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ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 

สรุปสาระส าคัญของสัญญากอ่ตั้งทรัสต ์(และทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ) 

หัวข้อ รายละเอียด 

คู่สัญญา 1. บรษิัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จ ำกดั (“ผู้ก่อตั้งทรัสต”์ และ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) 
2. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ไทยพำณิชย ์จ ำกดั (“ทรัสตี”) 

ลักษณะของกองทรัสต ์
และกลไกการบริหาร 

1. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPN Retail Growth 
Leasehold REIT หรือ CPNREIT) เป็นทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรพัยต์ำม 
พ.ร.บ. ทรสัต ์ซึ่งเกิดจำกกำรแปลงสภำพจำกกองทนุรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์CPN รีเทล 
โกรท (CPN Retail Growth Leasehold Property Fund หรือ CPNRF) และก่อตัง้ขึน้ดว้ยผลของ
สญัญำก่อตัง้ทรสัต ์ทัง้นี ้กำรก่อตัง้กองทรสัตม์ีผลสมบูรณเ์มื่อผูก้่อตัง้ทรสัตไ์ดก้่อสิทธิและหนำ้ที่
ในทำงทรพัยสิ์นใหแ้ก่ทรสัตีดว้ยกำรเขำ้ท ำสัญญำที่มีข้อผูกพันว่ำผูก้่อตัง้ทรัสตจ์ะด ำเนินกำร
เพื่อใหก้องทรสัตไ์ดม้ำซึ่งทรพัยสิ์นและภำระของกองทุนรวมอสงัหำริมทรพัยท์ี่แปลงสภำพ โดย
แลกกบักำรท่ีกองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยด์งักล่ำวจะไดร้บัหน่วยทรสัตท์ี่ออกใหม่ของกองทรสัต  ์

2. กองทรัสตไ์ม่มีสถำนะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรัพยสิ์นที่อยู่ในชื่อและอ ำนำจกำรจัดกำร
ของทรสัตี 

3. กำรจดักำรกองทรสัตจ์ะกระท ำโดยทรสัตีและผู้จดักำรกองทรสัตท์ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกทรสัตีซึ่ง
ไดร้บักำรแต่งตัง้ตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์โดยมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่
ปรำกฏในรำยกำรเก่ียวกับอ ำนำจหน้ำที่ของทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต ์ในกำรนี ้ผู้จัดกำร
กองทรสัตม์ีอ  ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบหลกัที่เก่ียวขอ้งกบักำรดูแลจดักำรกองทรสัต ์ซึ่ง
รวมถึงกำรลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์และทรสัตีมีอ  ำนำจ หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ
หลกัในกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของผูจ้ดักำรกองทรสัต ์และผูร้บัมอบหมำยรำยอื่น (ถำ้มี) 
ใหเ้ป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ ทรสัตแ์ละตำมกฎหมำยหลกัทรพัย ์ตลอดจนกำรเก็บรกัษำทรพัยสิ์น
ของกองทรสัต ์ทัง้นี ้กำรจดักำรลงทุนในทรพัยสิ์นอื่นที่มิใช่ทรพัยสิ์นหลกัจะด ำเนินกำรโดยทรสัตี 
โดยจะเป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นสญัญำก่อตัง้ ทรสัตแ์ละสญัญำอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

4. ผูจ้ัดกำรกองทรสัตแ์ละทรสัตีจะปฏิบัติหนำ้ที่ในฐำนะที่ เป็นผูท้ี่มีวิชำชีพซึ่งไดร้บัควำมไวว้ำงใจ 
ดว้ยควำมระมัดระวัง ซื่อสัตยส์ุจริต เพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสตโ์ดยรวม และ
เป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ผูกพนัที่ไดใ้หไ้วเ้พิ่มเติมใน
เอกสำรที่เปิดเผยเพื่อประโยชนใ์นกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูล้งทุน (ถำ้มี) และ/
หรือมติที่ประชมุของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ชื่อ อายุ ประเภท ชื่อกองทรสัต ์ 
(ภำษำไทย) 

: ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์CPN รีเทล  โกรท  

ชื่อกองทรสัต ์ 
(ภำษำองักฤษ) 

: CPN Retail Growth Leasehold REIT  

ชื่อย่อ : CPNREIT 
อำย ุ : ไม่มีก ำหนดอำย ุ
ประเภท : ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์ 
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วันทีก่อ่ตั้งกองทรัสต ์
และสัญญาก่อตั้งทรัสต์
มีผลสมบูรณ ์

กำรก่อตัง้กองทรสัตม์ีผลสมบรูณเ์มื่อผูก้่อตัง้ทรสัตไ์ดก้่อสิทธิและหนำ้ที่ในทำงทรพัยสิ์นใหแ้ก่ทรสัตีดว้ย
กำรเขำ้ท ำสัญญำที่มีขอ้ผูกพันว่ำผูก้่อตัง้ทรสัตจ์ะด ำเนินกำรเพื่อใหก้องทรสัตไ์ดม้ำซึ่งทรพัยสิ์นและ
ภำระของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพยท์ี่แปลงสภำพ โดยแลกกับกำรที่ กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
ดงักล่ำวจะไดร้บัหน่วยทรสัตท์ี่ออกใหม่ของกองทรสัต ์

