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สัญญาก่อตั 
งทรัสต์ 
ทรัสต์เพ ื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย  

Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust  
 
สญัญาฉบบันี �ทําขึ �นเมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ณ กรุงเทพมหานคร 
 
โดยและระหว่าง 
 
(1) บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์  จาํกัด สาํนกังานจดทะเบียนตั �งอยู่เลขที� 2044/25-27 ถ. เพชรบรีุตดัใหม ่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ก่อตั �งทรัสต์ (ซึ�งต่อไปในสญัญานี �จะเรียกวา่ “ผู้ ก่อตั 
ง 
ทรัสต์”) ซึ�งจะเข้าเป็นผู้ จ ัดการกอ งทรัสต์ เมื�อมีการก่อตั �งกอ งทรัสต์แล้ว (ซึ�งต่อไปในสญัญานี �จะเรียกว่า 
“ผู้จ ัดการกองทรัสต์”) ฝ่ายหนึ�งกบั 
 

(2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด สํานกังานจดทะเบียนตั �งอยู่เลขที� 989 อาคารสยามพิวรรธน์
ทาวเวอร์ ชั �น 9, 24 ถนนพระรามที� 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ในฐานะทรัสตี (ซึ�งต่อไปใน
สญัญานี �จะเรียกวา่ “ทรัสตี”) อีกฝ่ายหนึ�ง 

 
โดยที�  
 
ก. ผู้ ก่อ ตั 
งท รัส ต์ประสงค์จะจัดตั �งทรัสต์เพื�อการลงทุนในอ สังห าริมท รัพ ย์  เรียกว่า “ทรัสต์เพื�อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย  (Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust)” ชื�อย่อ “SSTRT” ที�แปลงมาจาก
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ (Subsrithai Smark Storage Property Fund) ชื�อย่อ 
“SSTSS” 
 

ข. ผู้ ก่อตั 
งทรัสต์มีความประสงค์และยอมรับที�จะเข้าเป็นและปฏิบตัิหน้าที�เป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์เมื�อการก่อตั �ง 
ทรัสต์สาํเร็จและมีความพร้อมที�จะปฏิบตัิหน้าที�เป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ตามข้อตกลงและเงื�อนไขที�กําหนดไว้ใน
สญัญานี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้องตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
 

ค. ผู้ ก่อตั 
งทรัสต์ตกลงที�จะโอนเงินที�ได้จากการจําหนา่ยหน่วยทรัสต์ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดัการทรัพย์สิน
เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ และ 
 

ง. ทรัสตีมีความประสงค์และยอมรับที�จะปฏิบัติหน้าที�เป็นทรัสตีของกองทรัสต์  และมีความพร้อมที�จะปฏิบัติ
หน้าที�เป็นทรัสตีของกอ งท รัสต์ตามข้อตกลงและเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในสญัญานี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว  
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คู่ส ัญญาจึงตกลงกันเข้าทาํสัญญาโดยมีข้อตกลงและเงื�อนไขดังต่อไปนี 
 
 
1. คาํนิยาม 

 
คําหรือข้อความที�ปรากฏในสญัญาฉบบันี � หากมิได้มีการกําหนดไว้เป็นการเฉพาะให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี � 
 
การแปลงสภาพกองทุนรวม หมายถึง การแปลงกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื�อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ�งเป็นไปตามปร ะกาศที�  ท จ .
34/2559 

กลุ่มบุคคลเดียวกัน หมายถึง บุคคลที�มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ�งหรือ
หลายลกัษณะตามที�กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 และ
ประกาศอื�นที�ค ณ ะก ร ร ม ก าร  ก .ล .ต . หรือสํานัก งาน 
ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดหรือแก้ไขเพิ�มเติม 

กองทรัสต์ หมายถึง ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (Sub 
Sri Thai Real Estate Investment Trust): SSTRT 

ก าร เพ ิ� มทุน แ บ บ มอ บ อ ําน าจ
ทั�วไป (General Mandate) 

หมายถึง ก า รเพิ� ม ทุ น ข อ งก อ ง ท รั ส ต์ ต า ม ม ติ ที� ป ระ ชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ ที�ให้อํานาจผู้ จ ัดการกองทรัสต์ กําหนดหรือ
เห็นชอบวตัถปุระสงค์การออกและจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ�ม
ทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม เช่น การกําหนดราคา 
วันและเวลาที�จะเสนอขาย หรือเงื�อนไขในการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ เป็นต้น 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และให้
หมายความรวมถึงคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุด้วย 

ค่าเช่า หมายถึง ค่าตอบแทนที�ได้รับจากการให้เช่า การให้ใช้พื �นที� และการ
ให้บริการที�เกี�ยวเนื�องกบัการให้เช่าหรือการให้ใช้พื �นที�  

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทรัพย์สินและภาระของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ 

หมายถึง ทรัพย์สิน หนี �สินและ ความรับผิดของกองทุนรวม  โดยไม่
รวมถึงรายการที�กนัไว้ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ทรัพย์สนิหรือเงินที�กนัไว้เพื�อการชําระหนี � 

(2) เงินปันผลหรือเงินเฉลี�ยคืนจากการลดเงินทุนจด
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ทะเบียนของกองทุนรวมซึ�งยังมิได้ชําระให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุหรือบคุคลที�มีสทิธิได้รับเงินนั �น 

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชีของ
กองทนุรวม 

ทรัพย์สินหลัก หมายถึง ทรัพย์สินหลกัที�กองทรัสต์สามารถลงทนุได้ตามหลกัเกณฑ์
ที� กําหนดในป ร ะก าศ ท จ . 49/2555 และประกาศอื�นที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศ
กําหนดหรือแก้ไขเพิ�มเติม 

ทรัพย์สินอ ื�น หมายถึง ทรัพย์สินที�กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ซึ�งไม่ใช่ทรัพย์สิน
หลัก ทั �งนี � ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ ซึ�งเป็นไป
ตามประกาศ สร. 26/2555 

ที�ปรึกษาทางการเงนิ หมายถึง ที�ป รึกษาทางการเงินที�อยู่ในบัญชีรายชื�อที�สํานัก งาน 
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

ทุนชาํระแล้ว หมายถึง มลูคา่รวมของหน่วยทรัสต์ที�ชําระเต็มจํานวนแล้ว 

บุคคลที�เก ี�ยวโยงกัน หมายถึง บคุคลที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั 

ประกาศ กข. 1/2553 หมายถึง ประกาศคณ ะกรรมการกํากับหลักท รัพ ย์และต ล าด
ห ลัก ท รัพ ย์  ที�  กข. 1/2553 เรื� องระบบงาน การติดต่อ 
ผู้ ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั�วไปของท รัสตีและ
ตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศ กร. 14/2555 หมายถึง ประกาศคณ ะกรรมการกํากับหลักท รัพ ย์และต ล าด
ห ลักท รัพ ย์  ที� กร. 14/2555 เรื�องหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการ
เป็นผู้ก่อตั �งทรัสต์ และการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื�อการลงทนุ
ในอสังหาริมทรัพย์และตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศ ทจ. 49/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 49/2555 เรื�อง 
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุ
ในอสังหาริมทรัพย์และตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศ สช. 29/2555 หมายถึง ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที� สช. 29/2555 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข 
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และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จ ัดการกองทรัสต์และ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานและตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศ สร. 26/2555 หมายถึง ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที� สร. 26/2555 เรื�อง ข้อกําหนดเกี�ยวกบั
รายการและข้อความในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อ
การลงทุนในอ สังห าริมท รัพ ย์และตามที�ได้มีการแก้ไข
เพิ�มเติม 

ประกาศ สร. 27/2557 หมายถึง ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ต ล าด ห ลัก ท รัพ ย์  ที�  สร. 27/2557 เรื� อง หลักเกณ ฑ์ ที�
เกี�ยวข้องกับการกระทําที� เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์
ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และตามที�ได้มี
การแก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศที�  ทจ.34/2559 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 34/2559 เรื�อง 
การแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื�อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์ หมายถึง บ ริ ษั ท  เอ ส เอ ส ที  รี ท  แ ม เน จ เม น ท์  จํ า กั ด  ซึ� ง เป็ น 
ผู้ก่อตั �งทรัสต์ตามสญัญานี �และจะเข้าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์
เมื�อมีการก่อตั �งทรัสต์แล้ว 

พระราชบัญญัติทรัสต์ หมายถึง พระราชบญัญัติทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
และตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หมายถึง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

สัญญาแต่งตั 
งผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

หมายถึง สญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์สาํหรับทรัสต์เพื�อการลงทนุ
ในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ระหว่าง ท รัส ตี  และ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หมายถึง สมาคมที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนุญาตให้
จัดตั �งและจดทะเบี ยนกับ สํ านั ก งาน  ก .ล .ต . โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื�อทําการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์
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ประเภทที�เกี�ยวกบัการจดัการลงทนุ 

สาํนักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

หน่วยทรัสต์ หมายถึง ใบทรัสต์ที�แสดงสิทธิของผู้ ถือในฐานะผู้ รับประโยชน์ของ
กองทรัสต์ 

อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

 
2. การก่อตั 
งทรัสต์ 
 

2.1. ลกัษณะของกองทรัสต์ และกลไกการบริหาร 
 

2.1.1. ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ใช้ชื�อภาษาอังกฤษว่า Sub Sri Thai 
Real Estate Investment Trust หรือ “SSTRT” เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบญัญัติทรัสต์ ที�
แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ (SSTSS) 
(“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”) ตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องในประกาศที�  ทจ.34/2559 
และประกาศที�  ทจ.49/2555 รวมทั �งประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�ก่อตั �งขึ �นด้วยผลของ
สญัญาก่อตั �งทรัสต์นี � และสมบรูณ์เมื�อผู้ ก่อตั 
งทรัสต์ก่อสทิธิในทางทรัพย์สนิให้แกท่รัสตีด้วย
การเข้าทําสญัญาที�มีข้อผูกพนัว่า ผู้ ก่อตั 
งทรัสต์จะดําเนินการเพื�อให้กองทรัสต์ได้มาซึ�ง
ทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพ ย์ที�แปลงสภาพ โดยแลกกับการที�กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์จะได้รับหน่วยทรัสต์ท ี�ออกใหม่ ในการแปลงกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ 
(“หน่วยทรัสต์ท ี�ออกใหม่”) พร้อมเงินสด 
 

2.1.2. กองทรัสต์นี �ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรัพย์สินที�อยู่ในชื�อและอํานาจจัดการ
ของทรัสตี 

 
2.1.3. การจัดการกอ งท รัสต์จะกระทําโดยท รัสตีและผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์  ที�ได้รับมอบหมาย

จากทรัสตีซึ�งได้รับการแตง่ตั �งตามสญัญานี � โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบ
ตามที�ปรากฏในรายการเกี�ยวกบัอํานาจหน้าที�ของทรัสตีและผู้จ ัดการกองทรัสต์ ในการนี � 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบหลกัที�เกี�ยวข้องกบัการดแูลจดัการ
กองทรัสต์ ซึ�งรวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจหน้าที�
และความรับผิดชอบหลกัในการกํากบัดแูลการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จ ัดการกองทรัสต์  และ
ผู้ รับมอบหมายรายอื�น (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสญัญาและตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บ
รักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทั �งนี � ในกรณีที�กองทรัสต์มีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สิน
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อื�น ที�มิใช่ท รัพ ย์สิน ห ลัก  การจัดการลงทุนในท รัพ ย์สิน อ ื�น ดังกล่าวจะดําเนินการโดย 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ โดยจะเป็นไปตามที�ระบไุว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์นี � และสญัญาอื�นใดที�
เกี�ยวข้อง 

 
2.1.4. ผู้จ ัดการกองทรัสต์และทรัสตีต่างฝ่ายต่างจะปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะที�เป็นผู้ ที�มีวิชาชีพซึ�ง

ได้รับความไว้วางใจ ด้วยความระมดัระวงั ซื�อสตัย์สจุริต โดยต้องปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

อย่างเป็นธรรม เพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยรวมและเป็นไปตามสญัญา
ก่อตั �งทรัสต์นี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมในเอกสารที�
เปิดเผยเพื�อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทนุ และมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 
2.2. ชื�อ อาย ุประเภท และวตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์ 

 
2.2.1. ชื�อ อาย ุและประเภท 

 
ชื�อกองทรัสต์ (ภาษาไทย) ทรัสต์เพ ื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรี

ไทย  
 

ชื�อกองทรัสต์ (ภาษาองักฤษ) Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust 
(SSTRT) 

 
อาย ุ ไมม่ีกําหนดอาย ุ

 
ประเภท ไมไ่ด้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่

ถอนหน่วยทรัสต์ 
 

2.2.2. วตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์ 
 

เพ ื�อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม 
 
(1) กองท รัสต์จัดตั �งขึ �นตามพ ระราชบัญญัติท รัสต์  เพื�อรองรับการแ ปลงสภาพ

กองทุนรวมสําหรับการดําเนินธุรกรรมในตลาดทนุตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์ในการออกหน่วยทรัสต์ท ี�ออกใหม่พร้อมเงิน
สด เพื�อแลกเปลี�ยนกับทรัพ ย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพ ย์

และนําหน่วยทรัสต์ท ี�ออกใหม่เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์  
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(2) ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่นั �น ผู้ ก่อตั 
งทรัสต์/ผู้จ ัดการกองทรัสต์
จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ท ี�ออกใหม่ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�ระบไุว้
ในประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต. และตามที�กําหนดไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลในการเสนอขาย และภายหลงัจากที�กองทรัสต์ได้ก่อตั �งขึ �นอย่างสมบูรณ์
ตามพระราชบัญญัติทรัสต์แล้ว ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะดําเนินการยื�นคําขอต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื�อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ท ี�ออกใหม่เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนภายใน 15 (สบิห้า) วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ท ี�
ออกใหม่ 

 
เพ ื�อลงทุนในทรัพย์สินหลักในอนาคต 

 

(3) ผู้จ ัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออก
ใหม่เพื�อประโยชน์ในการลงทุนในทรัพ ย์สินห ลักในอนาคต สําหรับการดําเนิน
ธุรกรรมในตลาดทุนตามที�ค ณ ะก ร ร ม ก าร  ก .ล .ต . ประกาศกําหนด โดยมี
วตัถปุระสงค์ในการออกหน่วยทรัสต์ที�ออกใหมเ่พื�อเสนอขายตอ่ประชาชน และนํา
ห น่ วยท รัส ต์ ที�ออกใหม่เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในต ลาด
หลักทรัพย์  

 
(4) ในการเสนอขายห น่ วย ท รัส ต์ ที� ออกใหม่นั �น  ผู้ ก่ อ ตั 
งท รั ส ต์ จะเสนอขาย

ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ต าม ห ลัก เก ณ ฑ์  วิ ธีการ และ เงื� อน ไขที� ระบุ ไว้ ใน ป ระก าศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามที�กําหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลในการ
เสนอขายแต่ละครั �ง โดยจะกําหนดให้ชําระค่าห น่ วยท รัส ต์ ด้วยเงินสดหรือ
เทียบเท่าเท่านั �น และ ผู้ ก่อตั 
งทรัสต์จะดําเนินการยื�นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ 
เพื�อขอให้พิจารณารับห น่ วยท รัสต์ของกอ งท รัสต์ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ภายใน 45 (สี�สบิห้า) วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์  

 
ข้อกาํหนดทั�วไป 
 
(5) เมื�อนําหน่วยทรัสต์ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะสามารถทําการซื �อ/ขายหน่วยทรัสต์ผ่านระบบ 
“การซื �อ/ขายหน่วยทรัสต์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” ได้ โดยปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิของตลาดหลักทรัพย์ ทั �งนี � ผู้ ก่อตั 
งทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ ถือ
ห น่ วยท รัส ต์ ทราบถึงกําหนดเวลาดังกล่าวโดยการเปิดเผยข้อมูลต่อต ลาด
หลักทรัพย์และผู้ลงทนุโดยมิชกัช้า 
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(6) ก อ งท รัส ต์ โดยผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์ จะนําท รัพ ย์สิน ห ลัก ดังกล่าวไปจัดหา
ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้พื �นที�ที�มีการเรียกเก็บ
คา่ตอบแทน และการให้บริการที�เกี�ยวข้องกบัการเช่าหรือให้ใช้พื �นที�หรือทรัพย์สินที�
ให้เช่า 

 
(7) ทั �งนี � กองทรัสต์จะมีทนุชําระแล้วภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ไม่น้อยกว่า 

500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท เพื�อรองรับการลงทนุในทรัพย์สินให้เป็นไปตามที�
กําหนดในข้อ 8 

 
(8) การดําเนินงานของผู้จ ัดการกองทรัสต์ในการจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ จะ

อยู่ภายใต้การควบคุมและกํากับดูแลโดยท รัสตี  เพื�อให้การดําเนินงานของ
ผู้จ ัดการกองทรัสต์เป็นไปตามข้อตกลงและเงื�อนไขแหง่สญัญานี � และหลกัเกณฑ์
ตามพ ร ะราชบัญญัติท รัส ต์  ประกาศอื�นๆ ที�ออกโดยคณะกรรมการ  ก .ล.ต . 
สาํนักงาน  ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

 
(9) ทั �งนี � ผู้ จ ัดการกองทรัสต์จะไม่ดําเนินการในลกัษณะใดที�เป็นการใช้กองทรัสต์

เพื�อประกอบธุรกิจอื�น และจะไม่นําอ สังห าริมท รัพ ย์และสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บคุคลที�มีเหตอุนัควรสงสยัวา่จะนําอสังหาริมทรัพย์และ
สงัหาริมทรัพย์นั �นไปใช้ประกอบธุรกิจที�ขดัตอ่ศีลธรรม หรือไมช่อบด้วยกฎหมาย 

 
(10) นอกจากนี � ผู้จ ัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทนุในทรัพย์สินอ ื�นนอกเหนือจาก

การลงทนุในทรัพย์สินหลักได้ ทั �งนี � เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และสดัสว่นที�กําหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศอื�นที�เกี�ยวข้อง 

 
(11) อนึ�ง กองทรัสต์ มีรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของทกุ

ปี และรอบระยะเวลาบญัชีแรกให้สิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
  

2.3. ผู้ ก่อตั 
งทรัสต์/ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 
 

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด  
ที�อยู ่ 2044/25-27 ถ. เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์  02-318-5514-5  
โทรสาร 02-318-3490-1  
 
ผู้ ก่อตั 
งทรัสต์/ผู้จ ัดการกองทรัสต์เป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทจํากดั จดทะเบียนจดัตั �งขึ �นเมื�อวนัที� -
29 กนัยายน 2560 ตามกฎหมายไทย และเป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน)  ซึ�ง
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ถือหุ้นในผู้ ก่อตั 
งทรัสต์/ผู้จ ัดการกองทรัสต์ เป็นจํานวนทั �งสิ �นประมาณร้อยละ 99 (เก้าสบิเก้า) ของ
หุ้นที�จําหนา่ยแล้วทั �งหมดของผู้ ก่อตั 
งทรัสต์/ผู้จ ัดการกองทรัสต์ (รายละเอียดเกี�ยวกบัโครงสร้างการ
ถือหุ้นและโครงสร้างการบริหารจดัการของผู้ ก่อตั 
งทรัสต์/ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1) 
 
ในการแปลงสภาพกองทุนรวม  ผู้ ก่อตั 
งทรัสต์ได้ก่อสิทธิในทางทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีโดยการเข้า
ผูกพันว่า ผู้ ก่ อ ตั 
งท รัส ต์ จะดําเนินการเพื�อให้ก อ งท รัส ต์ ได้มาซึ�งทรัพย์สินของก อ งทุน ร วม
อสังหาริมท รัพ ย์ที�แปลงสภาพ โดยแลกกับการที�กองทุนรวมอสังหาริมท รัพ ย์ดงักล่าวจะได้รับ
หน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่ของกอ งท รัสต์พร้อมเงินสด ส่วนในกรณีการลงทุนในทรัพย์สินเพิ�มเติม ผู้
ก่อตั 
งทรัสต์/ผู้จ ัดการกองทรัสต์ตกลงที�จะโอนเงินที�ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ท ี�ออกใหม่
ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดัการทรัพย์สินเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  และ
เมื�อการก่อตั �งกองทรัสต์มีผลสมบรูณ์แล้ว ผู้ ก่อตั 
งทรัสต์จะเข้าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ตามข้อกําหนด
และเงื�อนไขในสัญญานี � (รายละเอียดเกี�ยวกับการได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 
 
อนึ�ง ในกรณีที�ผู้ ก่ อ ตั 
งท รัส ต์ /ผู้ จ ัดการ กอ งท รัส ต์ ประสงค์จะถือห น่ วยท รัส ต์ของก อ งท รัส ต์  
ผู้ ก่อตั 
งทรัสต์/ผู้จ ัดการกองทรัสต์และกลุ่มบุคคลเดียวกันกบัผู้ ก่อตั 
งทรัสต์/ผู้จ ัดการกองทรัสต์
จะถือหน่วยท รัสต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจํานวนห น่วยทรัสต์ ที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมดของกองทรัสต์  หรือในสดัส่วนอื�นใดตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือจะ
แก้ไขเพิ�มเติมตอ่ไป 
 
เมื�อได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ผู้ ก่อตั 
งทรัสต์ตกลงที�จะเข้ารับดแูลจดัการทรัพย์สนิ

ของกองทรัสต์ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ตามที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีโดยมขีอบเขต อํานาจ 

หน้าที�และความรับผิดชอบตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี � ตลอดจนสญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ 

และข้อตกลงอื�นระหวา่งผู้จ ัดการกองทรัสต์และทรัสต  ี(ถ้าม)ี 

2.4. ทรัสตี 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จาํกัด  
ที�อยู ่ เลขที� 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั �น 9, 24 ถนนพระรามที� 1 แขวงปทมุวนั 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์  02 659 8888  
โทรสาร 02 659 8860-1 
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1ท รัสตีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด จดทะเบียนจัดตั �งขึ �นเมื�อวันที� 19 มีนาคม 2535 ตาม
กฎหมายไทย และเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ�งถือ
หุ้นในทรัสตี เป็นจํานวนทั �งสิ �นประมาณร้อยละ 99 (เก้าสิบเก้า) ของหุ้นที�จําหน่ายแล้วทั �งหมด และ
เป็นผู้ มีคุณสมบัติตามที�กําหนดไว้ในพ ระร าช บัญญัติท รัส ต์  และประกาศอื�นที�เกี�ยวข้องตามที�
คณะกร ร มก าร  ก .ล .ต . ประกาศกําหนด โดยท รัสตีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
(รายละเอียดเกี�ยวกบัการได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) 
 
ทรัสตีตกลงที�จะปฏิบตัิหน้าที�เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ โดยตกลงเข้าถือทรัพย์สินที�จะเป็นกองทรัสต์
ซึ�งผู้ก่อตั �งทรัสต์โอนให้แก่ทรัสตีด้วยความไว้วางใจให้จดัการทรัพย์สนิดงักลา่ว เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยท รัสต์ตามข้อตกลงและเงื�อนไขแห่งสญัญานี � หน้าที�หลกัของท รัสตีเกี�ยวกับกองท รัสต์จะ
เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ทรัสตีมีระบบงานเพื�อดําเนินการดงักลา่ว
โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศอื�นที�เกี�ยวข้องตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือจะแก้ไขเพิ�มเติมตอ่ไป 
 
อนึ�ง ในกรณีที�ทรัสตีประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ทรัสตีและกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ 
ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้
แล้วทั �งหมดของกองทรัสต์ หรือในสดัสว่นอื�นใดตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือจะ
แก้ไขเพิ�มเติมตอ่ไป 

 
2.5. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และสทิธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�ปรากฏชื�อในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งได้จดัทําตามหลกัเกณฑ์และขั �นตอน
ที�กําหนดในสัญญานี �เป็นผู้ รับประโยชน์ของกอ งท รัสต์  ทั �งนี � ผู้ ก่อตั �งทรัสต์หรือทรัสตีจะเป็นผู้ รับ
ประโยชน์ด้วยมิได้ เว้นแต่มีบคุคลอื�นเป็นผู้ รับประโยชน์รวมอยู่ด้วย โดยผู้ก่อตั �งทรัสต์และทรัสตีจะถือ
หน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินสดัสว่นที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด อนึ�ง ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์มีสิทธิและหน้าที�ตามที�กําหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์  และหลกัเกณฑ์อื�นที�เกี�ยวข้อง
ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศกําหนด หรือจะแก้ไขเพิ�มเติมตอ่ไป 
 

2.6. ทรัพย์สนิที�จะให้เป็นกองทรัสต์ 
 

2.6.1. ทรัพย์สินเริ�มต้นของกอ งทรัสต์  (Initial Assets) ได้แก่ สญัญาระหว่างผู้ ก่อ ตั 
งท รัส ต์กับ 
ทรัสตี (สญัญาก่อสิทธิในทางทรัพย์สินให้แก่ท รัสตี) ซึ�งผู้ ก่อตั 
งท รัสต์ ได้ก่อสิทธิในทาง

                                                           

1 แก้ไขเพิ�มเติมโดยสญัญาแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (ฉบบัแก้ไขเพิ�มเติม ครั �งที� 
r) ลงวนัที� rs กนัยายน 2561 
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ทรัพย์สนิให้แก่ทรัสตีโดยการเข้าผกูพนัว่าจะดําเนินการเพื�อให้กองทรัสต์ได้มาซึ�งทรัพย์สิน
ของก อ งทุน ร ว ม อ สั งห าริม ท รัพ ย์ ที�แปลงสภาพ โดยแลกกับการที�ก อ งทุ น ร ว ม
อสังหาริมทรัพย์ดงักลา่วจะได้รับหน่วยทรัสต์ท ี�ออกใหม่ของกองทรัสต์พร้อมเงินสด และ
เมื�อก อ งท รัส ต์ ได้ก่อตั �งขึ �นแล้ว ผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์ จะดําเนินให้ก อ งท รัส ต์ รับโอน
ทรัพ ย์สิน และภาระของกอ งทุน รวมอ สังห าริมทรัพ ย์ (รายละเอียดของทรัพย์สินของ
ก อ งทุน ร วม อ สังห าริมท รัพ ย์  ปรากฏตามรายละเอียดบัญชีทรัพย์สินก อ งทุน ร วม
อ สังห าริม ท รัพ ย์  เอ ก ส าร แ น บ  4) ทั �งนี � ผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์ จะดําเนินการขาย
หน่วยทรัสต์ท ี�ออกใหม่ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 (สบิห้า) 
วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ท ี�ออกใหม่เพื�อการแปลงสภาพ 

 
2.6.2. ทั �งนี � ผู้จ ัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาดําเนินการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่ และ/

หรือ จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลัก และ/หรือ ออกและเสนอขายตราสารหนี �ตามหลกัเกณฑ์ที�
สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ/หรือ กู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน และนําเงินที�ผู้ จ ัด การ กอ งท รัส ต์ ได้รับจากการ
ดําเนินการดงักลา่วเพื�อลงทนุในทรัพย์สินหลักเพิ�มเติม ทั �งนี � รายละเอียดการออกและเสนอ
ขายตราสารหนี � จํานวนเงินกู้ และข้อกําหนดเกี�ยวกับการกู้ ยืมเงินเป็นไปตามแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์  
 

2.6.3. นอกจากนี � ทรัพย์สินที�จะให้เป็นกองทรัสต์ยงัรวมถึงทรัพ ย์สินอ ื�น ที�กองทรัสต์จะได้มา
เพิ�มเติมตามข้อตกลงและเงื�อนไขแห่งสัญญานี � ตลอดจนหลักเกณฑ์และประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง 

 
2.7. วนัที�จดัตั �งกองทรัสต์ 

 
วนัที�จดัตั �งกองทรัสต์ ได้แก่ วนัที�คู่สญัญาได้ลงนามในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และจะมีผลสมบรูณ์
เมื�อผู้ ก่อตั 
งทรัสต์ก่อสิทธิในทางทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีด้วยการเข้าทําสญัญาที�มีข้อผกูพนัว่า ผู้ ก่อตั 
ง 
ทรัสต์จะดําเนินการเพื�อให้กองทรัสต์ได้มาซึ�งทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพ ย์ที�แปลง
สภาพ โดยแลกกับการที�ก อ งทุน ร วมอ สังห าริมท รัพ ย์จะได้รับห น่ วยท รัส ต์ ท ี� อ อ กให ม่ของ
กองทรัสต์พร้อมเงินสด  
 

3. หน่วยทรัสต์ 
 
หน่วยทรัสต์  แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละเท่าๆ กัน โดยให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เท่าๆ กันในการเป็นผู้ รับ
ประโยชน์ของกอ งท รัสต์  โดยสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงและเงื�อนไขแห่งสัญญานี � และกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง อยา่งไรก็ดี หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี �มิได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอน 
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จํานวนและมลูคา่รวมของหนว่ยทรัสต์ที�ออกครั �งแรกเป็นดงันี � 
 
จาํนวนเงนิทุนของกองทรัสต์ 
 

631,457,400.00 บาท 

มูลค่าท ี�ตราไว้ต่อหน่วยทรัสต์ 
 

7.7007 บาท 

จาํนวนหน่วยทรัสต์ 
 

82,000,000 หนว่ย 

ประเภทหน่วยทรัสต์ 
 

ระบุชื�อผู้ ถือและชําระเต็มมูลค่าทั �งหมด รวมทั �งไม่มีข้อจํากัด
การโอนหน่ วยทรัสต์  เว้นแต่ข้อจํากัดที�เป็นไปตามกฎหมาย
ตามที�ได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี � 

 
4. การเพ ิ�มทุนของกองทรัสต์ 

 
4.1. อํานาจหน้าที�ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ในการเพิ�มทนุ 

 
4.1.1. กองทรัสต์อาจเพิ�มทนุโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพื�อเสนอขายเป็นการทั�วไปต่อผู้ลงทนุ ต่อ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ หรือเสนอขายเป็นการเฉพาะเจาะจง
ให้แก่ผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์ บางรายก็ได้โดยให้เป็นไปตามมติของผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์ และ 
ข้อกําหนดในสญัญานี � 
 

4.1.2. ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ดําเนินการตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการเพิ�มทนุของกองทรัสต์ ซึ�ง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื�อขอมติอนุมตัิให้เพิ�มทุน และ
ดําเนินการอื�นใดๆ ที�เกี�ยวข้อง และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัสต์ พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์ ประกาศ ข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง และมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 

4.1.3. การออกหน่วยทรัสต์ เพื�อเพิ�มทุนของกองทรัสต์ให้ออกเป็นหน่วยเต็ม กองทรัสต์จะออก
หน่วยทรัสต์ที�เป็นเศษมิได้ ในการออกหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื �อตามจํานวนเงินคา่จองซื �อ
นั �น ให้ผู้จองซื �อได้รับหน่วยทรัสต์เป็นจํานวนเต็มเทา่นั �น 

 
4.1.4. การออกหน่วยทรัสต์เพื�อเพิ�มทนุของกองทรัสต์ให้กําหนดระยะเวลาเฉพาะวนัทําการเทา่นั �น 

เว้นแตผ่ ู้จ ัดการกองทรัสต์จะกําหนดเป็นประการอื�นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี

ก่อน 
 

4.1.5. หากการเพิ�มทนุของกองทรัสต์จะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้จ ัดการ

กองทรัสต์และบุคคลที� เก ี�ยวโยงกันของผู้จ ัดการกองทรัสต์ ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์และ
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บุคคลที�เก ี�ยวโยงกันของผู้จ ัดการกองทรัสต์งดออกเสยีงในวาระที�เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุของ
กองทรัสต์ และการออกหน่วยทรัสต์ 

 
4.1.6. ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ดําเนินการตามที�สมควรเพื�อให้หน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่ในแตล่ะ

คราวสามารถเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ภายใน 45 (สี�สิบห้า) วนั 
นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในแต่ละคราวนั �น เว้นแต่หน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่เพื�อ
รองรับการแปลงสภาพ ซึ�งจะดําเนินการตามข้อ 2.6.1 
 

4.2. เหตใุนการเพิ�มทนุ 
 

เหตใุนการเพิ�มทนุกองทรัสต์มีดงัตอ่ไปนี � 
 
4.2.1. เพื�อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพ ย์ หรือลงทุนในทรัพ ย์สิน

หลักของกองทรัสต์โดยทางอ้อมตามหลกัเกณฑ์และประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง 
เพิ�มเติมจากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ที�มีอยูเ่ดิม  
 

4.2.2. เพื�อปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของก อ งท รัส ต์  ซึ�งรวมถึงอ สังห าริม ท รัพ ย์ของ
กองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพ ย์ที�กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า ให้อยู่ในสภาพดีและมีความ
พร้อมที�จะใช้หาผลประโยชน์ หรือให้สอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าที�
เปลี�ยนแปลงไป 

 
4.2.3. เพื�อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ�มเติมบนที�ดินที�มีอยู่แล้ว ซึ�งเป็นของกอ งท รัสต์หรือที�

กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า เพื�อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรือเพื�อให้
สอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าที�เปลี�ยนแปลงไป 

 
4.2.4. เพื�อชําระเงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

 
4.2.5. เพื�อลงทุนในท รัพ ย์สิน อ ื�น ตามหลกัเกณฑ์และสัดส่วนที�กําหนดในประกาศสํานักงาน 

ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง 
 

4.2.6. เพื�อเหตอืุ�นตามที�สาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   
 

4.2.7. เพื�อเหตอืุ�นใดที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์เห็นสมควรและจําเป็นให้มีการเพิ�มทนุ ซึ�งต้องไม่ขดัหรือ
แย้งกบักฎหมาย หรือกฎระเบียบของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

 
4.3. กระบวนการเพิ�มทนุ 
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4.3.1. การเพิ�มทุนของกองทรัสต์จะกระทําได้ต่อเมื�อไม่ขดัหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั �ง

กอ งท รัสต์  และบทบัญญัติแห่งพ ระราชบัญญัติห ลักท รัพ ย์  พ ระร าชบัญญัติท รัส ต์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
 

4.3.2. การเพิ�มทุนของกองทรัสต์จะต้องได้รับมติจากผู้ ถือหน่ วยทรัสต์ ที�อนุมัติให้เพิ�มทุน ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี�) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ�มเติมดงัตอ่ไปนี � 

