ถึงเหตจุ าเป็นดงักลา่ว 
 

(3) ในกรณีอื่นใดที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็น หรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ที่
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเร่ืองนัน้เพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทรัสต์ 
ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกบัผู้จัดการกองทรัสต์ถึงเหตจุ าเป็นดงักลา่ว 

 
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ด าเนินการตามขัน้ตอนในการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 16.4 แหง่สญัญานี ้

 
16.4 การเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 
การเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดท าหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่
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เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา  แล้วแต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ในเร่ืองดงักลา่ว ซึง่รวมถึงผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนัน้ และจดัสง่
ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ประกาศการนดัประชุมในหนงัสอืพิมพ์
รายวนัแหง่ท้องถ่ินอยา่งน้อย 1 (หนึง่) ฉบบัไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

 
สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานของทรัสตี หรือของผู้จัดการ
กองทรัสต์หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

 
ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) เดือนนบั
แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.3.2 (1) แหง่สญัญานี ้และ/หรือทรัสตีตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 16.3.2 (2) แห่งสญัญานี ้แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตีด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้โดย
ให้ปฏิบตัิตามวิธีการเรียกประชุมที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งของข้อนีโ้ดยอนุโลม และทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียกเก็บ
คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ (ถ้ามี) จากการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แทนผู้จัดการกองทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 

 
16.5 องค์ประชมุและประธานในที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 
การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) 
ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 
 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดเอาไว้ในวรรคหนึง่  หากวา่การประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์นัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.3.2 (1) แห่งสญัญานี ้การ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอ
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.3.2 (1) แห่งสญัญานี  ้ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
 
ทัง้นี ้ให้ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตัง้บุคคลหนึ่งเพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การ
พิจารณาของที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในวาระใดที่ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสว่นได้เสยี ให้ประธาน
ออกจากการประชุมในวาระนัน้  และให้ ผู้จัดการกองทรัสต์น าเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้ให้เป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในวาระนัน้ๆ 
 
หากการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองที่ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสีย 
ให้ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
ดงักล่าว (ในกรณีที่ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือ
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หนว่ยทรัสต์) ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์มีสว่นได้เสยีในวาระใด ให้ทรัสตีพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึง่
ขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ 
 
อนึง่ ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้มีอ านาจและหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) ควบคมุดแูลการด าเนินการประชมุโดยทัว่ไปให้มีความเรียบร้อย 

 
(2) ก าหนดให้ใช้วิธีการอื่นใดในการด าเนินการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ประธานในที่ประชุมจะ

พิจารณาเห็นสมควร หรือจ าเป็นเพื่อให้การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการ
พิจารณาและลงมติในเร่ืองตา่งๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ 
 

(3) เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์และประกาศที่เก่ียวข้องมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประธานอาจยตุิการอภิปราย หรือการพิจารณาในที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ือง
ใดๆ ได้ 
 

(4) ในกรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์มีเสยีงชีข้าด โดยการใช้อ านาจในการตดัสนิชีข้าดของประธานในที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
ในกรณีที่คะแนนเสยีงในการลงมติเทา่กนันี ้ให้เป็นท่ีสดุ 

 
16.6 วิธีการมอบฉนัทะ 

 
ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือทรัสตี หรือกรรมการอิสระของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้เข้าประชุม และออกเสยีงแทนตนในการประชุมได้ โดย
ในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 
 
ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องส่งมอบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ก าหนดใน
หนงัสอืเชิญประชมุ ให้แก่ประธานในท่ีประชมุก่อนการเร่ิมประชมุ 
 

16.7 วิธีการนบัคะแนนเสยีง 
 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) เสียงต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนต้องไมเ่ป็นผู้ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่พิจารณา 

 
16.8 มติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
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เว้นแตส่ญัญานีจ้ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น มติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
 

16.8.1 ในกรณีทั่วไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

16.8.2 ในกรณีดงัต่อไปนี  ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
(1) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่า

ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 
 

(2) การเพิ่มทนุหรือการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบไุว้เป็นการลว่งหน้าในสญัญา
นี ้
 

(3) การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 
 

(4) การท าธุรกรรมกบัผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกบัผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่ง
มีขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สบิล้าน) บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 
 

(5) การเปลีย่นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

(6) การเปลีย่นแปลงทรัสตี หรือผู้จัดการกองทรัสต์ 
 

(7) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นีใ้นเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมี
นยัส าคญั 
 

(8) การเลกิกองทรัสต์ 
 

อนึ่ง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์มีลกัษณะที่ขดัหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ สร. 26/2555 หรือหลักเกณฑ์อื่นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือ
พระราชบัญญัติทรัสต์ ให้ถือวา่มตินัน้ไมม่ีผลบงัคบั 

 
16.9 การจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
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ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดท ารายงานการประชุมและมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละครัง้ โดยให้ประธานในที่
ประชมุของการประชมุแต่ละครัง้เป็นผู้ลงนามรับรองความถกูต้องของรายงานนัน้  ทัง้นี ้ให้ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
จดัท ารายงานการประชมุเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

 
17 การจ ากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์ตอบแทน และสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
 

17.1 ข้อจ ากดัในการจดัสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
 

17.1.1 การจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ทรัสตี หรือผู้จัดการกองทรัสต์
อยู่ในบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การจัดสรรหน่วยทรัสต์ และอัตรา ตามที่ก าหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแตก่รณี 
 

17.1.2 กรณีทีอ่สังหาริมทรัพย์ทีก่องทรัสต์จะลงทนุจะตัง้อยูใ่นประเทศไทย ซึง่มีข้อก าหนดของกฎหมาย กฎ 
หรือข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นัน้ก าหนดสดัส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวไว้ 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์แก่ผู้ ลงทุนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อก าหนดนัน้ด้วย  
 
ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคก่อนหลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ 
หรือข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบัอสังหาริมทรัพย์นัน้มีการก าหนดสดัสว่นการลงทนุของผู้ลงทนุต่างด้าว
ไว้แตกต่างกัน ผู้จัดการกองทรัสต์จะจดัสรรหน่วยทรัสต์ตามสดัสว่นที่ก าหนดไว้ต ่าสดุของบรรดา
กฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดนัน้ 
 

17.1.3 ในกรณีที่บคุคลใดถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 17.1.1 
หรือ ข้อ 17.1.2 แหง่สญัญานี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) รายงานตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้จัดการกองทรัสต์รู้หรือ

ควรรู้ถึงเหตดุงักลา่ว 
 

(2) แจ้งให้บุคคลดังกล่าวหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดงักล่าว ทราบโดยไม่ชักช้าถึง
ข้อจ ากดัสทิธิเก่ียวกบัการออกเสยีงลงคะแนนและการรับประโยชน์ตอบแทนตามที่ก าหนดไว้
ในสญัญานี ้
 

(3) แจ้งให้บคุคลดงักลา่วหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบคุคลดงักลา่ว จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ใน
สว่นที่เกินกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) หรือเกินกวา่ร้อยละ 49 (สี่สบิเก้า) ส าหรับผู้ลงทนุต่างด้าว 
ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
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17.2 ข้อจ ากดัสทิธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และการจดัการกบัประโยชน์ตอบแทน 
 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกวา่อตัราหรือไมเ่ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแต่
กรณี มีข้อจ ากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน  โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ดงักลา่วจะได้รับประโยชน์ตอบแทนเพียงเทา่ที่เป็นไปตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ในสว่นท่ีอยูใ่น
อตัราที่ประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี ก าหนด และ
ผู้จัดการกองทรัสต์จะจดัให้มีการค านวณหาจ านวนหน่วยทรัสต์ที่มีสทิธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนของผู้
ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายที่อยู่ในกลุม่บคุคลนัน้ โดยจะใช้วิธีการเฉลี่ยตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์แตล่ะราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
 
ทัง้นี ้เว้นแตส่ านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด สัง่การ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น สว่นประโยชน์ตอบแทนที่ไม่
อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่วนัน้ ให้ตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ 
โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิได้รับในคราวนัน้  

 
17.3 ข้อจ ากดัสทิธิในการใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงัตอ่ไปนีม้ีข้อจ ากดัสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน 

 
17.3.1 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ 

ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแตก่รณี หรือในสดัสว่นอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.จะได้ประกาศก าหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไป ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นท่ีเกิน
กวา่อตัราหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 
 

17.3.2 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่ขอมติ 
 
18 ทรัสตี 
 
18.1 การแตง่ตัง้ทรัสตีและคา่ตอบแทนทรัสตี 

 
18.1.1 การแตง่ตัง้ทรัสตี 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์  จ ากัด ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ตาม
สญัญานี ้การเปลี่ยนแปลงทรัสตีหรือการแต่งตัง้ทรัสตีเพิ่มเติม หรือการแต่งตัง้ทรัสตีรายใหมแ่ทนราย
เดิมที่ลาออกหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ด้วยเหตก็ุใดก็ตาม จะต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ตามข้อ 16.8.2 (6) แห่งสัญญานีเ้ท่านัน้ การที่ทรัสตีเข้าท าสัญญานีห้รือการเข้าเป็นทรัสตีของ
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กองทรัสต์มิได้เป็นการให้หลกัประกนัรายได้หรือการปฏิบตัิตามสญัญาของบรรดาผู้ เช่าไม่ว่ารายใด
ส าหรับการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 
18.1.2 คา่ตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมของทรัสตี 

 
คา่ตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมของทรัสตีให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 20.1 แหง่สญัญานี ้

 
18.2 สทิธิ หน้าที่และความรับผิดของทรัสตี 

 
ภายใต้บงัคบัแหง่สญัญานี ้ทรัสตีมีสถานะเป็นนิติบคุคล มีอ านาจและความสามารถทางกฎหมาย รวมทัง้มีสทิธิ
ตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สิน  และทรัสตีมีสิทธิ 
หน้าที่และความรับผิดชอบในการจดัการกองทรัสต์ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญานี ้พระราชบัญญัติ 

ทรัสต์ ประกาศ สร. 26/2555 และประกาศ กร. 14/2555 
 
อนึง่ รายการเก่ียวกบัสทิธิ หน้าที่และความรับผิดของทรัสตีมีดงัตอ่ไปนี ้
 
สิทธิ 

 
18.2.1 นอกเหนือจากค่าตอบแทนของทรัสตีตามสญัญานีแ้ล้ว ให้ทรัสตีมีสทิธิถือหน่วยทรัสต์ได้โดยเป็นไป

ตามข้อจ ากดัสทิธิในการใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 17 แหง่
สญัญานี ้
 

18.2.2 การมอบหมายงานการจดัการกองทรัสต์ 
 

การใช้อ านาจและการปฏิบตัิหน้าที่ของทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์เป็นเร่ืองเฉพาะตวัของทรัสตี 
ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต ่

 
(1) การท าธุรกรรมที่มิใช่เร่ืองที่ต้องท าเฉพาะตวัและไมจ่ าเป็นต้องใช้วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี 

 
(2) การท าธุรกรรมที่โดยทั่วไปผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินและวตัถุประสงค์ของการ

จดัการในลกัษณะท านองเดียวกนักบักองทรัสต์จะพึงกระท าในการมอบหมายให้บคุคลอื่น
จดัการแทน 
 

(3) ทรัสตีอาจมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจดัท าสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

รวมถึงการติดตามการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือการปฏิบตัิงานด้านการสนบัสนนุให้บริษัท
ในเครือของทรัสตี หรือผู้จัดการกองทรัสต์ หรือนายทะเบียนรายอื่นที่ได้รับอนุญาตจาก
ตลาดหลกัทรัพย์ด าเนินการได้  
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(4) เร่ืองอื่นใดที่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบและด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้

หรือหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 
29/2555 หรือประกาศหรือข้อก าหนดอื่นใดที่เก่ียวข้อง และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 
 

ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนข้อนี ้ให้การท่ีท าไปนัน้ผกูพนัทรัสตีเป็นการสว่นตวัไมผ่กูพนักองทรัสต์ 
 
เมื่อทรัสตีมอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรัสต์ตามข้อก าหนดแหง่สญัญานีแ้ล้ว นอกเหนือจากเร่ืองที่
ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ ด าเนินการตามสัญญานีห้รือหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 
ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 หรือประกาศหรือข้อก าหนดอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
ให้ทรัสตีเลอืกผู้ รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั และต้องก ากบัดแูลและตรวจสอบการ
จดัการแทนอย่างเพียงพอด้วยความระมดัระวงัและความเอาใจใส่ โดยต้องก าหนดมาตรการในการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัการมอบหมายงานตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ กข. 1/2553 ดงันี ้

 
ในการมอบหมายงานการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะก าหนดมาตรการในการด าเนินงานในเร่ือง
ดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) การคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับมอบหมาย  โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและ

บคุลากรของผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการขดักนัทางผลประโยชน์ของผู้ รับมอบหมายงาน
และกองทรัสต์ 

 
(2) การควบคมุและประเมินผลการปฏิบตัิของผู้ได้รับมอบหมายงาน 

 
(3) การด าเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏวา่ผู้ที่ได้รับมอบหมายไมเ่หมาะสมที่จะได้รับมอบหมาย

งานอีกตอ่ไป 
 

ทรัสตีสามารถมอบหมายงานการเก็บรักษาทรัพย์สนิ การจดัท าสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือการ
ปฏิบัติการด้านงานสนับสนุนได้  ซึ่งในการมอบหมายงานดังกล่าว ทรัสตีจะมอบหมายให้บุคคล
ดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) การเก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้องเป็นการมอบหมายให้ผู้ที่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 
(ก) ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 
(ข) ผู้ รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุสว่นบคุคล 
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(ค) ทรัสตีรายอื่น 
 

(ง) ผู้ รับฝากทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่กองทรัสต์
ได้ลงทนุไว้ หรือของประเทศที่ผู้ รับฝากทรัพย์สนิตัง้อยู่ 
 

(จ) บคุคลอื่นใดที่ได้รับอนญุาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิของ
กองทรัสต์ 

 
(2) การจดัท าสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ต้องเป็นการมอบหมายให้ผู้ที่สามารถประกอบธุรกิจ

นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้ 
 

ในการมอบหมายงานที่กล่าวมาข้างต้นนี  ้ทรัสตีจะต้องมอบหมายงานในลกัษณะที่ท าให้มัน่ใจได้ว่า 
การบริหารจัดการกองทรัสต์จะสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดผลเสียหายต่อกองทรัสต์ 
และทรัสตีจะยงัคงรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ตามที่พระราชบัญญัติทรัสต์

ก าหนด 
 

18.2.3 ทรัสตีสามารถใช้ประโยชน์จากและด าเนินการใดๆ โดยอาศยั 
 
(1) ความเห็นหรือค าแนะน าจากที่ปรึกษากฎหมายในการตีความสญัญานี ้หรือเอกสารอื่นใด (ไม่

วา่จะเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึน้ตามข้อก าหนดแหง่กฎหมายหรือไม่ก็ตาม) รวมทัง้ความเห็นหรือ
ค าแนะน าโดยทัว่ไปท่ีเก่ียวกบักองทรัสต์และเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 
(2) ค าแนะน า ความเห็น ค าชีแ้จง หรือข้อมลู จากวาณิชธนกิจ นกัการบญัชี ผู้ตรวจ สอบบญัชี ผู้

ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน และบคุคลอื่นใดที่ทรัสตีขอค าปรึกษา และผู้ที่ทรัสตีเช่ือโดยสจุริต
วา่เป็นผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองที่ทรัสตีขอค าปรึกษานัน้ รวมทัง้ความเห็นหรือค าแนะน าโดยทัว่ไป
ที่เก่ียวกบักองทรัสต์และเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 
(3) เอกสารท่ีทรัสตีเช่ือโดยสจุริตวา่เป็นเอกสารต้นฉบบัอนัถกูต้องแท้จริง หรือส าเนาเอกสารอนั

แสดงถึงการท่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตง่ตัง้บคุคลให้เป็นตวัแทนในการด าเนินการใดๆ อนัเก่ียวข้อง
กบักองทรัสต์ และ 

 
(4) เอกสารอื่นใดที่ทรัสตีได้รับและเก่ียวข้องกับกองทรัสต์ซึ่งทรัสตีมีเหตุอันสมควรที่จะใช้

เอกสารเหลา่นัน้ 
 

อนึง่ ทรัสตีไมต้่องรับผิดหากวา่ทรัสตีได้กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการตามกฎหมาย หรือโดยสจุริต 
โดยอาศัยความเห็นค าแนะน า ค าชีแ้จง ข้อมูลหรือเอกสารที่ทรัสตีได้รับตามข้อนี  ้โดยได้ใช้ความ
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ระมัดระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพและความช านาญในการพิจารณาแล้ว  ทัง้นี  ้ทรัสตีจะตรวจสอบการลง
ลายมือช่ือใดๆ ในเอกสารที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ที่ตนได้รับ หากมีเหตุผลให้สงสยัถึงความถกูต้อง
แท้จริงของลายมือช่ือเช่นวา่นัน้ 
 

18.2.4 การตดัสนิใจใดๆ ของทรัสตีในการด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ซึง่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบั
นี ้และ/หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง หากทรัสตีได้
กระท าไปด้วยความสจุริตแล้ว ให้ถือเป็นที่สดุ อนึ่ง ในการตีความว่าทรัสตีมีอ านาจด าเนินการใดที่
เก่ียวข้องกับกองทรัสต์หรือไม่นัน้ หากสญัญานี  ้และ/หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอื่นใดมิได้ก าหนดไว้อย่างแจ้งชัด  ให้ตีความในลกัษณะที่เป็นการให้
อ านาจแก่ทรัสตีในการด าเนินการใดที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ได้ 
 

18.2.5 สทิธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สนิคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตี 
 

(1) การจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามสญัญานี ้
หากมีค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้กบับคุคลภายนอกด้วยเงินหรือ
ทรัพย์สินที่เป็นส่วนตวัของทรัสตีเองโดยชอบตามความจ าเป็นอนัสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิ
ได้รับเงินหรือทรัพย์สนิคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแตส่ญัญานีจ้ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น 

 
สิทธิในการได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ตามที่กลา่วมาข้างต้นนีใ้ห้หมายความ
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ 
หรือที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทรัสตีได้วา่จ้างตามที่สมควรแก่กรณีเมื่อพิจารณาถึงความจ าเป็น
เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ และความรู้ความสามารถของทนายความ หรือที่ปรึกษา
กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้เงินชดใช้ตามข้อนีใ้ห้รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การด าเนินคดี 
และการบังคบัคดี ในจ านวนที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม และในจ านวนที่ได้จ่ายไปตาม
ความเป็นจริง ตลอดจนการรับผิดชดใช้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ส าหรับความรับผิดใดๆ 
อัน ทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึน้ อันเป็นผลมาจากการที่ทรัสตีได้ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจ
ของทรัสตีอย่างถกูต้องเหมาะสมตามสญัญานี ้และตามพระราชบัญญัติทรัสต์ตลอดจน
กฎหมายตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ในจ านวนที่ไมเ่กินมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

 
ภายใต้บงัคบัแหง่พระราชบัญญัติทรัสต์ เงินชดใช้ความเสยีหายและการรับผิดชดใช้ตามข้อ
นี ้ให้รวมถึงความรับผิดอนัเป็นผลมาจากการกระท า หรือการงดเว้นการกระท าใดๆ ของผู้
ที่ทรัสตีได้มอบอ านาจ หรือตวัแทนซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากทรัสตีด้วย 

 
(2) สทิธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ใน (1) ของข้อนี ้ยอ่มเป็น

บริุมสิทธิที่ทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้ ถือหน่วยทรัสต์และบุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ 
เหนือกองทรัสต์ และเป็นสทิธิที่อาจบงัคบัได้ในทนัทีโดยไม่จ าต้องรอให้มีการเลกิทรัสต์ และ
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ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลีย่นรูป หรือเปลีย่นสภาพทรัพย์สนิในกองทรัสต์เพื่อให้มีเงิน
หรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอ านาจด าเนินการดงักลา่วได้แตต้่องกระท าโดยสจุริต
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด 

 
ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สทิธิตามข้อนี ้จนกวา่ทรัสตีจะได้ช าระหนีท้ี่มีอยูต่อ่กองทรัสต์จนครบถ้วน
แล้ว เว้นแตเ่ป็นหนีท้ี่อาจหกักลบลบหนีก้นัได้ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

 
(3) สทิธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สนิคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตีตามที่ก าหนดไว้ใน (1) ของข้อนี ้

ให้มีผลใช้บังคบัต่อไปภายหลงัที่ทรัสตีพ้นจากต าแหน่งหรือถูกถอดถอนจากต าแหน่งการ
เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ 
 

หน้าที่ 
 
ทรัสตีมีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ  รวมทัง้ด้วยความ
ช านาญ โดยปฏิบตัิต่อผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทัง้
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  สญัญานี  ้วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้กองทรัสต์ มติของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ และข้อผกูพนัท่ีได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) 

 
ในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว ทรัสตีอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาวิชาชีพท่ีมีความเป็นอิสระตามแต่ที่ทรัสตีจะ
พิจารณาเห็นสมควร อนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตี ให้ทรัสตีงดเว้นการกระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกับ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้น
แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นทรัสตี หรือเป็นธุรกรรมที่มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและ
ถ่วงดลุความเป็นธรรมของธุรกรรมนัน้ และทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จดัการกองทรัสต์ในลกัษณะที่เป็นธรรม
และได้เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบก่อนเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่ได้ทราบข้อมลู
ดงักล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมูลและการคดัค้านดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศ สร. 
27/2557 และหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
ภายใต้บงัคบัแห่งสญัญานี ้ตลอดจนพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ให้ทรัสตีมีหน้าที่ดงัจะกลา่วตอ่ไปนี ้

 
18.2.6 หน้าที่ในการจดัการทรัพย์สนิ 
 

(1) ทรัสตีต้องมอบหมายการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการจัดการทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก 
ซึ่งทรัสตีอาจด าเนินการด้วยตนเองได้ตาม (2) ของข้อนี  ้หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น
ด าเนินการตามข้อ 18.2.9 (8) 
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(2) การจัดการทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการ

กองทรัสต์ เว้นแต่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการได้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้
 
(ก) ในกรณีที่ทรัสตีมีการด าเนินการเอง ต้องจดัให้มีมาตรการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 
- มีการแบง่แยกหนว่ยงานท่ีท าหน้าที่จดัการลงทนุในทรัพย์สินอื่นดงักลา่ว

ออกจากหน่วยงานซึ่งท าหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือความขดัแย้งในการปฏิบตัิหน้าที่ 

 
- มีมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน โดยต้องแยกหน่วยงานและ

บุคลากรที่ท าหน้าที่จัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวออกจาก
หนว่ยงานและบคุลากรอื่นที่มีโอกาสใช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่ว 

 
(ข) ในกรณีที่มอบหมายให้บคุคลอื่นท่ีมใิช่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับด าเนินการ ต้อง

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยการให้บคุคลอื่นเป็นผู้ รับด าเนินการในงานท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ 
ในส่วนที่เก่ียวกับการให้บุคคลอื่นเป็นผู้ รับด าเนินการในงานที่เก่ียวกับการลงทุน
ของกองทนุโดยอนโุลม 
 

18.2.7 หน้าที่ในการจดัระบบงานของทรัสตี 
 
ทรัสตีมีหน้าที่ในการจัดให้มีระบบงานอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติทรัสต์  และตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยอย่างน้อยให้ระบบงานของทรัสตีครอบคลุมเร่ืองต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) การแยกกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตี โดยในการเก็บรักษาทรัพย์สิน 

จะต้องมีการแยกกองทรัสต์ภายใต้สัญญานี  ้ออกจากทรัพย์สินของกองทรัสต์อื่นหรือ
ทรัพย์สนิสว่นตวัของทรัสตี 

 
(2) การตรวจสอบการจดัการกองทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตามสญัญานี ้และพระราชบัญญัติทรัสต์

ของผู้จัดการกองทรัสต์ 
 
(3) การบนัทึกกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิเหนือทรัพย์สินในกองทรัสต์ รายได้ รายจ่ายและหนีส้ินของ

กองทรัสต์ ตลอดจนบญัชีที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ 
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(4) การตรวจสอบดแูลและติดตามการท าหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อสทิธิประโยชน์ของ

กองทรัสต์ 
 
(5) การควบคมุ ตรวจสอบ และปอ้งกนัมิให้มีการจดัการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามสญัญานี ้และ

พระราชบัญญัติทรัสต์ และมิให้มีการทจุริตในการจดัการกองทรัสต์ 
 
(6) จดัท าบญัชีทรัพย์สนิของกองทรัสต์แยกตา่งหากจากทรัพย์สนิและบญัชีอื่นๆ ของทรัสตี ใน

กรณีทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ต้องจัดท าบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกอง
แยกต่างหากออกจากกัน และบนัทึกบญัชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั  รวมทัง้แยก
กองทรัสต์ไว้ตา่งหากจากทรัพย์สนิสว่นตวัของทรัสตี และทรัพย์สินอื่นทีท่รัสตีครอบครอง
อยู ่และในกรณีที่ทรัสตีจดัการกองทรัสต์หลายกอง ต้องแยกกองทรัสต์แตล่ะกองออกจากกนั
ด้วย 

 

(7) ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 18.2.7 (6) จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ปะปน
อยู่กับทรัพย์สินที่เป็นส่วนตวัของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์
และทรัพย์สนิใดเป็นทรัพย์สนิท่ีเป็นสว่นตวัของทรัสตีเอง ให้สนันิษฐานวา่ 

 
(7.1) ทรัพย์สนิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้เป็นของกองทรัสต์ 

(7.2) ความเสียหายและหนีท้ี่เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นัน้เป็นความ
เสยีหายและหนีท้ี่เป็นสว่นตวัของทรัสตี 

(7.3) ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจดัการทรัพย์สนิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้เป็นของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สินที่ปะปนกนัอยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ถกูเปลี่ยนรูปหรือถูก
เปลีย่นสภาพไปจากทรัพย์สนิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้ด้วย 

(8) ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 18.2.7 (6) จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์แต่ละ
กองปะปนกนัจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สนันิษฐานวา่ทรัพย์สิน
นัน้ รวมทัง้ทรัพย์สนิท่ีถกูเปลีย่นรูปหรือถกูเปลีย่นสภาพไปจากทรัพย์สนินัน้และประโยชน์ใดๆ 
หรือหนีส้ินที่เกิดขึน้จากการจัดการทรัพย์สินดังกล่าว เป็นของกองทรัสต์แต่ละกองตาม
สดัสว่นของทรัพย์สนิท่ีน ามาเป็นต้นทนุท่ีปะปนกนั 

 
18.2.8 หน้าที่ในการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

 
(1) ทรัสตีมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกครัง้ โดยหากมีการขอมติจากผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์เพื่อด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทรัสตีต้องปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ตอบข้อซกัถามและให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการหรือเร่ืองที่ขอมติวา่เป็นไป

ตามสญัญานี ้หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ 
 
(ข) ทกัท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการด าเนินการดงักลา่ว หรือเร่ืองที่ขอ

มติไมส่ามารถกระท าได้ หากไมเ่ป็นไปตามสญัญานีห้รือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

ในกรณีที่ทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้องมีการออกเสียงหรือด าเนินการ
ใดๆ ในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม และตัง้อยู่บนหลกัแห่งความซื่อสตัย์สุจริต  และรอบคอบระมัดระวัง 
รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทรัสตีของ
กองทรัสต์ 
 

(2) ทรัสตีมีหน้าที่บงัคบัช าระหนีห้รือดูแลให้มีการบงัคบัช าระหนีเ้พื่อให้เป็นไปตามข้อสญัญา
ระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลอื่น 

 
(3) ห้ามมิให้ทรัสตีน าหนีท้ี่ตนเป็นลูกหนีบุ้คคลภายนอกอันมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เป็นทรัสตีไปหกักลบลบหนีก้บัหนีท้ี่บคุคลภายนอกเป็นลกูหนีท้รัสตี อนัสืบเนื่องมาจากการ
จดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้การกระท าที่ฝ่าฝืนข้อห้ามนี ้ให้การกระท าเช่นนัน้ตกเป็นโมฆะ 

 
(4) ในกรณีที่ทรัสตีเข้าท านิติกรรมหรือท าธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลภายนอก ให้ทรัสตีแจ้งต่อ

บคุคลภายนอกทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื่อเข้าท านิติกรรมหรือธุรกรรมกบับคุคลภายนอก
ว่าเป็นการกระท าในฐานะทรัสตี และต้องระบุในเอกสารหลกัฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรม
นัน้ให้ชดัแจ้งวา่เป็นการกระท าในฐานะทรัสตี 

 
(5) ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้ อื่นจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่เข้า

ข้อยกเว้นให้ทรัสตีมีสิทธิมอบหมายงานได้ทัง้นีต้ามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 18.2.2 และข้อ 

18.2.6 แหง่สญัญานี ้
 

(6) ทรัสตีมีหน้าที่จัดท าสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ตลาด
หลั กท รัพ ย์ห รือผู้ ได้ รับ ใบอนุญ าตให้บ ริการเป็นนายทะเบี ยนหลักท รัพ ย์ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ด าเนินการแทนได้ โดยเมื่อมีการมอบหมายผู้ อื่นเป็นนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าที่ก ากบัดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดงักล่าวปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ในข้อ 7.1 และข้อ 7.2 แห่งสญัญานีเ้ว้นแต่มีการจดัท าหลกัฐานตามระบบ และ
ระเบียบข้อบงัคบัของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบันายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
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(7) ทรัสตีมีหน้าที่จดัท าหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 7.1.5 แหง่สญัญานี ้

 
(8) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ออกหลกัฐานสิทธิใน

หน่วยทรัสต์ใหมห่รือใบหน่วยทรัสต์ใหมแ่ทนหลกัฐานเก่าที่สญูหาย ลบเลือน หรือช ารุดใน
สาระส าคัญ  ให้ทรัสตีมีหน้าที่ออกหรือด าเนินการให้มีการออกหลักฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยทรัสต์หรือใบหน่วยทรัสต์ใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร 