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์ 1. กำรเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตม์ิไดก้่อใหเ้กิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของตัวกำรตัวแทนระหว่ำงผู้ถือ
หน่วยทรสัตก์ับทรสัตี และมิไดก้่อใหเ้กิดนิติสมัพนัธใ์นลกัษณะของกำรเป็นหุน้ส่วนหรือลกัษณะ
อื่น ๆ ระหว่ำงผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยกนั  

2. กำรเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตม์ิไดท้  ำใหบ้คุคลดงักล่ำวมีควำมรบัผิดในกรณีที่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต์
ไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหนีใ้หแ้ก่ทรสัตี ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์หรือเจำ้หนีข้องกองทรสัต ์โดยทรสัตี 
ผูจ้ัดกำรกองทรสัต ์และเจำ้หนีข้องกองทรสัตจ์ะบังคับช ำระหนีไ้ดจ้ำกทรพัยสิ์นของกองทรสัต์
เท่ำนัน้  

3. ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิเรียกใหก้องทรสัตช์ ำระประโยชนต์อบแทนไดไ้ม่เกินไปกว่ำเงินก ำไรหลัง
หักค่ำส ำรองต่ำง ๆ และสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำจ ำนวนทุนของกองทรัสตท์ี่
ปรับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหน่วยทรัสต์ ทั้งนี ้ ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของ
หน่วยทรสัต ์สิทธิในกำรรบัประโยชนต์อบแทนหรือรบัคืนเงินทุนของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละชนิด
ตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยทรสัตช์นิดนัน้ ๆ ดว้ย 

4. ไม่ว่ำในกรณีใด มิใหต้ีควำมสญัญำก่อตัง้ทรสัตไ์ปในทำงที่ก่อใหเ้กิดผลขดัหรือแยง้กบัขอ้ก ำหนด
ในขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขำ้งตน้ 

5. กำรเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ท ำใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตม์ีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิเรียกรอ้งเหนือทรพัยสิ์น
ของกองทรสัตโ์ดยเด็ดขำดแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่ว่ำส่วนหนึ่งส่วนใด และผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่มีสิทธิ
เรียกรอ้งใหโ้อนทรพัยสิ์นของกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ำจมีสิทธิ
ติดตำมเอำทรัพยสิ์นของกองทรัสตค์ืนจำกบุคคลภำยนอกได้หำกทรัสตี และ/หรือผู้จัดกำร
กองทรสัตจ์ดักำรกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดในสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์หรือตำม พ.ร.บ. ทรสัต ์
อันเป็นผลให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ถูกจ ำหน่ำยจ่ำยโอนไปยังบุคคลภำยนอก ทั้งนี ้ ตำม
หลกัเกณฑท์ี่ พ.ร.บ. ทรสัต ์ก ำหนด 

6. ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิไดร้บัเงินคนืทนุ ประโยชนต์อบแทน หรือทรพัยสิ์นอื่น ๆ ในกำรคืนทนุเมื่อ
เลิกกองทรสัตต์ำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีระบไุวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์ โดยทรสัตีหรือผูท้  ำหนำ้ที่
แทนทรสัตี หรือผูท้ี่รบัมอบหมำยจำกทรสัตีหรือผูท้  ำหนำ้ที่แทนทรสัตี (แลว้แตก่รณี) จะด ำเนินกำร
แจกจำ่ยเงินคืนทนุ ประโยชนต์อบแทน หรือทรพัยสิ์นอื่น ๆ ในกำรคืนทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์
เมื่อเลิกกองทรสัต ์ ทัง้นี ้ ไม่วำ่ในกรณีใด ๆ ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิเรียกใหค้ืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไป
กว่ำจ ำนวนทนุของกองทรสัตท์ี่ปรบัปรุงดว้ยสว่นเกินหรือส่วนต ่ำกว่ำมลูคำ่หน่วยทรสัต ์

7. ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคืนเมื่อมีกำรลดทนุช ำระแลว้ของกองทรสัตต์ำมหลกัเกณฑท์ี่
ก ำหนดในขอ้ 5 ของสญัญำ 

8. ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ำมำรถน ำหน่วยทรสัตไ์ปจ ำน ำไดต้ำมกฎหมำย และด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์
และวิธีกำรท่ีทรสัตี และ/หรือนำยทะเบียนหน่วยทรสัตก์ ำหนด 
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9. ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิโอนหน่วยทรสัตไ์ด ้แต่ทัง้นีจ้ะตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ไดก้ ำหนดไวใ้น
สญัญำ 

10. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ตำมหลกัเกณฑท์ี่ไดก้ ำหนดไวใ้นสญัญำ 

11. ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ตอ้งรบัผิดต่อผูจ้ดักำรกองทรสัตห์รือทรสัตีในกำรช ำระเงินอื่นใดเพิ่มเติมใหแ้ก่
กองทรสัต ์หลงัจำกที่ไดช้ ำระเงินค่ำหน่วยทรสัตค์รบถว้นแลว้ และผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่มีควำมรบั
ผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกส ำหรบัหน่วยทรสัตท์ี่ถือนัน้ 

ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
กองทรัสตแ์ละนโยบาย
ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
กองทรัสต ์

กำรลงทนุของกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในประกำศที่ ทจ. 49/2555 และประกำศอื่น
ใดที่เก่ียวขอ้ง และที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม รวมทัง้ตำมที่ก ำหนดในสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์โดยกองทรสัตจ์ะ
มุ่งเน้นกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ รวมทั้งสิทธิกำรเช่ำช่วง
อสังหำริมทรพัยท์ี่มีคุณภำพสูง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอสังหำริมทรพัยป์ระเภทศูนยก์ำรคำ้ รวมทั้งกำร
ลงทุนในอสังหำริมทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ที่มีควำมเก่ียวขอ้งหรือส่งเสริมประโยชนก์ับอสังหำริมทรพัย์
ประเภทศูนยก์ำรคำ้ อำทิ ทรพัยสิ์นเพื่อกำรพำณิชย ์อำคำรส ำนักงำน โรงแรม และเซอรว์ิสอะพำรต์
เมนต ์เป็นตน้ เพื่อเป็นทรพัยสิ์นหลักของกองทรสัต ์โดยกำรซือ้ และ/หรือเช่ำ และ/หรือเช่ำช่วง และ/
หรือรบัโอนสิทธิกำรเช่ำ และ/หรือสิทธิกำรเช่ำช่วงทรพัยสิ์นหลกั และโดยมุ่งเนน้กำรจดัหำผลประโยชน์
ในรูปของรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำร หรือรำยไดอ้ื่นใดในท ำนองเดียวกัน ตลอดจนท ำกำรปรบัปรุง 
เปล่ียนแปลง พฒันำศกัยภำพ พฒันำ และ/หรือจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นต่ำง ๆ เพื่อมุ่งก่อใหเ้กิดรำยไดแ้ละ
ผลตอบแทนแก่กองทรสัตเ์พื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว อีกทัง้กองทรสัต์
มีจดุมุ่งหมำยที่จะลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมเพื่อกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของฐำนรำยไดข้องกองทรสัต ์
และเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงผ่ำนกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยห์ลำยแห่งในท ำเลที่แตกต่ำงกัน  
รวมถึงกำรลงทนุในทรพัยสิ์นอื่น และ/หรือหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรือกำรหำดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตำมที่
กฎหมำยหลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก ำหนด 

การได้มาซ่ึงทรัพย์สิน
หลักและอุปกรณ ์(ถ้าม)ี 

กองทรสัตจ์ะมีกำรลงทนุโดยทำงตรงและโดยทำงออ้ม โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
1. กำรลงทนุโดยทำงตรง ซึ่งเป็นกำรลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

1.1 กองทรสัตจ์ะลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือไดม้ำซึ่งกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ทัง้นี ้ใน
กรณีที่เป็นกำรไดม้ำซึ่งสิทธิครอบครองตอ้งเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้
1.1.1 เป็นกำรไดม้ำซึ่งอสงัหำรมิทรพัยท์ี่มีกำรออก น.ส. 3 ก. 
1.1.2 เป็นกำรไดม้ำซึ่งสิทธิกำรเช่ำ และ/หรือสิทธิกำรเช่ำช่วงในอสังหำริมทรพัยท์ี่มี

กำรออกตรำสำรแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ่ง ใน
กรณีที่กองทรสัตล์งทุนในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยท์ี่มีลักษณะเป็นกำรเช่ำ
ช่วง ผู้จัดกำรกองทรัสตจ์ะตอ้งจัดให้มีมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงหรือกำร
เยียวยำควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้จำกกำรผิดสัญญำเช่ำหรือกำรไม่สำมำรถ
บงัคบัตำมสิทธิในสญัญำเช่ำ 

1.2 อสังหำริมทรัพยท์ี่ไดม้ำตอ้งไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพำทใด ๆ เว้นแต่
ผูจ้ดักำรกองทรสัตแ์ละทรสัตีไดพ้ิจำรณำโดยมีควำมเห็นเป็นลำยลกัษณอ์กัษรว่ำ กำรอยู่
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ภำยใตบ้ังคับแห่งทรพัยสิทธิหรือกำรมีข้อพิพำทนั้นไม่กระทบต่อกำรหำประโยชน์จำก
อสงัหำริมทรพัยด์งักล่ำวอย่ำงมีนยัส ำคญั และเงื่อนไขกำรไดม้ำซึ่งอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ยงั
เป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม  