 
(1) การเพิ�มทุนโดยเสนอขายห น่ วย ท รัส ต์ เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์บางราย ต้องไมม่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งถือหน่วยทรัสต์รวมกนัเกินกวา่
ร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงคดัค้านการเพิ�มทนุ 
 

(2) ในกรณีที�เป็นการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อการเพ ิ�มทุนแบบมอบอ ํานาจ

ทั� วไป (General Mandate) ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที�แสดงไว้อย่างชดัเจนว่าการ
จัดสรรห น่ วยท รัสต์ ใหม่จากการเพิ�มทุนจะเป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ที�
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักท รัพ ย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใดๆ 
เกี�ยวกับการเพิ�มทุนของบริษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และตามแนวทางที�
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดในรายละเอียดเพื�อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ 
(ถ้ามี) ทั �งนี � การเพิ�มทนุต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายใน 1 (หนึ�ง) ปีนบัแตว่นัที�ประชมุ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนมุตัิให้เพิ�มทนุ 

 
4.3.3. ในกรณีที�เป็นการเพิ�มทนุเพื�อลงทนุในทรัพย์สินหลัก เพิ�มเติม ได้ผ่านกระบวนการเกี�ยวกับ

การได้มาซึ�งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ตามที�กําหนดในข้อ  8.1.4 แห่งสญัญานี � และหาก
เป็นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เก ี�ยวโยงกันกบั
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ต้องผา่นการดําเนินการตามที�กําหนดไว้ในข้อ 12 แหง่สญัญานี � 
 

4.3.4. ผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้รับอนญุาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออก
ใหม ่

 
5. การลดทุนชาํระแล้วของกองทรัสต์ 

 
5.1. อํานาจหน้าที�ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ในการลดทุนชาํระแล้วของกองทรัสต์ 
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ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีอํานาจหน้าที�ในการดําเนินการลดทุนช ําระแล้วของกองทรัสต์ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที�สาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และจะแก้ไขเพิ�มเติมตอ่ไป 
 

5.2. เหตใุนการลดทุนชาํระแล้วของกองทรัสต์ให้มีได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี � 
 

5.2.1. กองทรัสต์มีสภาพคลอ่งสว่นเกินที�เหลอือยูภ่ายหลงัจากการจําหนา่ยอสังหาริมทรัพย์ หรือ
สทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการตดัจําหนา่ยสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั �งนี � 
ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยวา่กองทรัสต์ไมม่ีกําไรสะสมเหลอือยูแ่ล้ว 
 

5.2.2. กองทรัสต์มีการเพิ�มทนุเพื�อให้ได้มาซึ�งอสังหาริมทรัพย์เพิ�มเติม แต่ปรากฏเหตขุดัข้องใน
ภายหลัง ทําให้ไม่สามารถได้มาซึ�งอ สังห าริมท รัพ ย์บางส่วนอันเป็นไปตามสัญญาที�
เกี�ยวข้อง ซึ�งได้ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูแล้ว 
 

5.2.3. กองทรัสต์มีการเพิ�มทนุเพื�อให้ได้มาซึ�งอสังหาริมทรัพย์เพิ�มเติม แต่ปรากฏเหตขุดัข้องใน
ภายหลงั ทําให้ไมส่ามารถได้มาซึ�งอสังหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

 
5.2.4. กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที�ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ในการคํานวณกําไร

สทุธิที�ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 15 แหง่สญัญานี � 
 

5.2.5. กองทรัสต์มีเงินสดคงเหลอืหรือกระแสเงินสดที�เกิดจากคา่เช่ารับของทรัพย์สินจากการแปลง
สภาพของกอ งทุน ร วมอ สังห าริมท รัพ ย์ เป็นกอ งท รัส ต์  (Conversion Assets) ก่อนที�
กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินจากการแปลงสภาพของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
และจากกําไรสทุธิที�เกิดขึ �นจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ และรายได้อื�น ๆ รวมถึง การลดทุน
เพื�อให้การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขั �นตํ�าแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นไปตามกฎหมายและ
ประกาศที�เกี�ยวข้อง 

 
5.2.6. กรณีอื�นใดที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ลดทุนชาํระแล้วของกองทรัสต์ได้ 

 
5.3. กระบวนการลดทุนชาํระแล้ว 
 

5.3.1. การลดทุนชาํระแล้วของกองทรัสต์จะกระทําได้ต่อเมื�อไม่ขดัหรือแย้งกบัเจตนารมณ์ในการ
ก่อตั �งกอ งทรัสต์  บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติท รัสต์  พระราชบัญญัติห ลักทรัพ ย์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
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5.3.2. ที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนมุตัิให้ลดทุนชาํระแล้วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 

4 (สามในสี�) ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

5.3.3. ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะดําเนินการลดทุนช ําระแล้วด้วยวิธีการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ให้

ตํ�าลงเทา่นั �น 

  

5.3.4. ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะดําเนินการเฉลี�ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีชื�ออยู่ในทะเบียน 

ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์  โดยคํานวณมลูค่าหน่วยทรัสต์ที�ใช้ในการ

ลดทุนช ําระแล้วจากมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน

หน่วยทรัสต์ ทั �งนี � เงินที�เฉลี�ยคืนต้องไมไ่ด้มาจากเงินกําไรของกองทรัสต์  

 

5.3.5. กระบวนการลดทนุให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

และรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที�สํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดในอนาคตที�

เกี�ยวข้องด้วย 

ทั �งนี � กระบวนการลดทุนช ําระแล้วสําหรับเหตุตามที�ระบใุนข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 ข้อ 5.2.3 ข้อ 5.2.4 
หรือ 5.2.5 สามารถกระทําได้โดยไมต้่องได้รับมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อยา่งไรก็ดี หากผู้จดัการกองทรัสต์
เห็นสมควร ผู้จ ัดการกองทรัสต์อาจดําเนินการขอมติอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ลดทนุ
ชําระแล้ว โดยดําเนินการจัดประชุมผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์ ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที�ระบไุว้ในข้อ 16 ก็ได้ 
 

6. ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
 

6.1. การเป็นผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทนระหว่างผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์กบัทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของการเป็นหุ้นสว่นหรือลกัษณะอื�นใด 

ระหวา่งทรัสตีและผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และในระหวา่งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกนั 

 
6.2. การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ทําให้บคุคลดงักลา่วมีความรับผิดในกรณีที�ทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่

เพียงพอต่อการชําระหนี �ให้แก่ท รัสตี ผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์  หรือเจ้าหนี �ของกอ งทรัสต์  โดยทรัสตี 
ผู้จ ัดการกอ งทรัสต์  และเจ้าหนี �ของกองทรัสต์จะบังคับชําระหนี �ได้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์
เทา่นั �น 

 
6.3. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่าเงินกําไร หลงัหกั 

คา่สาํรองตา่งๆ ตามที�กฎหมายอนญุาตให้กองทรัสต์หกัได้ ซึ�งรวมถึงกําไรที�ยงัไมเ่กิดขึ �น (Unrealized 
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Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกอ งท รัสต์  รวมทั �งการ
ปรับปรุงด้วยรายการอื�นตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื�อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของ
ก อ งท รัส ต์  รายการเงินสํารองเพื�อการชําระหนี �เงินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ ยืมเงินของ
กองทรัสต์ตามวงเงินที�ได้ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชี �ชวน หรือแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจําปี และมีสิทธิเรียกให้คืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่าจํานวนทนุของกองทรัสต์ที�ปรับปรุงด้วย
สว่นเกินหรือสว่นตํ�ากวา่มลูคา่หน่วยทรัสต์  

 

6.4. ไม่ว่าในกรณีใดๆ มิให้ตีความสญัญานี �ไปในทางที�ก่อให้เกิดผลขดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดตามข้อ  6.1 
ข้อ 6.2 และข้อ 6.3 

 
6.5. การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิxและสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สินของ

กองทรัสต์โดยเด็ดขาดแตเ่พียงผู้ เดียว ไม่วา่สว่นหนึ�งสว่นใด และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสทิธิเรียกร้อง
ให้โอนทรัพย์สินของกอ งท รัสต์ให้แก่ผู้ ถือห น่ วยท รัสต์  โดยผู้ ถือห น่ วยท รัสต์มีสิทธิติดตามเอา
ทรัพย์สินของกอ งท รัสต์คืนจากบุคคลภายนอก ในกรณีที�ท รัสตี และ/หรือ ผู้ จ ัดการ กอ งท รัสต์ 
จดัการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี � หรือพระราชบัญญัติทรัสต์  อนัเป็นผลให้
ทรัพ ย์สินในก อ งท รัส ต์ ถูกจําหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทั �ง นี � ตามหลัก เกณ ฑ์ ที�
พระราชบัญญัติทรัสต์กําหนด 

 
6.6. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดตอ่ผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีในการชําระเงินอื�นใดเพิ�มเติมให้แก่

กองทรัสต์หลงัจากที�ได้ชําระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมม่ีความรับผิด
อื�นใดเพิ�มเติมอีกสาํหรับหน่วยทรัสต์ที�ถือนั �น 

 
6.7. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนซกัถาม 

และแสดงความเห็นเกี�ยวกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ของทรัสตีและผู้จ ัดการกองทรัสต์วา่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายที�เกี�ยวข้องและสญัญานี �กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ไม่มีสทิธิเข้าแทรกแซงการดําเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations) ที�ไม่ขดัหรือแย้งกบัสญัญา
ฉบบันี � ของผู้จ ัดการกองทรัสต์และทรัสตี ซึ�งเรื�องดงักลา่วให้ถือเป็นอํานาจและดลุพินิจของผู้จ ัดการ
กองทรัสต์หรือทรัสตี แล้วแตก่รณี 

 
6.8. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที�จะได้รับการจดัสรรผลตอบแทนจากกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ

ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 15 แหง่สญัญานี � 
 
6.9. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แตล่ะรายมีสทิธิลงมติเพื�อแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี � หรือแก้ไขวิธีการจดัการ โดยเป็นไป

ตามเงื�อนไขและหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในสญัญานี � ซึ�งทรัสตีหรือผู้จ ัดการกองทรัสต์จะแก้ไขเพิ�มเติม
สญัญานี � หรือแก้ไขวิธีการจดัการ เมื�อได้รับมติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�ระบไุว้ในสญัญานี � 
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6.10. ผู้ ถือห น่ วยท รัสต์มีสิทธิที�จะได้รับเงินคืนเมื�อเลิกกอ งท รัส ต์หรือลดทุน โดยในกรณีของการเลิก

กองทรัสต์นั �น ทรัสตีซึ�งเป็นผู้มีอํานาจหน้าที�เกี�ยวกบัการชําระบญัชีกองทรัสต์ อาจจัดให้มีผู้ ชําระ
บญัชีทําหน้าที�เป็นผู้ ชําระบญัชี โดยดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�ระบไุว้ในสญัญานี � อนึ�ง ผู้
ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงินคืนก็ต่อเมื�อกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือภายหลงัจากได้หกัค่าใช้จ่าย
และชําระหนี �ของกอ งท รัสต์ เมื�อเลิกกอ งท รัสต์แล้วเท่านั �น สําหรับกรณีการลดทุน ช ําระแ ล้วให้
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ดําเนินการเฉลี�ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  โดยดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และประกาศอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องตามที�สาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
6.11. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที�จะโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทั �งนี � จะต้องเป็นไปตามเงื�อนไข และหลกัเกณฑ์ที�

ระบไุว้ในข้อ 7 แหง่สญัญานี � 
 
6.12. สทิธิประโยชน์อื�นๆ 

 
6.12.1. ผู้ ถือหน่ วยท รัสต์ของกอ งทรัสต์สามารถนําห น่วยทรัสต์ไปจํานําได้ตามกฎหมายตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที�ทรัสตี และ/หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด 
 

6.12.2. ผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์มีสิทธิลงมติเกี�ยวกับการบริหารจัดการกอ งท รัส ต์  ตามเงื�อนไขและ
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในสญัญานี � และจะต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย และประกาศ หลกัเกณฑ์
หรือข้อบงัคบัของสาํนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะต้องไมเ่ป็นการเพิ�ม
ภาระของทรัสตี ผู้ก่อตั �งทรัสต์ และผู้จ ัดการกองทรัสต์ เกินไปกวา่ที�กฎหมายกําหนด 

 
6.12.3. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที�จะได้รับเงินคืนเมื�อมีการลดเงินทุนตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�

ระบไุว้ในข้อ 5.3 แหง่สญัญานี � 
 
7. การจัดทาํทะเบียนผู้ถอืหน่วยทรัสต์ การโอนหน่วยทรัสต์และข้อจาํกดัการโอน และการออกเอกสาร

แสดงสทิธ ิ 
 
7.1. การจัดทาํทะเบียนผู้ถอืหน่วยทรัสต์และการออกเอกสารแสดงสิทธ ิ 

 
7.1.1. ทรัสตีมีหน้าที�จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์หรือผู้ ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์ดําเนินการได้ ในกรณีที�ทรัสตีเป็นผู้จดัทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เอง ให้ทรัสตี
ปฏิบัติให้เป็นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และ
วิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์โดยอนโุลม และในกรณีทรัสตีมอบหมาย
ให้บุคคลอื�นเป็นผู้จัดทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ให้บุคคลที�ได้รับมอบหมายดําเนินการ
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จัดทําทะเบียนผู้ ถือหน่ วยทรัสต์ตามประกาศ กร . 14/2555 หรือประกาศอื�นที�เกี�ยวข้อง
ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และสญัญานี � เว้นแตม่ีการจดัทําหลกัฐานตามระบบ
และหลกัเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว 
 

7.1.2. ในกรณีที�ทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้จดัทําตามระบบและหลกัเกณฑ์ของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ให้มีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี � 

 
(1) รายละเอียดทั�วไป 
 

(ก) ชื�อผู้จ ัดการกองทรัสต์ และทรัสตี 
 
(ข) จํานวนหน่วยทรัสต์ มลูคา่ที�ตราไว้ ทุนชาํระแล้ว และวนั เดือน ปีที�ออก

หน่วยทรัสต์ 
 

(ค) ข้อจํากดัในเรื�องการโอน (ถ้ามี) ในเรื�องสดัสว่นการถือครองหน่วยทรัสต์ 
โดยผู้ ถือห น่ ว ย ท รัส ต์ ที�มีสัญ ชาติต่างด้าว สัดส่วนการถือครอง
หน่วยทรัสต์ของ ผู้จ ัดการกองทรัสต์และกลุม่บคุคลเดียวกนั และทรัส
ตี (ถ้ามีการถือหน่วยทรัสต์) หรือสดัสว่นการถือครองหน่วยทรัสต์อื�นใด
ตามที�พ ระราชบัญญัติทรัสต์หรือหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องที�สํานักงาน 
ก .ล .ต . ประกาศกําหนด และให้รวมถึ งหลัก เกณ ฑ์ ที� เกี� ยวข้องที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
(2) รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แตล่ะราย 
 

(ก) ชื�อ สญัชาติ และที�อยูข่องผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 

(ข) เลขที�หน่วยทรัสต์  (ถ้ามี) และ/หรือ เลขที�ใบหน่วยทรัสต์  และจํานวน
หน่วยทรัสต์ที�ถือ 

 
(ค) วนั เดือน ปี ที�ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 
(ง) วนั เดือน ปี ที�ยกเลกิใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี) 

 
(จ) เลขที�คําร้องขอให้เปลี�ยนแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 
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7.1.3. ทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้สนันิษฐานไว้กอ่นวา่ถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สนิอ ื�น 
รวมทั �งการให้สทิธิหรือการจํากดัสทิธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ปรากฏรายชื�ออยูใ่นทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือ
วา่ทรัสตีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที�แล้ว 
 

7.1.4. ท รัส ตีหรือน าย ท ะเบีย น ห น่ วย ท รัส ต์ มีสิทธิปฏิเสธการแสดงชื�อในทะเบียนผู้ ถือ
ห น่ วยท รัสต์  ในกรณีที�การถือห น่ วยท รัสต์ ไม่เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในประกาศ ท จ. 

49/2555 รวมถึงประกาศอื�นที�เกี�ยวข้องตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ
ข้อบงัคบัของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

 
7.1.5. ท รัสตีหรือนายทะเบียนห น่ วยท รัสต์จะทําหลักฐานแสดงสิทธิในห น่ วยท รัสต์  หรือใบ

หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถ ือหน่วยทรัสต์  เพื�อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้อ้างอิงต่อทรัสตี 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ และบคุคลอื�นได้ 

  
อนึ�ง หลักฐานแสดงสิทธิในห น่ วยท รัส ต์  หรือใบห น่ วยท รัส ต์ ที�จะออกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามสญัญานี �ให้มีรายละเอียดอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี � 
 
(1) มีข้อมูลที�จําเป็นและเพียงพอเพื�อให้ผู้ ถือหน่ วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลักฐาน

แสดงสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงตอ่ทรัสตี ผู้จ ัดการกองทรัสต์ และ
บคุคลอื�นได้ 
 

(2) มีข้อมลูของบคุคลตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จ ัดการ

กองทรัสต์  นายทะเบียนหน่วยทรัสต์  เป็นต้น เพื�อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถ
ติดตอ่กบับคุคลเหลา่นั �นได้ 

 
(3) มีข้อมลูที�แสดงวา่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ 

และในกรณีที�มีข้อจํากดัสทิธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องระบขุ้อจํากดัสทิธิเช่นวา่นั �น
ไว้ให้ชดัเจน 

 
ตัวอย่างหลักฐานแสดงสิทธิในห น่ วยท รัส ต์หรือใบห น่ วยท รัสต์  ปรากฏตามเอ กสาร 
แนบ 5 
 

7.1.6. ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกหลกัฐานแสดง
สิทธิในห น่ วยท รัสต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าที�สูญหาย ลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคัญ  
ทรัสตีต้องออกหรือดําเนินการให้มีการออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือ
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หน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร ทรัสตีหรือนายทะเบียนมีสิทธิที�จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ �น (ถ้ามี) จากการดําเนินการตามคําร้องขอของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 
 

7.2. การโอนและข้อจํากดัการโอนหน่วยทรัสต์ 
 
7.2.1. การโอนหน่วยทรัสต์ 

 
ภายใต้บังคับแห่งข้อจํากัดการโอนห น่ วยท รัส ต์ ตามข้ อ  7.2.2 แห่งสัญ ญ านี � ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์สามารถโอนหน่วยทรัสต์ได้ด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี � 
 
(1) วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ที�มีใบหน่วยทรัสต์ 
 

การโอนห น่ วยท รัสต์ ที�มีใบห น่ วยท รัสต์ย่อมสมบูรณ์เมื�อผู้ โอนได้สลักหลงัใบ
หน่วยทรัสต์  โดยระบชืุ�อผู้ รับโอนและลงลายมือชื�อของผู้ โอนกับผู้ รับโอน และส่ง
มอบใบหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ รับโอน การโอนหน่วยทรัสต์จะใช้ยันกองทรัสต์ได้
เมื�อทรัสตีหรือบคุคลที�ทรัสตีมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้รับคํา
ร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนห น่ วยท รัสต์แล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้ 
เมื�อท รัสตี หรือบุคคลที�ท รัสตีมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนห น่ วยท รัส ต์ ได้
ลงทะเบียนการโอนห น่ วยท รัส ต์แล้ว ในการนี � หากท รัสตี หรือนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์เห็นว่าการโอนหน่วยทรัสต์นั �นไม่ถกูต้องสมบรูณ์ ให้ทรัสตีหรือนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์แจ้งแก่ผู้ยื�นคําร้องเพื�อดําเนินการแก้ไข ในกรณีที�ผู้ รับโอน
ห น่ วยท รัส ต์ประสงค์จะได้ใบห น่ วยท รัส ต์ ใหม่ให้ร้องขอต่อท รัสตี หรือนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์โดยทําเป็นหนงัสือลงลายมือชื�อของผู้ รับโอนหน่วยทรัสต์
และมีพยานอย่างน้อย 1 (หนึ�ง) คนลงลายมือชื�อรับรองลายมือชื�อนั �น พร้อมทั �ง
เวนคืนใบห น่ วยท รัส ต์ เดิมหรือหลักฐานอื�นให้แก่ท รัส ตีหรือนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์  ในการนี � หากทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่า การโอน
หน่วยทรัสต์นั �นถกูต้องตามกฎหมายและตามสญัญานี � ให้ทรัสตีหรือนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์  และออกใบหน่วยทรัสต์ให้ใหม่
ตอ่ไป   ทั �งนี � ผู้ โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามที�ทรัส
ตี หรือบคุคลที�ทรัสตีมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด 
 

(2) วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบหน่วยทรัสต์ 
 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบหน่วยทรัสต์จะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที�ระบุโดยนายทะเบียนห น่ วยท รัส ต์  และ/หรือต ลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั �งนี � ผู้ โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียม
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การโอนห น่ วยท รัสต์  (ถ้ามี) ตามที�นายทะเบียนห น่ วยท รัสต์  และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กําหนด 
 

7.2.2. ข้อจํากดัการโอนหน่วยทรัสต์ 
 
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที�ออกตามสญัญานี �สามารถโอนได้โดยไมม่ีข้อจํากดั เว้นแต ่
 
(1) การโอนห น่ วยท รัส ต์นั �นเป็นเหตุให้ผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์ ที�มีสัญชาติต่างด้าวถือ

หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 49 (สี�สิบเก้า) ของจํานวนหน่วยทรัสต์
ที�จําหนา่ยได้ทั �งหมด ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 17.1.2 แหง่สญัญานี � หรือ 
 

(2) การโอนห น่ วยท รัส ต์นั �นเป็นเหตุให้สัดส่วนการถือห น่ วยท รัส ต์ของบุคคลใด 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ทรัสตี รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบคุคลดงักลา่ว (ถ้ามี
การถือห น่ ว ย ท รัส ต์ ) ไม่ เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

 
8. การลงทุนของกองทรัสต์ 
 

การลงทนุของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และ
คําสั�งที�เกี�ยวข้อง ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือจะแก้ไขเพิ�มเติม
ตอ่ไป นโยบายการลงทนุมีดงัตอ่ไปนี � 
8.1. นโยบายการลงทนุและประเภททรัพย์สินหลักที�กองทรัสต์จะลงทนุ 

 
8.1.1. การลงทนุในทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์โดยทางตรง  

 
กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลกัประเภทอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ (รวมถึงสทิธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์) และทรัพย์สินอนัเป็นสว่นควบหรือ
เครื�องอปุกรณ์ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยประเภททรัพย์สินที�กองทรัสต์จะลงทนุ ได้แก่ 
ทรัพย์สินที�เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลงัเอกสาร และ/หรือคลงัสินค้า รวมถึง
อสงัหาริมทรัพย์อื�นใดที�เกี�ยวข้องกับ สนับสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจคลงัเอกสาร และ/หรือ
คลงัสนิค้า และทรัพย์สนิอื�นใดที�อาจสง่เสริมการลงทนุของกองทรัสต์ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการ
ลงทนุดงันี � 
 
(1) กอ งท รัส ต์จะต้องลงทุนในอ สังห าริมท รัพ ย์ เพื�อได้มาซึ�งกรรมสิทธิxหรือสิทธิ

ครอบครอง ทั �งนี � ในกรณีที�เป็นการได้มาซึ�งสิทธิครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณี
หนึ�งดงัตอ่ไปนี � 



23 
Trust Deed_SSTRM-ONEAM_SSTRT 

 
(ก) เป็นการได้มาซึ�งอสังหาริมทรัพย์ที�มีการออก น.ส. 3 ก. 
 
(ข) เป็นการได้มาซึ�งสิทธิการเช่าในอสังห าริมท รัพ ย์ที�มีการออกตราสาร

แสดงกรรมสทิธิxหรือสทิธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. 
 

(2) อสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทุนและได้มาต้องไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิ
หรือมีข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่ผู้ จ ัดการกอ งท รัส ต์และท รัสตีได้พิจารณา โดยมี
ความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ การอยู่ภายใต้บงัคบัแหง่ทรัพยสทิธิหรือการมีข้อ
พิพาทนั �นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอ สังห าริมท รัพ ย์ดังกล่าวอย่างมี
นยัสําคญั และเงื�อนไขการได้มาซึ�งอสังหาริมทรัพย์นั �นยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม 
 

(3) การทําสญัญาเพื�อให้ได้มาซึ�งอสังห าริมทรัพ ย์ที�กองทรัสต์ลงทุนนั �น ต้องไม่มี
ข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ที�อาจมีผลให้ก อ งท รัส ต์ ไม่สามารถจําหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ในราคายตุิธรรม (ในขณะที�มีการจําหนา่ย) เช่น ข้อตกลงที�ให้สทิธิ
แก่คูส่ญัญาในการซื �ออสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบคุคลอื�น โดยมีการ
กําหนดราคาไว้แน่นอนล่วงหน้า เป็นต้น หรืออาจมีผลให้ก อ งท รัส ต์ มีหน้าที�
มากกวา่หน้าที�ปกติที�ผู้ เช่าพงึมีเมื�อสญัญาเช่าสิ �นสดุลง 

 
(4) อสังหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้องพร้อมจะนําไปจัดหาประโยชน์ คิดเป็นมลูค่ารวมกัน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของมลูค่าหน่วยทรัสต์ที�ขออนญุาตเสนอขาย
รวมทั �งจํานวนเงินกู้ยืม ทั �งนี � กองทรัสต์อาจลงทนุในโครงการที�ยงัก่อสร้างไม่แล้ว
เสร็จได้ โดยมลูค่าของเงินลงทนุที�จะทําให้ได้มาและใช้พฒันาอสังหาริมทรัพย์ให้
แล้วเสร็จเพื�อนําไปจดัหาประโยชน์ ต้องไมเ่กินร้อยละ 10 (สบิ) ของมลูคา่ทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์ (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมี
เงินทุนหมนุเวียนเพียงพอเพื�อการพฒันาดงักลา่ว โดยไม่กระทบกับความอยู่รอด
ของกองทรัสต์ด้วย 

 
(5) อสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุต้องผา่นการประเมินมลูคา่อยา่งเต็มรูปแบบที�

มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื�อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผย
ข้อมลูต่อผู้ลงทนุ เป็นเวลาไมเ่กินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนวนัยื�นคําขออนญุาต โดยผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อยสองราย ที�ผู้ จ ัดการกอ งทรัสต์และที�ปรึกษา
ทางการเงินที�ร่วมจัดทําคําขออนุญาต (ถ้ามี) พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและ
สามารถประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิให้สะท้อนมลูคา่ที�แท้จริงได้อยา่งนา่เชื�อถือเพียงพอ 
และมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี �ดงัตอ่ไปนี � 
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(ก) เป็นผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  
 

(ข) ในกรณีที�อสังหาริมทรัพ ย์ที�จะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ  ผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินอาจเป็นบุคคลที�อยู่ในบัญชีรายชื�อของบุคคลซึ�งทางการหรือ
หนว่ยงานกํากบัดแูลของประเทศอนัเป็นที�ตั �งของอสังหาริมทรัพย์กําหนดให้
สามารถทําหน้าที�ประเมินมลูคา่อสังหาริมทรัพย์นั �น ๆ ได้  ทั �งนี � ในกรณีที�ไม่
ปรากฏบัญชีรายชื�อดังกล่าว ผู้ ที�ทําหน้าที�ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเข้า
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัตอ่ไปนี � 

- เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกี�ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ�งมีผลงาน
เป็นที�ยอมรับอยา่งแพร่หลายในประเทศอนัเป็นที�ตั �งของอสังหาริมทรัพย์
นั �น 

- เป็นบุคคลที�มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สนิที�เป็นสากล 

- เป็นผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที�มีเครือข่ายกว้างขวางในระดับสากล 
(international firm) 

 

อย่างไรก็ตาม หลกัเกณฑ์ในข้อนี �ไม่นํามาใช้กบัอสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ รับ
โอนมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที�แปลงสภาพ โดยที�อสังหาริมทรัพย์นั �น
ได้ผ่านการประเมินมลูค่าโดยชอบตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศวา่ด้วยการ
แปลงสภาพแล้ว 
 

(6) อสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ได้มาต้องมีมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า 500,000,000 
(ห้าร้อยล้าน) บาท  ทั �งนี � ในกรณีที�จํานวนเงินที�จะได้จากการระดมทุนผ่านการ
เสนอขายห น่ วยท รัส ต์ น้อยกว่ามูลค่าอ สังห าริมท รัพ ย์ ที�ประสงค์จะลงทุน  
ผู้ ก่อตั 
งทรัสต์/ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องแสดงได้ว่ามีแหลง่เงินทนุอื�นเพียงพอที�จะ
ทําให้ได้มาซึ�งอสังหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 
 

(7) ในกรณีที�กองทรัสต์จะลงทนุในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลกัษณะที�เป็นการ
เช่าช่วง หรือเช่าอาคาร หรือโรงเรือน หรือสิ�งปลกูสร้างที�ผู้ ให้เช่ามิได้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิxตามโฉนดที�ดินหรือผู้ มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ ผู้ จ ัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี�ยงหรือการ
เยียวยาความเสียหายที�อาจเกิดขึ �นจากการบอกเลิกสัญ ญ าของเจ้าของ
อสังหาริมทรัพ ย์หรือผู้มีสิทธิครอบครองดงักล่าว การผิดสญัญาเช่า หรือการไม่
สามารถบังคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า เช่น จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงกระทําการ
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จากบคุคลที�เกี�ยวข้องเพื�อรับรองการปฏิบตัิตามสญัญาและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทรัสต์ หรือจดัให้มีข้อสญัญาหรือข้อตกลงที�ให้สิทธิกองทรัสต์สามารถเข้าไป
แก้ไขการผิดสญัญาโดยตรงกบัเจ้าของกรรมสิทธิxได้ และเข้าสวมสิทธิเป็นผู้ เช่าได้
โดยตรง เป็นต้น และเปิดเผยมาตรการป้องกนัความเสี�ยงดงักลา่วต่อทรัสตีและผู้
ถอืหน่วยทรัสต์/ผู้ลงทนุ 
 

(8) ในกรณีที�ก อ งท รัส ต์ ได้มาซึ�งกรรมสิทธิx ในอ สังห าริม ท รัพ ย์  และผู้ จ ัด ก าร
กองทรัสต์ประสงค์จะจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยการให้
เช่าแก่เจ้าของเดิม ผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์ ต้องกําหนดค่าเช่ าที�เรียกเก็บจากเจ้า
ของเดิมในลกัษณะที�เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นหรือไมด้่อยกวา่การ
ทําธุรกรรมกบัคูค้่าทั�วไปที�เป็นบคุคลภายนอก 

 
8.1.2. การลงทนุในทรัพย์สินหลักและอปุกรณ์โดยทางอ้อม 

 
โดย 
 
(1) การลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์โดยทางอ้อมต้องเป็นการลงทนุผา่นการ

ถือหุ้นที�ออกโดยบริษัทที�จดัตั �งขึ �น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการดําเนินการในลกัษณะ
เดียวกันกับก อ งท รัส ต์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 (เก้าสิบเก้า) ของจํานวนหุ้ นที�
จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดและไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 (เก้าสิบเก้า) ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทั �งหมดของบริษัทนั �นหรือเป็นไปตามประกาศอื�นใดที�คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสาํนักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดหรือที�ได้แก้ไขเพิ�มเติม 
 

(2) กองทรัสต์อาจให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทตาม (1) ผา่นการถือตราสารหนี � หรือการเข้าทํา
สญัญาที�มีลกัษณะเป็นการให้กู้ยืมเงิน โดยให้ถือว่าการให้บริษัทดงักล่าวกู้ยืมเงิน
เป็นการลงทนุในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมด้วย 

 

(3) การลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์โดยทางอ้อมต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี � 

 
(ก) มีการประเมินมลูคา่อสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุโดยทางอ้อม ทั �ง

ในชั �นของกองทรัสต์และในชั �นของบริษัทที�กองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นดงันี � 
 

• การประเมินมูลค่าในชั �นของก อ งท รั ส ต์  ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้ อ  11 โดยให้คํานึงภาระภาษีของบริษัทที�
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กอ งท รัสต์ เป็นผู้ ถือหุ้ น และปัจจัยอื�นที�อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาอสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุโดยทางอ้อมด้วย 
 

• การประเมินมลูคา่ในชั �นของบริษัทที�กองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นตาม
ข้อ 8.1.2 (1) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 11 

 
(ข) มีการประเมินมูลค่าทรัพ ย์สินอ ื�น ที�บริษัทที�กองทรัสต์ เป็นผู้ ถือหุ้ นได้

ลงทนุไว้ตามหลกัเกณฑ์ดงันี � 
 

• ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกับการกําหนดมูลค่า
ยตุิธรรมของเงินลงทุนที�ออกโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
โดยอนโุลม 
 

• ในกรณีที�หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการกําหนดมลูค่ายตุิธรรมของเงิน
ลงทุนที�ออกโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ไม่รองรับการ
กําหนดมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สนิใด ให้ใช้มลูคา่ที�เป็นไปตาม
หลกัวิชาการอนัเป็นที�ยอมรับหรือมาตรฐานสากล 

 
(ค) ในกรณีที�กองทรัสต์มีการลงทนุในตราสารหนี �หรือสญัญาที�ถือเป็นการ

ลงทุนโดยทางอ้อมตามข้อ  8.1.2 (2) ต้องมีการประเมินมูลค่าตราสาร
หรือสญัญาดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ใน (ข) ด้วย 
 

(ง) แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที�จะทําให้ท รั ส ตีและผู้ จ ัด ก าร
กอ งท รัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้บริษัทดังกล่าวดําเนินการให้
เป็นไปในทํานองเดียวกับหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้สําหรับกองทรัสต์ ที�มี
การลงทุนในทรัพ ย์สิน หลัก โดยตรง  เว้นแต่ในกรณีของหลักเกณฑ์
เกี�ยวกับอัตราส่วนการกู้ ยืมเงินตามข้อ  10.4 จะพิจารณาเฉพาะในชั �น
ของกองทรัสต์ก็ได้  

 
8.1.3. ข้อจํากดัการลงทนุ 
 

กองทรัสต์ไม่มีนโยบายในการลงทนุทรัพย์สินอ ื�นใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สนิที�มีการ
ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี � 

 
8.1.4. วิธีการได้มาและจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สินหลักและอปุกรณ์ 
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(1) การได้มาซึ�งทรัพย์สินหลักและอปุกรณ์ 