 
(9) ทรัสตีมีหน้าที่ให้ความเห็นของทรัสตีเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ใน

รายงานประจ าปีของกองทรัสต์ ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จดัท ารายงานดงักลา่วเสนอ
ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีจะต้องแสดงความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ในการบริหารจดัการกองทรัสต์เป็นอย่างไร สอดคล้องกบัข้อก าหนดแห่งสญัญา
นี ้รวมทัง้กฎหมายประกาศ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือไม่ หากผู้จัดการกองทรัสต์
มิได้ด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดแห่งสัญญานี  ้หรือกฎหมาย  หรือประกาศและ
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องอื่นใดนัน้ ให้ระบุเร่ืองดงักลา่ว ตลอดจนการด าเนินการของทรัสตีใน
การแก้ไขให้มีความถกูต้อง 

 
(10) ทรัสตีมีหน้าที่ ให้การรับรองรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่า

หน่วยทรัสต์ ณ วนัท าการสดุท้ายของแต่ละไตรมาสตามหลกัเกณฑ์ที่กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
ประกาศก าหนด  เพื่อที่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะใช้ในการเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สีส่บิห้า) วนันบัแตว่นัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาสนัน้ 

 
นอกจากนีท้รัสตีมีหน้าที่ใช้ความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้ ผู้จัดการกองทรัสต์
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  (NAV) ของทรัพย์สินของกองทรัสต์ต่อหน่วยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด  เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์ออกรายงาน
ประจ าปีในแต่ละรอบระยะเวลา โดยจัดพิมพ์ข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิต่อหน่วยในรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องสง่
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  (NAV) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
รายงานประเมินมลูคา่อสังหาริมทรัพย์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องรับรองความถกูต้อง
ของข้อมลูที่สง่ให้แก่ทรัสตีด้วย 

 
(11) ทรัสตีอาจก่อหนี ้และ/หรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการตามที่ก าหนด

ไว้ในสญัญานี ้พระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอื่นใด 
 
(12) ทรัสตีไม่มีหน้าที่ให้หลักประกันใดๆ เพื่อประกันการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะทรัสตี 

และทรัสตีไม่มีหน้าที่อื่นใดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือบคุคลอื่นใด นอกเหนือไปจากที่ได้



63 

ระบุไว้ในสญัญานี  ้และ/หรือที่กฎหมายได้บญัญัติไว้ อนึ่ง การที่ทรัสตีเข้าท าสญัญานีม้ิได้
เป็นการให้หลกัประกนัรายได้หรือผลการประกอบการของกองทรัสต์ หรือหลกัประกันการ
ปฏิบตัิตามสญัญาของบรรดาผู้ เช่าไมว่า่รายใด 

 
(13) เมื่อกองทรัสต์สิน้สดุลง ให้ทรัสตีท าหน้าที่ตอ่ไปเพื่อรวบรวม จ าหน่าย และจดัสรรทรัพย์สิน 

โดยต้องช าระสะสางหนีส้ินและค่าใช้จ่ายเมื่อทรัสต์สิน้สุดลงตามล าดับที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติทรัสต์ 

 
(14) ให้ทรัสตีแยกงบการเงินของกองทรัสต์ออกจากงบการเงินของกองทรัสต์อื่น หรือของทรัสตี 

โดยค านงึถึงมาตรฐานท่ีก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี โดยงบการเงินที่จดัท าขึน้
ต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบญัชีก่อนที่จะยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
และเปิดเผยตอ่สาธารณชนตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้ผู้สอบ
บญัชีดงักลา่วต้องเป็นผู้ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และต้องมิใช่กรรมการ 
พนกังาน หรือลกูจ้างของทรัสตี 

 
(15) ให้ทรัสตีงดเว้นการใช้สิทธิรับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ช าระ

ให้กบับคุคลภายนอก 
 

18.2.9 หน้าที่ติดตาม ดแูล หรือตรวจสอบผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ได้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) 
 

ทรัสตีมีหน้าที่ติดตามดแูล หรือตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ได้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) 
ด าเนินการในงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสญัญานี  ้สญัญาอื่นที่เก่ียวข้อง และประกาศอื่นที่
เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด การติดตาม ดูแล หรือ
ตรวจสอบข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการท าหน้าที่ดงัตอ่ไปนีด้้วย 
 
(1) ดแูลให้การบริหารจดัการกองทรัสต์กระท าโดยผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบ

จากส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตัง้อยู ่
 

(2) ติดตาม ดูแล และด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ รับมอบหมายมีลกัษณะและปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในสญัญานีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการถอดถอน
ผู้ รับมอบหมายรายเดิม และการแตง่ตัง้ผู้ รับมอบหมายรายใหม่ 

 
(3) ควบคมุดแูลให้การลงทนุของกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญานีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
(4) ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดใน

สญัญานีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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(5) แสดงความเห็นเก่ียวกับการด าเนินการหรือการท าธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้จัดการ

กองทรัสต์และผู้ รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) เพื่อประกอบการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
การเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือเมื่อส านักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

 
(6) ในกรณี ที่ จ า เป็ น  เพื่ อป ระโยช น์ ของกองท รัส ต์ และผู้ ถื อหน่ วยท รัส ต์ โดยรวม  

ทรัสตีอาจก าหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งตามสมควร และ
ไม่เป็นการก่อภาระให้แก่ ผู้จัดการกองทรัสต์เกินกว่าหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในสญัญานีห้รือ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้เร่ืองที่ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ด าเนินการดงักล่าวต้องไม่ขดัหรือ
แย้งกับสญัญานี ้หรือกฎหมาย หลกัเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัของหน่วยราชการที่
เก่ียวข้อง และหากการดงักลา่วก่อให้เกิดภาระและคา่ใช้จ่ายแก่ผู้จัดการกองทรัสต์มากเกิน
สมควร ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์จะตกลงร่วมกนัตอ่ไป 

 
(7) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้จัดการกองทรัสต์กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความ

เสยีหายแก่กองทรัสต์ หรือไมป่ฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญานีห้รือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีมี
หน้าที่ ดงันี ้

 
(ก) รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วันท าการนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึง

เหตกุารณ์ดงักลา่ว 
 
(ข) ด าเนินการแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ตามที่

เห็นสมควร 
 

(8) ในกรณีที่ไม่มีผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือมีเหตุที่ท าให้ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ทรัสตีเข้าจัดการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่ ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ กร. 14/2555 โดย
ให้ทรัสตีมีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกัน ยบัยัง้ หรือจ ากัดมิให้เกิด
ความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญานีแ้ละพระราชบัญญัติทรัสต์  ในการ
ด าเนินการดงักลา่ว ทรัสตีอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการกองทรัสต์แทนในระหวา่งนัน้ก็
ได้ ทัง้นี ้ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่สญัญานีไ้ด้ระบไุว้ รวมทัง้มีอ านาจในการ
จัดให้มีผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ตามอ านาจหน้าที่ในสัญญานีแ้ละพระราชบัญญัติ 

ทรัสต์ หรือประกาศหรือข้อก าหนดอื่นใดที่เก่ียวข้อง และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 
 
นอกจากนี  ้เมื่อทรัสตีเห็นว่ากรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี  ้หรือพระราชบัญญัติทรัสต์  ประกาศส านักงาน 
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ก.ล.ต. หรือประกาศที่เก่ียวข้องอื่นใด  เป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงตอ่กองทรัสต์ และ/หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และไมส่ามารถเยียวยาความเสยีหายนัน้ได้
ภายในระยะเวลาอนัสมควร ให้ทรัสตีสามารถเข้าไปด าเนินการแทนผู้จัดการกองทรัสต์ได้
ตามที่ทรัสตีเห็นสมควร ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวมก็ได้ 
 

นอกเหนือจากที่ก าหนดในสญัญานี  ้หากผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบ แก้ไข 
หรือเปลี่ยนแปลงสว่นใดส่วนหนึ่งอนัเป็นสาระส าคญัของทรัพย์สินหลัก เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทรัพย์สิน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทหรือลักษณะการใช้งานทรัพย์สิน  ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะต้องขอความเห็นชอบจากทรัสตีก่อนการด าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว 
 

18.2.10 หน้าที่เก่ียวกบัสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นี ้
 

ทรัสตีมีหน้าที่ดแูลให้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์นีม้ีสาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยในกรณีที่
มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นี ้ให้ทรัสตีด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) ดแูลให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาเป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญานี  ้

และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

(2) ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาไม่เป็นไปตามข้อ (1) ข้างต้น ให้ทรัสตีด าเนินการให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญานี ้และตามพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อดูแล
รักษาสทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 
 

(3) ในกรณีที่หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตามพระราชบัญญัติทรัสต์มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลงัและสญัญามีข้อก าหนดที่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ให้ทรัสตีด าเนินการเพือ่
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญานีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นัน้  ตามวิธีการที่ก าหนดในสญัญานี ้
หรือตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. มีค าสัง่ตามมาตรา 21 แหง่พระราชบัญญัติทรัสต์ 
 

(4) แก้ไขความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งทรัสตีกบักองทรัสต์หรือการขาดความเป็นอิสระ
ของทรัสตีให้สิน้ไป หากไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วนั หรือ
ภายในระยะเวลาที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ให้ทรัสตีลาออก และด าเนินการ
เพื่อให้มีทรัสตีรายใหม่ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 18.4.3 แห่งสญัญาฉบับนี  ้รวมทัง้
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
อนึ่ง การพิจารณาว่าทรัสตีขาดความเป็นอิสระในการท าหน้าที่เป็นทรัสตีหรือไม่นัน้ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 18.6.1 แหง่สญัญานี ้
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ความรับผิด 

 
18.2.11 ความรับผิดของทรัสตี 

 
(1) ในกรณีที่ทรัสตีจดัการกองทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญานีห้รือพระราชบัญญัติท

รัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ 
 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตผุลอนัสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์   ทรัสตีอาจขอ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจดัการกองทรัสต์เป็นอยา่งอื่นให้ตา่งไปจาก
ที่ก าหนดไว้ในสญัญานีไ้ด้ และหากทรัสตีได้จดัการตามที่ได้รับความเห็นชอบนัน้ด้วยความ
สจุริตและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จ าต้องรับผิดตามที่ก าหนดใน
ข้อนี ้
 

(2) ในการปฏิบตัิหน้าที่ของทรัสตี ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์
หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือบุคคลใดๆ จากการปฏิบตัิหน้าที่ของทรัสตี หากทรัสตีได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทัง้ด้วยความช านาญ โดย
ปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ
เป็นไปตามสญัญานีต้ลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง มติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และข้อผกูพนัท่ีได้
ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) 
 
ในการนี ้แม้ทรัสตีไมต้่องรับผิดต่อความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ตามวรรคหนึ่ง ให้ทรัสตียังมีหน้าที่ด าเนินการเรียกร้องต่อผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับชดเชยความ
เสยีหายตามความเป็นจริง 
 

(3) ในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้
แก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือบคุคลใดๆ จากการกระท า หรือการงดเว้นกระท าการ
ใดๆ ของผู้จัดการกองทรัสต์ หากว่าทรัสตีได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต  และได้ใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรในการก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้จัดการ
กองทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตามสญัญานี  ้และพระราชบัญญัติทรัสต์ตลอดจนประกาศที่
เก่ียวข้องแล้ว 
 
ในกรณีเช่นว่า ให้กองทรัสต์โดยทรัสตีมีสิทธิเรียกร้องโดยตรงต่อ ผู้จัดการกองทรัสต์ 
เพื่อให้ผู้จัดการกองทรัสต์ชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้ให้แก่กองทรัสต์ หรือผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ตามความเป็นจริง 
 



67 

18.2.12 การจ ากดัความรับผิดของทรัสตี 
 

(1) ภายใต้บงัคบัแหง่สญัญานีแ้ละพระราชบัญญัติทรัสต์ ความรับผิดต่อบคุคลใดตามสญัญา
ซึง่ทรัสตีได้กระท าในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถึงความรับผิดต่อบคุคลใดอนัเกิดจาก 
หรือที่เก่ียวกับทรัพย์สินใดๆ ของกองทรัสต์ให้มีจ านวนจ ากัด โดยทรัสตีจะต้องรับผิดต่อ
บคุคลภายนอกดงักลา่วไม่เกินจ านวนเงินชดใช้ค่าเสียหายที่ทรัสตีจะได้รับตามข้อ 18.2.5 
แห่งสญัญานี ้ทัง้นี ้ในกรณีที่ทรัสตีไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติทรัสต์ก าหนดไว้ 
โดยเจตนา โดยไม่สุจริต หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กรณีเช่นว่านี  ้ทรัสตีจะมี
ข้อยกเว้นความรับผิดมิได้ 
 

(2) ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของทรัสตี 
(แล้วแตก่รณี) เป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมาย กฎ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือค าสัง่ศาล ค า
พิพากษาของศาล หรือค าสัง่อื่นใดของหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะมีผลบงัคบัเป็นกฎหมาย
หรือไม ่ 
 
นอกจากนี ้ทรัสตไีมต้่องรับผิดในกรณีที่ทรัสตีไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง
ตามสญัญานีไ้ด้ เนื่องจากเหตสุดุวิสยั หรือเหตทุี่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทรัสตี รวมถึง
แตไ่มจ่ ากดัเพียงเหตตุามที่ก าหนดไว้ใน (4) ของข้อนี ้
 

(3) ในการโอนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถกูต้องแท้จริงของ
ลายมือช่ือหรือตราประทบัที่ปรากฏในใบทรัสต์ หรือในการสลกัหลงัใบทรัสต์ หรือในตราสาร
การโอนหน่วยทรัสต์ หรือตราสารใดๆ ซึ่งแสดงกรรมสิทธ์ิในหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีมิต้อง
รับผิดหากมีการปลอมแปลงลายมือช่ือหรือ  ตราประทบั รวมถึงในกรณีที่ผู้ลงลายมือช่ือไม่มี
อ านาจลงนาม อยา่งไรก็ตาม ทรัสตีอาจเรียกให้มีการพิสจูน์ความแท้จริงของลายมอืช่ือของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ในเอกสารหรือตราสารตามสญัญานี ้ซึ่งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องลงลายมือช่ือ
หากมีเหตผุลให้สงสยัถึงความถกูต้องแท้จริงของลายมือช่ือเช่นวา่นัน้ 
 

(4) ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบต่อกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในความสูญเสียหรือความ
เสียหายที่เกิดขึน้เนื่องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตี หรือพนักงาน
ของทรัสตี  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการที่ทรัพย์สินถูกโอนเป็นของรัฐ  การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ กฎเกณฑ์เก่ียวกบัการปริวตัรเงินตรา สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล 
การปฏิวัติ การก่อความไม่สงบ การประท้วง เหตุสุดวิสยั การขัดข้องของเคร่ืองมือ หรือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตี หรือเหตุอื่นใดที่ทรัสตีไม่
สามารถควบคมุได้ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ทรัสตีได้รู้เหตดุงักลา่วอยูแ่ล้วก่อนกองทรัสต์เข้าลงทนุ
ในทรัพย์สินหลักและไมไ่ด้เปิดเผยเหตดุงักลา่วในแบบแสดงรายการข้อมลูของกองทรัสต์ 
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(5) ทรัสตีไม่จ าต้องกระท าการใดๆ ที่จะเป็นเหตุให้ทรัสตีต้องใช้เงิน หรือทรัพย์สินส่วนตัว
ของทรัสตี (ทรัพย์สินที่ไม่ใช่ทรัพย์สินในกองทรัสต์) หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางการเงิน
อื่นใดๆ ในการปฏิบตัิหน้าที่หรือใช้สทิธิตามสญัญานีข้องทรัสตี 