1.3 กำรท ำสญัญำเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งอสงัหำริมทรพัยต์อ้งไม่มีขอ้ตกลงหรือขอ้ผกูพนัใด ๆ ที่อำจมี
ผลใหก้องทรสัตไ์ม่สำมำรถจ ำหน่ำยอสังหำริมทรพัยใ์นรำคำยุติธรรม  (ในขณะที่มีกำร
จ ำหน่ำย) เช่น ขอ้ตกลงที่ใหสิ้ทธิแก่คู่สญัญำในกำรซือ้อสงัหำริมทรพัยข์องกองทรสัตไ์ด้
ก่อนบุคคลอื่น โดยมีกำรก ำหนดรำคำไว้แน่นอนล่วงหน้ำ เป็นต้น หรืออำจมีผลให้
กองทรสัตม์ีหนำ้ที่มำกกว่ำหนำ้ที่ปกติที่ผูเ้ช่ำพึงมีเมื่อสญัญำเช่ำสิน้สดุลง  

1.4 อสังหำริมทรพัยท์ี่ไดม้ำตอ้งพรอ้มจะน ำไปจดัหำประโยชนค์ิดเป็นมูลค่ำรวมกันไม่นอ้ย
กว่ำรอ้ยละ 75 ของมลูค่ำหน่วยทรสัตท์ี่ขออนุญำตเสนอขำยรวมทัง้จ ำนวนเงินกูย้ืม (ถำ้
มี) 
ทั้งนี  ้กองทรสัตอ์ำจลงทุนในโครงกำรที่ย ังก่อสรำ้งไม่แลว้เสร็จได ้โดยมูลค่ำของเงิน
ลงทนุท่ีจะท ำใหไ้ดม้ำและใชพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัยใ์หแ้ลว้เสรจ็เพื่อน ำไปจดัหำประโยชน ์
ต้องไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภำยหลังกำรเสนอขำย
หน่วยทรสัต)์ และตอ้งแสดงไดว้่ำจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อกำรพฒันำดงักล่ำว  
โดยไม่กระทบกับควำมอยู่รอดของกองทรสัตด์ว้ย  

1.5 ผูจ้ัดกำรกองทรสัตต์อ้งด ำเนินกำรใหม้ีกำรประเมินมลูค่ำอสังหำริมทรพัยท์ี่ประสงคจ์ะ
ลงทุน โดยจะตอ้งเป็นกำรประเมินมลูค่ำอย่ำงเต็มรูปแบบที่มีกำรตรวจสอบเอกสำรสิทธิ
และเป็นไปเพื่อวตัถปุระสงคส์ำธำรณะในกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทนุ เป็นเวลำไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนัยื่นค ำขออนุญำตเสนอขำยหน่วยทรสัต ์โดยผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นอย่ำง
นอ้ย 2 รำยที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตแ์ละที่ปรกึษำทำงกำรเงินที่ร่วมจดัท ำค ำขออนุญำตเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ (ถ้ำมี) พิจำรณำว่ำมีควำมเหมำะสมและสำมำรถประเมินมูลค่ำ
ทรพัยสิ์นใหส้ะทอ้นมลูค่ำที่แทจ้รงิไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถือเพียงพอ และมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้
1.5.1 ตอ้งเป็นผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 
1.5.2 ในกรณีที่อสงัหำรมิทรพัยท์ี่จะลงทนุอยู่ในต่ำงประเทศ ผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยสิ์น

อำจเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อของบุคคลซึ่งทำงกำรหรือหน่วยงำนก ำกับ
ดูแลของประเทศอนัเป็นที่ตัง้ของอสังหำริมทรพัยก์ ำหนดใหส้ำมำรถท ำหนำ้ที่
ประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรพัยน์ั้น ๆ ได ้ทั้งนี ้ในกรณีที่ไม่ปรำกฏบญัชีรำยชื่อ
ดงักล่ำว ผูท้ี่ท  ำหนำ้ที่ประเมินมูลค่ำทรพัยสิ์นตอ้งเขำ้ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้
(ก) เป็นผูป้ระกอบวิชำชีพเก่ียวกับกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์น ซึ่งมีผลงำน

เ ป ็นที ่ย อม ร บั อย ่ำ ง แพ ร ่ห ล ำ ย ในป ร ะ เทศอ นั เ ป ็นที ่ตั ง้ ข อ ง
อสงัหำริมทรพัยน์ัน้ 