 
(ก) ในการได้มาซึ�งท รัพ ย์สิน ห ลัก แต่ละครั �ง ผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์ ต้อง

ดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 
 
• ตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) ข้อมูลและ

สญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินหลักและอปุกรณ์ (ถ้ามี) 
ในเรื�องตอ่ไปนี � 
 
- สภ าพ ของอ สั งห าริ ม ท รั พ ย์  เช่ น  สภาพ ที� ตั �ง 

ทางเข้าออก โอกาสในการจัดหารายได้ และภาระ
ผกูพนัตา่งๆ ของอสังหาริมทรัพย์นั �น เป็นต้น 
 

- ข้อมูลกฎหมายของอสังหาริมทรัพย์ที�จะลงทนุ และ
ความสามารถของคู่สัญญาในการเข้าทํานิติกรรม 
ตลอดจนความครบถ้วน ถูกต้อง และบังคับได้ตาม
กฎหมายของเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญ ญ าที�
เกี�ยวข้อง 

 
- ใน ก รณี ที� อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ที� จ ะ ล งทุน อ ยู่ ใน

ต่ า ง ป ร ะ เท ศ  ต้ อ ง ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ส อ บ ท า น
ความสามารถของกอ งท รัสต์ ในการได้มาและถือ
ครองอ สังห าริมท รัพ ย์ตามกฎหมายของประเทศ
ดงักลา่ว โดยต้องจัดให้มีความเห็นของที�ปรึกษาทาง
กฎหมายที�เชี�ยวชาญในกฎหมายของประเทศนั �น
ประกอบการตรวจสอบและสอบทานด้วย 

 
- ข้อมูลด้านการเงินของอ สังห าริมท รัพ ย์และความ

เหมาะสมอื�นๆ ในการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์นั �น 
 

โด ย ใน ก รณี ที� เ จ้ าของ  ผู้ ใ ห้ เช่ า  ห รือผู้ โอน สิท ธิก ารเช่ า
อ สังห าริม ท รัพ ย์ เป็นบุค ค ลที� เก ี� ย ว โยงกัน กับผู้ จ ัด ก าร

กองทรัสต์  ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีที�ปรึกษาทางการ

เงนิให้ความเห็นเกี�ยวกบัการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วด้วย 
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ทั �งนี � การตรวจสอบและสอบทานทรัพ ย์สินหลักและอุปกรณ์
เป็นไปเพื�อประกอบการตดัสินใจลงทนุและการเปิดเผยข้อมลูที�
ถกูต้อง 
 

• ประเมินมลูค่าทรัพย์สินหลักอย่างน้อยตามที�กําหนดไว้ในข้อ 
11.1 แหง่สญัญานี � 
 

• ในกรณีที�กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ในลกัษณะที�เป็นการเช่าช่วง จะจดัให้มีมาตรการป้องกนัความ
เสี�ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที�อาจเกิดขึ �นจากการผิด
สญัญาเช่า หรือการไมส่ามารถบงัคบัตามสทิธิในสญัญาเช่า 

 
(ข) การได้มาซึ�งทรัพย์สินหลักเพิ�มเติม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 
 

• ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที�เข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 
 

- เป็นไปตามสญัญานี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
 

- เป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์ 
 

- สมเหตสุมผลและใช้ราคาที�เป็นธรรม 
 

- ค่าใช้จ่ ายในการเข้าทําธุรกรรมที� เรียกเก็บจาก
ก อ งท รั ส ต์  (ถ้ามี ) อยู่ ในอัตราที� เป็นธรรมและ
เหมาะสม 

 
- ผู้ ที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรมไม่มี

สว่นร่วมในการตดัสนิใจเข้าทําธุรกรรมนั �น 
 

• ในด้านระบบในการอนมุตัิ ต้องผา่นการดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 
 

- ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตวีา่เป็นธุรกรรมที�เป็นไป
ตามสญัญานี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้องแล้ว 
 

- ในกรณีที�เป็นการได้มาซึ�งทรัพ ย์สินห ลัก ที�มีมูลค่า
ตั �งแต่ร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
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กองทรัสต์ขึ �นไป ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ 
(Board of Directors) ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ด้วย 

 
- ในกรณีที�เป็นการได้มาซึ�งทรัพ ย์สินห ลัก ที�มีมูลค่า

ตั �งแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ข อ งก อ ง ท รั ส ต์ ขึ �น ไป  ต้ อ งได้ รับ ม ติ ข อ งผู้ ถื อ
ห น่ วยท รัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
(สาม ใน สี� ) ข อ ง จํ าน วน เสี ย งทั �งห ม ด ขอ งผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

 
ทั �งนี � การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อนี � จะคํานวณตาม
มลูค่าการได้มาซึ�งทรัพย์สินทั �งหมดของแต่ละโครงการที�ทําให้
กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึ�งรวมถึงทรัพย์สินที�เกี�ยวเนื�อง
กบัโครงการนั �นด้วย 
 

• กระบวนการขอความเห็นชอบจากท รัสตีหรือการขอมติของ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ให้ผู้ จ ัดการกองทรัสต์และทรัสตีมีหน้าที�
ดงัตอ่ไปนี � 
 
- หน้าที�ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ในการจดัมีให้เอกสาร

ขอความเห็นชอบหรือหนงัสอืเชิญประชมุ แล้วแตก่รณี 
แสดงความเห็นของตนเกี�ยวกับลกัษณะธุรกรรมการ
ได้มาซึ�งทรัพย์สินหลัก เพิ�มเติม ตามที�กําหนดในข้อ 
8.1.4 (1) (ข ) พร้อมทั �งเหตุผลและข้อมูลประกอบที�
ชดัเจน 
 

- ห น้ า ที� ข อ งท รั ส ตี ใน ก ารเข้ า ร่วม ป ระ ชุม ผู้ ถื อ
หน่วยท รัสต์ เพื�อให้ความเห็นเกี�ยวกับลกัษณะของ
ธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปตามสัญ ญ านี � และ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องหรือไม ่

 
(2) การจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สินหลักและอปุกรณ์ 

 
การจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สินหลัก ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 
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(ก) ก่อนการจําหน่ายไปซึ�งทรัพ ย์สินหลัก  ให้ผู้ จ ัดการกองทรัสต์จัดให้มี
การประเมินมลูคา่ทรัพย์สินหลักตามข้อ 11.1 แหง่สญัญานี � 
 

(ข) การจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สินหลัก ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 
 

• การจําหน่ายไปจะกระทําโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการ
ตามที�กําหนดในข้อ  8.1.4 (1) (ข ) แห่งสญัญานี � มีระบบการ
อนมุตัิตามที�กําหนดไว้ในข้อ 8.1.4 (1) (ข) แหง่สญัญานี � และมี
กระบวนการขอความเห็นชอบจากท รัสตีหรือการขอมติของ 
ผู้ ถือห น่ วยท รัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ  8.1.4 (1) (ข ) แห่ง
สญัญานี � โดยอนโุลม 
 

• การจําหน่ายทรัพย์สินหลักที�เข้าลกัษณะดงัต่อไปนี � นอกจาก
จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในเรื� องการจําหน่ายไปซึ�ง
ทรัพย์สินหลักที�ระบไุว้ในวรรคก่อน ยงัต้องเป็นกรณีที�เป็นเหตุ
จําเป็นและสมควร โดยได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ (Board 
of Directors) ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ด้วย 

 
- การจําหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบ 1 (หนึ�ง) ปีนบั

แตว่นัที�กองทรัสต์ได้มาซึ�งทรัพย์สินหลักนั �น 
 

- การจําหน่ายท รัพ ย์สิน ห ลัก ที�กอ งท รัส ต์ ได้มาซึ�ง
กรรมสทิธิxให้แก่เจ้าของเดิม 

 
8.2. นโยบายการลงทนุทรัพย์สนิประเภทอื�นของกองทรัสต์ นอกเหนือจากการลงทนุในทรัพย์สินหลัก 

 
นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพ ย์สินหลัก  กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนหรือมีไว้ซึ�งทรัพ ย์สินอ ื�น
ดงัตอ่ไปนี � 

 

8.2.1. ประเภทของทรัพย์สินอ ื�นที�กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทนุหรือมีไว้ มีดงัตอ่ไปนี � 
 

(1) พนัธบตัรรัฐบาล 
 
(2) ตั|วเงินคลงั 

 



31 
Trust Deed_SSTRM-ONEAM_SSTRT 

(3) พันธบัตรหรือหุ้นกู้  ที�รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที�มีกฎหมายเฉพาะจัดตั �งขึ �นเป็น 
ผู้ออก และมีกระทรวงการคลงัเป็นผู้คํ �าประกนัต้นเงินและดอกเบี �ยเต็มจํานวนแบบ
ไมม่ีเงื�อนไข 

 
(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั 

 
(5) บตัรเงินฝากที�ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก โดยไม่มีลกัษณะของสญัญาซื �อ

ขายลว่งหน้าแฝง 
 

(6) ตั| วแล ก เงิน ห รือ ตั| วสัญ ญ าใช้ เงิน  ที� ธน าค าร บ ริ ษั ท เงิน ทุน  ห รือ บ ริษั ท
เครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้คํ �าประกัน โดยไม่มีลกัษณะ
ของสญัญาซื �อขายล่วงหน้าแฝงโดยการรับรอง รับอาวลั หรือคํ �าประกัน แล้วแต่
กรณี ตามข้อ  8.2.1(6) นี � ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั �งจํานวน หรือ 
คํ �าประกนัต้นเงินและดอกเบี �ยเต็มจํานวนอยา่งไมม่ีเงื�อนไข 

 
(7) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร

แห่งหนี � หรือกองทุนรวมอื�นที�มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี �หรือเงินฝาก 
ทั �งนี � ในกรณีที�เป็นหนว่ยลงทนุของตา่งประเทศ ต้องเป็นไปตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 

 
(ก) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที�อยู่ภายใต้การกํากับดูแล

ของหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ที�
เป็ น ส ม า ชิ ก ส า มั ญ ข อ ง  International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) ห รื อ เป็ น ห น่ ว ย ล ง ทุ น ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม
ต่างประเทศที�มีการซื �อขายในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิกของ 
World Federation of Exchanges (WFE) 
 

(ข) กองทุนรวมต่างประเทศนั �นมีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สินประเภทและ
ชนิดเดียวกบัทรัพย์สนิที�กองทรัสต์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

 
(ค) กองทนุรวมตา่งประเทศนั �นจดัตั �งขึ �นเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป 

 
(8) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื�น 

ทั �งนี � เฉพาะที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย 
 



32 
Trust Deed_SSTRM-ONEAM_SSTRT 

(9) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที�จดัตั �งตามกฎหมายตา่งประเทศ ไม่
ว่ากองทรัสต์นั �นจะจัดตั �งในรูปบริษัท กองทรัสต์  หรือรูปแบบอื�นใด ทั �งนี � ต้องมี
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 

 
(ก) Real Estate Investment Trust นั �นจดัตั �งขึ �นสําหรับผู้ลงทนุทั�วไป และอยู่

ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานที�กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาด ซื �อขายห ลักท รัพ ย์ ที� เป็ น สม าชิกสามัญ ขอ ง International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
 

(ข) มีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หุ้นสามญัของบริษัท
ที�มีรายชื�ออยูใ่นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์
ที� เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) ห รือหุ้ น
สามัญของบริษัทที�มีลักษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

 
(ค) มีการซื �อขายในตลาดซื �อขายหลักทรัพย์ที� เป็นสมาชิกของ World 

Federation of Exchanges (WFE) หรือมีการรับซื �อคืนโดยผู้ออกตราสาร 
 

(10) สญัญาซื �อขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีที�ทําสัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื�อป้องกัน
ความเสี�ยงของกองทรัสต์ 
 

(11) ท รัพ ย์ สิ น  ห ลัก ท รัพ ย์  ห รือ ต รา สา รอื� น ต าม ที� สํ านั ก ง าน  ก .ล .ต . ห รือ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
8.2.2. อตัราสว่นการลงทุนในทรัพย์สินอ ื�น เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศเกี�ยวกับ

อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิของกองทนุรวมทั�วไปที�ออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126 
(4) แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์โดยอนโุลม 
 

8.2.3. ในกรณีที�ลูกหนี �ตามตราสารที�กองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชําระหนี � หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่
สามารถชําระหนี �ได้ ผู้ จ ัดการกองท รัสต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ในเรื�องเดียวกันที�
กําหนดไว้สาํหรับกองทนุรวมทั�วไปที�ออกตามมาตรา 117 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์โดย
อนโุลม 

 
8.3. กองทรัสต์อาจลงทนุในหุ้นของนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ได้เมื�อเป็นไปตาม

เงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 
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8.3.1. สญัญาเช่ากําหนดค่าเช่าโดยอ้างอิงกบัผลประกอบการของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
และ 
 

8.3.2. เป็นการลงทนุในหุ้นที�ให้สทิธิพิเศษเพื�อประโยชน์ในการอนมุตัิการดําเนินงานบางประการของ
นิติบคุคล (Golden Share) ตามที�ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของนิติบคุคลนั �นไม่เกิน 1 (หนึ�ง) 
หุ้น 

 
9. การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 
การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 
 
9.1. ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้พื �นที�

ที�มีการเรียกเก็บค่าตอบแทน การให้บริการที�เกี�ยวเนื�องกับการให้เช่าหรือให้ใช้พื �นที� ทั �งนี � ผู้ จ ัดการ
กองทรัสต์จะไม่ดําเนินการในลกัษณะใดที�เป็นการใช้กองทรัสต์ เพื�อประกอบธุรกิจอื�น เช่น ธุรกิจ
โรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น 
 

9.2. ในกรณีที�ผู้ จ ัดการกองทรัสต์จะให้เช่าอสังหาริมทรัพ ย์แก่บุคคลที�จะนําอสังหาริมทรัพ ย์นั �นไป
ประกอบธุรกิจที�กองทรัสต์ไมส่ามารถดําเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็น
ต้น จะต้องมีข้อตกลงที�กําหนดค่าเช่าสว่นใหญ่เป็นจํานวนที�แน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วนที�
อ้างอิงกบัผลประกอบการของผู้ เช่า จํานวนเงินค่าเช่าสงูสดุที�อ้างอิงกบัผลประกอบการนั �น จะไม่เกิน
กวา่ร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของจํานวนเงินค่าเช่าที�กําหนดไว้แนน่อนลว่งหน้า 

 
9.3. ห้ามมิให้ผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์ ให้เช่าอ สังห าริม ท รัพ ย์แก่บุคคลที�มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนํา

อสังหาริมทรัพย์นั �นไปใช้ประกอบธุรกิจที�ขดัตอ่ศีลธรรมหรือไมช่อบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่
ละครั �ง ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ ต้องจัดให้มีข้อตกลงเพื�อให้กองทรัสต์สามารถเลิกสญัญาเช่าได้หาก
ปรากฏวา่ผู้ เช่านําอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 

 
9.4. ผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์จะดูแลรักษาท รัพ ย์สิน ห ลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ โดย

ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที�จัดให้มีการประกันภัยในวงเงินที�เห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมที�ทําให้
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์คืนกลบัสภาพเดมิ เพื�อให้กองทรัสต์สามารถจดัหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิม
ตลอดระยะเวลาที�กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลัก โดยการประกนัภยัดงักลา่วจะต้องครอบคลมุถึง
การประกนัวินาศภยัที�อาจเกิดขึ �นกบัอสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินประกนัภยัซึ�งไมน้่อยกวา่จํานวนต้นทนุ
ทดแทนหรือต้นทุนเปลี�ยนแทน (Full Replacement Cost) และการประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกที�อาจได้ รับความเสียหายจากอ สังห าริม ท รัพ ย์  หรือจากการดําเนินการใน
อสังหาริมทรัพย์ในวงเงินที�เพียงพอและเหมาะสม 
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9.5. ในกรณีที�กองทรัสต์ได้มาซึ�งกรรมสทิธิxในอสังหาริมทรัพย์ และผู้จ ัดการกองทรัสต์ประสงค์จะจดัหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพ ย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ต้อง
กําหนดค่าเช่าที�เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลกัษณะที�เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกตเิสมือนเป็นการทํา
ธุรกรรมกบัคูค้่าทั�วไปที�เป็นบคุคลภายนอก 

 
10. การกู้ยมืเงนิและก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
 

10.1. กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินได้แตเ่ฉพาะการกู้ยืมเงินเพื�อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี � 
 
10.1.1. ลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าซึ�งเป็นทรัพย์สินหลักเพิ�มเติม 
 
10.1.2. บริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
 
10.1.3. ดูแล ซ่อมบํารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สินของกองท รัสต์  ได้แก่ อสังห าริมท รัพ ย์ของ

กองทรัสต์  หรืออสังห าริมทรัพ ย์ที�กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดี และพร้อม
นําไปจัดหาผลประโยชน์ หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าที�
เปลี�ยนแปลงไป 

 
10.1.4. ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ�มเติมบนที�ดินที�มีอยู่แล้วซึ�งเป็นของก อ งท รัส ต์  หรือที�

กอ งท รัส ต์มีสิทธิการเช่า เพื�อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกอ งท รัส ต์  หรือ
สอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าที�เปลี�ยนแปลงไป 

 
10.1.5. ชําระเงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

 
10.1.6. เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์ 

 
10.1.7. ปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมเพื�อนําไปใช้ชําระหนี �เงินกู้ยืมฉบบัเดิม (Refinance) 

 
10.1.8. ปรับโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ 

 
10.1.9. เหตุจําเป็นอื�นใดตามที�ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ เห็นสมควร เพื�อบริหารจดัการกองทรัสต์และ

เป็นไปเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 

กรณีที�กอ งท รัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจะกู้ ยืมเงินเพื�อการดูแล ซ่อม บํารุงรักษา หรือ
ปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามข้อ 10.1.3 หรือต่อเติม หรือก่อสร้างอาคารเพิ�มเติมบนที�ดินที�มีอยูแ่ล้วซึ�ง
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เป็นของกองทรัสต์หรือที�กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า เพื�อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตาม
ข้อ 10.1.4 ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องคํานงึถึงกําหนดเวลาเช่าที�เหลอือยูต่ามสญัญาเช่าของกองทรัสต์ด้วย 

 
10.2. กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี � 

 
10.2.1. การขอสินเชื�อจากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

บริษัทประกนัภยัหรือบคุคลอื�นใดที�อาจสามารถให้สนิเชื�อแกก่องทรัสต์ได้ ทั �งนี � โดยไมข่ดักบั
กฎหมาย ประกาศ คําสั�งใด หรือหลกัเกณฑ์ใดๆ ที�เกี�ยวข้องที�สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 
 

10.2.2. การออกตราสารหนี �หรือหลกัทรัพย์ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือเข้าทําสญัญากู้หรือ
สญัญาอื�นใดที�มีลกัษณะเป็นการกู้ยืมกบับคุคลหรือนิติบคุคลอื�นที�สามารถให้กู้ยืมได้โดยไม่
ขัดกับกฎหมาย ประกาศ คําสั�งใด หรือหลกัเกณฑ์ใดๆ ที�เกี�ยวข้องที�สํานักงาน  ก .ล.ต . 
ประกาศกําหนด 
 

10.3. การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ไมว่า่ด้วยวิธีการใด ต้องไมม่ีลกัษณะดงันี � 
 

110.3.1.  มีข้อตกลงและเงื�อนไขทํานองเดยีวกบัข้อกําหนดของหุ้นกู้ ที�ให้ไถ่ถอนหุ้นกู้ เมื�อมีการเลกิบริษัท 
(Perpetual Bond) 
 

10.3.2.  มีลกัษณะของอนพุนัธ์แฝง เว้นแตเ่ป็นกรณีที�เข้าลกัษณะครบถ้วนดงันี � 
 

(1) ให้สิทธิลกูหนี �ในการชําระหนี �คืนก่อนกําหนด (Callable) หรือให้สิทธิกองทรัสต์ใน
การเรียกให้ลกูหนี �ชําระหนี �คืนก่อนกําหนด (Puttable) 
 

(2) กําหนดดอกเบี �ยหรือผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราที�ผนัแปรตามอตัรา
ดอกเบี �ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี �ยอื�น 
 

(3) ไม่มีการกําหนดเงื�อนไขการจ่ายดอกเบี �ยหรือผลตอบแทนที�อ้างอิงกบัปัจจยัอ้างอิง
อื�นเพิ�มเติม 
 

10.3.3. มีลกัษณะเป็นการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

                                                           

1 แก้ไขเพิ�มเติมโดยสญัญาแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (ฉบบัแก้ไขเพิ�มเติม ครั �งที� 
r) ลงวนัที� rs กนัยายน 2561 
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10.4. สดัสว่นการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ต้องไม่เกินอตัราสว่นอย่างใดอย่างหนึ�งดงัต่อไปนี � เว้นแต่การเกิน

อตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ�มเติม 
 

10.4.1.  ร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ในกรณีที�ต่อมาภายหลงั
จํานวนเงินที�กู้ ยืมเกินอตัราส่วนดงักล่าว แต่การเกินอตัราส่วนนั �นมิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงิน
เพิ�มเติม ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะคงอตัราสว่นการกู้ยืมเงินไว้ตอ่ไปก็ได้ แตจ่ะกู้ยืมเงินเพิ�มเติม
อีกไมไ่ด้จนกวา่อตัราสว่นการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกวา่ร้อยละ 35 (สามสบิห้า) ของมลูค่า
ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์) 

10.4.2. ร้อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองท รัสต์  ในกรณีที�กองทรัสต์มีอันดับ
ความน่าเชื�อถืออยู่ในอันดับที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ�งเป็นอันดับความ
น่าเชื�อถือครั �งล่าสุดที�ได้รับการจัดอนัดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื�อถือที�ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน  ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 (หนึ�ง) ปีก่อนวนักู้ ยืมเงิน (ในกรณีที�ต่อมา
ภายหลงัจํานวนเงินที�กู้ ยืมเกินอตัราส่วนดงักล่าว แต่การเกินอตัราส่วนนั �นมิได้เกิดจากการ
กู้ยืมเงินเพิ�มเติม ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะคงอตัราสว่นการกู้ยืมเงินไว้ตอ่ไปก็ได้ แตจ่ะกู้ยืมเงิน
เพิ�มเติมอีกไม่ได้จนกว่าอตัราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อยละ 60 (หกสิบ) ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์) 

 
การกู้ยืมเงินตามข้อนี � ให้หมายความรวมถึง การออกตราสาร หรือหลกัทรัพย์ หรือเข้าทําสญัญา ไม่ว่า
ในรูปแบบใด ที�มีความมุง่หมายหรือเนื �อหาสาระที�แท้จริง (Substance) เข้าลกัษณะเป็นการกู้ยืมเงิน 
 

10.5. การก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการ
บริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ดงัตอ่ไปนี � 
 
10.5.1. การก่อภาระผกูพนัซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัการทําข้อตกลงหลกัที�กองทรัสต์สามารถกระทําได้ตาม

ข้อกําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 เช่น การนําทรัพย์สนิของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนั
การชําระเงินกู้ยืมตามสญัญานี � 
 

10.5.2. การก่อภาระผูกพันที�เป็นเรื�องปกติในทางพาณิชย์ หรือเป็นเรื�องปกติในการทําธุรกรรม
ประเภทนั �น 

 

10.5.3. กรณีที�กองทรัสต์ต้องนําทรัพย์สนิของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัการกู้ยืมเงินอนัเป็นการ
ก่อภาระผกูพนัใหมเ่หนือทรัพย์สนิของกองทรัสต์ การให้หลกัประกนัดงักลา่วกองทรัสต์ต้อง
ได้รับอนมุตัิโดยมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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ทั �งนี � กอ งท รัส ต์ ไม่ต้องได้รับอนุมัติโดยมติของผู้ ถือห น่ วยท รัสต์  หากเป็นกรณีการให้
หลกัประกันที�มีอยู่แล้วหรือการเพิ�มวงเงินหลกัประกันให้แก่ผู้ ให้กู้ หรือเจ้าหนี �รายเดิมจาก
หลกัประกนัที�มีอยูแ่ล้วตามที�ได้ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์
หรือหนงัสือชี �ชวน หรือกรณีที�ผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี �รายเดิมโอนสิทธิเรียกร้องตามสญัญากู้ยืมเงิน 
และ/หรือ หลกัประกนัที�มีอยู่แล้วแต่เดิมให้แก่ผู้ รับโอนสิทธิเรียกร้องซึ�งเป็นผู้ ให้กู้ หรือเจ้าหนี �
รายใหม ่

 
10.6. วิธีการกู้ยืมเงิน และ/หรือ การก่อภาระผกูพนั 

 
กองทรัสต์จะกู้ ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผูกพนัได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เป็น
สาํคญั และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์วิธีการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนั ดงัตอ่ไปนี � 
 
10.6.1. ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน และ/

หรือ ก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการใน
การกู้ ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผกูพนั จากนั �นนําเสนอต่อทรัสตีเพื�อให้ความเห็นชอบเป็น
กรณีไป ทั �งนี � หากการกู้ ยืมเงินเป็นไปเพื�อตามวตัถุประสงค์ข้อ  10.1.8 ทรัสตีจะสอบทาน
ความเหมาะสมของการเข้าทํารายการดงักลา่วด้วย 
 

10.6.2. ทรัสตีเป็นผู้ลงนามผูกพนักองทรัสต์ในการเข้าทําสญัญาเพื�อกู้ ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระ
ผกูพนัเหนือทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

 
10.7. การกู้ยืมเงิน และ/หรือ การก่อภาระผกูพนักบับุคคลที�เก ี�ยวโยงกันของทรัสตี 

 
กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงิน โดยการขอสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน หรือเข้าทําสญัญาที�มีลกัษณะเป็นการ
กู้ยืม ก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และ/หรือทําธุรกรรมที�เกี�ยวข้องกบับุคคลที� เก ี�ยวโยง
กันของทรัสตีได้ตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และคําสั�งที�เกี�ยวข้องอื�นใด
ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

10.8. ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ดําเนินการที�เกี�ยวข้องกบัการกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพนัของกองทรัสต์ 
ดงัตอ่ไปนี � 
 
10.8.1. ดําเนินการใดๆ เพื�อให้กองทรัสต์สามารถปฏิบตัิให้เป็นไปตามเงื�อนไขภายหลงัการอนญุาต

ตามประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. เกี�ยวกบัการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนี �ที�ออกใหม่ของ
กองทรัสต์ ในกรณีที�กองทรัสต์จะมีการออกหุ้นกู้  หรือตราสารหนี �อื�นใดในอนาคต (ถ้ามี) 
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10.8.2. เปิดเผยจํานวนเงินกู้ยืม และเงินกนัสาํรองเพื�อชําระหนี �ตามสญัญากู้ยืมเงิน หรือตามที�มีภาระ
ผูกพนัจากการกู้ ยืมเงินในแต่ละปีจนกว่าจะชําระหนี �เสร็จสิ �น (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการ
ข้อมลูและหนงัสอืชี �ชวน และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีของกองทรัสต์ 

 
10.8.3. กําหนดวงเงินกนัสํารองตามข้อ 10.8.2 ที�เหมาะสม โดยคํานึงถึงจํานวนเงินกู้ยืม หรือภาระ

ผกูพนัจากการกู้ยืมเงินและระยะเวลาการชําระหนี � ผลกระทบตอ่การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  และสถานะเงินสดที�เกิดจากการขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ �น (Unrealized 
Loss) จากการประเมินคา่หรือการสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

 
10.8.4. กําหนดให้กองทรัสต์อาจนําวงเงินกันสํารองของรอบระยะเวลาบญัชีใดที�มีสภาพคล่องไม่

เพียงพอที�จะกนัเงินสาํรอง ไปรวมเพื�อการกนัสาํรองในรอบระยะเวลาบญัชีถดั ๆ ไป 
 

10.9. ในกรณีที�กอ งท รัสต์ลงทุนในท รัพ ย์สิน ห ลักโดยทางอ้อมผ่านบริษัทที�กอ งทรัสต์ ถือหุ้น หากบริษัท
ดงักลา่วจะมีการกู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงินของบริษัทดงักลา่วไมว่่าด้วยวิธีการใด จะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัที�
กําหนดในข้อ 10.1 ข้อ 10.2 ข้อ 10.3 และข้อ 10.5 โดยอนโุลม เว้นแตก่รณีสดัสว่นการกู้ยืมเงินตามข้อ 

10.4 จะกําหนดให้พิจารณาเฉพาะในชั �นกองทรัสต์ก็ได้ 
 
11. การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ 
 
11.1. การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที�กองทรัสต์ลงทนุไมว่า่โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 

 
11.1.1. การประเมินมลูคา่อสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุ 

 
(1) ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที�แต่งตั �งผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั �น

ต้องเป็นบคุคลที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที�
เกี�ยวกบัการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิและผู้ประเมินหลกั 

(2) ในกรณีอสังหาริมทรัพย์ที�ลงทนุในต่างประเทศ ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอาจเป็นบคุคลที�อยู่ใน
บัญชีรายชื�อของบุคคลซึ�งทางการหรือหน่วยงานกํากับดูแลของประเทศอันที�เป็นที�ตั �งของ
อสังหาริมทรัพย์กําหนดให้สามารถทําหน้าที�ประเมินมลูค่าอสังหาริมทรัพ ย์นั �นๆ ได้ทั �งนี � ใน
กรณีที�ไม่ปรากฏบญัชีรายชื�อดงักล่าว ผู้ ที�ทําหน้าที�ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเข้าลกัษณะใด
ลกัษะหนึ�งดงัตอ่ไปนี � 

- เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกี�ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ�งมีผลงาน
เป็นที�ยอมรับอยา่งแพร่หลายในประเทศอนัเป็นที�ตั �งของอสังหาริมทรัพย์
นั �น 
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- เป็นบุคคลที�มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สนิที�เป็นสากล 

- เป็นผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที�มีเครือข่ายกว้างขวางในระดับสากล 
(International Firm) 

 
(3) การประเมินมลูค่าต้องไม่กระทําโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินรายเดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 (สอง) 

ครั �ง 
 

(4) ในกรณีดงัต่อไปนี � ต้องประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบที�มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไป
เพื�อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุ/ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 
(ก) เมื�อกองทรัสต์จะได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลัก โดยให้ประเมินลว่งหน้า

ได้เป็นเวลาไมเ่กิน 1 (หนึ�ง) ปี 
 

(ข) เมื�อครบกําหนด 2 (สอง) ปีนบัแตว่นัที�มีการประเมินมลูคา่เต็มรูปแบบครั �งลา่สดุ 
 

(ค) เมื�อปรากฏเหตกุารณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใดๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อการด้อยค่า
ของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั 

 
(ง) เมื�อทรัสตีหรือผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ร้องขอ 

 
(5) มีการสอบทานการประเมินมลูค่าทกุ 1 (หนึ�ง) ปี นบัแต่วนัที�มีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครั �ง

ลา่สดุ 
 

(6) ในกรณีกองทรัสต์มีการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์โดยทางอ้อม การประเมินมลูคา่หรือการสอบ
ทานการประเมินมูลค่าที�กระทําในชั �นของก อ งท รัส ต์  ให้คํานึงถึงภาระภาษีของบริษัทที�
กองทรัสต์ เป็นผู้ ถือหุ้น และปัจจัยอื�นที�อาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์
ลงทนุโดยทางอ้อมด้วย 

 
11.1.2. การประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอ ื�นที�กองทรัสต์ลงทนุ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี � 

 
(1) ใช้มลูค่ายตุิธรรมตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการกําหนดมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุที�ออกโดย

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดยอนโุลม 
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(2) ในกรณีหลกัเกณฑ์ตาม (1) ไมร่องรับการกําหนดมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สนิใด ให้ใช้มลูคา่ที�
เป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นที�ยอมรับหรือมาตรฐานสากล  

 
11.2. มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

 
11.2.1. หลกัเกณฑ์การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (Net Asset Value: NAV) 

 
1ผู้ จ ัดการกอ งท รัส ต์จะเป็นผู้ จัดทําและส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์และมลูคา่หน่วยทรัสต์ ณ วนัสดุท้ายของแต่ละไตรมาส ซึ�งผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้ว
ต่อสํานักงาน  ก .ล.ต . ภายใน 45 (สี�สิบห้า) วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสนั �น พร้อมทั �ง
เปิดเผยรายงานดงักลา่วผา่นระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ 
 
นอกจากนี � ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะจดัทําและสง่รายงานมลูค่าทรัพย์สินรวม มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทรัสต์และมลูคา่หน่วยทรัสต์ ณ วนัสดุท้ายของแตล่ะเดือนให้ทรัสตีตรวจสอบภายใน 45 (สี�สิบ
ห้า) วนั นบัแต่วนัสดุท้ายของแต่ละเดือน เว้นแต่หากวนัทําการสดุท้ายของเดือนใดเป็นวนัสิ �นไตรมาส 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะจดัทําและสง่รายงานมลูคา่ทรัพย์สนิรวม มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิดงักลา่วให้ทรัสตี
ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัสดุท้ายของเดือนนั �น เพื�อให้ทรัสตีทําการตรวจสอบอย่างน้อย 15 
(สิบห้า) วนัก่อนที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะส่งรายงานมลูค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสทุธิซึ�งผ่าน
การรับรองจากทรัสตีแล้วตอ่สาํนักงาน ก.ล.ต. 
 