 
18.3 การชดใช้ความเสยีหายให้แก่ทรัสตี 

 
18.3.1 ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินชดใช้ความเสียหาย  รวมทัง้ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง

ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทรัสตีได้ว่าจ้างตามที่สมควรแก่กรณีเมื่อพิจารณาถึงความรู้
ความสามารถของทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว ทัง้นี  ้เงินชดใช้ตามข้อนีใ้ห้รวมถึง
คา่ใช้จ่ายในการทวงถาม การด าเนินคดี และการบงัคบัคดีในจ านวนที่สมเหตสุมผลและเหมาะสม และ
ในจ านวนท่ีได้จ่ายไปตามความเป็นจริง ตลอดจนการรับผิดชดใช้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ส าหรับ
ความรับผิดใดๆ อนัทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึน้ อนัเป็นผลมาจากการท่ีทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าที่และใช้อ านาจ
ของทรัสตีอย่างถูกต้องเหมาะสมตามสญัญานี  ้และตามพระราชบัญญัติทรัสต์ตลอดจนกฎหมาย
ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ในจ านวนที่ไมเ่กินมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

 
18.3.2 ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ เงินชดใช้ความเสียหายและการรับผิดชดใช้ตามข้อ 18.3.1 

นีใ้ห้รวมถึงความรับผิดอนัเป็นผลมาจากการกระท า หรือการงดเว้นการกระท าใด ๆ  ของผู้ที่ทรัสตีได้มอบ
อ านาจหรือตวัแทนซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากทรัสตีด้วย 
 

18.3.3 เงินชดใช้ความเสยีหายตามข้อ 18.3.1 นี ้
 

(1) เป็นเงินที่ทรัสตีพึงได้รับเพิ่มเติมจากเงินชดใช้ความเสียหายอื่นใด ที่ทรัสตีมีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย 
 

(2) ยงัคงมีผลใช้บงัคบัต่อไปภายหลงัที่ทรัสตีพ้นจากต าแหนง่หรือถกูถอดถอนจากต าแหนง่การ
เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ 

 
18.4 การแตง่ตัง้และเปลีย่นแปลงทรัสตี 

 
18.4.1 การแตง่ตัง้ทรัสตี 

 
เมื่อมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตี การแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่ให้กระท าได้ โดยอาศัยมติของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ตามข้อ 16.8.2 (6) 
 

18.4.2 เง่ือนไขและวิธีการเปลีย่นแปลงทรัสตี 
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(1) เหตใุนการเปลีย่นแปลงทรัสตี 
 

(ก) ทรัสตีลาออกจากการเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ 
 

(ข) ทรัสตีถกูพิทกัษ์ทรัพย์ หรือสิน้สภาพนิติบคุคล 
 

(ค) ทรัสตีเลกิกิจการและเข้าสูก่ระบวนการช าระบญัชี 
 

(ง) ทรัสตีหยุดประกอบกิจการไม่ว่าโดยสมัครใจหรือตามค าสั่งของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องให้พักการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั่วคราวหรือสัง่เพิกถอนการ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
  

(จ) ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้เปลีย่นแปลงหรือถอดถอนทรัสตี  
 

 
(2) วิธีการเปลีย่นแปลงทรัสตี 

 
(ก) ในกรณีทรัสตีลาออกจากการท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน (1) (ก) ของข้อนี ้ให้มี

การเปลีย่นแปลงทรัสตีตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18.4.3 แหง่สญัญานี ้
 

(ข) ในกรณีที่เกิดเหตใุนการเปลีย่นแปลงทรัสตีตามที่ก าหนดไว้ใน (1) (ข) และ (ค) ของ
ข้อนี ้ให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ช าระบญัชี เจ้าพนกังานพิทกัษ์
ทรัพย์หรือบคุคลอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายอื่นในท านองเดยีวกบับคุคลดงักลา่ว 
แล้วแต่กรณี ด าเนินการเก่ียวกบักองทรัสต์เท่าที่จ าเป็นและสมควรจนกว่าทรัสตี
รายใหมจ่ะมีสทิธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 
 

(ค) ในกรณีที่เกิดเหตใุนการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่ก าหนดไว้ใน (1) (ง) ถึง (จ) ของ
ข้อนี ้ให้ทรัสตีรายเดิมท าหน้าที่ทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะการดแูลรักษาประโยชน์ หรือ
การใช้สิทธิในกองทรัสต์เพื่อมิให้กองทรัสต์เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์
จนกวา่ทรัสตีรายใหมจ่ะมีสทิธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 
 

(ง) ในกรณีที่เกิดเหตใุนการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ให้ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยเร็วและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. เป็นทรัสตีรายใหม่ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณา
แต่งตัง้ ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิทรัสตีรายเดิม หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ที่จะเสนอช่ือบคุคลที่มี
คณุสมบตัิและได้รับอนญุาตจากส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นทรัสตีรายใหม ่
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(จ) ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตี แต่มิอาจแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่เพราะมี

เหตอุนัมิอาจหลีกเลีย่งได้ ให้ผู้มีสว่นได้เสยีร้องขอต่อศาลให้มีการแตง่ตัง้ทรัสตีราย
ใหมถ้่ามิอาจแตง่ตัง้ได้ ให้ศาลมีค าสัง่เลกิทรัสต์ ทัง้นี ้ให้ศาลมีอ านาจแตง่ตัง้บคุคล
ใดเข้าจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัสต์  โดยได้รับ
คา่ตอบแทนตามที่ศาลก าหนดให้ 

 
(3) ผลของการเปลีย่นแปลงทรัสตี 

 
(ก) การเปลีย่นแปลงทรัสตีตามที่ก าหนดไว้ในข้อนี ้ไม่ได้มีผลกระทบต่อการมีผลบงัคบั

ใช้ของสัญญานีแ้ละไม่มีผลกระทบต่อสถานะของกองทรัสต์ และไม่ได้ท าให้
สญัญานีต้้องเลกิไป 
 

(ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่ก าหนดไว้ในข้อนี ้ทรัสตีรายเดิมต้องด าเนินการ
ตามที่จ าเป็นเพื่อให้ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์ เหนือกองทรัสต์  และ
เพื่อให้ทรัสตีรายใหม่ทราบเก่ียวกับการจัดการกองทรัสต์ที่ผ่านมาและที่ต้องท า
ต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสารหลักฐาน  และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
กองทรัสต์เพื่อให้ทรัสตีรายใหม่สามารถท าหน้าที่ต่อไปได้ ทัง้นี ้ในการส่งมอบ
ดังกล่าว ให้ทรัสตีรายเดิมลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ทรัสตีรายใหม่และมอบหนังสือดงักล่าวให้ทรัสตีราย
ใหมเ่ก็บรักษาไว้ 
 
ให้ทรัสตีรายเดิมด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วนันบั
แตว่นัท่ีทรัสตีรายใหมเ่ข้าปฏิบตัิหน้าที่ 
 

(ค) เมื่อทรัสตีรายใหม่เข้าท าหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิมและมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือ
กองทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ใน(3) (ข) ของข้อนี ้ให้ทรัสตีรายใหม่ต้องผูกพันตาม
สทิธิและหน้าที่ของคูส่ญัญาที่ก าหนดไว้ในสญัญานีท้กุประการ รวมทัง้เข้าสวมสทิธิ
เป็นคู่ความในคดีหรือเป็นฝ่ายที่ต้องผูกพนัตามค าพิพากษา  ทัง้นี ้ทรัสตีรายใหม่
มิได้รับมาซึ่งความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ อนัเกิดจากการกระท าของทรัสตี
รายเดิม 
 
นอกจากนี  ้ทรัสตีรายใหม่มีหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมสญัญานีแ้ละต้องแจ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรให้บคุคลภายนอกที่ตนทราบวา่เป็นคูส่ญัญากับทรัสตีรายเดิมวา่ตนได้
เข้าสวมสทิธิและหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิมแล้ว 
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(ง) หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนท่ีทรัสตีรายใหม่เข้ารับหน้าที่ มีการจดัการกองทรัสต์
ที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานีห้รือพระราชบัญญัติทรัสต์ จนเป็นเหตใุห้
กองทรัสต์เสยีหาย ให้ทรัสตีรายใหมด่ าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 
 เรียกร้องคา่เสยีหายจากทรัสตีรายที่ต้องรับผิด 

 
 ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนัน้จะได้

ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตีรายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินใน
กองทรัสต์จะถกูเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น
ก็ตาม เว้นแต่บคุคลดงักลา่วจะได้มาโดยสจุริต เสียค่าตอบแทน และไม่รู้
หรือไม่มีเหตอุนัควรรู้ว่าทรัพย์สินนัน้ได้มาจากการจดัการกองทรัสต์โดย
มิชอบ 

 
18.4.3 การลาออกของทรัสตี 

 
(1) หากทรัสตีประสงค์ที่จะลาออก ให้ทรัสตีต้องแจ้งการลาออกเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์

และผู้จัดการกองทรัสต์ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) เดือน ในกรณีดงักลา่ว การพ้น
จากต าแหน่งของทรัสตีให้มีผลเมื่อทรัสตีรายใหม่เข้าท าหน้าที่ เป็นทรัสตีรายใหม่ของ
กองทรัสต์ โดยให้ทรัสตีรายเดิมท าหน้าที่ทรัสตีต่อไปจนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดย
สมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 
 

(2) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าทรัสตีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์หรือทรัสตีขาด
ความเป็นอิสระ ซึง่ไมอ่าจแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 90 (เก้าสบิ) วนั ทรัสตีจะลาออกจากการ
เป็นทรัสตีโดยแจ้งการลาออกเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 (หนึง่) เดือน 

 
หากทรัสตีประสงค์ที่จะลาออก ให้แจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และผู้จัดการ
กองทรัสต์ทราบ ทัง้นี ้ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในการนี  ้ให้ผู้จัดการ
กองทรัสต์ใช้ความพยายามอยา่งเต็มที่ในการแตง่ตัง้บคุคลใหม่ (ซึง่มีคณุสมบตัิและได้รับอนญุาตจาก
ส านักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์แทนที่ทรัสตีรายเดิม ในการนี ้ให้ทรัสตีและ
ผู้จัดการกองทรัสต์หารือร่วมกันโดยสุจริตเพื่อก าหนดบุคคลผู้มีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. และเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นทรัสตีรายใหม่ของ
กองทรัสต์ โดยทรัสตีรายใหม่นีจ้ะต้องเข้าท าสญัญาเพิ่มเติมสญัญานีก้บัทรัสตีรายเดิมและผู้จัดการ
กองทรัสต์ 
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หากพ้นก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) เดือนนับแต่วันที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับหนังสือแจ้งการลาออก
จากทรัสตีรายเดิมแล้ว และผู้จัดการกองทรัสต์ยงัไม่สามารถแตง่ตัง้ทรัสตีรายใหม่ได้ ให้ทรัสตีมีสทิธิ
แต่งตัง้บคุคลที่ทรัสตีคดัเลือก (โดยต้องเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิและได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต.) 
ให้เป็นทรัสตีรายใหม่เป็นการชั่วคราว โดยเง่ือนไข ข้อตกลง และค่าธรรมเนียมของทรัสตีรายใหม่ที ่
ทรัสตีแตง่ตัง้เป็นการชัว่คราวนีใ้ห้เป็นไปตามเง่ือนไข ข้อตกลง และคา่ธรรมเนียมของทรัสตีรายเดิมทกุ
ประการ 

 
18.5 การถอดถอนทรัสตี 

 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยอาศยัมติไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนตามข้อ 16 แหง่สญัญานี ้อาจถอดถอนทรัสตีได้  

 
18.6 ความเป็นอิสระของทรัสตีและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของทรัสตี 

 
ทรัสตีต้องปฏิบตัิหน้าที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ รวมทัง้ไม่กระท าการใดที่
เป็นการขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 
18.6.1 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือวา่ทรัสตีขาดความเป็นอิสระ และจะรับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์มิได้ 

 
(1) มีความเก่ียวข้องกบัผู้จัดการกองทรัสต์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 
(ก) เป็นผู้ ถือหุ้นในผู้จัดการกองทรัสต์ เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของจ านวนสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของผู้จัดการกองทรัสต์ดงักลา่ว 
 

(ข) มีผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นในทรัสตี เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของจ านวนสิทธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของทรัสตีดงักลา่ว 

 
(ค) มีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ในทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ใน ผู้จัดการ

กองทรัสต์ 
 
(ง) มีกรรมการหรือผู้บริหารของทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการหรือผู้บริหารของ

ผู้จัดการกองทรัสต์ 
 
(จ) มีความเก่ียวข้องไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อมกบัผู้จัดการกองทรัสต์ในลกัษณะ

ท านองเดียวกบั (ก) (ข) (ค) และ (ง) ข้างต้น หรือในลกัษณะอื่นอยา่งมีนยัส าคญัใน
ประการท่ีอาจเป็นเหตใุห้ทรัสตีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ 
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(2) เป็นหรือมีความเก่ียวข้องกบัผู้ที่จะจ าหน่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่
กองทรัสต์ในลกัษณะที่ท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัอสังหาริมทรัพย์ 
หรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้อยา่งอิสระ 
 

หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลงัจากการเข้ารับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ว่า ทรัสตีขาดความเป็น
อิสระตามข้อนี  ้ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมทัง้แสดงมาตรการที่
สมเหตสุมผลและน่าเช่ือถือว่าจะท าให้ทรัสตีสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระภายใน 15 (สิบ
ห้า) วนั นบัแต่วนัที่ปรากฏข้อเท็จจริงดงักล่าว และให้ด าเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้นัน้ เว้นแต่
ส านักงาน ก.ล.ต. จะมีค าสัง่เป็นอยา่งอื่น 
 

18.6.2 ทรัสตีจะกระท าการใดที่เป็นการขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ หรืออาจท าให้ทรัสตีขาดความ
เป็นอิสระมิได้ เว้นแตเ่ป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) เป็นธุรกรรมที่มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของธุรกรรมดงักลา่ว 

 
(2) ในกรณีที่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้องมีการเปิดเผย

ข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยบุคคลดังกล่าวไม่
คดัค้านหรือคดัค้านในจ านวนที่น้อยกว่าหลกัเกณฑ์ตามข้อ 13 แห่งสญัญานี ้และประกาศ 
สร. 27/2557 

 
18.6.3 ในกรณีที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ทรัสตีต้องด าเนินการให้มัน่ใจได้ว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเหมาะสม  โดยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรัสต์กบัทรัสตีให้รวมถึงการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) ทรัสตีต้องไมม่ีผลประโยชน์อื่นท่ีอาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ และหาก

มีกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้วา่มีกลไกที่จะท าให้
เช่ือมัน่ได้วา่ การบริหารจดัการกองทรัสต์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์และ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 
 

(2) กองทรัสต์จะไมเ่ข้าท ารายการใดที่อาจสง่ผลให้ทรัสตีไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 
เช่น การซือ้อสังหาริมทรัพย์จากบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีซึ่งอาจท าให้ทรัสตีไม่
สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการตรวจสอบและสอบทาน  (การท า Due Diligence) ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้อยา่งเป็นอิสระ เป็นต้น 

 
19 ผู้จัดการกองทรัสต์ 
 
19.1 การแตง่ตัง้และคา่ตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ 
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การแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ 
 
ทรัสตีตกลงแตง่ตัง้บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ และบริษัท 
ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด ตกลงรับเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยมีขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานีแ้ละกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง 
สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ และข้อตกลงอื่นระหวา่งผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ามี) 
 
ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ 
 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะได้รับค่าตอบแทนการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ตามสญัญานี ้โดยอตัรา
คา่ตอบแทนปรากฏตามเอกสารแนบ 7 สว่นหลกัเกณฑ์และวิธีการช าระคา่ตอบแทนให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์
ให้เป็นไปตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

 
19.2 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้จัดการกองทรัสต์ 

 
สิทธิ 

 
19.2.1 ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถร้องขอให้ทรัสตีช าระค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบ 7 ที่เก่ียวข้องกับ

กองทรัสต์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้เป็นรายธุรกรรม โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการช าระค่าใช้จ่าย
ดงักลา่วให้เป็นไปตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 
 

19.2.2 ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทรัสต์ได้ การเบิกจ่ายดงักลา่วกระท าได้เฉพาะ
กรณีที่เป็นการเบิกจ่ายจากบญัชีเพื่อการด าเนินงานประจ าวนั (petty cash) ภายใต้วงเงินตามที่ได้รับ
การอนุมตัิจากทรัสตี และให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดท าและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตี
เพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดงักลา่วได้ภายในระยะเวลาที่สมควร 

 
หน้าที่ 

 
19.2.3 ผู้จัดการกองทรัสต์มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ตามที่ระบไุว้ในสญัญานีห้รือตามที่

กฎหมาย หลกัเกณฑ์ และประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง 
 
19.2.4 ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการด าเนินธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต โดยต้องปฏิบตัิต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทัง้ต้อง
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ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง สญัญานี ้วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้กองทรัสต์ และ
มติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ตลอดจนข้อผกูพนัที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทนุ/
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) 
 

(2) มีเงินทนุที่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจในการปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญานีแ้ละความรับผิดชอบ
อนัอาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้อยา่งตอ่เนื่อง 
 

(3) เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมูลที่มีความส าคัญและเก่ียวข้องอย่างเพียงพอในการ
ตดัสนิใจลงทนุของผู้ลงทนุ โดยข้อมลูดงักลา่วต้องสื่อสารได้อยา่งชดัเจน ไม่บิดเบือน และไม่
ท าให้ส าคญัผิด 
 

(4) ไม่น าข้อมูลจากการปฏิบตัิหน้าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื่อ
ตนเองหรือท าให้เกิดความเสยีหาย หรือกระทบตอ่ผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ 
 

(5) ปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่มีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ต้องด าเนินการให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับการปฏิบตัิที่เป็น
ธรรมและเหมาะสม 
 

(6) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  พระราชบัญญัติทรัสต์  และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพที่ก าหนดโดยสมาคมที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ หรือองค์กรที่เก่ียวข้อง
กบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนโุลม และไม่สนบัสนนุ สัง่การ หรือให้
ความร่วมมือแก่บคุคลใดในการปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อก าหนดดงักลา่ว 

 
(7) ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที่ของทรัสตี หรือส านักงาน ก.ล.ต. ซึง่รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมลูที่อาจสง่ผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั หรือข้อมลูอื่นที่
ควรแจ้งให้ทราบ 

 
19.2.5 เพื่อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีระบบงานที่มีคณุภาพและสามารถรองรับงานในความ
รับผิดชอบได้อยา่งครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ สช. 29/2555 และแนวปฏิบตัิของส านักงาน 
ก.ล.ต. ในการจัดการกองทุนและทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศอื่นที่เก่ียวข้องตามที่ ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 
19.2.6 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
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(1) การดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทุน การ
กู้ยืมเงินและก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าท าสญัญา และการด าเนิน
กิจการต่างๆ เพื่อกองทรัสต์ ทัง้นี  ้ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขเท่าที่สญัญานี ้
และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ระบไุว้ 
 

(2) หน้าที่การจัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56 และ
มาตรา 57 แหง่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และข้อมลูอื่นตามที่ก าหนดในสญัญานี ้
 

(3) หน้าที่การจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดที่อาจเกิดขึ น้จากการด าเนินธุรกิจหรือการ
ปฏิบัติงานของตนในฐานะเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของตน ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 
ในวงเงินประกนัภยัที่เพียงพอและเหมาะสม แตท่ัง้นี ้ไมร่วมถึงความรับผิดต่อบคุคลภายนอก
ที่ เกิดจากการที่ ผู้จัดการกองทรัสต์  กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของ ผู้จัดการ
กองทรัสต์มีเจตนากระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกนัน้ หรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง
จนเป็นผลละเมิดตอ่บคุคลภายนอกนัน้ 
 

(4) ในการท าธุรกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

 
(ก) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการจ าหน่าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้า

ท าสญัญาที่เก่ียวเนื่องกบัอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกองทรัสต์เป็นไปอยา่งถกูต้องและ
มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 
 

(ข) ด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไป
อยา่งเหมาะสม โดยอยา่งน้อยต้องมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 
 การประเมินความพ ร้อมของตนเองในการบ ริหารการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์นัน้ๆ ก่อนรับเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุน
เพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ดงักลา่วเพื่อกองทรัสต์ แล้วแตก่รณี 
 

 การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน 
(การท า due diligence) อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความ
เสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดจากการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์นัน้ๆ พร้อม
ทัง้จดัให้มีแนวทางการบริหารความเสีย่งด้วย ทัง้นี ้ความเสีย่งดงักลา่ว ให้
หมายความรวมถึงความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหรือก่อสร้าง
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อสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสีย่งที่อาจเกิดจากการก่อสร้างลา่ช้า 
และการไมส่ามารถจดัหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้ เป็นต้น 

 
(5) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดในสญัญานี ้

โดยกรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ สามารถเป็นผู้ รับมอบฉันทะ (proxy) จากผู้ ถือ
ห น่ ว ย ท รั ส ต์ เ พื่ อ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ 
หน่วยทรัสต์ได้ ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระของ ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ อาจก าหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ โดยที่ในการประชุมนัน้ไม่มีวาระใดที่ ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
ในวาระการประชมุทีผู้่จัดการกองทรัสต์อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อาจก าหนดให้
กรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  
 

นอกจากนี ้ในวาระการประชุมที่ทรัสตีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อาจ
ก าหนดให้กรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้จัดการกองทรัสต์เป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(6) ในกรณีที่มีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษา หรือค าแนะน าเก่ียวกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และการจดัการอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 
(ก) ด าเนินการให้ที่ปรึกษาแจ้งการมีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณา 

 
(ข) มิให้ที่ปรึกษาผู้ที่มีสว่นได้เสียในเร่ืองที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้า

ร่วมพิจารณาในเร่ืองนัน้ 
 

(7) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จดัท าและจดัเก็บข้อมลูและเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ในการบริหาร
จัดการ การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ โดยเมื่อทรัสตีจะ
ตรวจสอบการจดัการในเร่ืองใด ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและน าสง่ข้อมลู
และเอกสารหลักฐาน  รวมทัง้ให้เข้าไปตรวจสอบในสถานที่ตัง้ของอสังหาริมทรัพย์

ตามที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้มัน่ใจได้วา่ ผู้จัดการกองทรัสต์ไมไ่ด้
ปฏิบัติ ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือข้อก าหนดของสัญญานี  ้หรือไม่รักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

 
(8) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จัดท าและจดัสง่ข้อมลูเอกสารต่างๆ เก่ียวกับการจดัโครงสร้าง

รายได้ของกองทรัสต์ วิธีการจดัหาและจดัเก็บรายได้ คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่สามารถเรียกเก็บจาก
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กองทรัสต์สญัญาที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ท าในนามกองทรัสต์กบับริษัทหรือบคุคลต่างๆ 
ให้แก่ทรัสตี นอกจากนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีต้องประสานงานและท าข้อตกลง
เก่ียวกับลกัษณะของข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการท าธุรกรรม  และรายงานต่างๆ 
รวมทัง้ความถ่ีและระยะเวลาที่ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องน าส่งข้อมูลและเอกสารดังกล่าว
ให้แก่ทรัสตี  ทัง้นี  ้เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ 

 
(9) ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ใน

สญัญานี ้พระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

 
(10) ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะให้บุคคลอื่นรับด าเนินการในงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของตน ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องคัดเลือกผู้ รับด าเนินการด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการด าเนินการของผู้ รับด าเนินการด้วย  ทัง้นี ้
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการมอบหมายงานต้องไมม่ีสาระที่ขดัหรือแย้งกบัประกาศ สช. 29/2555 

 
(11) ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ปลอ่ยเช่าอสังหาริมทรัพย์ทัง้หมดของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ เช่า

รายเดียว ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องมีระบบในการคัดเลือกและติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบตัิงานของผู้ เช่ารายเดียวนี ้ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ผู้ เช่ารายเดียวนีจ้ะสามารถจ่ายค่าเช่า
ให้แก่กองทรัสต์ได้ครบถ้วนตามเง่ือนไขของสญัญาเช่าและรายได้ไม่ร่ัวไหลอนัอาจท าให้
กองทรัสต์ไมไ่ด้รับผลตอบแทนอยา่งเต็มที่ตามที่กองทรัสต์พงึได้รับ 

 

(12) ในกรณีที่กองทรัสต์จะมีการออกหุ้ นกู้  ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการใดๆ เพื่อให้
กองทรัสต์สามารถปฏิบตัิให้เป็นไปตามเง่ือนไขภายหลงัการอนญุาตตามประกาศเก่ียวกับ
การอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหมข่องกองทรัสต์ด้วย 

 

(13) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ติดตามการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การท า
รายงานกระจายยอดสทิธิประโยชน์ และการด าเนินงานอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว โดย
ให้เป็นคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ และอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นด าเนินการแทนได้ 
 

ความรับผิด 
 

19.2.7 ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์บริหารจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญานี  ้สญัญา
แต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ และต้องรับผิดอย่างไม่มีข้อจ ากัดความรับผิดในกรณีที่ ผู้จัดการ
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กองทรัสต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่
เก่ียวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ ซึง่รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

 
19.2.8 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในค่าปรับหรือ

คา่เสียหายใดๆ ท่ีเกิดแก่กองทรัสต์อนัเนื่องมาจากการท่ีผู้จัดการกองทรัสต์กระท าผิดหน้าที่ของตน
ไมว่า่ด้วยประการใดๆ 
 

19.2.9 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้แก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือบุคคลใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ หากผู้จัดการกองทรัสต์ได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเยี่ยงผู้มี
วิชาชีพ รวมทัง้ด้วยความช านาญโดยปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และเป็นไปตามสญัญานี  ้ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้
เพิ่มเติมแก่ผู้ลงทนุ (ถ้ามี) 
 
ในการนี  ้แม้ ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง ผู้จัดการกองทรัสต์ยงัมีหน้าที่ด าเนินการเรียกร้องต่อผู้ที่ก่อให้เกิดความ
เสยีหายแก่กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เพื่อให้กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้รับชดเชยความ
เสยีหายตามความเป็นจริง 
 

19.2.10 ในการปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้แก่
กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือบุคคลใดๆ จากการกระท า หรือการงดเว้นกระท าการใดๆ 
ของทรัสตี หากว่าผู้จัดการกองทรัสต์ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และเป็นไปตามสัญญานี  ้และ
พระราชบัญญัติทรัสต์ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้องแล้ว 

 
ในกรณีเช่นวา่ ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกร้องโดยตรงตอ่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีชดเชยเยียวยาความ
เสยีหายที่เกิดขึน้ให้แก่กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามความเป็นจริง 

 
19.3 การเปลีย่นแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ 

 
19.3.1 เหตใุนการเปลีย่นแปลงผู้จดัการกองทรัสต์มีดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) ผู้จัดการกองทรัสต์ลาออกตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 19.3.3 แห่ง

สญัญานี ้
 

(2) ผู้จดัการกองทรัสต์ถกูถอดถอนจากการท าหน้าที่เมื่อปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้
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(ก) เมื่อปรากฏวา่ผู้จัดการกองทรัสต์มิได้จดัการกองทรัสต์ตามหน้าที่ให้ถกูต้อง และ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี  ้สัญญาแต่งตั ง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ 

พระราชบัญญัติทรัสต์ หรือประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศที่
เก่ียวข้องอื่นใด และการไม่ปฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นการก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อกองทรัสต์ และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาแก้ไข
ความเสียหายนัน้ได้ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

 
(ข) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้จัดการกองทรัสต์มีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ใน

หมวด 1 หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในหมวด  2 ตามประกาศ สช. 
29/2555 และไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ของส านักงาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตัิตามค าสัง่แต่
ไมส่ามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 
(ค) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของส านักงาน 

ก.ล.ต. สิน้สดุลง และผู้จัดการกองทรัสต์ไมไ่ด้รับการตอ่อายกุารให้ความเห็นชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่สามารถแก้ไขได้
ภายใน 90 (เก้าสบิ) วนั 

 
(3) ส านักงาน ก.ล.ต. สัง่เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ หรือสัง่พกัการ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์เป็นเวลาเกินกว่า 90 (เก้าสิบ) วนั ตามประกาศ สช. 
29/2555 
 

(4) ผู้จัดการกองทรัสต์สิน้สภาพนิติบุคคลหรือช าระบัญชี หรือถูกพิทกัษ์ทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น
ค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไมก็่ตาม 

 
19.3.2 วิธีการเปลีย่นแปลงผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่

 
(1) กรณีปรากฏเหตใุนการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 19.3.1 (1) 

ข้อ 19.3.1 (2) (ข) หรือ (ค) หรือ 19.3.1 (3) หรือ 19.3.1 (4)  ให้ทรัสตีเป็นผู้มีอ านาจใน
การถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์โดยไมต้่องมีการขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามข้อ 16.8.2 (6) 
โดยในการด าเนินการแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่ให้ทรัสตีขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อ
แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมภ่ายใน 60 (หกสบิ) วนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหตตุามที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 19.3.1 (1) หรือ ข้อ 19.3.1 (2) (ข) หรือ (ค) หรือ 19.3.1 (3) หรือ 19.3.1 (4) 
และแต่งตัง้บุคคลที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที่ได้รับ
มติ ทัง้นี  ้ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ตามวิธีการ
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ดงักลา่ว ให้ทรัสตีด าเนินการแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมไ่ด้เองโดยค านึงถึงประโยชน์
ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวมตามระยะเวลาที่จ าเป็นและสมควร 