(ข) เป็นบุคคลที่มีมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนและระบบงำนในกำรประเมิน
มลูค่ำทรพัยสิ์นที่เป็นสำกล 
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(ค) เป็นผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยส์ินที่มีเครือข่ำยกวำ้งขวำงในระดบัสำกล 
(International Firm) 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑใ์นขอ้ 1.5 นีไ้ม่ใชก้ับกรณีที่เป็นอสงัหำริมทรพัยท์ี่รบัโอนมำจำกกองทุน
รวมอสงัหำริมทรพัยท์ี่แปลงสภำพ และอสงัหำริมทรพัยน์ัน้ไดผ้่ำนกำรประเมินมลูค่ำ
โดยชอบตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในประกำศที่  ทจ. 34/2559 แลว้ดว้ย 

1.6 อสงัหำรมิทรพัยท์ี่ไดม้ำตอ้งมีมลูค่ำรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำ 500,000,000 บำท ทัง้นี ้ในกรณีที่
จ  ำนวนเงินที่ไดจ้ำกกำรระดมทุนผ่ำนกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัต์นอ้ยกว่ำมลูค่ำ
อสงัหำริมทรพัยท์ี่ประสงคจ์ะลงทุน ผูจ้ดักำรกองทรสัตต์อ้งแสดงไดว้่ำมีแหล่งเงินทุนอื่น
เพียงพอท่ีจะท ำใหไ้ดม้ำซึ่งอสงัหำรมิทรพัยด์งักล่ำว 

นอกจำกนี ้ในกำรไดม้ำซึ่งทรพัยสิ์นหลกัและอปุกรณด์งักล่ำว กองทรสัตจ์ะด ำเนินกำรตำมวธีิกำร
ที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์

2. กำรลงทนุโดยทำงออ้ม ซึ่งเป็นกำรลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตผ่์ำนกำรถือหุน้ในบริษัทที่
จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อด ำเนินกำรในลกัษณะเดียวกันกับกองทรสัตต์ำมประกำศที่ ทจ. 
49/2555 โดยกำรลงทนุดงักล่ำวเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
2.1 กองทรสัตต์อ้งถือหุน้ในบริษัทด ังกล่ำวไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 99 ของจ ำนวนหุน้ที่

จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 99 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทนั้น 

2.2 กองทรสัตอ์ำจใหกู้ย้ืมเงินแก่บริษัทตำมขอ้  2.1 ผ่ำนกำรถือตรำสำรหนี ้หรือกำรเขำ้
ท ำสัญญำที่มีลักษณะเป็นกำรใหกู้ย้ืมเงิน โดยใหถ้ือว่ำกำรใหบ้ริษัทดังกล่ำวกู้ยืมเงิน
เป็นกำรลงทุนในทรพัยสิ์นหลักโดยทำงออ้มดว้ย 

2.3 ตอ้งมีกำรประเมินมูลค่ำตำมหลักเกณฑด์ังต่อไปนี ้ 
2.3.1 มีกำรประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรพัยท์ี่กองทรสัตล์งทุนโดยทำงออ้ม  ทั้งในชั้น

ของกองทรสัตแ์ละในชั้นของบริษัทที่กองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหุน้  ดังนี ้
(ก) กำรประเมินมูลค่ำในชั้นของกองทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑต์ำมที่

ก ำหนดไวใ้นขอ้ 1.5 ขำ้งตน้ โดยใหค้  ำนึงสดัส่วนกำรถือหุน้ของกองทรสัต ์
ภำระภำษีของบริษัทที่กองทร ัสตเ์ป็นผูถ้ือหุ ้น และปัจจ ัยอื ่นที่อำจมี
ผลกระทบต่อรำคำอสังหำริมทรัพยท์ี่กองทรสัตล์งทุนโดยทำงออ้ม  ใน
กรณีที่กำรลงทุนโดยทำงออ้มดงักล่ำวมีกำรถือหุน้ในบริษัทเป็นทอด ๆ กำร
ประเมินมูลค่ำในชั้นของกองทรัสตต์อ้งค ำนึงถึงปัจจัยตำมวรรคหนึ่งของ
บรษิัทในทกุชัน้ดว้ย 

(ข) กำรประเมินมูลค่ำในชั้นของบริษัท จะประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ที่
บรษิัทดงักล่ำวไดล้งทนุไวต้ำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1.5 โดยอนโุลม 

2.3.2 มีกำรประเมินมูลค่ำทรพัยส์ินอื่นที่บริษัทที่กองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหุน้ไดล้งทุนไว้
ตำมหลักเกณฑด์ังนี  ้
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(ก) ใชม้ลูค่ำยุติธรรมตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกับกำรก ำหนดมลูค่ำยุติธรรม
ของเงินลงทุนที่ออกโดยสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนโดยอนุโลม  

(ข) ในกรณีที่หลกัเกณฑต์ำม (ก) ไม่รองรบักำรก ำหนดมลูค่ำยุติธรรมของ
ทรพัยสิ์นใด ใหใ้ชม้ลูค่ำที่เป็นไปตำมหลกัวิชำกำรอนัเป็นที่ยอมรบัหรือ
มำตรฐำนสำกล 