ทั �งนี � การคํานวณและรายงานมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอ งท รัสต์และมูลค่า
หน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

 
(1) ให้ใช้ราคาที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือประกาศ

สาํนักงาน ก.ล.ต. ที�กําหนดเกี�ยวกบัวิธีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
 

(2) ให้ใช้ตวัเลขทศนิยมดงัตอ่ไปนี � 
 

(ก) คํานวณมลูค่าทรัพย์สนิรวม และมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 
2 (สอง) ตําแหนง่และปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
 

                                                           

1 แก้ไขเพิ�มเติมโดยสญัญาแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (ฉบบัแก้ไขเพิ�มเติม ครั �งที� 
r) ลงวนัที� rs กนัยายน 2561 
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(ข) คํานวณมลูคา่หน่วยทรัสต์เป็นตวัเลขทศนิยม 5 (ห้า) ตําแหนง่และปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล แต่ใช้ผลลพัธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4 (สี�) ตําแหน่งและตัดทศนิยม
ตําแหนง่ที� 5 (ห้า) ทิ �ง 

 
ในกรณีที�มีเศษเหลือจากการปัดเศษตามวรรคหนึ�ง ให้นําเศษนั �นรวมคํานวณเข้าเป็น
ทรัพย์สนิในกองทรัสต์ 
 
เงื�อนไขเพ ิ�มเติม: 
 
สําหรับวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าห น่ วยท รัส ต์ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ  11.2 นี � เว้นแต่กรณีที�คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม 
ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบและ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื�น ผู้ จ ัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั �น 
 
ทั �งนี � การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าห น่ วยท รัส ต์ของ
กองทรัสต์ที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์ประกาศเป็นการคํานวณโดยใช้รายงานการประเมินคา่หรือ
รายงานการสอบทานการประเมินค่าครั �งลา่สดุเป็นฐานในการกําหนดมลูค่าทรัพย์สินหลัก 
(อสังหาริมทรัพย์) ของกองทรัสต์ ซึ�งมลูค่าดงักลา่วอาจไมใ่ช่มลูคา่ที�จะซื �อขายได้จริงของ
ทรัพย์สินหลัก(อสังหาริมทรัพย์) ดงักลา่ว 

 
12. การทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เก ี�ยวโยงกันกับผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

 
การทําธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที�เก ี�ยวโยงกันกบัผู้จ ัดการกองทรัสต์ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 
 
12.1. ด้านสาระของรายการ ต้องเป็นธุรกรรมที�เข้าลกัษณะตามที�กําหนดไว้ในข้อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสญัญา

นี � 
 

12.2. ด้านระบบในการอนมุตัิ การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เก ี�ยว

โยงกันกับผู้ จ ัดการกองทรัสต์  นอกจากที�ได้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการ
ข้อมลูและหนงัสอืชี �ชวน ให้ดําเนินการเกี�ยวกบัการขออนมุตัิการเข้าทํารายการดงัตอ่ไปนี � 

 
12.2.1. ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที�เป็นไปตามสญัญานี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง

แล้ว 
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12.2.2. ในกรณีที�เป็นธุรกรรมที�มีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000 (หนึ�งล้าน) บาท หรือตั �งแต่ร้อยละ 0.03 
(ศนูย์จุดศนูย์สาม) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ขึ �นไป แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 
ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ด้วย 

 
12.2.3. ในกรณีที�เป็นธุรกรรมที�มีมูลค่าตั �งแต่ 20,000,000 (ยี�สิบล้าน) บาทขึ �นไป หรือเกินร้อยละ 3 

(สาม) ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูคา่ใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมติของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 (สามในสี�) ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
ในกรณีที�ธุรกรรมในข้อนี �เป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลัก การคํานวณมลูค่า
จะคํานวณตามมลูคา่การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิทั �งหมดของแต่ละโครงการที�ทําให้
โครงการนั �นๆ พร้อมจะหารายได้ ซึ�งรวมถึงทรัพย์สนิที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการนั �นด้วย 
 

12.3. การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จ ัดการกองท รัสต์หรือบุคคลที� เก ี�ยวโยงกันกับผู้ จ ัดการ

กองทรัสต์ นอกจากที�ได้แสดงข้อมลูไว้อย่างชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชี �ชวน 
ให้กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องเป็นไปตามที�
กําหนดไว้ในข้ อ  8.1.4 (1) (ข ) แห่งสัญญานี �โดยอนุโลม และในกรณีที� เป็นการขอมติของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่วต้องมีความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงนิ

เพื�อประกอบการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วย  
 
13. การทาํธุรกรรมที�เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสต ี
 

13.1. ในการจดัการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่กระทําการใดอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่
วา่การกระทํานั �นจะเป็นไปเพื�อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้ อื�น เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี � 
 
13.1.1. เป็นการเรียกคา่ตอบแทนในการทําหน้าที�เป็นทรัสตี  

 
13.1.2. เป็นธุรกรรมที�มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรมนั �น 

และทรัสตีแสดงให้เห็นได้วา่ได้จดัการกองทรัสต์ในลกัษณะที�เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลู
ที�เกี�ยวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอยา่งเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ได้ทราบ
ข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้านแต่อย่างใด การเปิดเผยข้อมลูและการคดัค้านดงักล่าว
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
13.2. เว้นแตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดเป็นอย่างอื�น การเปิดเผย

ข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี � ให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ ถือห น่ วยท รัสต์  หรือ 
ผู้ลงทนุก่อนการเข้าทําธุรกรรมที�เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ 
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13.2.1. เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบงัคบัของตลาดหลักทรัพย์ที�เกี�ยวกบัเรื�อง

ดงักลา่ว หรือช่องทางอื�นใดที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมลูการจะเข้าทําธุรกรรมได้
อยา่งทั�วถึง 
 

13.2.2. มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมลูที�สมเหตสุมผล ซึ�งต้องไมน้่อยกวา่ 14 (สบิสี�) วนั 
 

13.2.3. มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคดัค้านที�ชดัเจน โดยระยะเวลา
ดงักลา่วต้องไมน้่อยกวา่ 14 (สบิสี�) วนั เว้นแตใ่นกรณีที�มีการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อเข้า
ทําธุรกรรมดงักลา่ว ให้การคดัค้านกระทําในการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั �น 

 
13.3. ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคดัค้านอยา่งชดัเจนตามวิธีการที�มีการเปิดเผยตามข้อ 13.2.3 ใน

จํานวนเกินกวา่ 1 ใน 4 (หนึ�งในสี�) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด ทรัสตีจะกระทํา
หรือยินยอมให้มีการทําธุรกรรมที�เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ไมไ่ด้ 

 
14. การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ 
 

14.1. ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อ
สํานักงาน  ก .ล.ต . ตลาดห ลักท รัพ ย์ ทรัสตี และผู้ ถือหน่ วยทรัสต์  ซึ�งรวมถึงการจัดส่งรายงาน
ประจําปีของกอ งท รัสต์ให้แก่ผู้ ถ ือ ห น่ วยท รัสต์และท รัสตี พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ประจําปี 

 
14.2. ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที�จดัทําและจดัสง่งบการเงินและรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของกองทรัสต์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดรายการ
และระยะเวลา ดงัตอ่ไปนี � 

 
14.2.1. งบการเงินรายไตรมาสที�ผู้ สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ให้ส่งต่อสํานักงาน  ก .ล.ต . ตลาด

หลักทรัพ ย์ และทรัสตี ภายใน 45 (สี�สิบห้า) วนันับแต่วนัสดุท้ายของแต่ละไตรมาส ทั �งนี � 
ยกเว้นงบการเงินรายไตรมาสสี� หากผู้จ ัดการกองทรัสต์เลอืกที�จะสง่งบการเงินประจํารอบปี
บญัชีที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วภายใน 2 (สอง) เดือนนบัแต่วนัสิ �นสดุ
รอบระยะเวลาบญัชี โดยผู้จ ัดการกองทรัสต์จะต้องแจ้งลว่งหน้าก่อนการดําเนินการภายใน 
30 (สามสบิ) วนั นบัแตว่นัที�สิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชีนั �น 
 

14.2.2. งบการเงินประจํารอบปีบัญชีที�ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วให้ส่งต่อ
สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และทรัสตี ภายใน 2 (สอง)เดือน นบัแตว่นัสิ �นสดุรอบ
ระยะเวลาบญัชี ทั �งนี � ยกเว้นกรณีที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์เลอืกที�จะสง่งบการเงินรายไตรมาสสี� 
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ภายใน 45 (สี�สิบห้า) วนันบัแต่วนัสดุท้ายของไตรมาสสี� ให้ระยะเวลาในการจดัสง่งบการเงิน
ประจํารอบปีบญัชีขยายเป็น 3 (สาม) เดือนนบัแตว่นัสิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชี 

 
14.2.3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีให้ส่งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี ภายใน 3 (สาม) 

เดือน นบัแตว่นัสิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชี 
 

14.2.4. รายงานประจําปีและหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจําปีให้สง่สําเนาต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 
และทรัสตี ไม่ช้ากวา่วนัที�สง่ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แต่ไม่เกิน 4 (สี�) เดือนนบัแต่วนัสิ �นสดุรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

 
ทั �งนี � ในการจดัทําและเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�
สภาวิชาชีพบญัชีกําหนดสําหรับการทําธุรกรรมในแต่ละลกัษณะ นอกจากนี � ในการนําสง่งบการเงิน
รายไตรมาสที�ผู้ สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว และงบการเงินประจํางวดรอบปีบัญชีที�ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วตาม ข้อ 14.2.1 และข้อ 14.2.2 นั �น ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะเลือก
นําส่งตามรายละเอียดที�กําหนดไว้ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องของรูปแบบในการนําส่งเพื�อให้เป็น
รูปแบบเดียวกนัอยา่งสมํ�าเสมอ 
 
1กรณีรายได้หรือกําไรสทุธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกนัของปี
ก่อนเกินกว่าร้อยละ �� (ยี�สิบ) ให้จัดทําการวิเคราะห์และคําอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ 
(Interim Management Discussion and Analysis) โดยอยา่งน้อยให้แสดงถึงสาเหตแุละปัจจยัสาํคญั
ที�ทําให้เกิดความแตกต่าง รวมทั �งผลกระทบที�เกิดจากปัจจัยดังกล่าว และส่งต่อสํานักงาน  ก.ล.ต. 
พร้อมกบัการจดัสง่งบการเงิน  
 

14.3. ในกรณีที�กองทรัสต์มีการลดเงินทุนช ําระแล้ว ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์รายงานมูลค่าที�ตราไว้ของ
หน่วยทรัสต์ภายหลงัจากการลดทุนชาํระแล้ว ตอ่สาํนักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายใน 15 (สิบห้า) 
วนันบัแตว่นัที�ดําเนินการลดทนุแล้วเสร็จ 
 

14.4. ให้ผู้ จ ัดการ กอ งท รัสต์จัดทําและส่งรายงานการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งอ สังห าริมท รัพ ย์ของ
กองทรัสต์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที�ได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึ�งอสังหาริมทรัพย์นั �น โดยรายงานดงักลา่วต้องมีสาระสาํคญัอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี � 

 

                                                           

1 แก้ไขเพิ�มเติมโดยสญัญาแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (ฉบบัแก้ไขเพิ�มเติม ครั �งที� 
r) ลงวนัที� 13 กนัยายน 2561 
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14.4.1. รายละเอียดของอ สังห าริมท รัพ ย์  ซึ�งต้องระบุสาระสําคัญอย่างน้อยเกี�ยวกับชื�อ ที�ตั �ง 
ประเภทการใช้งาน ขนาดพื �นที� และภาระผกูพนัตา่ง ๆ 
 

14.4.2. วนัที�และราคาที�ได้มาซึ�งอสังหาริมทรัพย์ รวมทั �งชื�อผู้ ขาย ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือ
ผู้ให้สทิธิในอสังหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

 
14.4.3. วนัที�และราคาที�จําหนา่ยอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมทั �งชื�อผู้ซื �อ ผู้ เช่า หรือผู้ รับโอน

สทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
 

14.4.4. วนัที� ราคา และวิธีการประเมินมลูค่าที�ได้จากรายงานการประเมินมลูคา่ของผู้ประเมินมลูค่า
ทรัพย์สนิ รวมทั �งชื�อผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 

 
14.4.5. ในกรณีที�เป็นการจําหน่ายไปซึ�งอสังหาริมทรัพย์ หากราคาที�จําหน่ายตํ�ากว่าราคาประเมิน

สูงสุด ที� ผู้ ป ระ เมิ น มูลค่ าท รัพ ย์ สิน ได้ จัด ทํ าขึ �น ล่ ว งห น้ าก่ อ น ก ารจําห น่ าย ไป ซึ� ง
อสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาไม่เกิน 1 (หนึ�ง) ปีเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ให้แสดงข้อเท็จจริงและ
เหตผุลของการจําหนา่ยในราคาดงักลา่วไว้ด้วย 

  
14.4.6. ในกรณีที�เป็นการได้มาซึ�งอสังหาริมทรัพย์ หากราคาที�ได้มาสงูกว่าราคาประเมินตํ�าสดุที� 

ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิได้จดัทําขึ �นลว่งหน้าก่อนการได้มาซึ�งอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาไม่
เกิน 1 (หนึ�ง) ปีเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตผุลของการได้มาในราคา
ดงักลา่วไว้ด้วย 

 
14.5. ในกรณีที�กองทรัสต์มีการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ที�ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์

จดัทํารายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างทกุรอบระยะเวลา 6 (หก) เดือนนบัแต่วนัที�มีการลงทนุใน
ทรัพย์สินนั �น และสง่รายงานดงักลา่วต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัแต่
วนัสดุท้ายของรอบระยะเวลา 6 (หก) เดือนนั �น โดยการรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างนี � ต้องมี
รายละเอียดข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี � 
 
14.5.1. ข้อมลูความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

 
14.5.2. ในกรณีที�การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที�วางไว้ ให้ระบุแนวทางแก้ไขและผลกระทบที�

กองทรัสต์ได้รับหรืออาจได้รับไว้ด้วย 
 

เมื�ออสังหาริมทรัพ ย์ดงักล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมจะนําไปจัดหาผลประโยชน์ ให้
ผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์จัดทําและส่งรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้าง โดยระบุข้อมูล
เกี�ยวกับการดําเนินการก่อสร้างที�แล้วเสร็จ เช่น วันที�ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นต้น และส่ง
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รายงานดงักลา่วต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัแตก่่อสร้างแล้วเสร็จและ
พร้อมจะนําไปจดัหาผลประโยชน์ 

 
14.6. 1เมื�อเกิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี � ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์รายงานตอ่สาํนักงาน ก.ล.ต. โดยไมช่กัช้า 

 
14.6.1. เหตกุารณ์ที�อาจสง่ผลกระทบให้ต้องเลกิกองทรัสต์ 

 
14.6.2. กองทรัสต์ประสบความเสยีหายอยา่งร้ายแรง 

 

14.6.3. กองทรัสต์ไมส่ามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ทั �งหมดหรือบางสว่น 
 

14.6.4. กองทรัสต์เปลี�ยนวตัถปุระสงค์ หรือนโยบายการลงทนุ 
 

14.6.5. เหตุการณ์ที�สญัญานี �กําหนดให้เป็นเหตุแห่งการเลิกกองทรัสต์  หรือเหตุการณ์อื�นที�ทําให้
ทราบกําหนดการเลกิกองทรัสต์ลว่งหน้า 

 

ทั �งนี � ในการรายงานเหตกุารณ์ดงักลา่ว ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ แสดงรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 
 

(1) ข้อมูลเกี�ยวกับกอ งท รัส ต์  ได้แก่ ชื�อ อายุ วันที�ก่อตั �งกอ งท รัสต์  และจํานวนเงินทุนของ
กองทรัสต์ ชื�อผู้จ ัดการกองทรัสต์ และชื�อทรัสตี 

(2) รายละเอียดของเหตกุารณ์ เช่น วนัที�เกิดเหตกุารณ์ และสาเหตทีุ�ทําให้เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
เป็นต้น 

(3) แผนการแก้ไขผลกระทบอาจเกิดขึ �นกับกองทรัสต์  ในกรณีที�เป็นเหตุการณ์ตามข้อ 14.6.1 
หรือ 14.6.3 

(4) ข้อมลูอื�นใดที�จําเป็นตอ่การตดัสนิใจของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)  
 

14.7. นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที�กําหนดข้างต้นแล้ว ในกรณีที�มีประกาศ หรือคําสั�งใดของตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ต้องเปิดเผยข้อมูล 
หรือนําสง่สารสนเทศใดอนัเกี�ยวกับการบริหารจดัการกองทรัสต์  และการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จ ัดการ
กองทรัสต์ ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามประกาศ หรือคําสั�งดงักลา่วด้วย 

 

                                                           

1 แก้ไขเพิ�มเติมโดยสญัญาแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (ฉบบัแก้ไขเพิ�มเติม ครั �งที� 
r) ลงวนัที� rs กนัยายน 2561 
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15. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
 

15.1. ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แกผ่ ู้ถอืหน่วยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 (เก้าสบิ) 
ของกําไรสทุธิที�ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนที�จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
นั �นแบ่งเป็น ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทน
ระหวา่งกาล (Interim Distribution) (หากมี) ทั �งนี � ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 (สี�) ครั �งต่อรอบปีบญัชี เว้นแต่กรณีที�กองทรัสต์มีการเพิ�มทุน กองทรัสต์
อาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 (สี�) ครั �งต่อรอบปีบัญชีได้ เพื�อเป็นประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิม (โดยจะเริ�มจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีแรกของกองทรัสต์ หาก
กองทรัสต์มีกําไรเพียงพอที�จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีดงักลา่ว)  
 
อนึ�ง กําไรสทุธิที�ปรับปรุงแล้วตามข้อนี �ให้หมายถึงกําไรที�ปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี � 
 
15.1.1. การหักกําไรที�ยังไม่เกิดขึ �น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการ

ประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์  รวมทั �งการปรับปรุงด้วยรายการอื�นตามแนวทางของ
สาํนักงาน ก.ล.ต. เพื�อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 
 

15.1.2. การหกัด้วยรายการเงินสํารองเพื�อการชําระหนี �เงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัจากการกู้ยืมเงินของ
กองทรัสต์ตามวงเงินที�ได้ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชี �ชวน หรือแบบแสดง
รายการข้อมลูประจําปี แล้วแตก่รณี 

 
15.2. ในกรณีที�กองทรัสต์มีกําไรสะสมที�อ้างอิงจากกําไรสทุธิที�ปรับปรุงแล้วในแต่ละปีของกองทรัสต์ตาม

ข้ อ  15.1  ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์ อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์จากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้  

 
15.3. ในกรณีที�กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 

15.4. ในกรณีที�มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี ผู้จ ัดการ
กอ งท รัส ต์ จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์ และปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ เพื�อระบุชื�อผู้ถ ือหน่วยทรัสต์ ที�มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะดําเนินการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี � 

 
15.4.1. ประโยชน์ตอบแทนสาํหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) 
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ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) 
ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันสิ �นรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 
(สามสบิ) วนันบัแตว่นัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อกําหนดสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�
มีสทิธิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
 
เงื�อนไขเพ ิ�มเติม: 
 
ในกรณีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับงวดปีบัญชีแรก หากกอ งท รัสต์มีระยะเวลา
ดําเนินการตามรอบปีบญัชีน้อยกว่า 3 (สาม) เดือน ผู้จ ัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิในการ
พิจารณานําประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วไปสะสมรวมกบัประโยชน์ตอบแทนสําหรับการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในงวดแรกของรอบปีบญัชีถดัไปได้  
 
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนรายปี การกําหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
จะขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้จ ัดการกองทรัสต์ ซึ�งหากประโยชน์ตอบแทนที�จะประกาศจ่าย
ต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบปีบญัชีใด มีมูลค่าตํ�ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 (ศูนย์จุดหนึ�งศนูย์) 
บาท ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที�จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั �งนั �น และให้
สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วเพื�อนําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนที�จะให้มีการจ่าย
ในงวดถดัไป  
 
ทั �งนี � เงื�อนไขข้างต้นต้องไมข่ดักบัข้อ 15.1  

 
15.4.2. ประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล (Interim Distribution) 

 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) 
ภายใน 90 (เก้าสิบ) วนันบัแต่วนัสิ �นรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดย
จะจ่ายภายในระยะเวลาไมเ่กิน 30 (สามสบิ) วนันบัแตว่นัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 
เงื�อนไขเพ ิ�มเติม: 
 
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล การกําหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนจะขึ �นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้จ ัดการกองทรัสต์ ซึ�งหากประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาลที�
จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์มีมูลค่าตํ�ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ�งศูนย์) บาท 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที�จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั �งนั �น และให้สะสม
ประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วเพื�อนําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนที�จะให้มีการจ่ายในงวด
ถดัไป 
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สําหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้
เป็นไปตามที�ระบไุว้ในสญัญานี � เว้นแตก่รณีที� สาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื�นใด
ที�มีอํานาจตามกฏหมาย ได้แก้ไขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ 
และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื�น ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั �น 
 

15.5. ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 
 
15.5.1. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีชื�อปรากฏ

อยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถ ือห น่วยทรัสต์
เพื�อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์แตล่ะ
ราย หากปรากฏว่ามีบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
เกินกว่าอตัราที�ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บคุคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั �น
จะไมม่ีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในสว่นที�ถือหน่วยทรัสต์เกินกวา่อตัราที�ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

15.5.2. ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด เพื�อกําหนดสทิธิในการรับประโยชน์ตอบแทน
และอัตราประโยชน์ตอบแทน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดห ลักท รัพ ย์  และอาจ
ประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ�งดงัตอ่ไปนี �ด้วย 

 
(1) สง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีชื�อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือ 
 

(2) ปิดประกาศไว้ในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการทกุแหง่ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือ 
 

(3) ประกาศผ่านเว็บไซต์ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ และ/หรือ เว็บไซต์ของกองทรัสต์ 
หรือ 

 
(4) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์อยา่งน้อย 1 (หนึ�ง) ฉบบั 

 
15.5.3. กองทรัสต์จะดําเนินการให้มีการหกัภาษี ณ ที�จ่ายตามที�กฎหมายกําหนดของผลประโยชน์

ตอบแทนที�จ่ายให้แกผ่ ู้ถอืหน่วยทรัสต์แตล่ะประเภท 
 

15.5.4. กองทรัสต์จะดําเนินการให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายใน
นามผู้ถอืหน่วยทรัสต์ และสง่ทางไปรษณีย์ตามที�อยูที่�ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ระบไุว้ในใบจองซื �อ
หน่วยทรัสต์ หรือนําเงินฝากเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ถ ือหน่วยทรัสต์ตามที�แจ้งไว้ โดยผู้ถ ือ
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หน่วยทรัสต์จะเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมคา่ใช้จ่ายในการโอนเงินที�เกิดขึ �น และภาระความ
เสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน (ถ้ามี) โดยกองทรัสต์จะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักลา่ว
จากจํานวนเงินที�จะสง่ให้ 

 
15.5.5. ในกรณีที�ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ไมใ่ช้สทิธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายคุวามใช้

สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้เงินดงักล่าวตกเป็นกรรมสิทธิxของ
กองทรัสต์  โดยกองทรัสต์จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดงักล่าวไปใช้เพื�อการอื�นใด
นอกจากเพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 
16. การขอมติและการประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
 

16.1. วิธีการขอมติ 
 

การขอมติเพื�ออนมุตัิในเรื�องใดๆ ในการบริหารจดัการและการดําเนินงานของกองทรัสต์ตามที�สญัญา
นี �และพระราชบัญญัติทรัสต์กําหนดนั �น ให้กระทําด้วยวิธีการจดัประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ หรือวิธีอื�น
ใดตามที�ประกาศ สาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

 
16.2. เหตใุนการขอมติ 
 

เหตใุนการขอมติจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์มีดงัตอ่ไปนี � 
 
16.2.1. การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์หลกัที�มีมูลค่าตั �งแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่า

ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 
 

16.2.2. การกู้ยืมเงินที�กองทรัสต์ต้องจดัหาหลกัประกนัตามที�กําหนดไว้ในข้อ 10.5.3 
 

16.2.3. การเพิ�มทนุหรือการลดทุนช ําระแล้วของกองทรัสต์ที�มิได้ระบไุว้เป็นการลว่งหน้าในสญัญา
นี � 

 
16.2.4. การเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจทั�วไปของกองทรัสต์ 

 
16.2.5. การทําธุรกรรมกบัผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เก ี�ยวโยงกันกบัผู้จ ัดการกองทรัสต์ซึ�งมี

ขนาดรายการตั �งแต่ 20,000,000 (ยี�สิบล้าน) บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

 
16.2.6. การเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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16.2.7. การเปลี�ยนแปลงหรือถอดถอนทรัสตี (ซึ�งจะต้องเป็นไปตามเหตใุนการเปลี�ยนแปลงหรือถอด

ถอนตามที�ระบไุว้ในข้อ 18.4.2 และข้อ 18.5) 
 

16.2.8. การเปลี�ยนแปลงหรือถอดถอนผู้ จ ัดการ กอ งท รัส ต์  (ซึ�งจะต้องเป็นไปตามเหตุในการ
เปลี�ยนแปลงตามที�ระบไุว้ในข้อ 19.3.1) 
 

16.2.9. การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาฉบบันี �ในเรื�องที�กระทบสทิธิผู้ถอืหน่วยทรัสต์อยา่งมีนยัสาํคญั 
 

16.2.10. การเลกิกองทรัสต์ 
 

16.2.11. ในกรณีที�มีประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกับการขอมติไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ในเรื�องนั �น 

 

16.2.12. กรณีอื�นใดที�ทรัสตีหรือผู้จ ัดการกองทรัสต์เห็นวา่เป็นกรณีจําเป็นหรือสมควรที�จะเสนอเรื�อง
ให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรื�องดงักลา่ว 

 
ทั �งนี � การแปลงสภาพกองทุนรวม และการดําเนินการใดๆ ที�เกี�ยวข้อง จะดําเนินการโดยอาศยัมติที�
ได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยจะไมม่ีการขอมติจาก
ที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์อีก 

 
16.3. หน้าที�ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ในการจดัให้มีการประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที�จดัให้มีการประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี � 
 
16.3.1. การประชุมสามญัประจําปีซึ�งต้องจดัให้มีขึ �นภายใน 4 (สี�) เดือนนบัแต่วนัสิ �นรอบปีบญัชีของ

กองทรัสต์ 
 

16.3.2. การประชุมวิสามญัคือ การประชมุคราวอื�นที�มิใช่การประชุมสามญัประจําปีซึ�งจะจดัให้มีขึ �น
เมื�อมีรายการหรือเหตทีุ�กําหนดไว้ดงัตอ่ไปนี � 
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(1) 1เมื�อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ซึ�งถือหน่วยทรัสต์รวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของ
จํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด เข้าชื�อกนัทําหนงัสอืขอให้ผู้จ ัดการ
กองทรัสต์เรียกประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ โดยระบเุหตผุลในการขอเรียกประชุมไว้
อยา่งชดัเจนในหนงัสอืนั �น ทั �งนี � เมื�อมีผู้ถอืหน่วยทรัสต์เข้าชื�อกนัทําหนงัสอืขอให้มี
การเรียกประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์แล้ว ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์จดัให้มีการประชมุผู้
ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 45 (สี�สบิห้า) วนันบัแตไ่ด้รับหนงัสอืจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 
(2) ในกรณีเรื�องใดที�ทรัสต เีห็นวา่เป็นกรณีจําเป็นหรือสมควรที�จะเสนอเรื�องให้ที�ประชมุ

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรื�องนั �น ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์จดัให้มีการ
ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ภายใน 1 (หนึ�ง) เดือนนบัแตไ่ด้รับหนงัสอืจากทรัสตี ทั �งนี �  
ไมต่ดัสทิธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกบัผู้จ ัดการกองทรัสต์ถึงเหตจํุาเป็นดงักลา่ว 

 
(3) ในกรณีอื�นใดที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์ เห็นว่าเป็นกรณีจําเป็น หรือสมควรที�จะเสนอ

เรื�องให้ที�ประชุมผู้ถ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรื�องนั �นเพื�อประโยชน์ใน
การจัดการกอ งท รัสต์  ทั �งนี � ไม่ตัดสิทธิท รัสตีในการปรึกษาหารือกับผู้ จ ัดการ
กองทรัสต์ถึงเหตจํุาเป็นดงักลา่ว 

 
ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ดําเนินการตามขั �นตอนในการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�
กําหนดไว้ในข้อ 16.4 แหง่สญัญานี � 

 
16.4. การเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 
1การเรียกประชุมผู้ถ ือหน่วยทรัสต์  ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์จัดทําหนงัสือนดัประชุมที�มีรายละเอียด
เพียงพอตอ่การตดัสนิใจของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ โดยอยา่งน้อยต้องมีข้อมลูที�เกี�ยวกบัวิธีการประชมุและ
การออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนมุตัิ หรือเพื�อพิจารณา 
แล้วแต่กรณี รวมทั �งความเห็นของผู้จ ัดการกองทรัสต์ในเรื�องดงักลา่ว ทั �งนี � ในกรณีที�มีการขอมติของ
ผู้ถ ือหน่วยทรัสต์ให้รวมถึงความเห็นเกี�ยวกบัผลกระทบที�ผู้ถ ือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติ
ในเรื�องนั �น โดยการจดัสง่หนงัสือนดัประชุมผู้ถ ือหน่วยทรัสต์ ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมตามระยะเวลา
ดงัตอ่ไปนี � 
 

                                                           

1 แก้ไขเพิ�มเติมโดยสญัญาแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (ฉบบัแก้ไขเพิ�มเติม ครั �งที� 

r) ลงวนัที� rs กนัยายน 2561 
1 แก้ไขเพิ�มเติมโดยสญัญาแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (ฉบบัแก้ไขเพิ�มเติม ครั �งที� 
r) ลงวนัที� rs กนัยายน 2561 
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ก. 14 (สิบสี�) วัน ในกรณี ที� เป็นการประชุมผู้ ถ ือ ห น่ วยท รัส ต์ ซึ�งมีวาระที�ต้องได้มติผู้ ถ ือ
หน่วยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ s ใน � (สามในสี�) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ของผู้ถ ือหน่วยทรัสต์
ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  
 

ข. 7 (เจ็ด) วนั ในกรณีอื�นนอกเหนือจากกรณีตามข้อ r�.�. ก. 
 