 
กรณีปรากฏเหตุในการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ตามข้อ 19.3.1 (2) (ก) ให้ทรัสตี
เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์ 
และในการแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 (หกสิบ) วนันบัแต่วนัที่ปรากฏเหตุ
ตามข้อ 19.3.1 (2) (ก) และแต่งตัง้บุคคลที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน  30 
(สามสิบ) วนันบัแต่วนัที่ได้รับมติ ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอมติเพื่อถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์และ
แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมแ่ล้วแตไ่มส่ามารถด าเนินการแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ราย
ใหมต่ามวิธีการดงักลา่ว ให้ทรัสตีด าเนินการถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์รายเดิม และแตง่ตัง้
ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ได้เองโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
ตามระยะเวลาที่จ าเป็นและสมควร 

 
การถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์ ให้มีผลเมื่อทรัสตีบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์
และทรัสตีไมต้่องรับผิดชดใช้คา่เสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้กบัผู้จัดการกองทรัสต์เพราะการถอด
ถอนผู้จดัการกองทรัสต์ โดยอาศยัเหตตุามสญัญานี  ้และ/หรือ ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ 
ตลอดจนประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
(2) ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ทรัสตี หรือผู้ จัดการ

กองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าว
รวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรับรองความถกูต้องครบถ้วนของสิ่งที่สง่มอบให้ทรัสตี
หรือผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมด้่วย 

 
19.3.3 การลาออกจากการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

 
หากผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์ที่จะลาออก ให้แจ้งการลาออกเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดย
การเผยแพร่ข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์และทรัสตีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
120 (หนึง่ร้อยยี่สบิ) วนั ก่อนวนัท่ีก าหนดให้การลาออกมีผลใช้บงัคบั และในระหวา่งที่การลาออกยงัไม่
มีผลใช้บงัคบันัน้ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ทรัสตีในการแต่งตัง้บุคคล
ใหม่ (ซึ่งมีคุณสมบตัิและได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ราย
ใหม่ของกองทรัสต์แทนที่ผู้ จัดการกองทรัสต์รายเดิม โดยในระหว่างที่ทรัสตียังไม่สามารถแต่งตัง้
ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้นัน้ ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายเดิมท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าผู้ จัดการ
กองทรัสต์รายใหมจ่ะสามารถเข้าปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ได้อยา่งสมบรูณ์ตามสญัญานี ้
 

19.3.4 การด าเนินการกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
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ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ทรัสตีจดัการกองทรัสต์ตาม
ความจ าเป็นเพื่อป้องกัน  ยับยัง้ หรือจ ากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้ปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการกองทรัสต์แทน
ในระหวา่งนีไ้ด้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 18.2.9 (8) แหง่สญัญานี ้
 

19.3.5 หน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ภายหลงัสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์สิน้สดุลง 
 
สญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์สิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ยังคงมีหน้าที่
ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) ส่งมอบงาน ระบบงาน รายช่ือลูกค้า บัญชี เอกสาร และข้อมูลใดๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติ

หน้าที่เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความลับทางการค้าหรือไม่ก็ตามให้แก่ 
ทรัสตี และ/หรือ ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ตลอดจนด าเนินการใดๆ ตามที่ทรัสตีร้องขอ
ตามสมควรเพื่อให้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมส่ามารถเข้าปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์
ได้อยา่งตอ่เนื่องเพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 
 

(2) ด าเนินการอื่นใดตามสมควรเพื่อให้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่าง
ตอ่เนื่องตามสญัญานี ้ซึ่งรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสอืเพื่อรับรองความถกูต้องครบถ้วน
ของสิง่ที่สง่มอบให้ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมด้่วย 

 
19.4 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

 
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ตามสญัญานี  ้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ใช้ความรอบคอบและ
ระมัดระวังในการด าเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ โดยให้ด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

 
19.4.1 ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องไมม่ีผลประโยชน์อื่นท่ีอาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ และ

หากมีกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไก
ที่สามารถรองรับให้การจัดการกองทรัสต์ด าเนินไปในลกัษณะที่เป็นธรรม  ไม่เป็นการเอาเปรียบ
กองทรัสต์ และเป็นไปตามประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 14/2555 
 

19.4.2 ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์มีการจดัการกองทรัสต์อื่นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ที่ขอ
อนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ ต้องไมเ่ป็นประเภทเดียวกบัทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อื่นนัน้  

 
20 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
 
20.1 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
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คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ได้ต้องเป็นคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรที่
ได้ก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนและแบบแสดงรายการข้อมลู ซึง่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์โดยตรง 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการใดๆ  เพื่อการก่อตัง้ทรัสต์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจะ
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ได้ไมเ่กินอตัราที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 7  
 
ในการก าหนดคา่ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่คูส่ญัญาที่เก่ียวข้องตกลงกนัในแต่
ละคราวซึง่แยกต่างหากออกจากสญัญานี  ้และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักลา่วยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มซึ่ง
กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบในภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีที่เก่ียวข้อง 

 
20.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 
20.2.1 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ได้แก่ 

 
(1) คา่ธรรมเนียมการโอนเงินให้เป็นไปตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (ถ้ามี) 

 
(2) คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

 
(3) คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์ ให้เป็นไปตาม

อตัราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 
 

(4) คา่ธรรมเนียมประเภทอื่นๆ 
 
(ก) คา่ธรรมเนียมในการจดแจ้งการจ าน าหน่วยทรัสต์กบันายทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้

เป็นไปตามอตัราที่ทรัสตี และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 
 

(ข) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์หรือนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 
ให้เป็นไปตามที่จ่ายจริง 

 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ในข้อนี  ้เป็นอตัราที่ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั ซึง่จะเรียกเก็บตามจริง 

 
20.3 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมและหรือคา่ใช้จ่าย 
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20.3.1 ผู้จัดการกองทรัสต์มีสทิธิในการเพิ่ม ลด หรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมภายใต้อตัราที่ระบไุว้ในข้อ 20 โดย
ไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาฉบบันี ้หากคา่ธรรมเนียมภายหลงัการเพิ่ม ลด หรือยกเว้น ไมเ่กิน
อตัราสงูสดุที่ระบไุว้  

 
20.3.2 ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะเพิ่มค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากอัตราสูงสุด

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 20 ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานีโ้ดยต้องได้รับมติ
ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดในข้อ 16 แหง่สญัญานี ้
 

20.3.3 กรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ ส านกังานของผู้จัดการกองทรัสต์และสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนการขายที่ใช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์  ทัง้นี  ้ในการ
เปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องแจ้งให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายนัน้ 

 
21 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา 
 
21.1 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานีต้้องไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้กองทรัสต์  และบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจ
แหง่กฎหมายดงักลา่ว 
 

21.2 การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานีใ้นเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 16.8.2 (7) แห่งสญัญานี ้เว้นแต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามค าสัง่ของส านักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 21 แหง่พระราชบัญญัติทรัสต์ 
 

21.3 กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานีใ้นประเด็นท่ีไมก่ระทบสทิธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เห็นโดยชดัแจ้ง คูส่ญัญาสามารถท าความตกลงเห็นชอบร่วมกนัได้โดยไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

21.4 การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานีก้รณีมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือค าสัง่ 
 
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หนงัสือเวียน ค าผ่อนผนั ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง 
แก้ไข หรือเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อันท าให้ต้องมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสญัญานี  ้คู่สญัญาจะต้องเข้าท าความตกลงเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสญัญานีไ้ด้เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ที่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่วโดยไม่ต้องขอ
มติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

21.5 การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานีก้รณีอื่นๆ โดยทัว่ไป 



85 

 
21.5.1 หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานีใ้นกรณีอื่นใดอันจะเป็นคุณต่อกองทรัสต์และผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์มากกว่าข้อตกลงและเง่ือนไขเดิม ไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยัส าคัญ 
และทรัสตีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเร่ืองที่ขอแก้ไขนัน้ ให้ทรัสตีมีอ านาจในการแก้ไข 
เปลีย่นแปลง เพิ่มเติมสญัญานีไ้ด้ตามที่เห็นสมควร โดยไมจ่ าต้องขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ อยา่งไรก็
ดี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสญัญาที่เป็นการแก้ไขในสาระส าคญัของสญัญานี  ้จะต้องไม่เพิ่ม
ภาระให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือท าให้สทิธิเรียกร้องใดๆ ของผู้จัดการกองทรัสต์ที่มีอยูแ่ตเ่ดิมเสีย
ไป เว้นแตก่ารแก้ไขในสาระส าคญัดงักลา่วจะได้รับความยินยอมจากผู้จัดการกองทรัสต์ 
 

21.5.2 กรณีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ หากเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
ประเภททรัพย์สิน หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกั รวมถึง
หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่
เก่ียวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์ (ถ้ามี) ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง และ
ตามที่ก าหนดในสัญญานี ้ให้คู่สัญญามีอ านาจในการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียด
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ในสญัญานีไ้ด้โดยไม่จ าต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง และไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในทางที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์ ทัง้นี ้การ
แก้ไข เปลีย่นแปลง เพิ่มเติมดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี 

 
22 การเลิกกองทรัสต์ 
 

เมื่อปรากฏเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ทรัสตีจะเลกิกองทรัสต์ 
 
22.1 เมื่อจ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 (สามสบิห้า) ราย 

 
22.2 เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินหลัก และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
(เจ็ดสบิห้า) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ ภายใน 1 (หนึง่) ปีนบัแต่วนัที่จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินหลัก
ดงักลา่ว 
 

22.3 กรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการเป็น
ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด นับแต่วนัที่การปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิมสิน้สดุ และทรัสตีได้ใช้ความพยายามอยา่งดีที่สดุในการขอมติของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมแ่ล้วแต่ยงัไม่สามารถแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ได้ ใน
กรณีดงักลา่วนี ้ให้ทรัสตีขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการเลกิกองทรัสต์ 
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22.4 เมื่อมีเหตตุ้องเปลีย่นแปลงทรัสตีแตม่ิอาจแตง่ตัง้ทรัสตีรายใหม ่เพราะมีเหตอุนัมิอาจหลกีเลีย่งได้ และผู้มีสว่นได้
เสยีได้ร้องขอตอ่ศาลให้มีการแตง่ตัง้ทรัสตีรายใหมแ่ล้ว แตม่ิอาจแตง่ตัง้ได้ 
 

22.5 เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้เลกิกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในสญัญานี ้
 

22.6 ในกรณีที่มีการควบรวมกองทรัสต์กบักองทรัสต์อื่น และกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนดให้มีการเลกิกองทรัสต์ 
 

22.7 เหตอุื่นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
23 การรวบรวม จ าหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเมื่อกองทรัสต์สิน้สุด 
 

เมื่อกองทรัสต์สิน้สดุลง ให้ทรัสตีด าเนินการช าระบญัชีเองหรือจดัให้มีผู้ช าระบญัชีเพื่อท าหน้าที่ช าระสะสาง
หนีส้นิและคา่ใช้จ่ายให้เป็นไปตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการรวบรวม จ าหนา่ย และจดัสรรทรัพย์สนิ 

 
(2) คา่ธรรมเนียม คา่ภาษีอากรท่ีต้องช าระและที่ค้างช าระ 
 
(3) ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา 29 หรือมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินคดีของผู้ ถือหน่วยท รัสต์ตามมาตรา  44 วรรคสาม  มาตรา  45 หรือมาตรา  46 แห่ง
พระราชบัญญัติทรัสต์ และคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องมาจากการจดัการกองทรัสต์ทีท่รัสตีมี
สทิธิเรียกเอาจากกองทรัสต์ได้โดยชอบตามกฎหมาย และคา่ตอบแทนทรัสตี 

 
(4) หนีอ้ยา่งอื่น 

 
ในกรณีที่ทรัพย์สินในกองทรัสต์มีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือช าระหนีใ้นล าดับใดจนครบ  
ให้ทรัสตีช าระหนีใ้นล าดบันัน้โดยเฉลีย่ตามสว่นของมลูหนี ้
 
ในกรณีที่เมื่อได้หกัคา่ใช้จ่ายและช าระหนีต้ามวรรคหนึง่แล้ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สนิคงเหลอื ให้ทรัสตีจดัสรร
สว่นท่ีคงเหลอืให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 
ทัง้นี ้หากกองทรัสต์สิน้สดุลงเนื่องจากทรัสตีเลกิกิจการ ช าระบญัชี หรือล้มละลาย และไมส่ามารถแตง่ตัง้ทรัสตี
รายใหม่เพราะมีเหตุอนัมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์ ให้ผู้ช าระบญัชี 
หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วแต่กรณีเป็นผู้ ท าหน้าที่แทนทรัสตีในการรวบรวม จ าหน่าย หรือจัดสรร
ทรัพย์สนิจนเสร็จสิน้ 
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24 ค าบอกกล่าว 
 
เว้นแตส่ญัญานีจ้ะระบเุป็นอย่างอื่น ค าบอกกลา่วใดๆ ท่ีต้องสง่ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ จะต้องสง่ ณ สถานที่อยู่
ดงัที่ระบไุว้ข้างลา่ง หรือสถานที่อื่นตามที่คู่สญัญาจะได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ค าบอกกลา่วนัน้อาจ
สง่ด้วยตนเอง พนกังานสง่เอกสาร โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโทรสาร โดยการสง่ค าบอกกลา่วให้ถือวา่มี
ผล 
 

24.1 ภายในวนัที่ก าหนดในใบตอบรับทางไปรษณีย์หรือใบรับที่เป็นลายลกัษณ์อักษรอื่นในกรณีที่มีการส่ง    ทาง
ไปรษณีย์ หรือ  

 
24.2 นบัแตเ่วลาที่ไปถึง หากสง่ด้วยตนเอง พนกังานสง่เอกสาร หรือโดยโทรสาร  
 

ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีการส่งค าบอกกลา่วให้ปฏิบตัิตามสญัญาหรือบอกกล่าวเลิกสญัญาฉบบันี ้ให้คู่สญัญาฝ่ายที่
ประสงค์จะบอกกลา่วสง่ค าบอกกลา่วโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 
หากสง่ให้กบัผู้ก่อตัง้ทรัสต์/ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ช่ือ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั  
ที่อยู ่ เลขที่ 2922/155-156 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบาง

กะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์  02-308-2022 
โทรสาร 02-308-2022 
บคุคลที่ติดตอ่ กรรมการผู้จดัการ 

 
หากสง่ให้กบัทรัสตี 
ช่ือ  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
ที่อยู ่ เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชัน้ 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขต

จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์  02-949-1500 
โทรสาร 02-949-1513 
บคุคลที่ติดตอ่ กรรมการผู้อ านวยการ 

 
หากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการเปลี่ยนสถานที่อยู่ คู่สญัญาฝ่ายนัน้ต้องแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ลว่งหน้าเป็นหนงัสือภายใน 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัที่ย้ายหรือเปลีย่นแปลงสถานที่อยู่ ในกรณีเช่นนี ้คู่สญัญาฝ่ายที่
ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่จะสง่ค าบอกกล่าวให้แก่คู่สญัญาฝ่ายที่แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ตาม
รายละเอียดที่ได้รับแจ้งดงักลา่ว 
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25 ข้อสัญญาที่เป็นโมฆะไม่กระทบข้อสัญญาที่สมบูรณ์ 
 