2.3.3 ในกรณีที่กองทรสัตม์ีกำรลงทุนในตรำสำรหนีห้รือสัญญำที่ถือเป็นกำรลงทุน
โดยทำงออ้ม ตอ้งมีกำรประเมินมูลค่ำตรำสำรหรือสัญญำดังกล่ำวตำม
หลักเกณฑใ์นขอ้นีด้ว้ย 

2.3.4     ในกรณีที่กองทรัสตม์ีกำรลงทุนในทรัพยสิ์นหลักโดยทำงออ้มผ่ำนกำรลงทุน
ในทรสัตอ์ื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อกำรลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์จะ
จัดให้มีกำรประเมินมูลค่ำตำมหลักเกณฑ์ใน 2.3.1, 2.3.2 และ 2.3.3 โดย
อนโุลม 

3. กองทรัสต์อำจได้มำซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกจำกทรัพย์สินหลัก  โดยกำรลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่
กองทรสัตส์ำมำรถลงทนุในหรือมีไวไ้ดต้ำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ 

4. กองทรสัตต์อ้งไม่เขำ้ท ำสญัญำกำรลงทุนในทรพัยสิ์นหลกักับบุคคลที่มีลกัษณะดงัต่อไปนี ้หำก
บุคคลนั้นเองหรือบุคคลอื่นที่บุคคลดงักล่ำวควบคุมไดจ้ะมีส่วนเก่ียวขอ้งกับกำรบริหำรจดักำร
กองทรสัต ์เวน้แต่บคุคลดงักล่ำวเป็นบรษิัทท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
ใหพ้ิจำรณำกำรมีลกัษณะตำมที่ก ำหนดในขอ้ 4.1.1  
4.1 ภำยในระยะเวลำ 5 ปี ก่อนวันยื่นค ำขออนุญำตเสนอขำยหน่วยทรัสต ์บุคคลดังกล่ำว

ตอ้งไม่มีลักษณะดังต่อไปนี  ้
4.1.1 เคยมีประวัติฝ่ำฝืนหลักเกณฑห์รือเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรพัย์

ในเรื่องที่มีนัยส ำคัญ 
4.1.2 เคยถูกส ำนักงำน ก.ล.ต. ปฏิเสธค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ที่ออกเนื่องจำก

มีเหตุที่มีนัยส ำคัญอันควรสงสัยเก่ียวกับกลไกกำร บริหำรจัดกำรในลักษณะ
ดังต่อไปนี ้
(ก) อำจไม่สำมำรถปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้ไดอ้ย่ำงเป็นธรรม โดยอำจมีกำรเอือ้

ประโยชนใ์หแ้ก่ผูถ้ือหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะท ำใหไ้ดเ้ปรียบผูถ้ือหุน้
รำยอื่นหรือไดป้ระโยชนม์ำกกว่ำผูถื้อหุน้รำยอื่นโดยไม่สมควร  

(ข) อำจไม่สำมำรถรกัษำสิทธิของผูถื้อหุน้ไดโ้ดยท ำใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง
ไดร้บัประโยชนท์ำงกำรเงินนอกเหนือจำกที่พึงได้ตำมปกติ หรือโดยท ำ
ใหบ้ริษัทเสียประโยชนท์ี่พึงไดร้บั 

4.1.3 เคยถูกส ำนักงำน ก.ล.ต. ปฏิเสธค ำขออนุญำตเสนอขำยหลักทรพัยท์ี่ออก
ใหม่ เนื่องจำกมีเหตุที่ท  ำใหส้งสัยเกี่ยวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อประชำชนที่
ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อกำรตัดสินใจลงทุน หรือท ำใหผู้ล้งทุนส ำคัญผิด  
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ซึ่งมีลักษณะเป็นกำรปกปิดหรืออ ำพรำง หรือสรำ้งขอ้มูลที่อำจไม่มีอยู่จริงใน
รำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรที่มีนัยส ำคัญ 

4.1.4 เคยถอนค ำขออนุญำตเสนอขำยหลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ โดยไม่มีกำรชีแ้จง
เหตุสงสัยตำมขอ้ 4.1.2 หรือขอ้ 4.1.3 ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือโดยมีกำร
ชีแ้จงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เท็จจริงหรือเหตุผลอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะหักลำ้งขอ้
สงสัยในเหตุตำมขอ้ 4.1.2 หรือขอ้ 4.1.3 นั้น 

4.2 ภำยในระยะเวลำ 10 ปี ก่อนวันยื่นค ำขออนุญำตเสนอขำยหน่วยทรสัต์บุคคลดังกล่ำว
เคยตอ้งค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้ลงโทษในควำมผิดเกี่ยวกับทรพัย ์ เฉพำะในมูลเหตุ
เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ท  ำให้
เกิดควำมเสียหำยในวงกวำ้ง ทั้งนี ้ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ  