นอกจากนี � ให้ประกาศการนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ�นอย่างน้อย 1 (หนึ�ง) ฉบบั
ไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุ 

 
ในกรณีที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์มิได้ดําเนินการเรียกประชุมผู้ถ ือหน่วยทรัสต์ภายใน 45 (สี�สิบห้า) วนั
นบัแต่วนัที�ได้รับหนงัสือจากผู้ถ ือหน่วยทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 16.3.2 (1) แห่งสญัญานี � และ/
หรือ ภายใน r (หนึ�ง) เดือนนบัแต่วนัที�ได้รับหนงัสือจากทรัสตีตามที�กําหนดไว้ในข้อ 16.3.2 (2) แห่ง
สญัญานี � แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตีดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบตัิตามวิธีการ
เรียกประชุมที�กําหนดไว้ในวรรคหนึ�งของข้อนี �โดยอนุโลม และทรัสตีมีสิทธิที�จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ �น (ถ้ามี) จากการจดัประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์แทนผู้จ ัดการกองทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 
 
ทั �งนี � ในกรณีที�มีประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกับการขอมติและการประชุมผู้ถ ือหน่วยทรัสต์  ไว้
เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเรื�องนั �น 
 

16.5. องค์ประชมุและประธานในที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 
การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี�สิบห้า) คนหรือไม่
น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั �งหมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 
ใน 3 (หนึ�งในสาม) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 
 
ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครั �งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หนึ�ง) ชั�วโมง 
จํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดเอาไว้ในวรรคหนึ�ง 
หากว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั �นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ร้องขอตามที�กําหนดไว้ใน
ข้อ 16.3.2 (1) แห่งสญัญานี � การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ถ ือหน่วยทรัสต์นั �นมิใช่เป็น
การเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามที�กําหนดไว้ในข้อ 16.3.2 (1) แหง่สญัญานี � ให้นดั
ประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ 
ในการประชมุครั �งหลงันี �ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
 
ทั �งนี � ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์แตง่ตั �งบคุคลหนึ�งเพื�อทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
การพิจารณาของที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดที�ประธานในที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสว่น
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ได้เสีย ให้ประธานออกจากการประชุมในวาระนั �น และให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์นําเสนอรายชื�อบุคคล
เพื�อให้ที�ประชุมผู้ ถ ือ ห น่ วยท รัส ต์ พิจารณาแต่งตั �งบุคคลนั �นให้เป็นประธานในที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในวาระนั �นๆ 
 
ในกรณีที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีสว่นได้เสียในวาระใด ให้ทรัสตีนําเสนอรายชื�อบคุคลเพื�อให้ที�ประชุม  
ผู้ถอืหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั �งบคุคลนั �นให้เป็นประธานในที�ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ในวาระนั �นๆ 
ในกรณีที�ทั �งผู้ จ ัดการกองทรัสต์และทรัสตีมีส่วนได้เสียในวาระใด ให้ที�ประชุมผู้ถ ือห น่วยทรัสต์
พิจารณาแตง่ตั �งบคุคลใดบคุคลหนึ�งขึ �นเป็นประธานในที�ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ในวาระนั �นๆ 
 
อนึ�ง หากการประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเรื�องที�ทรัสตีหรือผู้จ ัดการกองทรัสต์
มีส่วนได้เสีย ให้ทรัสตีหรือผู้จ ัดการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่มี
สิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว (ในกรณีที�ทรัสตีหรือผู้จ ัดการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือ
ผู้จ ัดการกองทรัสต์เป็นผู้ถอืหน่วยทรัสต์) 
 
อนึ�ง ประธานในที�ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ให้มีอํานาจและหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 
 

(1) ควบคมุดแูลการดําเนินการประชมุโดยทั�วไปให้มีความเรียบร้อย 
 

(2) กําหนดให้ใช้วิธีการอื�นใดในการดําเนินการประชุมผู้ ถ ือห น่ วยทรัสต์ตามที�ประธานในที�
ประชุมจะพิจารณาเห็นสมควร หรือจําเป็นเพื�อให้การประชุมผู้ ถ ือห น่วยทรัสต์  ตลอดจน
กระบวนการในการพิจารณาและลงมติในเรื�องตา่งๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ 

 

(3) เพื�อให้การประชุมผู้ถ ือหน่วยทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์และประกาศที�เกี�ยวข้องมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประธานอาจยตุิการอภิปราย หรือการพิจารณาในที�ประชุมผู้ถ ือ
หน่วยทรัสต์ในเรื�องใดๆ ได้ 

 

(4) ในกรณีที�คะแนนเสียงในการลงมติของที�ประชุมผู้ ถ ือหน่วยทรัสต์ เท่ากัน ให้ประธานในที�
ประชมุผู้ถ ือหน่วยทรัสต์มีเสยีงชี �ขาด โดยการใช้อํานาจในการตดัสนิชี �ขาดของประธานในที�
ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ในกรณีที�คะแนนเสยีงในการลงมติเทา่กนันี � ให้เป็นที�สดุ 

 
1การดําเนินการประชมุ ซึ�งต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี � 
 

                                                           

1 แก้ไขเพิ�มเติมโดยสญัญาแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (ฉบบัแก้ไขเพิ�มเติม ครั �งที� 
r) ลงวนัที� rs กนัยายน 2561 
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(1) การดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ เว้น
แตที่�ประชมุจะมีมติให้เปลี�ยนลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 (สองใน
สาม) ของจํานวนผู้ถอืหน่วยทรัสต์ซึ�งมาประชมุ 
 

(2) เมื�อที�ประชุมพิจารณาเสร็จตาม (r) แล้ว ผู้ถ ือหน่วยทรัสต์ซึ�งมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกันไม่
น้อยกว่า r ใน 3 (หนึ�งในสาม) ของจํานวนห น่ วยท รัสต์ ที�จําหน่ายได้ทั �งหมดจะขอให้ที�
ประชมุพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

 

(3) ในกรณีที�ที�ประชุมพิจารณาเรื�องตามลําดบัระเบียบวาระซึ�งกําหนดในหนงัสือนดัประชุมไม่
เสร็จตาม (r) หรือ พิจารณาเรื�องอื�นที�ผู้ถ ือหน่วยทรัสต์เสนอนอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือ
นัดประชุมไม่เสร็จตาม (�) แล้วแต่กรณี และจําเป็นต้องเลื�อนการพิจารณา ให้ที�ประชุม
กําหนดสถานที� วนั และเวลาที�จะประชุมครั �งต่อไป และให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์สง่หนงัสอืนดั
ประชุมระบุสถานที� วนั และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ถ ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า � 
(เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ทั �งนี � ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 3 
(สาม) วนัก่อนวนัประชมุ  

 
16.6. วิธีการมอบฉนัทะ 

 
ในการประชุมผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์  ผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื�น หรือท รัสตี หรือ
กรรมการอิสระของผู้จ ัดการกองทรัสต์ตามที�ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ (เช่น ในกรณีที�ทรัสตีเป็นผู้มี
สว่นได้เสียพิเศษในการประชุมครั �งใด) ตามที�ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้เข้าประชุม และออกเสียง
แทนตนในการประชุมได้ โดยในการสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์
จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 
ทั �งนี � ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องส่งมอบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที�
กําหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ ให้แก่ประธานในที�ประชมุก่อนเริ�มการประชมุ 
 

16.7. วิธีการนบัคะแนนเสยีง 
 

ผู้ ถือห น่ วย ท รัส ต์ มีคะแนนเสียง 1 (หนึ�ง) เสียงต่อ 1 (หนึ�ง) ห น่ วย ท รัส ต์ ที�ตนถือ โดยผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที�มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนต้องไมเ่ป็นผู้ ที�มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื�องที�พิจารณา 
 

16.8. มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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เว้นแต่สญัญานี �จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น มติของผู้ ถือห น่ วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี � 
 
16.8.1. ในกรณีทั�วไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน 
 

16.8.2. ในกรณีดงัต่อไปนี � ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 (สามในสี�) ของจํานวนเสยีงทั �งหมด
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
(1) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพ ย์สินหลักที�มีมูลค่าตั �งแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) 

ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 
 

(2) การเพิ�มทนุหรือการลดทุนช ําระแล้วของกองทรัสต์ที�มิได้ระบไุว้เป็นการลว่งหน้า
ในสญัญานี � 

 
(3) การเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจทั�วไปของกองทรัสต์ 

 
(4) การทําธุรกรรมกับผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์หรือบุคคลที� เก ี�ยวโยงกัน กับผู้ จ ัดการ

กองทรัสต์ ซึ�งมีขนาดรายการตั �งแต ่20,000,000 (ยี�สบิล้าน) บาท หรือเกินกวา่ร้อย
ละ 3 (สาม) ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

 
(5) การเปลี�ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 
(6) การเปลี�ยนแปลงทรัสตี หรือผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

 
(7) การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์นี �ในเรื�องที�กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์

อยา่งมีนยัสาํคญั 
  

(8) การเลกิกองทรัสต์ 
 

อนึ�ง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์มีลกัษณะ
ที�ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศ สร . 26/2555 หรือหลักเกณฑ์อื�นตาม
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ ให้ถือวา่มตินั �นไมม่ีผลบงัคบั 
 

16.9. การจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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ให้ผู้ จ ัดการกองท รัสต์จัดทํารายงานการประชุมและมติของผู้ ถือห น่ วยท รัสต์แต่ละครั �ง โดยให้
ประธานในที�ประชุมของการประชมุแตล่ะครั �งเป็นผู้ลงนามรับรองความถกูต้องของรายงานนั �น ทั �งนี � ให้
คา่ใช้จ่ายสาํหรับการจดัทํารายงานการประชมุเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ 
 

17. การจํากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์ตอบแทน และสิทธ ิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
 
17.1. ข้อจํากดัในการจดัสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

 
17.1.1. การจัดสรรหน่ วยท รัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ใด ท รัสตี หรือผู้ ก่อตั 
ง 

ท รัส ต์ /ผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์ อยู่ในบังคับที�จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดสรร
หน่วยทรัสต์  และอตัรา ตามที�กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 
และประกาศ สช. ]^/]___ แล้วแตก่รณี 
 

17.1.2. กรณีที�อสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์จะลงทนุจะตั �งอยู่ในประเทศไทย ซึ�งมีข้อกําหนดของ
กฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั �นกําหนดสดัส่วนการลงทุน
ของผู้ลงทนุต่างด้าวไว้ ผู้ ก่อตั 
งทรัสต์/ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะจดัสรรหน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทนุ
ตา่งด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดนั �นด้วย  

 
ในกรณีที�กองท รัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพ ย์ตามวรรคก่อนหลายโครงการ และบรรดา
กฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องกับอสังหาริมทรัพ ย์นั �นมีการกําหนดสดัส่วนการ
ลงทุนของผู้ ลงทุนต่างด้าวไว้แตกต่างกัน ผู้ ก่อ ตั 
งท รัส ต์ /ผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์ตามสดัสว่นที�กําหนดไว้ตํ�าสดุของบรรดากฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดนั �น 

 
17.1.3. ในกรณีที�บคุคลใดถือหน่วยทรัสต์เกินกวา่สดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 

17.1.1 หรือ ข้อ 17.1.2 แหง่สญัญานี � ผู้ ก่อตั 
งทรัสต์/ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะต้องดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี � 

 
(1) รายงานต่อสํานักงาน  ก .ล .ต . ภายใน 5 (ห้า) วันทําการนับแต่วันที�ผู้ จ ัดการ

กองทรัสต์ รู้หรือควรรู้ถึงเหตดุงักลา่ว 
 

(2) แจ้งให้บุคคลดังกล่าวหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดงักล่าว ทราบโดยไม่
ชกัช้าถึงข้อจํากัดสิทธิเกี�ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการรับประโยชน์ตอบ
แทนตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี � 

 



58 
Trust Deed_SSTRM-ONEAM_SSTRT 

(3) แจ้งให้บุคคลดังกล่าวหรือกลุ่ มบุคคลเดียวกัน ของบุคคลดังกล่าว จําหน่าย
หน่วยทรัสต์ในส่วนที�เกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) หรือเกินกว่าร้อยละ 49 (สี�สิบ
เก้า) สาํหรับผู้ลงทนุตา่งด้าว ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด 

 
 

17.2. ข้อจํากดัสทิธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และการจดัการกบัประโยชน์ตอบแทน 
 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ที�ถือหน่วยทรัสต์ เกินกว่าอัตรา
หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดในปร ะกาศ ท จ. 49/2555 ป ร ะกาศ กร . 14/2555 และ
ป ร ะก าศ  ส ช . 29/2555 แล้วแต่กรณี  มี ข้อจํากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่วจะได้รับประโยชน์ตอบแทนเพียง
เท่าที�เป็นไปตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ในสว่นที�อยู่ในอตัราที�ประกาศ ทจ. 49/2555  ประกาศ 

กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแตก่รณี กําหนด และให้ประโยชน์ตอบแทนในสว่นที�ไม่
อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่วตกเป็นของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์รายอื�นตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ 

 
ทั �งนี � เว้นแต่สํานักงาน  ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด สั�งการ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื�น ส่วนประโยชน์
ตอบแทนที�ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวนั �น ให้ตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื�นตาม
สดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จ ัดการกองทรัสต์จะพิจารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสทิธิได้รับในคราวนั �น 
 

17.3. ข้อจํากดัสทิธิในการใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงัตอ่ไปนี �มีข้อจํากดัสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน 
 
17.3.1. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดใน

ประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี 
หรือในสดัสว่นอื�นใดตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต.จะได้ประกาศกําหนด หรือแก้ไขเพิ�มเติม
ตอ่ไป ทั �งนี � เฉพาะในสว่นที�เกินกวา่อตัราหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 
 

17.3.2. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื�องที�ขอมติ 
 
18. ทรัสตี 
 

18.1. การแตง่ตั �งทรัสตีและคา่ตอบแทนทรัสตี 
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18.1.1. การแตง่ตั �งทรัสตี 
 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน วรรณ จํากดั ได้รับแต่งตั �งให้เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ตาม
สญัญานี � การเปลี�ยนแปลงทรัสตีหรือการแตง่ตั �งทรัสตีเพิ�มเติม หรือการแตง่ตั �งทรัสตีรายใหม่
แทนรายเดิมที�ลาออกหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ด้วยเหตก็ุใดก็ตาม จะต้องได้รับมติของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 16.8.2 (6) แห่งสญัญานี �เท่านั �น การที�ทรัสตีเข้าทําสญัญานี �หรือ
การเข้าเป็นทรัสตีของกอ งท รัสต์มิได้เป็นการให้หลักประกันรายได้หรือการปฏิบัติตาม
สญัญาของบรรดาผู้ เช่าไมว่า่รายใดสาํหรับการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 
 

18.1.2. คา่ตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมของทรัสตี 
 
คา่ตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมของทรัสตีให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อ 20.1 แหง่สญัญานี � 
 

18.2. สทิธิ หน้าที�และความรับผิดของทรัสตี 
 
ภายใต้บงัคบัแห่งสญัญานี � ทรัสตีมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจและความสามารถทางกฎหมาย 
รวมทั �งมีสทิธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สนิหรือผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สิน 
และทรัสตีมีสทิธิ หน้าที�และความรับผิดชอบในการจดัการกองทรัสต์ตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของ
สญัญานี � พระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ สร. 26/2555 และประกาศ กร. 14/2555 
 
อนึ�ง รายการเกี�ยวกบัสทิธิ หน้าที�และความรับผิดของทรัสตีมีดงัตอ่ไปนี � 
 
สิทธ ิ 
 
18.2.1. นอกเหนือจากค่าตอบแทนของทรัสตีตามสญัญานี �แล้ว ให้ทรัสตีมีสิทธิถือหน่วยทรัสต์ได้

โดยเป็นไปตามข้อจํากดัสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และการจดัการกบัประโยชน์ตอบ
แทน และข้อจํากดัสทิธิในการใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�กําหนด
ไว้ในข้อ 17 แหง่สญัญานี � 
 

18.2.2. การมอบหมายงานการจดัการกองทรัสต์ 
 

การใช้อํานาจและการปฏิบตัิหน้าที�ของทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์ เป็นเรื�องเฉพาะตัว
ของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้ อื�นจดัการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต ่
 
(1) การทําธุรกรรมที�มิใช่เรื�องที�ต้องทําเฉพาะตวัและไมจํ่าเป็นต้องใช้วชิาชีพเยี�ยงทรัสต  ี
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(2) การทําธุรกรรมที�โดยทั�วไปผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ�งมีทรัพย์สินและวตัถุประสงค์
ของการจัดการในลักษณะทํานองเดียวกันกับกอ งท รัส ต์จะพึงกระทําในการ
มอบหมายให้บคุคลอื�นจดัการแทน 

 
(3) ท รัส ตีอาจมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทําทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ การติดตามการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือการปฏิบตัิงานด้านการ
สนบัสนุน รวมถึงการติดต่อประสานงาน การให้ข้อมูล การยื�นเอกสาร และนําส่ง
คา่ธรรมเนียมและภาษีโรงเรือนและที�ดินอนัเกิดจากอสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์

มีหน้าที�ต้องชําระภาษีหกั ณ ที�จ่ายอนัเนื�องจากการบริหารจัดการดงักล่าว และ/
หรือ ภาษีอื�นใดที�เกี�ยวข้องกับอ สังห าริมท รัพ ย์  และ/หรือ การบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ดงักลา่วต่อพนกังานเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง 
ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์  นายทะเบียนรายอื�นที�ได้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือบคุคลอื�นใดที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามงานที�มอบหมาย ดําเนินการได้ ทั �งนี � 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ นายทะเบียนรายอื�นที�ได้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
บคุคลอื�นใดที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามงานที�มอบหมายดงักลา่วอาจมอบอํานาจ
ช่วงให้บคุคลอื�นรับดําเนินการดงักลา่วได้โดยเป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดในสญัญา
นี � 

 
(4) เรื�องอื�นใดที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบและดําเนินการตามที�กําหนดไว้ใน

สญัญานี �หรือหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และ
ประกาศ สช. 29/2555 หรือประกาศหรือข้อกําหนดอื�นใดที�เกี�ยวข้อง 

 
เมื� อท รัส ตีมอบหมายให้ผู้ อื�นจัดการก อ งท รัส ต์ ตามข้อกําหนดแห่งสัญ ญ านี �แล้ว 
นอกเหนือจากเรื�องที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์ เป็นผู้ดําเนินการตามสญัญานี �หรือหลกัเกณฑ์ใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 หรือประกาศ
หรือข้อกําหนดอื�นใดที�เกี�ยวข้อง ให้ท รัสตีเลือกผู้ รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและ
ระมดัระวงั และต้องกํากบัดแูลและตรวจสอบการจดัการแทนอย่างเพียงพอ โดยต้องกําหนด
มาตรการในการดําเนินงานเกี�ยวกบัการมอบหมายงานตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศ 
กข. `/]__a ดงันี � 
 
ในการมอบหมายงานการจดัการกองทรัสต์ ทรัสตีจะกําหนดมาตรการในการดําเนินงานใน
เรื�องดงัตอ่ไปนี � 
 
(1) การคดัเลือกผู้ ที�สมควรได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงาน

และบคุลากรของผู้ ที�ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการขดักนัทางผลประโยชน์ของผู้ รับ
มอบหมายงานและกองทรัสต์ 
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(2) การควบคมุและประเมินผลการปฏิบตัิของผู้ได้รับมอบหมายงาน 

 
(3) การดําเนินการของทรัสตีเมื�อปรากฏว่าผู้ ที�ได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมที�จะได้รับ

มอบหมายงานอีกตอ่ไป 
 

ทรัสตีสามารถมอบหมายงานการเก็บรักษาทรัพย์สิน การจดัทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หรือการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุนได้ ซึ�งในการมอบหมายงานดังกล่าว  ท รัสตีจะ
มอบหมายให้บคุคลดงัตอ่ไปนี � 

 
(1) การเก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้องเป็นการมอบหมายให้ผู้ ที�มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 

 
(ก) ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 
(ข) ผู้ รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุสว่นบคุคล 

 
(ค) ทรัสตีรายอื�น 

 
(ง) ผู้ รับฝากทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ�งที�

กองทรัสต์ได้ลงทนุไว้ หรือของประเทศที�ผู้ รับฝากทรัพย์สนิตั �งอยู ่
 

(จ) บุคคลอื�นใดที�ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน  ก.ล.ต. ให้เป็นผู้ เก็บรักษา
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

 
(2) การจัดทําทะเบียนผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์  ต้องเป็นการมอบหมายให้ผู้ ที�สามารถ

ประกอบธุรกิจนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้ 
 

ในการมอบหมายงานที�กล่าวมาข้างต้นนี � ทรัสตีจะต้องมอบหมายงานในลกัษณะที�ทําให้
มั�นใจได้ว่า การบริหารจัดการกองทรัสต์จะสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื�อง ไม่เกิดผล
เสียหายต่อก อ งท รัส ต์  และท รัสตีจะยังคงรับผิดชอบต่อความเสียหายที� เกิดขึ �นแก่
กองทรัสต์ตามที�พระราชบัญญัติทรัสต์กําหนด 

 
18.2.3. ทรัสตีสามารถใช้ประโยชน์จากและดําเนินการใดๆ โดยอาศยั 
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(1) ความเห็นหรือคําแนะนําจากที�ปรึกษากฎหมายในการตีความสญัญานี � หรือเอกสาร
อื�นใด (ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที�จดัทําขึ �นตามข้อกําหนดแห่งกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) 
รวมทั �งความเห็นหรือคําแนะนําโดยทั�วไปที�เกี�ยวกบักองทรัสต์และเพื�อประโยชน์
ของกองทรัสต์ 

 
(2) คําแนะนํา ความเห็น คําชี �แจง หรือข้อมูล จากวาณิชธนกิจ นักการบญัชี ผู้ ตรวจ 

สอบบญัชี ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน และบคุคลอื�นใดที�ทรัสตีขอคําปรึกษา และผู้
ที�ทรัสตีเชื�อโดยสจุริตว่าเป็นผู้ เชี�ยวชาญในเรื�องที�ทรัสตีขอคําปรึกษานั �น รวมทั �ง
ความเห็นหรือคําแนะนําโดยทั�วไปที�เกี�ยวกับกอ งท รัสต์และเพื�อประโยชน์ของ
กองทรัสต์ 

 
(3) เอกสารที�ทรัสตีเชื�อโดยสจุริตว่าเป็นเอกสารต้นฉบบัอนัถกูต้องแท้จริง หรือสําเนา

เอกสารอันแสดงถึงการที�ผู้ ถือห น่ วยท รัสต์แต่งตั �งบุคคลให้เป็นตัวแทนในการ
ดําเนินการใดๆ อนัเกี�ยวข้องกบักองทรัสต์ และ 

 
(4) เอกสารอื�นใดที�ทรัสตีได้รับและเกี�ยวข้องกบักองทรัสต์ซึ�งทรัสตีมีเหตอุนัสมควรที�

จะใช้เอกสารเหลา่นั �น 
 

อนึ�ง ทรัสตีไมต้่องรับผิดหากวา่ทรัสตีได้กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการตามกฎหมาย หรือ
โดยสจุริต โดยอาศยัความเห็นคําแนะนํา คําชี �แจง ข้อมลูหรือเอกสารที�ทรัสตีได้รับตามข้อนี � 
โดยได้ใช้ความระมดัระวงัเยี�ยงผู้มีวิชาชีพและความชํานาญในการพิจารณาแล้ว ทั �งนี � ทรัสตี
จะตรวจสอบการลงลายมือชื�อใดๆ ในเอกสารที�เกี�ยวข้องกับกองทรัสต์ ที�ตนได้รับ หากมี
เหตผุลให้สงสยัถึงความถกูต้องแท้จริงของลายมือชื�อเช่นวา่นั �น 

 
18.2.4. การตดัสินใจใดๆ ของทรัสตีในการดําเนินการตามขอบเขตอํานาจหน้าที�ซึ�งได้กําหนดไว้ใน

สัญญาฉบับนี � และ/หรือพ ระร าชบัญญัติท รัส ต์  และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที�
เกี�ยวข้อง หากทรัสตีได้กระทําไปด้วยความสจุริตแล้ว ให้ถือเป็นที�สุด อนึ�ง ในการตีความ
วา่ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการใดที�เกี�ยวข้องกบักองทรัสต์หรือไม่นั �น หากสญัญานี � และ/หรือ
พระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องอื�นใดมิได้กําหนดไว้อยา่ง
แจ้งชดั ให้ตีความในลกัษณะที�เป็นการให้อํานาจแกท่รัสตีในการดําเนินการใดที�เกี�ยวข้องกบั
กองทรัสต์เพื�อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ได้ 

 
18.2.5. สทิธิที�จะได้รับเงินหรือทรัพย์สนิคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตี 

 
(1) การจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้ อื�นจดัการกองทรัสต์โดยชอบตาม

สัญญานี � หากมีค่าใช้จ่ายหรือท รัส ตีต้องชําระเงินหรือท รัพ ย์สิน อ ื� น ให้กับ
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บุคคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สินที�เป็นส่วนตัวของท รัสตีเองโดยชอบตาม
ความจําเป็นอนัสมควร ให้ทรัสตีมีสทิธิได้รับเงินหรือทรัพย์สนิคืนจากกองทรัสต์ได้ 
เว้นแตส่ญัญานี �จะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น 

 
สิทธิในการได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ตามที�กล่าวมาข้างต้นนี �ให้
หมายความรวมถึงแตไ่ม่จํากดัเพียง ค่าใช้จ่าย คา่ธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการ
วา่จ้างทนายความ หรือที�ปรึกษากฎหมายซึ�งทรัสตีได้วา่จ้างตามที�สมควรแก่กรณี
เมื�อพิจารณาถึงความจําเป็นเพื�อประโยชน์สูงสุดของกอ งท รัส ต์  และความรู้
ความสามารถของทนายความ หรือที�ปรึกษากฎหมายดงักลา่ว ทั �งนี � เงินชดใช้ตาม
ข้อนี �ให้รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การดําเนินคดี และการบังคับคดี ใน
จํานวนที�สมเหตสุมผลและเหมาะสม และในจํานวนที�ได้จ่ายไปตามความเป็นจริง 
ตลอดจนการรับผิดชดใช้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์สําหรับความรับผิดใดๆ อนั 
ทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึ �น อนัเป็นผลมาจากการที�ทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าที�และใช้อํานาจ
ของทรัสตีอย่างถกูต้องเหมาะสมตามสญัญานี � และตามพระราชบัญญัติทรัสต์
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง ในจํานวนที�ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ 

 
ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์  เงินชดใช้ความเสียหายและการรับผิด
ชดใช้ตามข้อนี � ให้รวมถึงความรับผิดอนัเป็นผลมาจากการกระทํา หรือการงดเว้น
การกระทําใดๆ ของผู้ ที�ท รัสตีได้มอบอํานาจ หรือตัวแทนซึ�งได้รับการแต่งตั �ง
จากทรัสตีด้วย 

 
(2) สทิธิที�จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ใน (1) ของข้อนี � 

ย่อมเป็นบุริมสิทธิที�ท รัสตีมีอยู่ก่อนผู้ ถือห น่ วยท รัสต์และบุคคลภายนอกที�มี
ทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิที�อาจบงัคบัได้ในทนัทีโดย
ไม่จําต้องรอให้มีการเลิกทรัสต์ และในกรณีที�มีความจําเป็นต้องเปลี�ยนรูป หรือ
เปลี�ยนสภาพทรัพย์สินในก อ งท รัส ต์ เพื�อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ท รัสตี  
ให้ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดงักล่าวได้แต่ต้องกระทําโดยสจุริตและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไขและวิธีการที� คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนด 

 
ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อนี � จนกว่าทรัสตีจะได้ชําระหนี �ที�มีอยู่ต่อกองทรัสต์
จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหนี �ที�อาจหกักลบลบหนี �กันได้ตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย์ 
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(3) สิทธิที�จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตีตามที�กําหนดไว้ใน 
(1) ของข้อนี � ให้มีผลใช้บงัคบัต่อไปภายหลงัที�ทรัสตีพ้นจากตําแหน่งหรือถูกถอด
ถอนจากตําแหนง่การเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ 

 
 

หน้าท ี�  
 

ทรัสตีมีหน้าที�จดัการกองทรัสต์ด้วยความซื�อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเยี�ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั �งด้วย
ความชํานาญ โดยปฏิบัติต่อผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์ อย่างเป็นธรรม เพื�อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทั �งต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง สญัญานี � วตัถปุระสงค์ใน
การจดัตั �งกองทรัสต์ มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์  และข้อผกูพนัที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
(ถ้ามี) 
 
ในการปฏิบตัิหน้าที�ดงักลา่ว ทรัสตีอาจขอความเห็นจากที�ปรึกษาวิชาชีพที�มีความเป็นอิสระตามแต่
ที�ทรัสตีจะพิจารณาเห็นสมควร อนึ�ง การปฏิบตัิหน้าที�ของทรัสตี ให้ทรัสตีงดเว้นการกระทําการอนั
เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่วา่การกระทํานั �นจะเป็นไปเพื�อประโยชน์ของทรัสตีเอง
หรือประโยชน์ของผู้ อื�น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที�เป็นทรัสตี หรือเป็นธุรกรรมที�มี
มาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของธุรกรรมนั �น และทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่า 
ได้จดัการกองทรัสต์ในลกัษณะที�เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูที�เกี�ยวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบ
ก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน ทั �งนี � การ
เปิดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศ สร . ]b/]__b และหลักเกณฑ์ที�
เกี�ยวข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ภายใต้บงัคบัแห่งสญัญานี � ตลอดจนพระราชบัญญัติทรัสต์  และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคบัที�
เกี�ยวข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ให้ทรัสตีมีหน้าที�ดงั
จะกลา่วตอ่ไปนี � 
 
18.2.6. หน้าที�ในการจดัการทรัพย์สนิ 

 
(1) ทรัสตีต้องมอบหมายการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้แก่ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ ที�

ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการจดัการทรัพย์สินอ ื�น ที�
มิใช่ทรัพย์สินหลัก ซึ�งทรัสตีอาจดําเนินการด้วยตนเองได้ตาม (2) ของข้อนี � หรือ
มอบหมายให้บคุคลอื�นดําเนินการตามข้อ 18.2.9 (8) 
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(2) การจัดการทรัพ ย์สินอ ื�น ที�มิใช่ทรัพ ย์สินหลักของกองทรัสต์  ให้เป็นหน้าที�ของ
ผู้ จ ัดการ กอ งท รัสต์  เว้นแต่ผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์ ไม่สามารถดําเนินการได้ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

 
(ก) ในกรณีที�ท รัสตีมีการดําเนินการเอง ต้องจัดให้มีมาตรการอย่างน้อย

ดงัตอ่ไปนี � 
 

- มีการแบ่งแยกหน่วยงานที�ทําหน้าที�จัดการลงทุนในทรัพย์สิน

อ ื�น ดังกล่าวออกจากหน่วยงานซึ�งทําหน้าที�ที�อาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขดัแย้งในการปฏิบัติ
หน้าที� 

 
- มีมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน โดยต้องแยก

หนว่ยงานและบคุลากรที�ทําหน้าที�จดัการลงทนุในทรัพย์สินอ ื�น

ดังกล่าวออกจากหน่วยงานและบุคลากรอื�นที�มี โอกาสใช้
ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่ว 

 
(ข) ในกรณีที�มอบหมายให้บุคคลอื�นที�มิใช่ผู้ จ ัดการ กอ งท รัส ต์ เป็นผู้ รับ

ดําเนินการ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการให้บคุคลอื�นเป็นผู้ รับดําเนินการ
ในงานที�เกี�ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจ ในสว่นที�เกี�ยวกบัการให้บคุคลอื�น
เป็นผู้ รับดําเนินการในงานที�เกี�ยวกบัการลงทนุของกองทนุโดยอนโุลม 

 
18.2.7. หน้าที�ในการจดัระบบงานของทรัสตี 
 

ทรัสตีมีหน้าที�ในการจัดให้มีระบบงานอย่างเหมาะสมตามพ ระราชบัญญัติทรัสต์  และ
ตามที�สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอย่างน้อยให้ระบบงานของทรัสตีครอบคลมุ
เรื�องตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี � 

 
(1) การแยกกอ งท รัสต์ออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของท รัสตี โดยในการเก็บรักษา

ทรัพย์สิน จะต้องมีการแยกกอ งท รัสต์ภายใต้สญัญานี � ออกจากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์อื�นหรือทรัพย์สนิสว่นตวัของทรัสตี 

 
(2) การตรวจสอบการจัดการกองทรัสต์ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ เพื�อให้เป็นไปตาม

สญัญานี � และพระราชบัญญัติทรัสต์ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง  
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(3) การบันทึกกรรมสิทธิxหรือสิทธิเหนือทรัพย์สินในกองท รัสต์  รายได้ รายจ่ายและ
หนี �สนิของกองทรัสต์ ตลอดจนบญัชีที�เกี�ยวข้องกบักองทรัสต์ 

 
(4) การตรวจสอบดูแลและติดตามการทําหน้าที�ของผู้ จ ัดการกองท รัสต์  เพื�อสิทธิ

ประโยชน์ของกองทรัสต์ 
 
(5) การควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีการจัดการกอ งท รัสต์ ไม่เป็นไปตาม

สัญ ญานี � และพ ร ะร าช บัญ ญั ติท รัส ต์  และมิให้มีการทุจริตในการจัดการ
กองทรัสต์ 

 
(6) จัดทําบัญชีทรัพย์สินของกองท รัสต์แยกต่างหากจากบัญชีอื�นๆ ของท รัสตี ใน

กรณีทรัสตีจดัการกองทรัสต์หลายกอง ต้องจดัทําบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์
แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน และบันทึกบญัชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจบุนั รวมทั �งในการจดัการกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยกกองทรัสต์ไว้ตา่งหากจาก
ทรัพย์สินสว่นตวัของทรัสตี และทรัพย์สินอ ื�น ที�ทรัสตีครอบครองอยู่ และในกรณี
ที�ทรัสตีจดัการกองทรัสต์หลายกอง ต้องแยกกองทรัสต์แต่ละกองออกจากกัน
ด้วย 

 

(7) ในกรณี ที�ท รัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้ อ  18.2.7 (6) จนเป็นเหตุให้
กอ งท รัส ต์ปะปนอยู่กับทรัพย์สินที�เป็นส่วนตัวของท รัสตีจนมิอาจแยกได้ว่า
ทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที�เป็นส่วนตัวของ 
ทรัสตีเอง ให้สนันิษฐานวา่ 

 
(ก) ทรัพย์สนิที�ปะปนกนัอยูน่ั �นเป็นของกองทรัสต์ 

 
(ข) ความเสยีหายและหนี �ที�เกิดจากการจดัการทรัพย์สนิที�ปะปนกนัอยูน่ั �นเป็น

ความเสยีหายและหนี �ที�เป็นสว่นตวัของทรัสตี 
 

(ค) ผลประโยชน์ที�เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที�ปะปนกันอยู่นั �นเป็นของ
กองทรัสต์ 
 

ทรัพย์สนิที�ปะปนกนัอยูต่ามวรรคหนึ�ง ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สนิที�ถกูเปลี�ยนรูป
หรือถกูเปลี�ยนสภาพไปจากทรัพย์สนิที�ปะปนกนัอยูน่ั �นด้วย 

(8) ในกรณี ที�ท รัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้ อ  18.2.7 (6) จนเป็นเหตุให้
กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกนัจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด 
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ให้สนันิษฐานว่าทรัพย์สินนั �น รวมทั �งทรัพย์สินที�ถูกเปลี�ยนรูปหรือถกูเปลี�ยนสภาพ
ไปจากทรัพย์สินนั �นและประโยชน์ใดๆ หรือหนี �สินที�เกิดขึ �นจากการจดัการทรัพย์สิน
ดงักลา่ว เป็นของกองทรัสต์แตล่ะกองตามสดัสว่นของทรัพย์สนิที�นํามาเป็นต้นทนุที�
ปะปนกนั 

 
 

18.2.8. หน้าที�ในการบริหารจดัการกองทรัสต์ 
 

(1) ทรัสตีมีหน้าที�เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุครั �ง โดยหากมีการขอมติ
จากผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์ เพื�อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�ง ท รัส ตีต้องปฏิบัติ
ดงัตอ่ไปนี � 

 
(ก) ตอบข้อซกัถามและให้ความเห็นเกี�ยวกบัการดําเนินการหรือเรื�องที�ขอมติ

วา่เป็นไปตามสญัญานี � หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องหรือไม ่
 
(ข) ทกัท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบวา่การดําเนินการดงักลา่ว หรือ

เรื� องที�ขอมติไม่สามารถกระทําได้ หากไม่เป็นไปตามสัญญานี �หรือ
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

 
ในกรณีที�ทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์  หากต้องมีการออกเสียงหรือ
ดําเนินการใดๆ ในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคํานงึถึงและรักษาผลประโยชน์
สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และตั �งอยูบ่นหลกัแหง่ความซื�อสตัย์สจุริต และ
รอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที�ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ 

 
(2) ทรัสตีมีหน้าที�บงัคบัชําระหนี �หรือดแูลให้มีการบงัคบัชําระหนี �เพื�อให้เป็นไปตามข้อ

สญัญาระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลอื�น 
 
(3) ห้ามมิให้ทรัสตีนําหนี �ที�ตนเป็นลูกหนี �บุคคลภายนอกอนัมิได้เกิดจากการปฏิบัติ

หน้าที�เป็นทรัสตีไปหกักลบลบหนี �กบัหนี �ที�บุคคลภายนอกเป็นลกูหนี �ทรัสตี อนัสืบ
เนื�องมาจากการจดัการกองทรัสต์ ทั �งนี � การกระทําที�ฝ่าฝืนข้อห้ามนี � ให้การกระทํา
เช่นนั �นตกเป็นโมฆะ 

 
(4) ในกรณีที�ทรัสตีเข้าทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมต่างๆ กบับุคคลภายนอก ให้ทรัสตี

แจ้งต่อบคุคลภายนอกทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื�อเข้าทํานิติกรรมหรือธุรกรรม
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กับบุคคลภายนอกว่าเป็นการกระทําในฐานะทรัสตี และต้องระบุในเอกสาร
หลกัฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรมนั �นให้ชดัแจ้งวา่เป็นการกระทําในฐานะทรัสตี 

 
(5) ในการจดัการกองทรัสต์ ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้ อื�นจดัการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่

เข้าข้อยกเว้นให้ทรัสตีมีสิทธิมอบหมายงานได้ทั �งนี �ตามที�กําหนดไว้ในข้อ  18.2.2 
และข้อ 18.2.6 แหง่สญัญานี � 

 
(6) ทรัสตีมีหน้าที�จดัทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ผู้ ได้รับ

ใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์
ดําเนินการแทนได้ โดยเมื�อมีการมอบหมายผู้ อื�นเป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 
ทรัสตีมีหน้าที�กํากับดูแลให้ผู้ ที�ได้รับมอบหมายดงักลา่วปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ใน
ข้อ  7.1 และข้ อ  7.2 แห่งสัญญานี �เว้นแต่มีการจัดทําหลักฐานตามระบบ และ
ระเบียบข้อบงัคบัของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในสว่นที�เกี�ยวข้องกบันายทะเบียน
หลกัทรัพย์ 