หากมีข้อสญัญาหรือข้อก าหนดข้อใดข้อหนึ่งภายใต้สญัญานีท้ี่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบรูณ์ หรือไมม่ีผลบงัคบัใช้ได้
ตามกฎหมาย ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สญัญาตกลงให้ข้อสญัญาหรือข้อก าหนดอื่นในสญัญานีย้งัคงมีผล
สมบูรณ์และผกูพันคู่สญัญาได้ตามกฎหมาย เสมือนหนึ่งว่าไม่มีสว่นที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือส่วนที่ไม่อาจ
บงัคับได้ตามกฎหมายอยู่ในสญัญานี  ้และคู่สญัญาตกลงร่วมกันแก้ไขข้อความหรือข้อตกลงที่เป็นโมฆะ  ไม่
สมบรูณ์ หรือไม่มีผลบงัคบัใช้ให้สมบรูณ์และสอดคล้องกบับทบญัญัติแหง่กฎหมายและวตัถุประสงค์ของสญัญา
ฉบบันี ้
 

26 ข้อตกลงที่ขัดหรือแย้งกับสัญญาฉบับนี ้
 

ในกรณีที่มีข้อตกลง เนือ้หา หรือข้อสญัญาอื่นใดที่ขดัหรือแย้งกบัข้อก าหนดในสญัญาฉบบันี ้ให้ถือเอาข้อก าหนด
ในสญัญาฉบบันีเ้ป็นส าคญั โดยให้ข้อก าหนดในสญัญาฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้เหนือข้อตกลง เนือ้หาหรือข้อสญัญา
ที่ขดัหรือแย้งดงักลา่ว  
 

27 การใช้สิทธิของคู่สัญญา 
 

การก าหนดเวลาหรือการขยายเวลาเพื่อให้คูส่ญัญาฝ่ายหนึง่กระท าการตามหน้าที่และความผกูพนัตามสญัญานี ้
หรือเพื่อแก้ไขการผิดสญัญาใดๆ มิให้ถือวา่เป็นการสละสทิธิของคูส่ญัญาฝ่ายที่ก าหนดเวลาหรือขยายเวลาให้ 

 
ทัง้นี ้การสละสทิธิที่มีผลสมบรูณ์จะต้องกระท าโดยชดัแจ้งเป็นหนงัสือและบอกกลา่วไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่าย การ
ก าหนดเวลาหรือการขยายเวลา หรือการสละสิทธิอาจเป็นไปและขึน้อยู่กับเง่ือนไขที่ทรัสตีก าหนด และจะไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของทรัสตีที่ได้มีอยู่ก่อน เว้นแต่จะได้บอกกลา่วอย่างชดัแจ้งพร้อมกบัการเปลี่ยนแปลง
ของเวลา การตอ่เวลา หรือการสละสทิธิดงักลา่ว 
 

28 กฎหมายที่ใช้บังคับ/การระงบัข้อพิพาท 
 

28.1 สญัญานีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย  
 
28.2 ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ท่ีเกิดจากหรือที่เก่ียวกับสญัญานีซ้ึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่าง

คูส่ญัญาให้น าเสนอตอ่ศาลที่มีเขตอ านาจ อยา่งไรก็ตาม คูส่ญัญาอาจตกลงกนัท่ีจะระงบัข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง
ดงักลา่วโดยวิธีการทางอนญุาโตตลุาการแทนการเสนอตอ่ศาลที่มีเขตอ านาจ 
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สญัญานีท้ าขึน้ 2 (สอง) ฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายได้อา่นสญัญาและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ครบถ้วนและมีเจตนาผกูพนั และปฏิบตัิตามสญัญานี ้จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัพร้อมทัง้ประทบัตรา (ถ้ามี) และเก็บไว้
ฝ่ายละหนึง่ฉบบั 

 

 
ผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ 
บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด  
 
 
    

 
 
    

 (    )   (    )  
  

พยาน  
 
 
    

 

 (    )   
  

ทรัสตี 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

 

 
 
    

 
 
    

 (    )   (    )  
  

พยาน  
 
 
    

 

 (    )   
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการถอืหุ้นและโครงสร้างการบริหารจัดการ 

ของผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ 

 
บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ของ
กองทรัสต์ เป็นบริษัทจ ากัดซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยมีทุนจดทะเบียนซึ่ง
เรียกช าระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 1,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 10 บาท มี
วตัถุประสงค์หลกัเพื่อปฏิบตัิหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ และมีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ เป็นจ านวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด  

 
สรุปข้อมูลส าคัญของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที่ 2922/155-156 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 4 ถนนเพชรบรีุตดั

ใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
เลขทะเบียนบริษัท 0105559070318 
โทรศัพท์ 02-308-2022 
โทรสาร 02-308-2022 
Website www.cireit.com 
Email info@cireit.com 
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 
ทุนช าระแล้ว 10,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว 1,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท 
ลักษณะและขอบเขตการด าเนิน
ธุรกิจ 

ท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
(REIT Manager) 

ผู้ถอืหุ้นใหญ่ (สดัส่วนการถอืหุ้น) บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (ร้อยละ 99.99) 
รายชื่อกรรมการ  1. นางวิไล อินทกลู  

2. นายวรสทิธิ อิสสระ  
3. นายไทรมัน่ ลญัฉน์ดี 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม นางวิไล อินทกูล และนายวรสิทธิ อิสสระ ลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญับริษัทฯ 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  
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ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ  

รายชื่อ จ านวนหุ้นที่ถอื (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 999,998 99.9998 
นางวิไล อินทกลู 1 0.0001 

นายวรสทิธิ อิสสระ 1 0.0001 
รวม 1,000,000 100.00 

โครงสร้างการจัดการ 

ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 ในการจดัโครงสร้างองค์กร บริษัทฯ ยึดหลกัการในการแบง่หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่
ละหนว่ยงานอย่างชดัเจน แตล่ะฝ่ายงานมีความเป็นอิสระ เป็นระบบ สอดคล้องตอ่หลกัความไว้วางใจและหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี ค านึงถึงการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ของการทุจริต ฉ้อฉล ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถจัดการลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ก่อนประโยชน์ของบริษัทฯ เอง และเพื่อปอ้งกนัการร่ัวไหลของข้อมลู หรือการกระท าที่ผิดกฎหมาย และความ
สอดคล้องกบัสภาพ ขนาด และความซบัซ้อนของการท าธุรกิจของบริษัทฯ 

 

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วยสายงานหลกั 4 ฝ่ายงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ
และนกัลงทนุสมัพนัธ์ ฝ่ายการเงินและธุรการ และฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงาน ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัทฯ 

Board of Directors 

 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

Asset Management 

 

 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 Business Development  

 & Investor Relation 

 

 

ฝ่ายการเงินและธุรการ 

Finance & Administration 

 

ฝ่ายก ากบัการปฏบิตัิงาน 

Compliance  

 

 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

Internal Auditor 

 

 

รายงานตอ่กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้จดัการ 

Managing Director 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดบัญชทีรัพย์สินกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  

(1) ที่ดนิ 

ที่ดินที่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิครอบครอง ตัง้อยูท่ี่ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต ซึง่มีพืน้ที่ประมาณ 

21 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา ประกอบไปด้วย หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (“น.ส. 3 ก.”) จ านวนรวม 16 ฉบบั โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ล าดับที่ น.ส. 3 ก.เลขที่ เลขที่ดนิ ระวางภเูก็ต
หมายเลข 

เนือ้ที่ โดยประมาณ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1. 321 2 4624I 10-3-64.7 

2. 350 4 4624I 1-3-97.1 

3. 1725 27 4624I 0-2-19.9 

4. 1726 28 4624I 0-2-24.8 

5. 1727 29 4624I 0-2-31.4 

6. 1731 33 4624I 0-3-25.2 

7. 1771 14 4624I 0-1-62 

8. 1773 16 4624I 0-1-60 

9. 1915 44 4624I 0-0-52 

10. 1827 43 4624I 0-1-18 

11. 1828 44 4624I 0-1-45 

12. 1829 45 4624I 0-1-25 

13. 1858 48 4624I 0-2-41.8 

14. 1860 20 4624I 1-0-49.8 

15. 1864 28 4624I 1-3-11.3 

16. 1888 54 4624I 0-3-27 

   รวมทัง้หมด 21-2-55 
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(2) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

อาคาร และสิง่ปลกูสร้างใด ๆ ซึง่ได้ปลกูสร้างในท่ีดินทีก่องทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ มีสทิธิครอบครอง เป็นอาคาร และสิง่

ปลกูสร้างท่ีกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมสทิธ์ิ รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียง อาคารท่ีพกัแบบพลูวิลลา่ อาคารสิง่อ านวย

ความสะดวก อาคารต้อนรับ ร้านอาหาร อาคารสปา สนามเทนนิส อาคารสว่นซอ่มบ ารุง และอาคารท่ีพกัพนกังาน ทัง้นี ้ให้

รวมถงึระบบตา่ง ๆ และสิง่ติดตัง้ตรึงตรา สิง่อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ และสว่นควบของอาคารดงักลา่ว และ

อสงัหาริมทรัพย์อ่ืนใดซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  และได้ใช้ในการด าเนินกิจการของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ

ครัง้แรกอยูใ่นปัจจบุนั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

(ก) อาคารท่ีพกัแบบพลูวิลลา่ จ านวน 38 หลงั แบง่เป็นประเภท Pool Villa, Family Suite, และ Luxury Villa 

โดยขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยมตีัง้แตป่ระมาณ 177 ถึง 394 ตารางเมตร รวมเนือ้ที่ประมาณ 10,543 ตาราง

เมตร 

(ข) อาคารต้อนรับและห้องอาหาร (Baba Reception) จ านวน 1 หลงั รวมเนือ้ที่ประมาณ 1,245.65 ตาราง

เมตร 

(ค) อาคารสปา จ านวน 1 หลงั รวมเนือ้ที่ประมาณ 2,109.70 ตารางเมตร 

(ง) อาคาร Pool Club และห้องพกัโรงแรม (จ านวน 7 ห้อง) จ านวน 1 หลงั รวมเนือ้ที่ประมาณ 2,749.85 

ตารางเมตร 

(จ) อาคารบ้านพกัคนงาน จ านวน 1 หลงั รวมเนือ้ที่ประมาณ 327.43 ตารางเมตร 

(ฉ) อาคารสว่นซอ่มบ ารุง (M&E) และบ้านพกัคนงาน จ านวน 1 หลงั รวมเนือ้ที่ประมาณ 1,129.90 ตาราง

เมตร 

(ช) อาคารฟิตเนสและสนามเทนนิส จ านวน 1 หลงั รวมเนือ้ที่ประมาณ 1,940.40 ตารางเมตร 

 

(3) สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการของทรัพย์สินที่ลงทุนครัง้แรก 
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เอกสารแนบ 5  
รายละเอียดบัญชทีรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

1. โครงการโรงแรมส่วนที่ 2   

(1) ที่ดนิ 

ที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้โครงการโรงแรมสว่นท่ี 2 เป็นท่ีดินที่บริษัท ชาญอสิสระ เรสซิเดนซ์ จ ากดั มีสทิธิครอบครอง 

ตัง้อยูท่ี่ต าบลวชิิต อ าเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต ซึง่มีพืน้ท่ีประมาณ 5 ไร่ 1 งาน 7.3 ตารางวา ประกอบไปด้วย  

น.ส. 3 ก. จ านวนรวม 1 ฉบบั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 

ล าดับที่ น.ส. 3 ก.เลขที่ เลขที่ดนิ ระวางภเูก็ต
หมายเลข 

เนือ้ที่โดยประมาณ  
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1.  349 3 4624I 5-1-7.3 

 

(2) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

อาคาร และสิง่ปลกูสร้าง ๆ ใด ๆ ซึง่ได้ปลกูสร้างในท่ีดินซึง่เป็นท่ีตัง้โครงการโรงแรมสว่นท่ี 2 เป็นอาคาร และสิง่

ปลกูสร้างท่ีบริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จ ากดั มีกรรมสทิธ์ิ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง อาคารท่ีพกัแบบพลูสวีท

และเพนท์เฮ้าส์ รวมถงึพืน้ท่ีสว่นอ านวยความสะดวก สว่นต้อนรับ ร้านอาหาร และสระว่ายน า้ ทัง้นี ้ให้รวมถงึ

ระบบตา่ง ๆ และสิง่ตดิตัง้ตรึงตรา สิง่อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ และสว่นควบของอาคารดงักลา่ว และ

อสงัหาริมทรัพย์อ่ืนใดซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จ ากดั  และได้ใช้ในการด าเนินกิจการ

โครงการโรงแรมสว่นท่ี 2 อยูใ่นปัจจบุนั โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้

(ก) อาคารเดอะฮาบิตะ (The Habita) อาคารเอ ซึง่เป็นอาคาร 3 ชัน้ จ านวน 1 หลงั ใช้เป็นห้องพกัโรงแรม

แบบพลูสวีทและเพนท์เฮ้าส์ระดบัหรูหราจ านวน 18 ห้อง พร้อมสระวา่ยน า้สว่นตวัทกุห้อง ซึง่สามารถ

มองเห็นวิวทะเลอนัดามนัฝ่ังตะวนัตกได้จากทกุห้อง รวมเนือ้ที่ประมาณ 2,050 ตารางเมตร 

(ข) อาคารเดอะฮาบิตะ (The Habita) อาคารบี ซึง่เป็นอาคาร 3 ชัน้ (รวมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้) จ านวน 1 หลงั ใช้

เป็นห้องพกัโรงแรมแบบพลูสวีทและเพนท์เฮ้าส์ระดบัหรูหราจ านวน 12 ห้อง พร้อมสระวา่ยน า้สว่นตวัทกุ

ห้อง ซึง่สามารถมองเห็นววิทะเลอนัดามนัฝ่ังตะวนัตกได้จากทกุห้อง รวมเนือ้ที่ประมาณ 2,016 ตาราง

เมตร/3 

(ค) สระวา่ยน า้ จ านวน 1 สระ รวมเนือ้ที่ประมาณ 821 ตารางเมตร 

(3) สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการโรงแรมส่วนที่ 2 
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2. บ้านพกัตากอากาศ X29  

(1) ที่ดนิ 

ที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้บ้านพกัตากอากาศ X29 เป็นท่ีดินที่บริษัท ชาญอสิสระ เรสซิเดนซ์ จ ากดั มีสทิธิครอบครอง 

ตัง้อยูท่ี่ต าบลวชิิต อ าเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต ซึง่มีพืน้ท่ีประมาณ 3 งาน 43.3 ตารางวา ประกอบไปด้วย 

น.ส. 3 ก. จ านวนรวม 1 ฉบบั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

ล า
ดั
บ
ที่ 

น.ส. 3 ก.
เลขที่ 

เลขที่ดนิ ระวางภเูก็ต
หมายเล
ข 

เนือ้ที่โดยประมาณ  
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

1.  1979 45 4624I 0-3-43.3 

 