4.3 อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวโทษหรือถูกด ำเนินคดีในควำมผิดเกี่ยวกับทรพัยโ์ดยหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง เฉพำะในมูลเหตุเนื่องจำกกำรด ำเนินงำนที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง 
หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ท  ำใหเ้กิดควำมเสียหำยในวงกวำ้ง  ทั้งนี ้ไม่ว่ำตำมกฎหมำย
ไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 

4.4 เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นกำรจัดรูปแบบเพื่อใหบุ้คคลที่มีลักษณะตำมขอ้  
4.1 ขอ้ 4.2 หรือขอ้ 4.3 หลีกเลี่ยงมิใหส้ ำนักงำน ก.ล.ต. ใชห้ลักเกณฑก์ำรพิจำรณำ
ตำมขอ้ 4.1 ขอ้ 4.2 หรือขอ้ 4.3 กับบุคคลที่มีลักษณะดังกล่ำวนั้น 

วิ ธี ก า ร ไ ด้ ม า ซ่ึ ง
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก แ ล ะ
อุปกรณ ์(ถ้าม)ี 

ก่อนกำรไดม้ำซึ่งทรพัยสิ์นหลกัแต่ละครัง้ ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี  ้
1. ตรวจสอบหรือสอบทำน (Due Diligence) ขอ้มลูและสญัญำต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นหลกั

และอปุกรณ ์(ถำ้มี) เช่น ขอ้มลูดำ้นกำรเงินและกฎหมำย เป็นตน้ เพื่อประกอบกำรตดัสินใจลงทนุ
และกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ถูกตอ้ง โดยในกรณีที่เจำ้ของ ผูใ้หเ้ช่ำ ผูโ้อนสิทธิกำรเช่ำหรือผูโ้อนสิทธิ
กำรเช่ำช่วงอสงัหำรมิทรพัยเ์ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะ
จดัใหม้ีที่ปรกึษำทำงกำรเงินใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรวิเครำะหข์อ้มลูดงักล่ำวดว้ย 
1.1  ประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นหลกัอย่ำงนอ้ยตำมที่ก ำหนดในสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์
1.2 ในกรณีที่กองทรสัตจ์ะลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยใ์นลกัษณะที่เป็นกำรเช่ำช่วง 

จะตอ้งจัดใหม้ีมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงหรือกำรเยียวยำควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้
จำกกำรผิดสญัญำเช่ำ หรือกำรไม่สำมำรถบงัคบัตำมสิทธิในสญัญำเช่ำ  

2. กำรไดม้ำซึ่งทรพัยสิ์นหลกัเพิ่มเติม ตอ้งมีเงื่อนไขต่อไปนี ้
2.1 ในดำ้นสำระของรำยกำร เป็นธุรกรรมที่เขำ้ลกัษณะดงัต่อไปนี ้

2.1.1 เป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันีแ้ละกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 
2.1.2 เป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกองทรสัต ์
2.1.3 สมเหตสุมผลและใชร้ำคำที่เป็นธรรม 
2.1.4 ค่ำใชจ้่ำยในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมที่เรียกเก็บจำกกองทรสัต์ (ถำ้มี) อยู่ในอัตรำที่

เป็นธรรมและเหมำะสม 
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2.1.5 ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในกำรเขำ้ท ำธุรกรรม ไม่มีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจเขำ้
ท ำธุรกรรมนัน้ 

2.2 ในดำ้นระบบในกำรอนมุตัิ ผูจ้ดักำรกองทรสัตต์อ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้
2.2.1 ขอควำมเห็นชอบจำกทรสัตีว่ำเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตำมสญัญำกอ่ตัง้ ทรสัตแ์ละ

กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งแลว้ 
2.2.2 ในกรณีที่เป็นกำรไดม้ำซึ่งทรพัยสิ์นหลักที่มีมูลค่ำตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของมูลค่ำ

ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึน้ไป ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของ
ผูจ้ดักำรกองทรสัตด์ว้ย 

2.2.3 ในกรณีที่เป็นกำรไดม้ำซึ่งทรพัยสิ์นหลักที่มีมูลค่ำตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของมูลค่ำ
ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต์ ตอ้งไดร้ับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัตด์ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3/4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มำ
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

กำรค ำนวณมลูค่ำของทรพัยสิ์นหลกัในขอ้นี ้ ใหค้  ำนวณตำมมลูค่ำกำรไดม้ำซึ่งทรพัยสิ์น
ทั้งหมดของแต่ละโครงกำรที่ท  ำให้กองทรัสตพ์รอ้มจะหำรำยได ้ซึ่งรวมถึงทรัพยสิ์นที่
เก่ียวเนื่องกบัโครงกำรนัน้ดว้ย 