 
(7) ท รัส ตีหรือนายทะเบียนหลักทรัพ ย์มีหน้าที� จัด ทําหลักฐานแสดงสิท ธิใน

หน่วยทรัสต์  หรือใบหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ที�
กําหนดในข้อ 7.1.5 แหง่สญัญานี � 

 
(8) ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ออกหลกัฐาน

สิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่หรือใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าที�สญูหาย ลบ
เลือน หรือชํารุดในสาระสําคญั ให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์มีหน้าที�ออก
หรือดําเนินการให้มีการออกหลักฐานแสดงสิท ธิในห น่ ว ย ท รั ส ต์ หรือใบ
หน่วยทรัสต์ใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร 

 
(9) ท รัสตีมีหน้าที�ให้ความเห็นของท รัสตีเกี�ยวกับการปฏิบัติหน้าที�ของผู้ จ ัดการ

กองทรัสต์ในรายงานประจําปีของกอ งท รัสต์  ซึ�งผู้ จ ัดการกองท รัสต์มีหน้าที�
จดัทํารายงานดงักลา่วเสนอตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีจะต้องแสดงความเห็น
เกี�ยวกับการปฏิบตัิงานของผู้จ ัดการกองทรัสต์ในการบริหารจัดการกองทรัสต์
เป็นอย่างไร สอดคล้องกบัข้อกําหนดแห่งสญัญานี � รวมทั �งกฎหมายประกาศ และ
ข้อกําหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องหรือไม่ หากผู้จ ัดการกองทรัสต์มิได้ดําเนินการเป็นไป
ตามข้อกําหนดแห่งสญัญานี � หรือกฎหมาย หรือประกาศและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง
อื�นใดนั �น ให้ระบเุรื�องดงักลา่ว ตลอดจนการดําเนินการของทรัสตีในการแก้ไขให้มี
ความถกูต้อง 
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(10) 1ทรัสตีมีหน้าที�ให้การรับรองรายงานมลูค่าทรัพย์สินรวม มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์  ณ วนัทําการสดุท้ายของแต่ละไตรมาสตาม
หลกัเกณฑ์ที�กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องประกาศกําหนด เพื�อที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะใช้
ในการเปิดเผยรายงานดงักลา่วต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สี�สิบห้า) วนันบั
แตว่นัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาสนั �น 

 
นอกจากนี �ท รัส ตีมีหน้าที�ใช้ความรอบคอบและระมัดระวังเพื�อให้ผู้ จ ัด ก าร
กองทรัสต์คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของทรัพย์สินของกองท รัสต์ต่อ
หน่วยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องประกาศกําหนด เมื�อผู้จ ัดการ
กองทรัสต์ออกรายงานประจําปีในแตล่ะรอบระยะเวลา โดยจดัพิมพ์ข้อมลูเกี�ยวกบั
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยในรายงานประจําปีของ
กองทรัสต์ ทั �งนี � ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องสง่ข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบัการคํานวณมลูคา่
ท รัพ ย์สินสุท ธิ  (NAV) ซึ� งรวมถึ งแต่ ไม่ จํ ากัด เพี ยงรายงานประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ โดยผู้จ ัดการกองทรัสต์จะต้องรับรองความถกูต้องของข้อมลูที�
สง่ให้แก่ทรัสตีด้วย 

 
(11) ทรัสตีอาจก่อหนี � และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื�อนไขและวิธีการ

ตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี � พระราชบัญญัติทรัสต์  ประกาศ กฎ ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องอื�นใด 

 
(12) ท รัสตีไม่มีหน้าที�ให้หลักประกันใดๆ เพื�อประกันการปฏิบัติหน้าที�ของตนใน

ฐานะทรัสตี และทรัสตีไม่มีหน้าที�อื�นใดตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือบคุคลอื�นใด 
นอกเหนือไปจากที�ได้ระบไุว้ในสญัญานี � และ/หรือที�กฎหมายได้บญัญตัิไว้ อนึ�ง การ
ที�ทรัสตีเข้าทําสญัญานี �มิได้เป็นการให้หลกัประกนัรายได้หรือผลการประกอบการ
ของกองทรัสต์ หรือหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาของบรรดาผู้ เช่าไมว่า่รายใด 

 
(13) เมื�อกองทรัสต์สิ �นสดุลง ให้ทรัสตีทําหน้าที�ตอ่ไปเพื�อรวบรวม จําหนา่ย และจดัสรร

ทรัพย์สิน โดยต้องชําระสะสางหนี �สนิและค่าใช้จ่ายเมื�อทรัสต์สิ �นสดุลงตามลําดบัที�
กําหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์ 

 
(14) ให้ทรัสตีแยกงบการเงินของกองทรัสต์ออกจากงบการเงินของกองทรัสต์อื�น หรือ

ของทรัสตี โดยคํานึงถึงมาตรฐานที�กําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี โดย

                                                           

1 แก้ไขเพิ�มเติมโดยสญัญาแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (ฉบบัแก้ไขเพิ�มเติม ครั �งที� 
r) ลงวนัที� rs กนัยายน 2561 
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งบการเงินที�จดัทําขึ �นต้องมกีารตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบญัชีก่อนที�
จะยื�นต่อสํานัก งาน  ก .ล .ต . และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ที�
สาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีดงักลา่วต้องเป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน  ก .ล.ต . และต้องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของทรัสตี 

 
 

18.2.9. หน้าที�ติดตาม ดแูลและตรวจสอบผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือผู้ได้รับมอบหมายรายอื�น (ถ้ามี) 
 

ทรัสตีมีหน้าที�ติดตามดแูลและตรวจสอบให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือผู้ ได้รับมอบหมายราย
อื�น (ถ้ามี)ดําเนินการในงานที�ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสญัญานี � สญัญาอื�นที�เกี�ยวข้อง 
และประกาศอื�นที�เกี�ยวข้องตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน  ก.ล.ต. กําหนด 
การติดตาม ดแูล และตรวจสอบข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการทําหน้าที�ดงัตอ่ไปนี �ด้วย 

 
(1) ดแูลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จ ัดการกองทรัสต์ที�ได้รับความ

เห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที�กองทรัสต์ตั �งอยู ่
 
(2) ติดตาม ดูแล และดําเนินการตามที�จําเป็นเพื�อให้ผู้ รับมอบหมายมีลกัษณะและ

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในสญัญานี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ซึ�ง
รวมถึงการถอดถอนผู้ รับมอบหมายรายเดิม และการแตง่ตั �งผู้ รับมอบหมายรายใหม ่

 
(3) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกอ งท รัส ต์ เป็นไปตามสัญญานี �และกฎหมายที�

เกี�ยวข้อง 
 
(4) ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที�

กําหนดในสญัญานี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
 
(5) แสดงความเห็นเกี�ยวกับการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพื�อกองท รัสต์ของ

ผู้จ ัดการกองทรัสต์และผู้ รับมอบหมายรายอื�น (ถ้ามี) เพื�อประกอบการขอมติจาก
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือเมื�อ
สาํนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

 
(6) ในกรณีที�จําเป็น เพื�อประโยชน์ของกอ งท รัสต์และผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์ โดยรวม  

ทรัสตีอาจกําหนดให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งตาม
สมควร และไม่เป็นการก่อภาระให้แก่ผู้จ ัดการกองทรัสต์เกินกว่าหน้าที�ที�กําหนด
ไว้ในสัญญานี �หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี � เรื� องที�ให้ผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์
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ดําเนินการดงักล่าวต้องไม่ขดัหรือแย้งกับสญัญานี � หรือกฎหมาย หลกัเกณฑ์ กฎ 
ระเบียบ และข้อบงัคบัของหนว่ยราชการที�เกี�ยวข้อง และหากการดงักลา่วก่อให้เกิด
ภาระและค่าใช้จ่ายแก่ผู้จ ัดการกองทรัสต์มากเกินสมควร ทรัสตีและผู้จ ัดการ
กองทรัสต์จะตกลงร่วมกนัตอ่ไป 

 
(7) ในกรณีที�ปรากฏว่าผู้ จ ัดการ กอ งท รัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการจน

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กอ งท รัส ต์  หรือไม่ปฏิบัติหน้าที�ตามสัญญานี �หรือ
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง ให้ทรัสตีมีหน้าที� ดงันี � 

 
(ก) รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วนัทําการนบัแต่รู้หรือพึงรู้

ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
 

(ข) ดําเนินการแก้ไข ยบัยั �ง หรือเยียวยาความเสยีหายที�เกิดขึ �นแก่กองทรัสต์
ตามที�เห็นสมควร 

 
(8) ในกรณีที�ไม่มีผู้ จ ัด การ กอ งท รัส ต์  หรือมีเหตุที�ทําให้ผู้ จ ัดก าร ก อ งท รัส ต์ ไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้ทรัสตีเข้าจดัการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การแตง่ตั �งผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม ่ทั �งนี � ภายใต้หลกัเกณฑ์ตามที�กําหนดไว้ใน
ประกาศ กร. 14/2555 โดยให้ทรัสตีมีหน้าที�จดัการกองทรัสต์ตามความจําเป็น
เพื�อป้องกัน ยับยั �ง หรือจํากัดมิให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้าที�ที�ระบุ
ไว้ในสญัญานี �และพระราชบัญญัติทรัสต์  ในการดําเนินการดงักล่าว ทรัสตีอาจ
มอบหมายให้บุคคลอื�นจัดการกอ งท รัส ต์แทนในระหว่างนั �นก็ได้ ทั �งนี �ภายใน
ขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงื�อนไขที�สญัญานี �ได้ระบไุว้ รวมทั �งมีอํานาจในการจดัให้มี
ผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่ตามอํานาจหน้าที�ในสญัญานี �และพระราชบัญญัติ 
ทรัสต์ 

 
นอกจากนี � เมื�อทรัสตีเห็นว่ากรณีที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าที�ให้ถกูต้อง
และครบถ้วนตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี � หรือพระราชบัญญัติทรัสต์  ประกาศ
สํานักงาน  ก.ล.ต. หรือประกาศที�เกี�ยวข้องอื�นใด เป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกอ งท รัสต์  และ/หรือผู้ ถือห น่ วยท รัสต์  และไม่
สามารถเยียวยาความเสยีหายนั �นได้ภายในระยะเวลาอนัสมควร ให้ทรัสตีสามารถ
เข้าไปดําเนินการแทนผู้ จ ัดการกองทรัสต์ได้ตามที�ทรัสตีเห็นสมควร ทั �งนี � เพื�อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้ 
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นอกเหนือจากที�กําหนดในสัญญานี � หากผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์ จะดําเนินการใดๆ ที�มี
ผลกระทบ แก้ไข หรือเปลี�ยนแปลงส่วนใดสว่นหนึ�งอนัเป็นสาระสําคญัของทรัพย์สินหลัก 
เช่น การแก้ไขเปลี�ยนแปลงโครงสร้างทรัพย์สิน การแก้ไขเปลี�ยนแปลงประเภทหรือลกัษณะ
การใช้งานทรัพย์สิน ผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์จะต้องขอความเห็นชอบจากท รัสตีก่อนการ
ดําเนินการในเรื�องดงักลา่ว 

 
18.2.10. หน้าที�เกี�ยวกบัสญัญาก่อตั �งทรัสต์นี � 

 
ทรัสตีมีหน้าที�ดแูลให้สญัญาก่อตั �งทรัสต์นี �มีสาระสาํคญัเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดย
ในกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงสญัญาก่อตั �งทรัสต์นี � ให้ทรัสตีดําเนินการตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี � 
 
(1) ดแูลให้การแก้ไขเปลี�ยนแปลงสญัญาเป็นไปตามวิธีการและเงื�อนไขที�กําหนดไว้ใน

สญัญานี � และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
 

(2) ในกรณีที�การแก้ไขเปลี�ยนแปลงสัญญาไม่เป็นไปตามข้อ (1) ข้างต้น ให้ท รัสตี
ดํ า เนิ น ก ารให้ เป็ น ไป ต าม อําน าจห น้ า ที� ที� ระบุ ไว้ ใน สัญ ญ านี � และต าม
พ ร ะร าช บัญญัติท รัส ต์  เพื�อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์

โดยรวม 
 

(3) ในกรณีที�หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์

ที�ออกตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตามพระราชบัญญัติทรัสต์มีการแก้ไข
เปลี�ยนแปลงในภายหลังและสัญญามีข้อกําหนดที�ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ให้ท รัสตีดําเนินการเพื�อแก้ไขเปลี�ยนแปลงสัญญานี �ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์นั �น ตามวิธีการที�กําหนดในสญัญานี � หรือตามที�สํานักงาน  ก.ล.ต. มี
คําสั�งตามมาตรา 21 แหง่พระราชบัญญัติทรัสต์ 

 
ความรับผิด 
 
18.2.11. ความรับผิดของทรัสตี 

 
(1) ในกรณี ที�ท รัส ตีจัดการก อ งท รัส ต์ ไม่เป็นไปตามที�กําหนดในสัญญานี �หรือ

พระราชบัญญัติทรัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดตอ่ความเสยีหายที�เกิดขึ �นแกก่องทรัสต์ 
 
ในกรณีที�มีความจําเป็นและมีเหตุผลอันสมควรเพื�อประโยชน์ของกอ งท รัส ต์   
ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนที�จะจัดการกองทรัสต์
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เป็นอย่างอื�นให้ต่างไปจากที�กําหนดไว้ในสญัญานี �ได้ และหากท รัสตีได้จัดการ
ตามที�ได้รับความเห็นชอบนั �นด้วยความสุจริตและเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สุดของ
กองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไมจํ่าต้องรับผิดตามที�กําหนดในข้อนี � 
 

(2) ในการปฏิบตัิหน้าที�ของทรัสตี ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที�เกิดขึ �นแก่
กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือบคุคลใดๆ จากการปฏิบตัิหน้าที�ของทรัสตี 
หากทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเยี�ยงผู้มีวิชาชีพ 
รวมทั �งด้วยความชํานาญ โดยปฏิบัติต่อผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์อย่างเป็นธรรมเพื�อ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และเป็นไปตามสญัญานี �ตลอดจนกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง มติของผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์  และข้อผูกพันที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมแก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 
 
ในการนี � แม้ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที�เกิดขึ �นแก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือ
ห น่ วยท รัส ต์ ตามวรรคหนึ�ง ให้ท รัส ตียังมีหน้าที�ดําเนินการเรียกร้องต่อผู้ ที�
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์  หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์  เพื�อให้กองทรัสต์ 
หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับชดเชยความเสยีหายตามความเป็นจริง 
 

(3) ในการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ ทรัสตีไมต้่องรับผิดตอ่ความเสยีหายที�
เกิดขึ �นแก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์  หรือบุคคลใดๆ จากการกระทํา หรือ
การงดเว้นกระทําการใดๆ ของผู้จ ัดการกองทรัสต์  หากว่าทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าที�
โดยสจุริต และได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรในการกํากบัดูแลและตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที�ของผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์ เพื�อให้เป็นไปตามสัญญานี � และ
พระราชบัญญัติทรัสต์ตลอดจนประกาศที�เกี�ยวข้องแล้ว 
 
ในกรณีเช่นว่า ให้กอ งท รัส ต์ โดยท รัสตีมีสิทธิเรียกร้องโดยตรงต่อผู้ จ ัด ก าร
กองทรัสต์ เพื�อให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ชดเชยเยียวยาความเสยีหายที�เกิดขึ �นให้แก่
กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามความเป็นจริง 
 

18.2.12. การจํากดัความรับผิดของทรัสตี 
 
(1) ภายใต้บงัคบัแห่งสญัญานี �และพระราชบัญญัติทรัสต์  ความรับผิดต่อบุคคลใด

ตามสญัญาซึ�งทรัสตไีด้กระทําในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถึงความรับผิดตอ่
บคุคลใดอนัเกิดจาก หรือที�เกี�ยวกบัทรัพย์สนิใดๆ ของกองทรัสต์ให้มีจํานวนจํากดั 
โดยท รัสตีจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่เกินจํานวนเงินชดใช้
คา่เสียหายที�ทรัสตีจะได้รับตามข้อ 18.2.5 แห่งสญัญานี � ทั �งนี � ในกรณีที�ทรัสตีไม่
ปฏิบตัิหน้าที�ตามที�พระราชบัญญัติทรัสต์กําหนดไว้ โดยเจตนา โดยไม่สจุริต หรือ
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โดยประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง กรณีเช่นว่านี � ทรัสตีจะมีข้อยกเว้นความรับผิด
มิได้ 
 

(2) ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อผู้ ถือหน่ วยท รัสต์  หากการกระทําหรืองดเว้นการกระทํา
ของท รัสตี (แล้วแต่กรณี) เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือคําสั�งศาล คําพิพากษาของศาล หรือคําสั�งอื�นใดของหน่วยงาน
ราชการ ไมว่า่จะมีผลบงัคบัเป็นกฎหมายหรือไม ่ 

 
นอกจากนี � ทรัสตีไม่ต้องรับผิดในกรณีที�ทรัสตีไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อสญัญาข้อ
ใดข้อหนึ�งตามสญัญานี �ได้ เนื�องจากเหตสุดุวิสยั หรือเหตทีุ�อยูน่อกเหนือการควบคมุ
ของทรัสตี รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเหตตุามที�กําหนดไว้ใน (4) ของข้อนี � 
 

(3) ในการโอนหน่วยทรัสต์  ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง
แท้จริงของลายมือชื�อหรือตราประทับที�ปรากฏในใบทรัสต์ หรือในการสลกัหลัง
ใบทรัสต์ หรือในตราสารการโอนหน่วยทรัสต์ หรือตราสารใดๆ ซึ�งแสดงกรรมสิทธิx

ในหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีมิต้องรับผิดหากมีการปลอมแปลงลายมือชื�อหรือ  ตรา
ประทบั รวมถึงในกรณีที�ผู้ลงลายมือชื�อไม่มีอํานาจลงนาม อย่างไรก็ตาม ทรัสตี
อาจเรียกให้มีการพิสูจน์ความแท้จริงของลายมือชื�อของผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์ ใน
เอกสารหรือตราสารตามสญัญานี � ซึ�งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องลงลายมือชื�อหากมี
เหตผุลให้สงสยัถึงความถกูต้องแท้จริงของลายมือชื�อเช่นวา่นั �น 
 

(4) ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบต่อกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในความสญูเสียหรือ
ความเสียหายที�เกิดขึ �นเนื�องจากสาเหตทีุ�อยู่นอกเหนือการควบคมุของทรัสตี หรือ
พนกังานของทรัสตี ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการที�ทรัพย์สินถูกโอนเป็นของรัฐ 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กฎเกณฑ์เกี�ยวกบัการปริวรรตเงินตรา สงคราม การ
ก่อการร้าย การจลาจล การปฏิวตัิ การก่อความไม่สงบ การประท้วง เหตุสดุวิสยั 
การขัดข้องของเครื�องมือ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ�งอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทรัสตี หรือเหตอืุ�นใดที�ทรัสตีไมส่ามารถควบคมุได้ เว้นแตเ่ป็นกรณีที�ทรัสตีได้
รู้เหตดุงักลา่วอยูแ่ล้วก่อนกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินหลักและไม่ได้เปิดเผย
เหตดุงักลา่วในแบบแสดงรายการข้อมลูของกองทรัสต์ 

 
(5) ทรัสตีไม่จําต้องกระทําการใดๆ ที�จะเป็นเหตุให้ทรัสตีต้องใช้เงิน หรือทรัพย์สิน

สว่นตวัของทรัสตี (ทรัพย์สนิที�ไมใ่ช่ทรัพย์สนิในกองทรัสต์) หรือก่อให้เกิดความรับ
ผิดทางการเงินอื�นใดๆ ในการปฏิบตัิหน้าที�หรือใช้สทิธิตามสญัญานี �ของทรัสตี 

 
18.3. การชดใช้ความเสยีหายให้แกท่รัสตี 
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18.3.1. ให้ท รัสตีมีสิทธิได้รับเงินชดใช้ความเสียหาย รวมทั �งค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการ

ว่าจ้างทนายความหรือที�ปรึกษากฎหมายซึ�งท รัสตีได้ว่าจ้างตามที�สมควรแก่กรณีเมื�อ
พิจารณาถึงความรู้ความสามารถของทนายความ หรือที�ปรึกษากฎหมายดงักลา่ว ทั �งนี � เงิน
ชดใช้ตามข้อนี �ให้รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการทวงถาม การดําเนินคดี และการบงัคบัคดีในจํานวน
ที�สมเหตสุมผลและเหมาะสม และในจํานวนที�ได้จ่ายไปตามความเป็นจริง ตลอดจนการรับ
ผิดชดใช้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์สําหรับความรับผิดใดๆ อนัทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึ �น อนั
เป็นผลมาจากการที�ทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าที�และใช้อํานาจของทรัสตีอย่างถกูต้องเหมาะสม
ตามสัญญานี � และตามพ ร ะราชบัญญัติท รัส ต์ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง ใน
จํานวนที�ไมเ่กินมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 
 

18.3.2. ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์  เงินชดใช้ความเสียหายและการรับผิดชดใช้ตาม
ข้อ 18.3.1 นี �ให้รวมถึงความรับผิดอนัเป็นผลมาจากการกระทํา หรือการงดเว้นการกระทําใด ๆ 
ของผู้ ที�ทรัสตีได้มอบอํานาจหรือตวัแทนซึ�งได้รับการแตง่ตั �งจากทรัสตีด้วย 

 
18.3.3. เงินชดใช้ความเสยีหายตามข้อ 18.3.1 นี � 

 
(1) เป็นเงินที�ทรัสตีพึงได้รับเพิ�มเติมจากเงินชดใช้ความเสียหายอื�นใด ที�ทรัสตีมีสิทธิ

ได้รับตามกฎหมาย 
 

(2) ยงัคงมีผลใช้บงัคับต่อไปภายหลงัที�ทรัสตีพ้นจากตําแหน่งหรือถูกถอดถอนจาก
ตําแหนง่การเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ 

 
18.4. การแตง่ตั �งและเปลี�ยนแปลงทรัสตี 

 
18.4.1. การแตง่ตั �งทรัสตี 

 
เมื�อมีเหตใุห้ต้องเปลี�ยนแปลงทรัสตี การแตง่ตั �งทรัสตีรายใหมใ่ห้กระทําได้ โดยอาศยัมติของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 16.8.2 (6) 
 

18.4.2. เงื�อนไขและวิธีการเปลี�ยนแปลงทรัสตี 
 
(1) เหตใุนการเปลี�ยนแปลงทรัสตี  

 
(ก) ทรัสตีลาออกจากการเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ 
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(ข) ทรัสตีถกูพิทกัษ์ทรัพย์ หรือสิ �นสภาพนิติบคุคล 
 

(ค) ทรัสตีเลกิกิจการและเข้าสูก่ระบวนการชําระบญัชี 
 

(ง) ทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที�หรือข้อตกลงที�เป็นสาระสาํคญั
ใดๆ ตามที�ระบุไว้ในสญัญานี � หรือผิดคํารับรองที�เป็นสาระสําคัญใดๆ 
ตามที�ให้ไว้ในสญัญานี � และการดงักลา่วมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อการ
ดูแลจัดการกองทรัสต์หรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพ ย์สินหลัก 
และทรัสตีไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญา
ภายใน 90 (เก้าสบิ) วนันบัจากวนัที�ทราบหรือควรทราบถึงเหตแุหง่การผิด
สญัญานั �น หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที�คู่สญัญาได้ตกลงกนั อย่างไรก็ดี 
คู่สัญญาตกลงที�จะร่วมกันหารือโดยสุจริตและยุติธรรมเพื�อพิจารณา
เหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นรายกรณีก่อนที�จะดําเนินการเปลี�ยนแปลงทรัสตี 

 

(จ) ท รัส ตีหยุดประกอบกิจการไม่ว่าโดยสมัครใจหรือตามคําสั�งของ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้องให้พกัการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั�วคราว
หรือสั�งเพิกถอนการอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 

 
(ฉ) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เปลี�ยนแปลงหรือถอดถอนทรัสตี เมื�อปรากฎ

ว่าทรัสตีมิได้จัดการกองทรัสต์ตามหน้าที�ที�กําหนดไว้ในสญัญานี �หรือ
พระราชบัญญัติทรัสต์  

 
(2) วิธีการเปลี�ยนแปลงทรัสตี 

 
(ก) ในกรณีทรัสตีลาออกจากการทําหน้าที�ตามที�กําหนดไว้ใน (1) (ก) ของข้อ

นี � ให้มีการเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�กําหนดไว้ในข้อ 18.4.3 แหง่สญัญา
นี � 
 

(ข) ในกรณีที�เกิดเหตุในการเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�กําหนดไว้ใน (1) (ข) 
และ (ค) ของข้อนี � ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ ชําระบญัชี 
เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์หรือบคุคลอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมายอื�นใน
ทํานองเดียวกับบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี  ดําเนินการเกี�ยวกับ
กองท รัสต์ เท่าที�จําเป็นและสมควรจนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดย
สมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 
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(ค) ในกรณีที�เกิดเหตใุนการเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�กําหนดไว้ใน (1) (ง) ถึง 
(ฉ) ของข้อนี � ให้ทรัสตีรายเดิมทําหน้าที�ทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแล
รักษาประโยชน์ หรือการใช้สทิธิในกองทรัสต์เพื�อมิให้กองทรัสต์เสยีหาย 
เสื�อมคา่ หรือไร้ประโยชน์จนกวา่ทรัสตีรายใหมจ่ะมีสทิธิโดยสมบรูณ์เหนือ
กองทรัสต์ 

 
(ง) ในกรณีที�เกิดเหตใุนการเปลี�ยนแปลงทรัสตี ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์เรียก

ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยเร็วและเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติและ
ได้รับอนญุาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เป็นทรัสตีรายใหม่ เพื�อให้ที�ประชุม
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พิจารณาแต่งตั �ง ทั �งนี � ไม่ตดัสิทธิทรัสตีรายเดิม หรือผู้
ถือหน่วยทรัสต์ ที�จะเสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิและได้รับอนญุาตจาก
สาํนักงาน ก.ล.ต. เพื�อเป็นทรัสตีรายใหม ่

 
(จ) ในกรณีที�มีเหตใุห้ต้องเปลี�ยนแปลงทรัสตี แต่มิอาจแตง่ตั �งทรัสตีรายใหม่

เพราะมีเหตอุนัมิอาจหลกีเลี�ยงได้ ให้ผู้มีสว่นได้เสยีร้องขอตอ่ศาลให้มีการ
แตง่ตั �งทรัสตีรายใหม่ถ้ามิอาจแตง่ตั �งได้ ให้ศาลมีคําสั�งเลิกทรัสต์ ทั �งนี � ให้
ศาลมีอํานาจแต่งตั �งบุคคลใดเข้าจัดการก อ งท รัส ต์ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติทรัสต์ โดยได้รับคา่ตอบแทนตามที�ศาลกําหนดให้ 

 
(3) ผลของการเปลี�ยนแปลงทรัสตี 

 
(ก) การเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�กําหนดไว้ในข้อนี � ไม่ได้มีผลกระทบต่อการ

มีผลบงัคบัใช้ของสญัญานี �และไม่มีผลกระทบต่อสถานะของกองทรัสต์ 
และไมไ่ด้ทําให้สญัญานี �ต้องเลกิไป 
 

(ข) เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�กําหนดไว้ในข้อนี � ทรัสตีรายเดิมต้อง
ดําเนินการตามที�จําเป็นเพื�อให้ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือ
ก อ งท รั ส ต์  และเพื�อให้ท รัสตีรายใหม่ทราบเกี� ยวกับการจัดการ
ก อ งท รัส ต์ ที�ผ่านมาและที� ต้องทําต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสาร
หลกัฐาน และข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการกองทรัสต์เพื�อให้ทรัสตีราย
ใหม่สามารถทําหน้าที�ต่อไปได้ ทั �งนี � ในการสง่มอบดงักลา่ว ให้ทรัสตีราย
เดิมลงลายมือชื�อในหนงัสอืเพื�อรับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิ�งที�
สง่มอบให้ทรัสตีรายใหม่และมอบหนงัสือดงักล่าวให้ทรัสตีรายใหม่เก็บ
รักษาไว้ 
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ให้ทรัสตีรายเดิมดําเนินการตามวรรคหนึ�งให้แล้วเสร็จภายใน 30 
(สามสบิ) วนันบัแตว่นัที�ทรัสตีรายใหมเ่ข้าปฏิบตัิหน้าที� 
 
ในกรณีที�ทรัสตีรายเดิมมิได้ดําเนินการตามที�กําหนดไว้ตามข้อ  18.4.2 

(3) (ข )  นี � ห ากมี ค วาม เสียห าย เกิด ขึ �น กับ ก อ ง ท รั ส ต์ ห รือ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ ทรัสตีรายเดิมต้องรับผิดชดใช้คา่เสยีหาย ทั �งนี � หากความ
เสยีหายเกิดขึ �นกบักองทรัสต์และทรัสตีรายใหม่ยงัไม่มีสทิธิโดยสมบรูณ์ 
ผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์ อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายเดิมเพื�อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ได้ 
 

(ค) เมื�อทรัสตีรายใหม่เข้าทําหน้าที�แทนทรัสตีรายเดิมและมีสิทธิโดยสมบรูณ์
เหนือกองทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ใน(3) (ข) ของข้อนี � ให้ทรัสตีรายใหม่
ต้องผูกพนัตามสิทธิและหน้าที�ของคู่สญัญาที�กําหนดไว้ในสญัญานี �ทุก
ประการ รวมทั �งเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความในคดีหรือเป็นฝ่ายที�ต้องผูกพนั
ตามคําพิพากษา ทั �งนี � ทรัสตีรายใหม่มิได้รับมาซึ�งความรับผิดต่อความ
เสยีหายใด ๆ อนัเกิดจากการกระทําของทรัสตีรายเดิม 
 
นอกจากนี � ทรัสตีรายใหมม่ีหน้าที�แก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี �และต้องแจ้งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรให้บุคคลภายนอกที�ตนทราบว่าเป็นคู่สญัญากบัทรัสตี
รายเดิมวา่ตนได้เข้าสวมสทิธิและหน้าที�แทนทรัสตีรายเดิมแล้ว 
 

18.4.3. การลาออกของทรัสตี 
 
(1) หากทรัสตีประสงค์ที�จะลาออก ให้ทรัสตีต้องแจ้งการลาออกเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์และผู้จ ัดการกองทรัสต์ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) เดือน ใน
กรณีดังกล่าว การพ้นจากตําแหน่งของท รัสตีให้มีผลเมื�อทรัสตีรายใหม่เข้าทํา
หน้าที�เป็นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ โดยให้ทรัสตีรายเดิมทําหน้าที�ทรัสตีตอ่ไป
จนกวา่ทรัสตีรายใหมจ่ะมีสทิธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 
 

(2) เมื�อปรากฏข้อเท็จจริงว่าท รัสตีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกอ งท รัสต์
หรือทรัสตีขาดความเป็นอิสระ ซึ�งไม่อาจแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 90 (เก้าสิบ) วนั 
ท รัส ตีจะลาออกจากการเป็นทรัสตีโดยแจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์และผู้จ ัดการกองทรัสต์ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 (หนึ�ง) เดือน 

 
หากท รัสตีประสงค์ที�จะลาออก ให้แจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้ ถือหน่ วยทรัสต์  และ
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ทราบ ทั �งนี � ต้องไมก่่อให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในการนี � 
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ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ใช้ความพยายามอยา่งเต็มที�ในการแตง่ตั �งบคุคลใหม ่(ซึ�งมีคณุสมบตัิ
และได้รับอนญุาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์แทนที�ทรัสตี
รายเดิม ในการนี � ให้ทรัสตีและผู้จ ัดการกองทรัสต์หารือร่วมกนัโดยสจุริตเพื�อกําหนดบคุคล
ผู้ มีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตจากสํานัก งาน  ก .ล .ต . และเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ เพื�อพิจารณาแต่งตั �งเป็นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์  โดยทรัสตีรายใหม่นี �
จะต้องเข้าทําสญัญาเพิ�มเติมสญัญานี �กบัทรัสตีรายเดิมและผู้จ ัดการกองทรัสต์ 
 
หากพ้นกําหนดระยะเวลา 3 (สาม) เดือนนบัแต่วนัที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับหนงัสือแจ้งการ
ลาออกจากทรัสตีรายเดิมแล้ว และผู้จ ัดการกองทรัสต์ยงัไมส่ามารถแตง่ตั �งทรัสตีรายใหมไ่ด้ 
(ซึ�งต่อไปในสญัญานี �เรียกว่า “วันท ี�ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถตั 
งทรัสตีรายใหม่ได้
สําเร็จ”) ให้ทรัสตีมีสิทธิแต่งตั �งบุคคลที�ทรัสตีคดัเลือก (โดยต้องเป็นผู้ ที�มีคุณสมบตัิและ
ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน  ก.ล.ต.) ให้เป็นทรัสตีรายใหม่เป็นการชั�วคราว โดยเงื�อนไข 
ข้อตกลง และคา่ธรรมเนียมของทรัสตีรายใหมที่�ทรัสตีแตง่ตั �งเป็นการชั�วคราวนี �ให้เป็นไปตาม
เงื�อนไข ข้อตกลง และค่าธรรมเนียมของทรัสตีรายเดิมทกุประการ และหากทรัสตีไมส่ามารถ
แต่งตั �งทรัสตีรายใหม่ได้สําเร็จภายใน 3 (สาม) เดือนนับแต่วัน ท ี�ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ไม่
สามารถตั 
งทรัสตีรายใหม่ได้สําเร็จ  ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลเพื�อให้ศาลแต่งตั �ง 
ทรัสตีรายใหม ่หากไมส่ามารถแตง่ตั �งได้ ให้ศาลมีคําสั�งเลกิกองทรัสต์ ทั �งนี � ให้ศาลมีอํานาจ
แต่งตั �งบคุคลใดเข้าจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญาฉบบันี � พระราชบัญญัติทรัสต์ 
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุน และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั หรือคําสั�งต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง โดยได้รับ
คา่ตอบแทนตามที�ศาลกําหนด  
 