(2) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

อาคารและสิง่ปลกูสร้างใด ๆ ซึง่ได้ปลกูสร้างในท่ีดินซึง่เป็นท่ีตัง้บ้านพกัตากอากาศ X29 เป็นอาคาร และสิง่ปลกู

สร้างที่ บริษัท ชาญอิสสระ เรสซเิดนซ์ จ ากดั  มีกรรมสทิธ์ิ รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีง บ้านพกัตากอากาศ และ 

สระวา่ยน า้ ทัง้นี ้ให้รวมถงึระบบตา่ง ๆ และสิง่ติดตัง้ตรึงตรา สิง่อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ และสว่นควบของ

อาคารดงักลา่ว และอสงัหาริมทรัพย์อ่ืนใดซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จ ากดั  และได้ใช้

ในการบริการบ้านพกัตากอากาศ X29 อยูใ่นปัจจบุนั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) บ้านพกัตากอากาศ X29 ซึง่เป็นบ้านเดีย่ว 3 ชัน้ จ านวน 1 หลงั ใช้เป็นบ้านพกัแบบวิลลา่ระดบัหรูหรา 

จ านวน 5 ห้องนอน พร้อมสระวา่ยน า้สว่นตวั รวมเนือ้ที่ประมาณ 1,634 ตารางเมตร 

 

(3) สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการบ้านพกัตากอากาศ X29 
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เอกสารแนบ 6 
ตัวอย่างหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยทรัสต์หรือใบหน่วยทรัสต์ 
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เอกสารแนบ 7 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากทรัพย์สนิของกองทรัสต์  

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทรัสต์ 

เพดาน % ต่อปี  
หรือภายหลังการท าธุรกรรมในแต่ละครัง้  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและระยะเวลาที่เรียก
เก็บ 

1.  คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ ไมเ่กิน 1.00% ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของ
กองทรัสต์ 

รายเดือน 

2.  คา่ธรรมเนียมในการได้มา/จ าหนา่ยไปซึง่
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์  
(Acquisition/ Disposal Fee) 

กรณีได้มาซึ่งทรัพย์สนิของบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กบัผู้จดัการกองทรัสต์  
ไม่เกิน 0.75% ของมลูค่าทรัพย์สินที่ได้มาของ
กองทรัสต์ 
กรณีได้มาซึง่ทรัพย์สนิอื่น 
ไม่เกิน 1.00% ของมลูค่าทรัพย์สินที่ได้มาของ
กองทรัสต์ 
กรณีจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
ไม่ เ กิ น  0.50% ขอ งมู ลค่ าท รัพ ย์ สิ น ที่ ไ ด้
จ าหนา่ยไปของกองทรัสต์ 

  

3.  ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บ รักษา
ทรัพย์สนิ 

ไมเ่กิน 1.00% ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของ
กองทรัสต์ 

รายเดือน 

4.  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ตามที่นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ก าหนด รายเดือน 
5.  คา่ธรรมเนียมรายปีและคา่ใช้จ่ายในการ

ด ารงสถานะเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ตามทีต่ลาดหลกัทรัพย์ก าหนด รายปี 

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบ
บญัชีและการตรวจสอบภายใน 

ตามทีจ่่ายจริง รายปี 

7.  คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายในการ
ประเมินค่า และ/หรือ  สอบทานการ
ประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

ตามทีจ่่ายจริง รายปี 

8.  คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาเงินกู้ยืม
หรือการออกตราสารที่มีลกัษณะเดียวกนั 

ตามทีจ่่ายจริง 
  

9.  ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืม
เงินจากธนาคาร 

ตามทีจ่่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทรัสต์ 

เพดาน % ต่อปี  
หรือภายหลังการท าธุรกรรมในแต่ละครัง้  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและระยะเวลาที่เรียก
เก็บ 

10.  ค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการดูแล  บ ริห าร
จัด ก า ร  ซ่ อ ม แซม และบ า รุง รักษ า
ทรัพย์สินในส่วนที่ไม่เป็นสาระส าคัญ 
(Minor Repair and Maintenance) ค่ า
ป รับป รุงภาพ ลักษ ณ์  (Renovation) 
ตลอดจนการจัดซือ้จัดหาเฟอร์นิเจอร์ 
เค ร่ืองมือและอุปกรณ์ซึ่งจ าเป็นและ
สมควรส าหรับการจัดหาประโยชน์จาก
ท รัพ ย์ สิ น  ร ว ม ทั ้ง ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ห รื อ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ เก่ียวข้องในการ
ดูแลบ ารุงรักษาและบริหารจัดการที่
จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิ (ถ้ามี) 

ตามทีจ่่ายจริง 

  

11.  คา่ใช้จ่ายในการประกนัภยั ตามทีจ่่ายจริง   
12.  ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย

ในการประเมิน ระบบวิศวกรรม  ค่ า
ตรวจสอบอาคาร คา่ใช้จ่ายในการจดัท า
รายงาน หรือบทวิจยั 

ตามทีจ่่ายจริง รายปี 

13.  ค่ า ใ ช้ จ่ าย ในก ารป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์และ ค่าใช้จ่ายในจัดท า 
จัดพิม พ์  ค่าแปลและจัดส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หนงัสือเชิญประชุม รายงานการประชุม 
รายงานประจ าปี  หนังสือบอกกล่าว 
หนงัสอืตอบโต้เอกสาร ขา่วสาร ประกาศ 
และข้อมลูหรือเอกสารอื่นใดที่ต้องจดัท า
ขึน้ให้เป็นไปตามประกาศของส านกังาน 
ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 
ผ่ า น ท า ง ช่ อ ง ท า ง ต่ า ง ๆ  ถึ ง ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และการลงประกาศหนงัสอืพิมพ์  

ตามทีจ่่ายจริง  

14.  คา่เอกสารทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่า
เอกสารการลงบญัชีกองทรัสต์ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจัดท า

ตามทีจ่่ายจริง  
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทรัสต์ 

เพดาน % ต่อปี  
หรือภายหลังการท าธุรกรรมในแต่ละครัง้  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและระยะเวลาที่เรียก
เก็บ 

ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

15.  คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียม ในการ
จ่ า ย ป ระ โย ช น์ ต อ บ แท น แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ การเพิ่มทุน และ/หรือ ลด
ทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าบริการที่นายทะเบียนเรียก
เก็บ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่า
โท รส า ร  ค่ า ส่ ง ข้ อ ค ว า ม  ห รื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดถึงผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
แ ล ะ ก า รจั ด ท า ร า ย ง า น แ ล ะ ก า ร
ด า เนิ น ก า รติ ด ต าม ก า รจ่ า ย สิ ท ธิ
ประโยชน์และการจ่ายเงินคืนทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ และคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง
กบัการด าเนินงานข้างต้น เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง  

16.  ค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเนื่ องกับการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์  และ/หรือ แบบแสดงรายการ
ข้อมลู และ/หรือ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของ
คณ ะก รรม ก า ร  ก .ล .ต . ป ระก า ศ
ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้อง ทัง้นีไ้ม่รวมค่าที่ปรึกษาใน
การด าเนินการดงักลา่ว 

ตามทีจ่่ายจริง  

17.  ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เก่ียวกับ
การด าเนินงานของกองทรัสต์และการ
บริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์  เช่น 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวง
ถามหรือการด าเนินการตามกฎหมาย
เพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆ คา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าใช้จ่ายในการ
ด า เนิ น คดี ขอ งท รัสตี ที่ ฟ้ อ ง ร้อ งใ ห้

ตามทีจ่่ายจริง  
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทรัสต์ 

เพดาน % ต่อปี  
หรือภายหลังการท าธุรกรรมในแต่ละครัง้  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและระยะเวลาที่เรียก
เก็บ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามหน้าที่ หรือ
เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้ปวงหรือเมื่อได้รับ
ค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.รวมถึงค่าทีปรึกษาทางกฎหมาย
ในการให้ค าแนะน าที่ เ ก่ี ย วกับการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ การจดัเตรียม
เอกสารและรายงานการประชุมผู้ ถือ
หน่วยท รัสต์  การจัด เต รียม เอกสาร
เผยแพร่ข่าวของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  และ
ระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ 
การจดัเตรียมหนงัสือบอกกลา่วทวงถาม
และเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ ของ
กองทรัสต์ การจัดเตรียม แก้ไข เพิ่มเติม
เอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ของกองทรัสต์
รวมถึง สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสญัญา
แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นต้น 

18.  ค่ าจดทะ เบี ยนจ านอง  ค่ าจด
ทะเบียนปลอดจ านอง คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบั
การจดทะเบียนตา่ง ๆ กบัส านกังานท่ีดิน
ที่เก่ียวข้อง ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม 
คา่ใช้จ่ายในการแก้ไขสญัญา เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง  

19.  ค่ า สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น แ ก่
บุคคลภายนอกส าหรับความเสียหายที่
เกิดขึน้อันเนื่องมาจากการด าเนินงาน
ของกองทรัสต์  ในส่วนที่ เกินจากค่า
สินไหมทดแทนที่กองทรัสต์ได้รับภายใต้
กรมธรรม์ประกนัภยั 

ตามทีจ่่ายจริง  

20. คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายในการ
เลิกกองทรัสต์หรือเปลี่ยนแปลงผู้จดัการ
กองทรัสต์ หรือทรัสตีอนัประกอบด้วย 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทรัสต์ 

เพดาน % ต่อปี  
หรือภายหลังการท าธุรกรรมในแต่ละครัง้  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและระยะเวลาที่เรียก
เก็บ 

(1)  ค่าตอบแทนผู้ ช าระบัญ ชี  และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชี
กองทรัสต์จนถึงการจดทะเบียนเลิก
กองทรัสต์กับส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

ตามทีจ่่ายจริง  

(2)  ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการช าระบัญชี เลิกกองทรัสต์หรือ
เปลีย่นแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัส
ตี 

ตามทีจ่่ายจริง  

21.  ค่ าภ า ษี  ค่ า เบี ้ยป รับ  เงิน เพิ่ ม 
ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
อนัเก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
การด า เนินงานของกองท รัสต์  รวม
ตลอดจนการบริหารทรัพย์สินอื่นที่มิใช่
ทรัพย์สนิหลกั 

ตามทีจ่่ายจริง  

22.  ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  อันเก่ียวเนื่ องกับทรัพย์สินของ
กองท รัสต์  และการด า เนินงานของ
กองทรัสต์ 

ตามทีจ่่ายจริง  

23.  คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์กองทรัสต์และคา่เว็บไซต์ 

ตามทีจ่่ายจริง แตไ่มเ่กิน 5,000,000 บาท ตอ่
ปี  

 

24.  ค่าใช้จ่ายและค่าที่ปรึกษาในการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ
ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ เช่า 

ตามทีจ่่ายจริง  

25.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวเนื่องกับการ
เพิ่มทนุ หรือได้มาซึง่ทรัพย์สนิ 

    

(1)  คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ตามทีจ่่ายจริง แตไ่มเ่กิน 3.00% ตอ่ปีของมลู
คา่ที่จะลงทนุในทรัพย์สนิเพิม่เตมิ 

 

(2)  คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาด้านการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์เช่นกรณีกองทรัสต์ลงทนุ
ในตา่งประเทศ เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง แตไ่มเ่กิน 3.00% ตอ่ปีของมลู
คา่ที่จะลงทนุในทรัพย์สนิเพิม่เตมิ 

 

(3)  คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่นๆ ตามทีจ่่ายจริง  
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทรัสต์ 

เพดาน % ต่อปี  
หรือภายหลังการท าธุรกรรมในแต่ละครัง้  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและระยะเวลาที่เรียก
เก็บ 

(4)  คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายในการ
ประเมินคา่ทรัพย์สนิ  

ตามทีจ่่ายจริง  

(5)  คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายในการ
ประเมินระบบวิศวกรรม  ค่าตรวจสอบ
อาคาร ค่าธรรม เนียมที่ป รึกษาทาง
กฎหมาย ค่าธรรมเนียมผู้ สอบบัญชีต่อ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงาน หรือบท
วิจยั 

ตามทีจ่่ายจริง  

(6)  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร โฆ ษ ณ า แ ล ะ
ประชาสมัพันธ์ในกรณีที่มีการระดมทุน
หรือการออกตราสารหนี ้

ตามทีจ่่ายจริง แตไ่มเ่กิน 0.50% ตอ่ปี ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัสิน้ปีบญัชีก่อนหน้า 

แตไ่มเ่กิน 10,000,000.0 บาท ตอ่ปี 

 

(7)  ค่ า ธ ร รม เนี ย ม ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย
หนว่ยทรัสต์ 

ไมเ่กิน 3.00% ของมลูคา่หนว่ยทรัสต์ที่เสนอ
ขาย 

 

(8)  ค่าใช้จ่าย และ/หรือ  ค่าธรรมเนียมที่
เก่ียวข้องในการจัดตัง้กองทรัสต์ เช่น
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่ วยท รัส ต์  ค่ าธรรม เนี ยมการจด
ทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน ค่าใช้จ่ายในจดัท าและจดัพิมพ์
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ หนงัสอืชีช้วน และคา่ใช้จ่าย
ในการเตรียมและจัดท าเอกสารสญัญา 
เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง  

(9)  ค่าธรรมเนียมผู้แทนหรือตวัแทน (Agent 
or Property Broker) (ถ้ามี ) ในการซื อ้ 
จั ด ห า  จ าห น่ า ย   ห รือ โอนสิ ท ธิ ใน
ทรัพย์สนิใดๆ ของกองทรัสต์  

ตามทีจ่่ายจริง  

(10) ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการ
จดัหา ได้มา จ าหนา่ย จ่าย โอนทรัพย์สิน 
หลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่าย

ตามทีจ่่ายจริง  



- 17 - 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทรัสต์ 

เพดาน % ต่อปี  
หรือภายหลังการท าธุรกรรมในแต่ละครัง้  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและระยะเวลาที่เรียก
เก็บ 

ใน ก า ร จ า ห น่ า ย  ห รื อ  โอ น สิ ท ธ์ิ 
คา่ธรรมเนียมการโอน เป็นต้น 

(11) ค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากร
แสตมป์ใด  ๆ  ที่ เก่ียวกับการซื อ้ขาย
หลัก ท รัพ ย์  อ สั งห า ริม ท รัพ ย์  ห รือ
ทรัพย์สินอื่นของกองท รัสต์  เช่น  ค่า
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และจะถกูหกั
จากค่าขายหลักท รัพ ย์  ค่าใช้จ่ ายที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ซื ้อ ห รื อ ข า ย
อสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการโอน
หลกัทรัพย์ หรืออสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง  

(12) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซื อ้
หน่วยทรัสต์ และ/หรือ  ค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับการคืนเงิน
คา่จองซือ้ เช่น คา่ธรรมเนียมธนาคาร ค่า
อากรแสตมป์  ค่า ไปรษณี ยากร ค่ า
โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง  

(13) ค่าใช้จ่ายในการจดัท า จดัพิมพ์ ใบจอง
ซือ้หน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ ใบเสร็จรับเงิน 
ใบก ากับภาษี  และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายใน
การจดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ตามทีจ่่ายจริง  
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