18.5. การถอดถอนทรัสตี 
 
ผู้ ถือห น่ วยท รัสต์ โดยอาศัยมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี�) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนตามข้อ 16 แห่งสญัญานี � อาจถอดถอนทรัสตี
ได้  
 

18.6. ความเป็นอิสระของทรัสตีและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของทรัสตี 
 
ทรัสตีต้องปฏิบตัิหน้าที�เป็นทรัสตีของกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ รวมทั �งไม่กระทํา
การใดที�เป็นการขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 
 
18.6.1. ในกรณีดงัต่อไปนี � ให้ถือว่าทรัสตีขาดความเป็นอิสระ และจะรับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์

มิได้ 
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(1) มีความเกี�ยวข้องกบัผู้จ ัดการกองทรัสต์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 
 

(ก) เป็นผู้ ถือหุ้นในผู้จ ัดการกองทรัสต์  เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของจํานวนสิทธิ
ออกเสยีงทั �งหมดของผู้จ ัดการกองทรัสต์ดงักลา่ว 
 

(ข) มีผู้ จ ัดการกอ งท รัส ต์ เป็นผู้ ถือหุ้ นในท รัสตี เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของ
จํานวนสทิธิออกเสยีงทั �งหมดของทรัสตีดงักลา่ว 

 
(ค) มีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ในท รัสตีเป็นบุคคลเดียวกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ใน

ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 
 
(ง) มีกรรมการหรือผู้ บริหารของท รัสตีเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการหรือ

ผู้บริหารของผู้จ ัดการกองทรัสต์ 
 
(จ) มีความเกี�ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้จ ัดการกองทรัสต์

ในลกัษณะทํานองเดียวกับ (ก) (ข) (ค) และ (ง) ข้างต้น หรือในลกัษณะ
อื�นอย่างมีนัยสําคัญในประการที�อาจเป็นเหตุให้ทรัสตีขาดความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิหน้าที� 

 
(2) เป็นห รือมีความเกี� ยวข้องกับผู้ ที� จะจําหน่าย  โอน  ให้ เช่ า  ห รือให้สิท ธิใน

อสังหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ในลกัษณะที�ทําให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ในสว่นที�
เกี�ยวข้องกบัอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้
อยา่งอิสระ 

 
หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลงัจากการเข้ารับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ว่า ทรัสตีขาด
ความเป็นอิสระตามข้อนี � ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดงักล่าวต่อสํานักงาน  ก.ล.ต. พร้อมทั �งแสดง
มาตรการที�สมเหตสุมผลและน่าเชื�อถือว่าจะทําให้ทรัสตีสามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้อย่างเป็น
อิสระภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที�ปรากฏข้อเท็จจริงดงักล่าว และให้ดําเนินการตาม
มาตรการที�แสดงไว้นั �น เว้นแตส่าํนักงาน ก.ล.ต. จะมีคําสั�งเป็นอยา่งอื�น 

 
18.6.2. ทรัสตีจะกระทําการใดที�เป็นการขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์  หรืออาจทําให้ทรัสตี

ขาดความเป็นอิสระมิได้ เว้นแตเ่ป็นธุรกรรมที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 
 
(1) เป็นธุรกรรมที�มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของ

ธุรกรรมดงักลา่ว 
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(2) ในกรณีที�เป็นการทําธุรกรรมที�เป็นการขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์  ต้องมี
การเปิดเผยข้อมลูที�เกี�ยวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอยา่งเพียงพอแล้ว โดย
บคุคลดงักลา่วไม่คดัค้านหรือคดัค้านในจํานวนที�น้อยกว่าหลกัเกณฑ์ตามข้อ  13 
แหง่สญัญานี � และประกาศ สร. 27/2557 

 
18.6.3. ในกรณีที�มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ �น ทรัสตีต้องดําเนินการให้มั�นใจได้ว่าผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ได้รับการปฏิบัติที�เป็นธรรมและเหมาะสม โดยการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตีให้รวมถึงการดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 
 
(1) ท รัส ตี ต้องไม่มีผลประโยชน์อื�นที�อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที�ดี ที�สุดของ

กอ งท รัสต์  และหากมีกรณีที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้อง
สามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที�จะทําให้เชื�อมั�นได้ว่า การบริหารจดัการกองทรัสต์จะ
เป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
 

(2) กองทรัสต์จะไมเ่ข้าทํารายการใดที�อาจสง่ผลให้ทรัสตีไมส่ามารถทําหน้าที�ได้อยา่ง
เป็นอิสระ เช่น การซื �ออสังหาริมทรัพย์จากบุคคลที�เก ี�ยวโยงกันกบัทรัสตีซึ�งอาจ
ทําให้ทรัสตีไม่สามารถให้ความเห็นเกี�ยวกับการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา 
Due Diligence) ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้อยา่งเป็นอิสระ เป็นต้น 

 
19. ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 
 

19.1. การแตง่ตั �งและคา่ตอบแทนผู้จ ัดการกองทรัสต์ 
 
การแต่งตั 
งผู้จ ัดการกองทรัสต์ 
 
เมื�อการก่อตั �งกองทรัสต์มีผลสมบรูณ์ ทรัสตีตกลงแต่งตั �งผู้ ก่อตั 
งทรัสต์ ซึ�งได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ และผู้ ก่อตั 
งทรัสต์ตกลงรับเป็นผู้จ ัดการ
กอ งท รัส ต์  โดยมีขอบเขต อํานาจ หน้าที�และความรับผิดชอบตามที�กําหนดไว้ในสัญญานี �และ
กฎหมาย หลักเกณฑ์ และประกาศของสํานักงาน  ก .ล.ต . ที�เกี�ยวข้อง สัญญาแต่งตั �งผู้ จ ัดการ
กองทรัสต์ และข้อตกลงอื�นใดระหวา่งผู้จ ัดการกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ามี) 
 
ค่าตอบแทนผู้จ ัดการกองทรัสต์ 
 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะได้รับค่าตอบแทนการปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะผู้จ ัดการกองทรัสต์ตามสญัญานี � 
โดยอตัราค่าตอบแทนปรากฏตามเอกสารแนบ 6 สว่นหลกัเกณฑ์และวิธีการชําระค่าตอบแทนให้แก่
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญาแตง่ตั �งผู้จ ัดการกองทรัสต์ 
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19.2. สทิธิ หน้าที� และความรับผิดของผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

 
สิทธ ิ 

 
19.2.1. ผู้ จ ัด การ ก อ งท รัส ต์ สามารถร้องขอให้ท รัสตีชําระค่าใช้จ่ายตามเอ ก สาร แ น บ  6  ที�

เกี�ยวข้องกบักองทรัสต์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้เป็นรายธุรกรรม โดยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการชําระคา่ใช้จ่ายดงักลา่วให้เป็นไปตามสญัญาแตง่ตั �งผู้จ ัดการกองทรัสต์ 
 

19.2.2. ผู้จ ัดการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทรัสต์ได้ การเบิกจ่ายดงักลา่วกระทํา
ได้เฉพาะกรณีที�เป็นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพื�อการดําเนินงานประจําวัน (Petty Cash) 
ภายใต้วงเงินตามที�ได้รับการอนมุตัิจากทรัสตี และให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์จดัทําและจดัส่ง
รายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื�อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดงักลา่วได้ภายใน
ระยะเวลาที�สมควร 
 

หน้าท ี�  
 

19.2.3. ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีขอบเขตอํานาจหน้าที�ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ตามที�ระบไุว้ในสญัญา
นี � สัญญาแต่งตั 
งผู้จ ัดการกองทรัสต์ ข้อตกลงอื�นใดระหว่างผู้จ ัดการกองทรัสต์และทรัส
ตี (ถ้ามี) และตามที�กฎหมาย หลกัเกณฑ์ และประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง 

 
19.2.4. ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการดําเนินธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี � 

 
(1) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิหน้าที�โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี�ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความระมดัระวงั และความซื�อสตัย์สุจริต โดย
ต้องปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่ วยท รัสต์อย่างเป็นธรรม เพื�อประโยชน์ที�ดีที�สุดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทั �งต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง สญัญา
นี � วตัถปุระสงค์ในการจดัตั �งกองทรัสต์ และมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนข้อ
ผกูพนัที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมในเอกสารที�เปิดเผยแก่ผู้ลงทนุ/ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 
 

(2) มีเงินทนุที�เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจในการปฏิบตัิหน้าที�ตามสญัญานี �และความ
รับผิดชอบอนัอาจเกิดขึ �นจากการปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้อยา่ง
ตอ่เนื�อง 
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(3) เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมลูที�มีความสําคญัและเกี�ยวข้องอย่างเพียงพอใน
การตัดสินใจลงทุนของผู้ ลงทุน โดยข้อมูลดงักล่าวต้องสื�อสารได้อย่างชัดเจน ไม่
บิดเบือน และไมทํ่าให้สาํคญัผิด 

 
(4) ไม่นําข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที�ผู้ จ ัดการ กอ งท รัสต์ ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่

เหมาะสมเพื�อตนเองหรือทําให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์
โดยรวมของกองทรัสต์ 

 
(5) ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวงัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และใน

กรณีที�มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ �น ต้องดําเนินการให้มั�นใจได้วา่ผู้ลงทนุ
ได้รับการปฏิบตัิที�เป็นธรรมและเหมาะสม 

 
(6) ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ และกฎหมายอื�นที�

เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานใน
การประกอบวิชาชีพที�กําหนดโดยสมาคมที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ
องค์กรที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที�สาํนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนโุลม และ
ไม่สนบัสนนุ สั�งการ หรือให้ความร่วมมือแก่บคุคลใดในการปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมาย
หรือข้อกําหนดดงักลา่ว 

 
(7) ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที�ของทรัสตี หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ�งรวมถึง

การเปิดเผยข้อมูลที�อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกอ งท รัส ต์อย่างมี
นยัสาํคญั หรือข้อมลูอื�นที�ควรแจ้งให้ทราบ 

 
19.2.5. เพื�อให้การดแูลจดัการกองทรัสต์ตามที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ ผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์ ต้องจัดให้มีระบบงานที�มีคุณภาพและสามารถ
รองรับงานในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน ตามที�กําหนดไว้ในประกาศ สช. 29/2555 
และแนวปฏิบัติของสํานัก งาน  ก .ล .ต . ในการจัดการกองทุนและทรัสต์ที�ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพ ย์ และที�จะได้แก้ไขเพิ�มเติม และประกาศอื�นที�เกี�ยวข้องตามที� สํานักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด 
 

19.2.6. ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในเรื�องดงัตอ่ไปนี � 
 

(1) การดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที�เป็นการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึ�งรวมถึงการ
ลงทุน การกู้ ยืมเงินและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกอ งท รัสต์  การเข้าทํา
สัญ ญา และการดําเนินกิจการต่างๆเพื�อก อ งท รัส ต์  ทั �งนี � ภายในขอบเขต 
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หลกัเกณฑ์ และเงื�อนไขเทา่ที�สญัญานี � และสญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ได้ระบุ
ไว้ 
 

(2) หน้าที�การจดัทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึ�งรวมถึงข้อมลูตามมาตรา 56 
และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์ และข้อมูลอื�นตามที�กําหนดใน
สญัญานี � 

 
(3) หน้าที�การจดัให้มีการประกนัภยัความรับผิดที�อาจเกิดขึ �นจากการดําเนินธุรกิจหรือ

การปฏิบตัิงานของตนในฐานะเป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์  ตลอดจนการปฏิบตัิงาน
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของตน ตลอดระยะเวลาที�ได้รับความเห็นชอบ
เป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ ในวงเงินประกนัภยัที�เพียงพอและเหมาะสม แต่ทั �งนี � ไม่
รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที� เกิดจากการที�ผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของผู้จ ัดการกองทรัสต์มีเจตนากระทําละเมิดต่อ
บุคคลภายนอกนั �น หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นผลละเมิดต่อ
บคุคลภายนอกนั �น 

 
(4) ในการทําธุรกรรมเกี�ยวกบัอสังหาริมทรัพย์เพื�อกองทรัสต์  ผู้จ ัดการกองทรัสต์

ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี �ด้วย 
 

(ก) ดําเนินการเพื�อให้มั�นใจได้ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสังห าริมท รัพ ย์ 
หรือการเข้าทําสญัญาที�เกี�ยวเนื�องกับอสังหาริมทรัพย์ เพื�อกองทรัสต์
เป็นไปอยา่งถกูต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 
 

(ข) ดําเนินการเพื�อให้มั�นใจได้ว่าการลงทุนในอ สั งห าริม ท รัพ ย์ ของ
กองทรัสต์ เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีการดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี � 

 
• การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนใน

อสังหาริมท รัพ ย์นั �นๆ ก่อนรับเป็นผู้ จ ัดการกองทรัสต์  หรือ
ก่อนลงทนุเพิ�มเติมในอสังหาริมทรัพย์ดงักลา่วเพื�อกองทรัสต์ 
แล้วแตก่รณี 
 

• การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและ
สอบทาน (การทํา due diligence) อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจน
การประเมินความเสี�ยงด้านต่างๆ ที�อาจเกิดจากการลงทุนใน
อ สังห าริมท รัพ ย์นั �นๆ พร้อมทั �งจัดให้มีแนวทางการบริหาร
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ความเสี�ยงด้วย ทั �งนี � ความเสี�ยงดงักลา่ว ให้หมายความรวมถึง
ค ว า ม เสี� ย ง ที� เ กี� ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร พั ฒ น า ห รื อ ก่ อ ส ร้ า ง
อ สังห าริมท รัพ ย์  (ถ้ามี) เช่น ความเสี�ยงที�อาจเกิดจากการ
ก่อสร้างล่าช้า  และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ได้ เป็นต้น 

 
(5) ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที�จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�กําหนดใน

สญัญานี � 
 

(6) ในกรณีที�มีการแต่งตั �งที�ปรึกษาเพื�อให้คําปรึกษา หรือคําแนะนําเกี�ยวกบัการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพ ย์และการจัดการอสังหาริมท รัพ ย์ ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ ต้อง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

 
(ก) ดําเนินการให้ที�ปรึกษาแจ้งการมีสว่นได้เสยีในเรื�องที�พิจารณา 

 
(ข) มิให้ที�ปรึกษาผู้ ที�มีส่วนได้เสียในเรื�องที�พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาในเรื�องนั �น 
 

(7) ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที�จดัทําและจดัเก็บข้อมลูและเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ใน
การบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบักองทรัสต์ 
โดยเมื�อทรัสตีจะตรวจสอบการจดัการในเรื�องใด ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ให้
ความร่วมมือและนําส่งข้อมูลและเอกสารหลกัฐาน รวมทั �งให้เข้าไปตรวจสอบใน
สถานที�ตั �งของอ สังห าริมท รัพ ย์ตามที�ท รัสตี ร้องขอ เพื�อให้ท รัสตีสามารถ
ตรวจสอบให้มั�นใจได้ว่า ผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์ ไม่ได้ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ
ข้อกําหนดของสญัญานี � หรือไมรั่กษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 

(8) ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที�จัดทําและจัดสง่ข้อมูลเอกสารต่างๆ เกี�ยวกบัการจัด
โครงสร้างรายได้ของกองทรัสต์ วิธีการจดัหาและจดัเก็บรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�
สามารถเรียกเก็บจากกอ งท รัส ต์สัญญาที�ผู้ จ ัด การ กอ งท รัส ต์ ได้ทําในนาม
กองทรัสต์กบับริษัทหรือบคุคลต่างๆ ให้แก่ทรัสตี นอกจากนี � ผู้จ ัดการกองทรัสต์
และทรัสตีต้องประสานงานและทําข้อตกลงเกี�ยวกับลกัษณะของข้อมูล เอกสาร
หลกัฐานประกอบการทําธุรกรรม และรายงานตา่งๆ รวมทั �งความถี�และระยะเวลาที�
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ต้องนําส่งข้อมูลและเอกสารดงักล่าวให้แก่ทรัสตี ทั �งนี � เพื�อ
ประโยชน์ในการกํากบัดแูลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทรัสต์ 
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(9) ผู้ จ ัดการกองท รัสต์จะต้องปฏิบัติหน้าที�ต่างๆ ของผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์ตามที�
กําหนดไว้ในสญัญานี � พระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

 
(10) ในกรณีที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์ประสงค์จะให้บคุคลอื�นรับดําเนินการในงานที�อยู่ใน

ความรับผิดชอบของตน ผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์ ต้องคัดเลือกผู้ รับดําเนินการด้วย
ความรอบคอบระมดัระวงั ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการดําเนินการของผู้ รับ
ดําเนินการด้วย ทั �งนี �ข้อกําหนดเกี�ยวกบัการมอบหมายงานต้องไม่มีสาระที�ขดัหรือ
แย้งกบัประกาศ สช. 29/2555  
 

(11) ในกรณีที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์ปลอ่ยเช่าอสังหาริมทรัพย์ทั �งหมดของกองทรัสต์
ให้แก่ผู้ เช่ารายเดียว ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องมีระบบในการคดัเลือกและติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของผู้ เช่ารายเดียวนี � ทั �งนี � เพื�อให้มั�นใจได้วา่ผู้ เช่ารายเดียว
นี �จะสามารถจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ได้ครบถ้วนตามเงื�อนไขของสญัญาเช่า
และรายได้ไมรั่�วไหลอนัอาจทําให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที�ตามที�
กองทรัสต์พงึได้รับ 
 

(12) ในกรณีที�กอ งท รัสต์จะมีการออกหุ้ นกู้  ผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์จะดําเนินการใดๆ 
เพื�อให้กองทรัสต์สามารถปฏิบตัิให้เป็นไปตามเงื�อนไขภายหลงัการอนุญาตตาม
ประกาศเกี�ยวกบัการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนี �ที�ออกใหมข่องกองทรัสต์ด้วย 

 

(13) การติดตามการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการจ่ายเงินคืนทุนให้แก่ผู้ ถือ
ห น่ วยท รัสต์  และการดําเนินการอื�นใดที�เกี�ยวข้องกับการดังกล่าว โดยให้เป็น
คา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ ทั �งนี � อาจมอบหมายให้บคุคลอื�นดําเนินการแทนได้ 

 
ความรับผิด 

 
19.2.7. ในกรณีที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์บริหารจดัการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที�กําหนดใน สญัญานี � 

สญัญาแตง่ตั �งผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องรับ
ผิดตอ่ความเสยีหายที�เกิดขึ �นแกก่องทรัสต์ และต้องรับผิดอย่างไม่มีข้อจํากดัความรับผิดใน
กรณีที�ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าที� ทั �งนี � ผู้ จ ัดการกองทรัสต์มีอํานาจหน้าที�และ
ความรับผิดชอบหลักที�เกี�ยวข้องกับการดูแลจัดการกอ งท รัส ต์  ซึ�งรวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
 

19.2.8. ในการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในค่าปรับ
หรือคา่เสยีหายใดๆ ที�เกิดแกก่องทรัสต์อนัเนื�องมาจากการที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์กระทําผิด
หน้าที�ของตนไมว่า่ด้วยประการใดๆ 
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19.2.9. ในการปฏิบัติหน้าที�ของผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์  ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อความ

เสียหายที�เกิดขึ �นแก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือบุคคลใดๆ จากการปฏิบตัิหน้าที�
ของผู้จ ัดการกองทรัสต์  หากผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต
และระมัดระวงัเยี�ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั �งด้วยความชํานาญโดยปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์

อยา่งเป็นธรรมเพื�อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และเป็นไปตามสญัญานี � ตลอดจน
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง และข้อผกูพนัที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมแก่ผู้ลงทนุ (ถ้ามี) 

 
ในการนี � แม้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดตอ่ความเสียหายที�เกิดขึ �นแก่กองทรัสต์หรือผู้
ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ�ง ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ยังมีหน้าที�ดําเนินการเรียกร้องต่อผู้ ที�
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์  หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์  เพื�อให้กองทรัสต์  หรือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ได้รับชดเชยความเสยีหายตามความเป็นจริง 
 

19.2.10. ในการปฏิบตัิหน้าที�ของทรัสตี ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที�เกิดขึ �น
แก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์  หรือบุคคลใดๆ จากการกระทํา หรือการงดเว้นกระทํา
การใดๆ ของทรัสตี หากว่าผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้ปฏิบตัิหน้าที�โดยสจุริต และเป็นไปตาม
สญัญานี � และพระราชบัญญัติทรัสต์ตลอดจนประกาศที�เกี�ยวข้องแล้ว 
 
ในกรณีเช่นว่า ให้ผู้ ถ ือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกร้องโดยตรงต่อทรัสตีเพื�อให้ทรัสตีชดเชย
เยียวยาความเสยีหายที�เกิดขึ �นให้แกก่องทรัสต์ หรือผู้ถอืหน่วยทรัสต์ตามความเป็นจริง 
 

19.3. การเปลี�ยนแปลงผู้จ ัดการกองทรัสต์ 
 
19.3.1. เหตใุนการเปลี�ยนแปลงผู้จ ัดการกองทรัสต์มีดงัตอ่ไปนี � 

 
(1) ผู้ จ ัดการ กอ งท รัสต์ลาออกตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที�กําหนดไว้ในข้ อ 

19.3.3 แหง่สญัญานี � 
 

(2) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ถกูถอดถอนจากการทําหน้าที�เมื�อปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี � 
 

(ก) เมื�อปรากฏว่าผู้จ ัดการกองทรัสต์มิได้จัดการกองทรัสต์ตามหน้าที�ให้
ถูกต้อง และครบถ้วนตามที� กําหนดไว้ในสัญญานี � สัญญาแต่งตั �ง
ผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์  พ ร ะร าช บัญ ญั ติท รั ส ต์  หรือประกาศของ
สํานักงาน  ก .ล.ต . หรือประกาศที�เกี�ยวข้องอื�นใด และการไม่ปฏิบัติ
หน้าที�นั �นเป็นการก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่กองทรัสต์ เช่น 
ในกรณีที�ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ไม่จัดให้มีการประกันภัยทรัพ ย์สินหลัก 
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จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ไม่สามารถทําให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์คืน
กลบัสภาพเดิมได้เมื�อเกิดความเสียหายอย่างมีนยัสําคญักับทรัพ ย์สิน

หลัก เป็นต้น และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  และไม่สามารถเยียวยาแก้ไข
ความเสียหายนั �นได้ภายในระยะเวลาตามที�กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั �ง
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 
 

(ข) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์ มีลักษณะไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ในหมวด 1 หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 
2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตัิตามคําสั�งของสํานักงาน 

ก.ล.ต. หรือปฏิบตัิตามคําสั�งแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที�
สาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

 
(ค) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ของ

สํานักงาน  ก.ล.ต. สิ �นสุดลง และผู้ จ ัดการกอ งทรัสต์ ไม่ได้รับการต่อ
อายุการให้ความเห็นชอบจากสํานักงาน  ก .ล.ต. ตามประกาศ สช . 

29/2555 และไมส่ามารถแก้ไขได้ภายใน 90 (เก้าสบิ) วนั 
 

(3) สาํนักงาน ก.ล.ต. สั�งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือ
สั�งพกัการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จ ัดการกองทรัสต์เป็นเวลาเกินกว่า 90 (เก้าสิบ) วนั 
ตามประกาศ สช. 29/2555 
 

(4) ผู้จ ัดการกองทรัสต์สิ �นสภาพนิติบคุคลหรือชําระบญัชี หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ ไม่ว่า
จะเป็นคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไมก็่ตาม 

 
19.3.2. วิธีการเปลี�ยนแปลงผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม ่

 
(1) กรณีปรากฏเหตุในการเปลี�ยนแปลงผู้จ ัดการกองทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 

19.3.1 (1) ข้ อ  19.3.1 (2) (ข ) ห รื อ  (ค ) ห รื อ  19.3.1 (3) ห รื อ  19.3.1 (4) 
ให้ทรัสตีเป็นผู้มีอํานาจในการถอดถอนผู้จ ัดการกองทรัสต์โดยไมต้่องมีการขอมติ
ผู้ ถ ือ ห น่ วยท รัส ต์ตามข้ อ  16.8.2 (6) โดยในการดําเนินการแต่งตั �งผู้ จ ัด การ

ก อ งท รัส ต์ รายใหม่ ให้ท รัส ตีขอมติผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์ เพื�อแต่งตั �งผู้ จ ัด ก าร

กองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 (หกสิบ) วนันบัแต่วนัที�ปรากฏเหตตุามที�กําหนดไว้
ในข้อ 19.3.1 (1) ข้อ 19.3.1 (2) (ข) หรือ (ค) หรือ 19.3.1 (3) หรือ 19.3.1 (4) 

และแต่งตั �งบคุคลที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่
วนัที�ได้รับมติ ทั �งนี � ในกรณีที�ไม่สามารถดําเนินการแต่งตั �งผู้จ ัดการกองทรัสต์ราย
ใหม่ตามวิธีการดงักลา่ว ให้ทรัสตีดําเนินการแต่งตั �งผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่
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ได้เองโดยคํานงึถึงประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมตามระยะเวลาที�
จําเป็นและสมควร 
 
กรณีปรากฏเหตุในการเปลี�ยนแปลงผู้จ ัดการกองทรัสต์ตามข้อ  19.3.1 (2) (ก)

ให้ทรัสตีเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยท รัสต์ เพื�อขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการถอด
ถอนผู้จ ัดการกองทรัสต์  และในการแต่งตั �งผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 
60 (หกสบิ) วนันบัแตว่นัที�ปรากฏเหตตุามข้อ 19.3.1 (2) (ก) และแตง่ตั �งบคุคลที�ผู้
ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแตว่นัที�ได้รับมติ ทั �งนี � ใน
กรณีที�ขอมติเพื�อถอดถอนผู้จ ัดการกองทรัสต์และแตง่ตั �งผู้จ ัดการกองทรัสต์ราย
ใหม่แล้วแต่ไม่สามารถดําเนินการแต่งตั �งผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่ตามวิธีการ
ดงักล่าว ให้ทรัสตีดําเนินการถอดถอนผู้ จ ัดการกองทรัสต์รายเดิม และแต่งตั �ง
ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้ เองโดยคํานึงถึงประโยชน์ที�ดี ที�สุดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวมตามระยะเวลาที�จําเป็นและสมควร 
 
การถอดถอนผู้ จ ัดการ กอ งท รัส ต์  ให้มีผลเมื�อท รัสตีบอกเลิกสัญญาแต่งตั �ง
ผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์และท รัสตีไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที�เกิดขึ �นกับ
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ เพราะการถอดถอนผู้จ ัดการกองทรัสต์  โดยอาศยัเหตุตาม
สญัญานี � และ/หรือ ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 
 

(2) ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์รายเดิมมีหน้าที�ดําเนินการตามที�จําเป็นเพื�อให้ทรัสตี หรือ
ผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบัติหน้าที�ต่อไปได้ ซึ�งการ
ดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื�อในหนังสือเพื�อรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของสิ�งที�สง่มอบให้ทรัสตีหรือผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหมด้่วย 
 

19.3.3. การลาออกจากการเป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ 
 
หากผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์ ประสงค์ที�จะลาออก ให้แจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ โดยการเผยแพร่ข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์และทรัสตี
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 120 (หนึ�งร้อยยี�สิบ) วนั ก่อนวนัที�กําหนดให้การลาออกมีผลใช้
บงัคบั และในระหว่างที�การลาออกยงัไม่มีผลใช้บงัคบันั �น ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ให้ความ
ช่วยเหลือตามสมควรแก่ท รัสตีในการแต่งตั �งบุคคลใหม่ (ซึ�งมีคุณสมบัติและได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่ของกองทรัสต์แทนที�
ผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์ รายเดิม โดยในระหว่างที�ท รัส ตียังไม่สามารถแต่งตั �งผู้ จ ัด ก าร
กองทรัสต์รายใหม่ได้นั �น ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์รายเดิมทําหน้าที�ต่อไปจนกว่าผู้จ ัดการ
กองทรัสต์รายใหมจ่ะสามารถเข้าปฏิบตัิหน้าที�เป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้อยา่งสมบรูณ์ตาม
สญัญานี � 
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19.3.4. การดําเนินการกรณีที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ 

 
ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้ท รัสตีจัดการ
กอ งท รัสต์ตามความจําเป็นเพื�อป้องกัน ยับยั �ง หรือจํากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั �งปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมาย
ให้บคุคลอื�นจดัการกองทรัสต์แทนในระหวา่งนี �ได้ ทั �งนี � ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดใน
ข้อ 18.2.9 (8) แหง่สญัญานี � 
 

19.3.5. หน้าที�ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ภายหลงัสญัญาแตง่ตั �งผู้จ ัดการกองทรัสต์สิ �นสดุลง 
 
สญัญาแตง่ตั �งผู้จ ัดการกองทรัสต์สิ �นสดุลงไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ยงัคงมี
หน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 
 
(1) สง่มอบงาน ระบบงาน รายชื�อลกูค้า บญัชี เอกสาร และข้อมูลใดๆ ที�เกี�ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที�เป็นผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความลับทางการค้า
หรือไม่ก็ตามให้แก่ท รัสตี  และ/หรือ ผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์ รายใหม่ ตลอดจน
ดําเนินการใดๆ ตามที�ทรัสตีร้องขอตามสมควรเพื�อให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่
สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที�เป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื�องเพื�อประโยชน์
สงูสดุของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
 

(2) ดําเนินการอื�นใดตามสมควรเพื�อให้ผู้ จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที�ได้อย่างต่อเนื�องตามสัญญานี � ซึ�งรวมถึงการลงลายมือชื�อในหนังสือเพื�อ
รับรองความถูกต้องครบถ้วนของสิ�งที�สง่มอบให้ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์ราย
ใหมด้่วย 

 

(3) ภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปีนับแต่วันที�มีผลเป็นการเปลี�ยนแปลงผู้ จ ัด ก าร
ก อ งท รัส ต์  หรือวันอื�นใดที� ถือเป็นวันสิ �นสุดการปฏิบัติหน้าที�ของผู้ จ ัด ก าร
กอ งท รัส ต์ ตามที�ระบุไว้ในสัญญานี �และสัญญาแต่งตั �งผู้ จ ัด การ ก อ งท รัส ต์ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที�เก็บรักษาและจะไม่เปิดเผยข้อมูลอนัเป็นความลบัที�
เกี�ยวกบักองทรัสต์และทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ซึ�งผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้
ล่วงรู้มาหรือได้รับการเปิดเผยให้ทราบในระหว่างการปฏิบัติหน้าที�เป็นผู้จ ัดการ
กองทรัสต์ให้แก่บคุคลใดๆ ทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยโดยอํานาจของกฎหมาย 
กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั�งศาล คําพิพากษาของศาล หรือคําสั�งอื�นใดของ
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หน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะมีผลบังคับเป็นกฎหมายหรือไม่ หรือเป็นข้อมูลที�
สาธารณชนทราบเป็นการทั�วไปอยูก่่อนแล้ว    

 
 
 
 

19.4. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ 
 
การปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ตามสญัญานี � ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ใช้ความรอบคอบ
และระมัดระวังในการดําเนินการเพื�อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกอ งท รัสต์กับ
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ โดยให้ดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี � 
 
19.4.1. ผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์ ต้องไม่มีผลประโยชน์อื�นที�อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที�ดีที�สุดของ

กองทรัสต์ และหากมีกรณีที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดง
ได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที�สามารถรองรับให้การจดัการกองทรัสต์ดําเนินไปในลกัษณะที�
เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองท รัสต์  และเป็นไปตามประกาศ สช. 29/2555 และ
ประกาศ กร. 14/2555 
 

19.4.2. ในกรณีที�ผู้ จ ัด ก าร ก อ งท รัส ต์ มีการจัดการกองทรัสต์อื�นอยู่ด้วย ท รัพ ย์สิน ห ลัก ของ
กองทรัสต์ที�ขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ ต้องไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรัพย์สินหลัก

ของกองทรัสต์อื�นนั �น  
 
20. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
 

20.1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�จะเรียกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที�จําเป็น
และสมควรที�ได้กําหนดไว้ในหนงัสือชี �ชวนและแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ�งเกี�ยวข้องกับการบริหาร
จดัการกองทรัสต์โดยตรง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั �งหมดที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินการใดๆ เพื�อการก่อตั �ง
กองท รัสต์  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจะเรียกเก็บจากกองท รัสต์ได้ไม่เกินอัตราที�กําหนดไว้ใน
เอกสารแนบ 6  
 
ในการกําหนดคา่ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของแตล่ะรายการให้เป็นไปตามที�คูส่ญัญาที�เกี�ยวข้องตกลง
กนัในแตล่ะคราวซึ�งแยกตา่งหากออกจากสญัญานี � และคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายดงักลา่วยงัไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ�มซึ�งกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบในภาษีมลูคา่เพิ�มและภาษีที�เกี�ยวข้อง 
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20.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 
20.2.1. คา่ธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผู้สั�งซื �อหรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ได้แก่ 

 
(1) คา่ธรรมเนียมการโอนเงินให้เป็นไปตามอตัราที�ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี) 

 
(2) คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามอตัราที�นายทะเบียนหน่วยทรัสต์

กําหนด 
 

(3) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์  หรือใบหน่วยทรัสต์  ให้
เป็นไปตามอตัราที�นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด 

 
(4) คา่ธรรมเนียมประเภทอื�นๆ 

 
(ก) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจํานําห น่ วยท รัส ต์กับนายทะเบียน

ห น่ วยท รัส ต์ ให้เป็นไปตามอัตราที�ท รัส ตี  และ/หรือ นายทะเบียน
หน่วยทรัสต์กําหนด 
 

(ข) ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ผู้ จ ัดการกองทรัสต์หรือนาย
ทะเบียนห น่ วยท รัสต์ดําเนินการให้ผู้ ถือห น่ วยท รัสต์ เป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติ ให้เป็นไปตามที�จ่ายจริง 

 
ทั �งนี � ค่าธรรมเนียมตามที�กําหนดไว้ในข้อนี � เป็นอัตราที�ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดทํานองเดียวกนั ซึ�งจะเรียกเก็บตามจริง 
 

20.3. การเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียมและหรือคา่ใช้จ่าย 
 
20.3.1. ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีสิทธิในการเพิ�ม ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมภายใต้อตัราที�ระบไุว้ใน

ข้อ 20 โดยไม่ถือวา่เป็นการแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาฉบบันี � หากคา่ธรรมเนียมภายหลงัการเพิ�ม 
ลด หรือยกเว้น ไมเ่กินอตัราสงูสดุที�ระบไุว้  

 
20.3.2. ในกรณีที�ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะเพิ�มค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากอตัรา

สงูสดุตามที�กําหนดไว้ในข้อ 20 ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะดําเนินการแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี �
โดยต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�กําหนดในข้อ  16 แห่ง
สญัญานี � 
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20.3.3. กรณีที�ผู้ จ ัดการกอ งท รัสต์จะเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ผู้ จ ัดการ

กองทรัสต์จะติดประกาศคา่ธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ สาํนกังานของผู้จ ัดการ

กองทรัสต์และสถานที�ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนนุการขายที�ใช้เป็นสถานที�ในการซื �อขาย
หน่วยทรัสต์ ทั �งนี � ในการเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดงักลา่ว ผู้จ ัดการ

ก อ งท รัส ต์ จะต้องแจ้งให้สํานัก งาน  ก .ล .ต . ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วัน
เปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายนั �น 

 
21. การแก้ไขเพ ิ�มเติมสัญญา 
 

21.1. การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี �ต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัเจตนารมณ์ในการก่อตั �งกองทรัสต์ และบทบญัญัติ
แหง่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดย
อาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
 

21.2. การแก้ไขเพิ�มเติมสัญญานี �ในเรื�องที�กระทบสิทธิของผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์ ต้องได้รับมติของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 16.8.2 (7) แห่งสญัญานี � เว้นแต่เป็นการแก้ไขเพิ�มเติมตามคําสั�ง
ของสาํนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แหง่พระราชบัญญัติทรัสต์ 

 
21.3. กรณีการแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี �ในประเด็นที�ไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์  หรือเป็นการแก้ไข

ข้อผิดพลาดที�เห็นโดยชดัแจ้ง คู่สญัญาสามารถทําความตกลงเห็นชอบร่วมกนัได้โดยไม่ต้องขอมติของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 
21.4. การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี �กรณีมีการเปลี�ยนแปลงแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสั�ง 

 
ในกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงาน ก.ล.ต. หรือหนว่ยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย
ที�เกี�ยวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั�ง หนังสือเวียน คําผ่อนผัน ยกเลิก หรือ
เปลี�ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ�มเติมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั�งที�ใช้อยู่ในปัจจุบนั อนัทํา
ให้ต้องมีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงสญัญานี � คู่สญัญาจะต้องเข้าทําความตกลงเพื�อแก้ไข เปลี�ยนแปลง 
เพิ�มเติมสญัญานี �ได้เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั�งที�เปลี�ยนแปลงหรือ
แก้ไขเพิ�มเติมดงักลา่วโดยไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 

21.5. การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี �กรณีอื�นๆ โดยทั�วไป 
 
21.5.1. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี �ในกรณีอื�นใดอนัจะเป็นคณุต่อกองทรัสต์และ

ผู้ถ ือหน่วยทรัสต์มากกว่าข้อตกลงและเงื�อนไขเดิม ไม่กระทบสิทธิของผู้ถ ือหน่วยทรัสต์

อย่างมีนัยสําคัญ และท รัสตีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื�องที�ขอแก้ไขนั �น ให้ 
ท รัสตีมีอํานาจในการแก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมสัญญานี �ได้ตามที�เห็นสมควร โดยไม่
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จําต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อยา่งไรก็ดี การแก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมสญัญาที�เป็น
การแก้ไขในสาระสําคญัของสญัญานี � จะต้องไม่เพิ�มภาระให้แก่ผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือทํา
ให้สิทธิเรียกร้อง   ใดๆ ของผู้ จ ัดการกองท รัสต์ ที�มีอยู่แต่เดิมเสียไป เว้นแต่การแก้ไขใน
สาระสาํคญัดงักลา่ว จะได้รับความยินยอมจากผู้จ ัดการกองทรัสต์ 
 

21.5.2. กรณีการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ หากเป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน ประเภททรัพย์สิน หลักเกณฑ์และกระบวนการในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง
ทรัพ ย์สินห ลัก  รวมถึงการดําเนินการในการทําธุรกรรมระหว่างกองท รัสต์กับผู้ จ ัดการ

กองทรัสต์หรือบุคคลที�เก ี�ยวโยงกนักบัผู้จ ัดการกองทรัสต์ (ถ้ามี) ตามที�กําหนดในสญัญา
นี � ให้คู่สญัญามีอํานาจในการแก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมรายละเอียดทรัพย์สินหลักของ
ก อ งท รัส ต์ ในสัญ ญานี �ได้โดยไม่จําต้องขอมติจากผู้ ถือห น่ วยท รัส ต์ โดยการแก้ไข 
เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมสัญญาดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับที�เกี�ยวข้องไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือห น่ วยท รัสต์ในทางที�ผู้ ถือห น่ วยท รัสต์ เสีย
ประโยชน์ทั �งนี � การแก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ทรัสตี 

 
22. การเลิกกองทรัสต์ 
 
เมื�อปรากฏเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี � ทรัสตีจะเลกิกองทรัสต์ 
 

22.1. เมื�อจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 (สามสบิห้า) ราย 
 

22.2. เมื�อมีการจําหน่ายทรัพย์สินหลัก  และผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการเพื�อให้กองทรัสต์

ลงทนุในอสังหาริมทรัพย์เป็นมลูค่ารวมกนัไมน้่อยกวา่ 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือไมน้่อย
กว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกอ งท รัสต์  ภายใน 1 (หนึ�ง) ปีนับแต่วันที�
จําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สินหลักดงักลา่ว 

 
22.3. กรณีที�มีเหตตุ้องเปลี�ยนแปลงผู้จ ัดการกองทรัสต์ แตท่รัสตีไมส่ามารถหาผู้ ที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมใน

การเป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหมไ่ด้ภายในระยะเวลาที�สาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด นบัแต่
วนัที�การปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จ ัดการกองทรัสต์รายเดิมสิ �นสดุ และทรัสตีได้ใช้ความพยายามอย่างดี
ที�สดุในการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อแต่งตั �งผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยงัไม่สามารถ
แตง่ตั �งผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหมไ่ด้ ในกรณีดงักลา่วนี � ให้ทรัสตีขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการ
เลกิกองทรัสต์ 

 
22.4. เมื�อมีเหตตุ้องเปลี�ยนแปลงทรัสตแีตม่ิอาจแตง่ตั �งทรัสตีรายใหม ่เพราะมีเหตอุนัมิอาจหลกีเลี�ยงได้ และ

ผู้มีสว่นได้เสยีได้ร้องขอตอ่ศาลให้มีการแตง่ตั �งทรัสตีรายใหมแ่ล้ว แตม่ิอาจแตง่ตั �งได้ 
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22.5. เมื�อที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลกิกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในสญัญานี � 

 
22.6. ในกรณีที�มีการควบรวมกองทรัสต์กับกองทรัสต์อื�น และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนดให้มีการเลิก

กองทรัสต์ 
 

22.7. เหตอืุ�นตามที�สาํนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

23. การรวบรวม จาํหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเมื�อกองทรัสต์สิ 
นสุด 
 

เมื�อกองทรัสต์สิ �นสดุลง ให้ทรัสตีดําเนินการชําระบญัชีเองหรือจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีเพื�อทําหน้าที�ชําระสะสาง
หนี �สนิและคา่ใช้จ่ายให้เป็นไปตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี � 
 
(1) คา่ใช้จ่ายที�เกิดจากการรวบรวม จําหนา่ย และจดัสรรทรัพย์สนิ 

 
(2) คา่ธรรมเนียม คา่ภาษีอากรที�ต้องชําระและที�ค้างชําระ 
 
(3) ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา 29 หรือมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินคดีของผู้ ถือห น่ วย ท รัส ต์ ตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 ห รือมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติทรัสต์ และคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัหรือเกี�ยวเนื�องมาจากการจดัการกองทรัสต์ที�ทรัสตีมี
สทิธิเรียกเอาจากกองทรัสต์ได้โดยชอบตามกฎหมาย และคา่ตอบแทนทรัสตี 

 
(4) หนี �อยา่งอื�น 

 
ในกรณีที�ทรัพย์สนิในกองทรัสต์มีไมเ่พียงพอที�จะจดัสรรให้เป็นคา่ใช้จ่ายหรือชําระหนี �ในลาํดบัใดจนครบ ให้ 
ทรัสตีชําระหนี �ในลาํดบันั �นโดยเฉลี�ยตามสว่นของมลูหนี � 
 
ในกรณีที�เมื�อได้หกัคา่ใช้จ่ายและชําระหนี �ตามวรรคหนึ�งแล้ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สนิคงเหลอื ให้ทรัสตีจดัสรร
สว่นที�คงเหลอืให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 
ทั �งนี � หากกองทรัสต์สิ �นสดุลงเนื�องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชําระบัญชี หรือล้มละลาย และไม่สามารถแต่งตั �ง   
ทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตอุนัมิอาจหลีกเลี�ยงได้ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์  ให้ผู้ ชําระ
บญัชี หรือเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์แล้วแตก่รณีเป็นผู้ ทําหน้าที�แทนทรัสตีในการรวบรวม จําหน่าย หรือจดัสรร
ทรัพย์สนิจนเสร็จสิ �น 
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24. คาํบอกกล่าว 
 

เว้นแต่สญัญานี �จะระบุเป็นอย่างอื�น คําบอกกล่าวใดๆ ที�ต้องส่งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�ง จะต้องทําเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและสง่ ณ สถานที�อยู่ดงัที�ระบไุว้ข้างลา่ง หรือสถานที�อื�นตามที�คูส่ญัญาจะได้แจ้งให้ทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร คําบอกกลา่วนั �นอาจสง่ด้วยตนเอง พนกังานสง่เอกสาร หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยการ
สง่คําบอกกลา่วให้ถือวา่มีผล 
 
24.1. ภายในวนัที�กําหนดในใบตอบรับทางไปรษณีย์หรือใบรับที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรอื�นในกรณีที�มีการส่ง   

ทางไปรษณีย์ หรือ  
 
24.2. นบัแตเ่วลาที�ไปถึง หากสง่ด้วยตนเอง หรือ พนกังานสง่เอกสาร  

 
ทั �งนี � เว้นแต่กรณีการส่งคําบอกกลา่วให้ปฏิบตัิตามสญัญาหรือบอกกล่าวเลิกสญัญาฉบบันี � ให้คู่สญัญาฝ่ายที�
ประสงค์จะบอกกลา่วสง่คําบอกกลา่วโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 
หากสง่ให้กบัผู้ ก่อตั 
งทรัสต์/ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 
บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด 
ที�อยู ่ 2044/25-27 ถ. เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์  02-318-5514-5  
โทรสาร 02-318-3490-1  
บคุคลที�ติดตอ่ กรรมการผู้จดัการ 
 
หากสง่ให้กบัทรัสตี 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จาํกัด 
ที�อยู ่ เลขที� 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั �น 9, 24 ถนนพระรามที� 1 แขวงปทมุวนั 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์  02 659 8888 
โทรสาร 02 659 8860-1 
บคุคลที�ติดตอ่ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 
หากคู่สญัญาฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดต้องการเปลี�ยนสถานที�อยู่ คู่สญัญาฝ่ายนั �นต้องแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งทราบ
ลว่งหน้าเป็นหนงัสือภายใน 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัที�ย้ายหรือเปลี�ยนแปลงสถานที�อยู่ ในกรณีเช่นนี � คู่สญัญาฝ่ายที�
ได้รับแจ้งการเปลี�ยนแปลงสถานที�อยู่จะสง่คําบอกกล่าวให้แก่คู่สญัญาฝ่ายที�แจ้งเปลี�ยนแปลงสถานที�อยู่ตาม
รายละเอียดที�ได้รับแจ้งดงักลา่ว 
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25. ข้อสัญญาที�เป็นโมฆะไม่กระทบข้อสัญญาที�สมบูรณ์ 
 

หากมีข้อสญัญาหรือข้อกําหนดข้อใดข้อหนึ�งภายใต้สญัญานี �ที�ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบรูณ์ หรือไมม่ีผลบงัคบัใช้ได้
ตามกฎหมาย ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สญัญาตกลงให้ข้อสญัญาหรือข้อกําหนดอื�นในสญัญานี �ยงัคงมีผล
สมบูรณ์และผกูพนัคู่สญัญาได้ตามกฎหมาย เสมือนหนึ�งว่าไม่มีสว่นที�เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือส่วนที�ไม่อาจ
บงัคับได้ตามกฎหมายอยู่ในสญัญานี � และคู่สญัญาตกลงร่วมกันแก้ไขข้อความหรือข้อตกลงที�เป็นโมฆะ ไม่
สมบรูณ์ หรือไม่มีผลบงัคบัใช้ให้สมบรูณ์และสอดคล้องกบับทบญัญัติแหง่กฎหมายและวตัถปุระสงค์ของสญัญา
ฉบบันี � 
 

26. ข้อตกลงที�ข ัดหรือแย้งกับสัญญาฉบับนี 
 
 

ในกรณีที�มีข้อตกลง เนื �อหา หรือข้อสญัญาอื�นใดที�ขดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดในสญัญาฉบบันี � ให้ถือเอาข้อกําหนด
ในสญัญาฉบบันี �เป็นสาํคญั โดยให้ข้อกําหนดในสญัญาฉบบันี �มีผลบงัคบัใช้เหนือข้อตกลง เนื �อหาหรือข้อสญัญา
ที�ขดัหรือแย้งดงักลา่ว  
 

27. การใช้สิทธ ิของคู่ส ัญญา 
 

การกําหนดเวลาหรือการขยายเวลาเพื�อให้คูส่ญัญาฝ่ายหนึ�งกระทําการตามหน้าที�และความผกูพนัตามสญัญานี �
หรือเพื�อแก้ไขการผิดสญัญาใดๆ มิให้ถือวา่เป็นการสละสทิธิของคูส่ญัญาฝ่ายที�กําหนดเวลาหรือขยายเวลาให้ 

 
ทั �งนี � การสละสทิธิที�มีผลสมบรูณ์จะต้องกระทําโดยชดัแจ้งเป็นหนงัสือและบอกกลา่วไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่าย การ
กําหนดเวลาหรือการขยายเวลา หรือการสละสิทธิอาจเป็นไปและขึ �นอยู่กับเงื�อนไขที�ทรัสตีกําหนด และจะไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของทรัสตีที�ได้มีอยู่ก่อน เว้นแต่จะได้บอกกลา่วอย่างชดัแจ้งพร้อมกบัการเปลี�ยนแปลง
ของเวลา การตอ่เวลา หรือการสละสทิธิดงักลา่ว 
 

28. กฎหมายที�ใช้บังคับ/การระงบัข้อพ ิพาท 
 

28.1. สญัญานี �ให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย  
 

28.2. ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ที�เกิดจากหรือที�เกี�ยวกบัสญัญานี �ซึ�งไมส่ามารถตกลงกนัได้
ระหวา่งคูส่ญัญาให้นําเสนอตอ่ศาลที�มีเขตอํานาจ 

 
(ลงนามในหน้าถัดไป) 
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สญัญานี �ทําขึ �น 2 (สอง) ฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คูส่ญัญาทั �งสองฝ่ายได้อา่นสญัญาและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ครบถ้วนและมีเจตนาผกูพนั และปฏิบตัิตามสญัญานี � จึงลงลายมือชื�อไว้เป็นสาํคญัพร้อมทั �งประทบัตรา (ถ้ามี) และเก็บไว้
ฝ่ายละหนึ�งฉบบั 

 
ผู้ ก่อตั 
งทรัสต์และผู้จ ัดการกองทรัสต์ 
บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด 
 

 

  

 

 

  

(นายศภุสทิธิx สขุะนินทร์) (นายปิลญัชยั ประดบัพงศ์) 

  

พยาน  
 

 

  

 

(นายเอกชยั ลิ �มศิริวฒันา)  
  

ทรัสตี 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จาํกัด 

 

 

 

  

 

 

  

(นายพจน์ หะริณสตุ) (นายศกัดา มาณวพฒัน์) 
  

พยาน  
 
 
    

 

(นายธนธร ประสทิธิxพรม)  
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เอกสารแนบ 1  
รายละเอ ียดเกี�ยวกับโครงสร้างการถอืหุ้นและโครงสร้างการบริหารจัดการของผู้ ก่อตั 
งทรัสต์/ผู้จ ัดการกองทรัสต์  

 
บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จํากดั (“บริษัทฯ”) ซึ�งเป็นผู้ ก่อตั 
งทรัสต์และจะทําหน้าที�เป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ (REIT 
Manager) ของกองทรัสต์เมื�อมีการก่อตั �งกองทรัสต์แล้ว เป็นบริษัทจํากดัซึ�งจดทะเบียนจดัตั �งขึ �นในประเทศไทย เมื�อวนัที� 
29 กนัยายน 2560 โดยมีทนุจดทะเบียนซึ�งเรียกชําระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น 
มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื�อมีวตัถปุระสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการ
จดัการลงทนุ รวมถึงการประกอบธุรกิจผู้จดัการกองทรัสต์ และมีบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ในบริษัทฯ  เป็นจํานวนประมาณร้อยละ 99 ของหุ้นที�จําหนา่ยแล้วทั �งหมด  

 
สรุปข้อมูลสาํคัญของบริษัทฯ ณ วันท ี�  31 ตุลาคม 2560 ดังต่อไปนี 
 

ชื�อผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 

ที�ตั �งสาํนกังานใหญ่ 2044/25-27 ถ. เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษัท 0105560165432 

โทรศพัท์ 02-318-5514-5  

โทรสาร 02-318-3490-1  

Website www.sstrm.co.th 

ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว 10,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นที�ออกและเรียกชําระแล้ว 100,000 หุ้น  

มลูคา่ที�ตราไว้ 100 บาท 

ลกัษณะและขอบเขตการดําเนินธุรกิจ ทําหน้าที� เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (REIT Manager) 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่(สดัสว่นการถือหุ้น) บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) (ร้อยละ 99) 

รายชื�อกรรมการ  นายศภุสทิธิx สขุะนินทร์ 
นายปิลญัชยั ประดบัพงศ์ 
นางสรุางค์ จนัทรสถาพร 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม นายศภุสทิธิx สขุะนินทร์ และ นายปิลญัชยั ประดบัพงศ์ ลงลายมือ
ชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  
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ผู้ถอืห ุ้นของบริษัทฯ ณ วันท ี�  29 กันยายน 2560 

รายชื�อ จาํนวนหุ้นท ี�ถอื (ห ุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน)  99,997 99.997 
นายศภุสทิธิx สขุะนินทร์      1    0.001 

นายปิลญัชยั ประดบัพงศ์ 1    0.001 

นางสรุางค์ จนัทรสถาพร 1    0.001 
รวม 100,000 100 

โครงสร้างการจัดการ 

ณ วนัที� 20 ตุลาคม 2560 การจัดโครงสร้างองค์กร  ผู้จ ัดการกองทรัสต์ยึดหลกัการในการแบ่งหน้าที� ความรับผิดชอบ
ของแตล่ะหนว่ยงานอยา่งชดัเจน แตล่ะฝ่ายงานมีความเป็นอิสระ เป็นระบบ สอดคล้องตอ่หลกัความไว้วางใจและหลกัการ
กํากับดูแลกิจการที�ดี คํานึงถึงการควบคุมความเสี�ยงที�จะเกิดขึ �นของการทุจริต ฉ้อฉล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื�อให้ผู้ จ ัดการกองท รัสต์สามารถจัดการลงทุนให้ผู้ ถือหน่ วยท รัสต์ ด้วยความซื�อสตัย์ สุจริต ระมัดระวัง คํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ก่อนประโยชน์ของผู้จ ัดการกองทรัสต์เอง และเพื�อปอ้งกนัการรั�วไหลของข้อมลู หรือการ
กระทําที�ผิดกฎหมาย และความสอดคล้องกบัสภาพ ขนาด และความซบัซ้อนของการทําธุรกิจของผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

 

 

 



- 3 - 
Trust Deed_SSTRM-ONEAM_SSTRT 

โครงสร้างองค์กรของผู้ ก่อตั 
งทรัสต์/ผู้จ ัดการกองทรัสต์ เป็นไปดงันี �  

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จ ัดการ 

ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัต ิงาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ 
อสังหาริมทรัพย์ 

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายกาํกับ ตรวจสอบ  
และบริหารความเสี�ยง 
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เอกสารแนบ 2 
ความเห ็นชอบให้เป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์จากสาํนักงาน ก.ล.ต. 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี�ยวกบัการได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต ี
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอ ียดบัญชทีรัพย์สิน  

 
ทรัพย์สนิที�กองทรัสต์จะลงทนุครั �งแรก (ทรัพย์สนิที�รับโอนจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์) มรีายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 
 

ลาํดับ
ท ี� 

ชื�อคลังเอกสาร 
โฉนด 
เลขที� 

ท ี�ต ั 
ง 
พ ื 
นท ี�ดนิ 

(ไร่  – งาน – 
ตร.ว.) 

พื 
นท ี�อาคาร
คลังเอกสาร 

(ตร.ม.) 

1 คลงัเอกสารหมายเลข 31 

17188 
17186 
17184 
254934 

ต. บางจาก 
อ. พระประแดง 
จ. สมทุรปราการ 

3-0-14 
0-2-96 
0-3-70 
1-0-72.4 

1,875 

2 คลงัเอกสารหมายเลข 47 2,894 

3 คลังสินค้า และคลังเอกสาร
หมายเลข 48 

1,894 

4 คลงัเอกสารหมายเลข 49 1,169 

5 คลงัเอกสารหมายเลข 52 1,445 
รวม 5 – 3 – 52.4 9,277 

หมายเหต ุ
1. ที�ดินสว่นบคุคลโฉนดเลขที� 17179 และ 34735 ถือกรรมสิทธิxโดย นายสมพงศ์ อรุณสวสัดิxวงศ์ มีการจดภาระจํา

ยอมให้แก่ โฉนดที�ดินเลขที� 17184, 17186, 17188, 3699 (แปลงทาง) และ 17187 (แปลงทาง) 
2. โฉนดที�ดินเลขที� 3699, 3702, 17187 (แปลงทาง) ซึ�งปัจจบุนัมี บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) เป็นเจ้าของ

กรรมสทิธิx ได้ดําเนินการจดภาระจํายอมเรื�องทางเดิน ทางรถยนต์ และระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ ให้แก่ทรัพย์สิน
ของกองทนุรวมแล้ว 
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เอกสารแนบ 5 
ตัวอย่างหลกัฐานแสดงสทิธ ิในหน่วยทรัสต์หรือใบหน่วยทรัสต์ 
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เอกสารแนบ 6 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท ี�จะเรียกเก็บจากทรัพย์สนิของกองทรัสต์  

 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ มีรายละเอียด ดงันี � 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท ี�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

เพดาน % ต่อปี หรือ
ภายหลังการทาํธุรกรรม

ในแต่ละครั 
ง  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ ิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

1. คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทรัสต์ ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิรวมของ

กองทรัสต์ 

รายครึ�งปี 

2. คา่ธรรมเนียมในการได้มา/จําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ (Acquisition/Disposal Fee)  

 (1) กรณีได้มาซึ�งทรัพย์สนิของบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิที�ได้มา

ของกองทรัสต์ 

ณ วนัโอน
กรรมสทิธิxของ

ทรัพย์สนิ 

 (2) กรณีได้มาซึ�งทรัพย์สนิของบคุคลอื�น ไมเ่กิน ร้อยละ 1.50 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิที�ได้มา

ของกองทรัสต์ 

ณ วนัโอน
กรรมสทิธิxของ

ทรัพย์สนิ 

 (3) กรณีจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ ไมเ่กินร้อยละ 0.75 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิที�จําหนา่ย

ไปของกองทรัสต์ 

ณ วนัโอน
กรรมสทิธิxของ

ทรัพย์สนิ 

3. คา่ธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิรวมของ

กองทรัสต์ 

รายครึ�งปี 

4. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน จ่ายตามจริง รายปี  

5. ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใช้จ่ายในการดํารงสถานะเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

จ่ายตามจริง รายปี 

6. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีและการตรวจสอบภายใน จ่ายตามจริง รายปี 

7. คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน จ่ายตามจริง  

8. ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่า และ/หรือ สอบทาน
การประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

จ่ายตามจริง รายปี หรือเมื�อเกิด
รายการ 

9. คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัการจดัหาเงินกู้ยืมหรือการออกตราสารที�มีลกัษณะ
เดียวกนั (หากมี) 

จ่ายตามจริง  

10. ดอกเบี �ยและคา่ธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร (หากมี) จ่ายตามจริง  
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท ี�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

เพดาน % ต่อปี หรือ
ภายหลังการทาํธุรกรรม

ในแต่ละครั 
ง  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ ิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

11. คา่ใช้จ่ายในการดแูล บริหารจดัการ ซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สนิใน
สว่นที�ไมเ่ป็นสาระสาํคญั (Minor Repair and Maintenance) คา่ปรับปรุง
ภาพลักษณ์  (Renovation) ตลอดจนการจัดซื �อจัดหาเฟอร์นิ เจอ ร์ 
เครื�องมือและอุปกรณ์ซึ�งจําเป็นและสมควรสําหรับการจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สิน รวมทั �งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที�เกี�ยวข้องในการ
ดแูลบํารุงรักษาและบริหารจดัการที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัทรัพย์สิน (ถ้า
มี)  

จ่ายตามจริง  

12. คา่ใช้จ่ายในการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ จ่ายตามจริง  

13. คา่เบี �ยประกนัภยั จ่ายตามจริง  

14. ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่า
ตรวจสอบอาคาร คา่ใช้จ่ายในการจดัทํารายงาน หรือบทวิจยั 

จ่ายตามจริง  

15. คา่ใช้จ่ายในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์และ ค่าใช้จ่ายในจดัทํา จดัพิมพ์ 
ค่าแปลและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนงัสือ
เชิญประชุม รายงานการประชุม รายงานประจําปี หนังสือบอกกล่าว 
หนงัสือตอบโต้เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ และข้อมูลหรือเอกสารอื�นใดที�
ต้องจัดทําขึ �นให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาด
หลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง ผา่นทางช่องทางตา่ง ๆ ถึงผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึง
สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ และการลงประกาศหนงัสอืพิมพ์ 

จ่ายตามจริง  

16. ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทรัสต์ 
ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื�น  ๆ  ที� เกี� ยวข้องกับการจัด ทําทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

จ่ายตามจริง  

17. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ การเพิ�มทนุ และ/หรือ ลดทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า
อากรแสตมป์ ค่าบริการที�นายทะเบียนเรียกเก็บ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าส่งข้อความ หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์อื�นใดถึงผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และการจัดทํารายงานและการดําเนินการติดตามการจ่าย
สทิธิประโยชน์และการจ่ายเงินคืนทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และคา่ใช้จ่าย
ที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานข้างต้น เป็นต้น 

จ่ายตามจริง  

18. ค่าใช้จ่ายอนัเกี�ยวเนื�องกบัการเปลี�ยนแปลงแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งท
รัสต์ และ/หรือ แบบแสดงรายการข้อมลู และ/หรือ ที�เกิดขึ �นจากการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

จ่ายตามจริง  
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท ี�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

เพดาน % ต่อปี หรือ
ภายหลังการทาํธุรกรรม

ในแต่ละครั 
ง  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ ิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี �ไม่รวมค่าที�
ปรึกษาในการดําเนินการดงักลา่ว 

19. ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที�เกี�ยวกับการดําเนินงานของกองทรัสต์และการ
บริหารทรัพย์สนิของกองทรัสต์ เช่น คา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจากการตดิตามทวง
ถามหรือการดําเนินการตามกฎหมายเพื�อการรับชําระหนี �ใด ๆ ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดี  ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของทรัสตีที�ฟ้องร้องให้ผู้ จัดการกองทรัสต์
ปฏิบตัิตามหน้าที� หรือเรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสียหายจากผู้จดัการ
กองทรัสต์เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั �งปวงหรือเมื�อได้รับคําสั�ง
จากสาํนกังาน ก.ล.ต.รวมถึงคา่ทีปรึกษาทางกฎหมายในการให้คําแนะนํา
ที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานของกองทรัสต์ การจดัเตรียมเอกสารและรายงาน
การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การจัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ข่าวของ
กองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ผา่นช่องทางตา่งๆ และระบบเผยแพร่ขา่ว
ของตลาดหลกัทรัพย์ การจดัเตรียมหนงัสอืบอกกลา่วทวงถามและเอกสาร
ทางกฎหมายต่าง ๆ ของกองทรัสต์ การจดัเตรียม แก้ไข เพิ�มเติมเอกสาร
และสญัญาต่างๆ ของกองทรัสต์รวมถึง สญัญาก่อตั �งทรัสต์และสญัญา
แตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นต้น 

จ่ายตามจริง  

20. คา่จดทะเบียนจํานอง ค่าจดทะเบียนปลอดจํานอง คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัการ
จดทะเบียนตา่งๆ กบัสํานกังานที�ดินที�เกี�ยวข้อง คา่ใช้จ่ายในด้านนิติกรรม 
คา่ใช้จ่ายในการแก้ไขสญัญา เป็นต้น 

จ่ายตามจริง  

21. ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกสําหรับความเสียหายที�เกิดขึ �นอัน
เนื�องมาจากการดําเนินงานของกองทรัสต์ ในส่วนที�เกินจากค่าสินไหม
ทดแทนที�กองทรัสต์ได้รับภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยั 

จ่ายตามจริง  

22. คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายในการเลกิกองทรัสต์หรือเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตีอนัประกอบด้วย 

 (1) คา่ตอบแทนผู้ ชําระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหวา่งการชําระ
บัญชีกองทรัสต์จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทรัสต์กับสํานักงาน 
ก.ล.ต. 

จ่ายตามจริง  

 (2) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ในการชําระบัญชี เลิก
กองทรัสต์หรือเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตี 

จ่ายตามจริง  

 (3) คา่ภาษี ค่าเบี �ยปรับ เงินเพิ�ม ค่าธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื�น ๆ 
อันเกี� ยวเนื�องกับทรัพย์สินของกองทรัสต์  การดําเนินงานของ

จ่ายตามจริง  
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท ี�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

เพดาน % ต่อปี หรือ
ภายหลังการทาํธุรกรรม

ในแต่ละครั 
ง  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ ิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

กองทรัสต์ รวมตลอดจนการบริหารทรัพย์สนิอื�นที�มิใช่ทรัพย์สนิหลกั 

 (4) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื�นๆ อนัเกี�ยวเนื�องกบัทรัพย์สนิของ
กองทรัสต์ และการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

จ่ายตามจริง  

 (5) ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์กองทรัสต์และค่า
เว็บไซต์ 

จ่ายตามจริง   

 (6) คา่ใช้จ่ายและค่าที�ปรึกษาในการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของ
ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ เช่า 

จ่ายตามจริง  

23. คา่ใช้จา่ยอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการระดมทนุ หรือการออกตราสารหนี � หรือการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิ 

 (1) คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน ตามที�จ่ายจริง แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ที�

จะลงทนุในทรัพย์สนิ
เพิ�มเติม 

 

 

 (2) ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาด้านการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เช่นกรณี
กองทรัสต์ลงทนุในตา่งประเทศ เป็นต้น 

ตามที�จ่ายจริง แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ที�

จะลงทนุในทรัพย์สนิ
เพิ�มเติม 

 

 

 (3) คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาอื�น ๆ จ่ายตามจริง  

 (4) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายในการประเมินคา่ทรัพย์สนิ  จ่ายตามจริง  

 (5) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่า
ตรวจสอบอาคาร ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางกฎหมาย คา่ธรรมเนียม
ผู้สอบบญัชี คา่ใช้จ่ายในการจดัทํารายงาน หรือบทวิจยั 

จ่ายตามจริง  

 (6) คา่ใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ในกรณีที�มีการระดมทุน
หรือการออกตราสารหนี � 

ตามที�จ่ายจริง แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 0.50 ของมลูคา่

ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัสิ �นปี
บญัชีก่อนหน้า  

 

 

 (7) ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และค่าธรรมเนียมการ
สนบัสนนุการขายหนว่ยทรัสต์ 

ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของ
มลูคา่หนว่ยทรัสต์ที�เสนอ

ขาย 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท ี�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

เพดาน % ต่อปี หรือ
ภายหลังการทาํธุรกรรม

ในแต่ละครั 
ง  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ ิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

 (8) ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องในการจดัตั �งกองทรัสต์ 
เช่นคา่ธรรมเนียมการขออนญุาตเสนอขายหนว่ยทรัสต์ คา่ธรรมเนียม
การยื� น แบ บแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยท รัส ต์ 
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
คา่ใช้จ่ายในจดัทําและจดัพิมพ์แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ หนังสือชี �ชวน และค่าใช้จ่ายในการเตรียมและจัดทํา
เอกสารสญัญา เป็นต้น 

จ่ายตามจริง  
 

 

 (9) คา่ธรรมเนียมตวัแทนหรือนายหน้า (Agent or Property Broker) (ถ้า
มี) ในการซื �อ จัดหา จําหน่าย  หรือโอนสิทธิในทรัพย์สินใด ๆ ของ
กองทรัสต์  

จ่ายตามจริง แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่

ทรัพย์สนิ 
 

 

 (10) คา่ธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพื�อการจดัหา ได้มา จําหน่าย จ่าย โอน
ทรัพย์สิน หลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย 
หรือ โอนสทิธิx คา่ธรรมเนียมการโอน เป็นต้น 

จ่ายตามจริง  

 (11) คา่ภาษีหรือคา่ธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที�เกี�ยวกบัการซื �อขาย
หลกัทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื�นของกองทรัสต์ เช่น ค่า
นายหน้าซื �อขายหลักทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์ 
คา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการซื �อหรือขายอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายใน
การโอนหลกัทรัพย์ หรืออสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

จ่ายตามจริง  

 (12) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื �อหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ค่าใช้จ่าย
ห รือค่าธรรม เนียม ที� เกี� ยวข้องกับ การคืน เงิน ค่าจองซื �อ  เช่น 
คา่ธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ 
คา่โทรสาร เป็นต้น 

จ่ายตามจริง  

 (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ ใบจองซื �อหน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ 
ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี และแบบฟอร์มอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับ
กองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

จ่ายตามจริง  

 