2.3 กระบวนกำรขอควำมเห็นชอบจำกทรัสตี หรือกำรขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ผูจ้ดักำรกองทรสัตแ์ละทรสัตีมีหนำ้ที่ดงัต่อไปนี ้
2.3.1 ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมเอกสำรขอควำมเห็นชอบหรือ

หนังสือเชิญประชุม แลว้แต่กรณี โดยจะตอ้งแสดงควำมเห็นของตนเก่ียวกับ
ลักษณะธุรกรรมที่เป็นไปตำมข้อ 2.1 พรอ้มทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบที่
ชดัเจน 

2.3.2 ทรสัตีมีหนำ้ที่ในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อใหค้วำมเห็นเก่ียวกับ
ลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นว่ำเป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมำย
ที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ 

ก า ร จ า ห น่ า ย ไ ป ซ่ึ ง
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก แ ล ะ
อุปกรณ ์(ถ้าม)ี 

1. กองทรสัตอ์ำจจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัและอุปกรณ์ โดยกำรขำย และ/หรือโอนสิทธิกำรเช่ำ 
และ/หรือสิทธิกำรเช่ำช่วงอสงัหำริมทรพัย  ์ทัง้นี ้ในกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัและอุปกรณ์
ดงักล่ำว กองทรสัตจ์ะด ำเนินกำรตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัต  ์

2. กองทรสัตอ์ำจจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นอื่นนอกจำกทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัตล์งทนุในหรือมีไวไ้ด ้

วิธีในการจ าหน่ายไปซ่ึง
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก แ ล ะ
อุปกรณ ์(ถ้าม)ี 

1. ก่อนกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะจดัใหม้ีกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์น
หลกัอย่ำงนอ้ยตำมที่ก ำหนดในสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์

2. กำรจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั ตอ้งมีสำระส ำคญัเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
2.1 กำรจ ำหน่ำยไปจะกระท ำโดยเปิดเผย และมีสำระของรำยกำร มีระบบในกำรอนมุตัิ และมี

กระบวนกำรขอควำมเห็นชอบจำกทรสัตีหรือกำรขอมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตต์ำมที่
ก ำหนดในสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์

2.2 กำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นหลกัที่เขำ้ลกัษณะดงัต่อไปนี ้นอกจำกจะตอ้งเป็นไปตำมที่ก ำหนด
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ในข้อ 2.1 แล้ว จะต้องเป็นกรณีที่ เป็นเหตุจ ำเป็นและสมควร  โดยได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำร (Board of Directors) ของผูจ้ดักำรกองทรสัตด์ว้ย 
(ก) กำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินหลกัก่อนครบ 1 ปีนับแต่วันทีกองทรสัตไ์ดม้ำซึ่งทรพัยสิ์น

หลกันัน้ 
(ข) กำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัตไ์ดม้ำซึ่งกรรมสิทธ์ิ ใหแ้ก่เจำ้ของเดิม 

นโยบายการลงทุนใน
ทรัพยส์ินอื่น 

1. กองทรสัตอ์ำจมีกำรลงทนุในทรพัยสิ์นอื่น โดยจะตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
1.1 ประเภทของทรพัยสิ์นอื่นที่กองทรสัตจ์ะลงทนุ จะตอ้งเป็นไปตำมขอ้ 2 และขอ้ 3 ดำ้นล่ำง

นี ้
1.2 อตัรำส่วนกำรลงทนุในทรพัยสิ์นอื่นจะตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นประกำศ

ที่เก่ียวขอ้งกับอตัรำส่วนกำรลงทุนในทรพัยสิ์นของกองทุนรวมทั่วไปซึ่งออกตำม พ.ร.บ. 
หลกัทรพัย ์โดยอนโุลม  

1.3 ในกรณีที่ลกูหนีต้ำมตรำสำรที่กองทรสัตล์งทุนผิดนดัช ำระหนี ้หรือมีพฤติกำรณว์่ำจะไม่
สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้ผูจ้ัดกำรกองทรสัตจ์ะด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑใ์นเรื่องเดียวกันที่
ก ำหนดไวส้ ำหรบักองทนุรวมทั่วไปท่ีออกตำม พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์โดยอนโุลม  

2. ขอบเขตประเภททรพัยสิ์นอื่นที่กองทรสัตจ์ะลงทนุ 
2.1 พนัธบตัรรฐับำล 
2.2 ตั๋วเงินคลงั 
2.3 พันธบัตรหรือหุ้นกูท้ี่รัฐวิสำหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้เป็นผูอ้อก 

และมีกระทรวงกำรคลงัเป็นผูค้  ำ้ประกนัตน้เงินและดอกเบีย้เต็มจ ำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข 
2.4 เงินฝำกในธนำคำร หรือบรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศยั 
2.5 บตัรเงินฝำกที่ธนำคำรหรือบริษัทเงินทุนเป็นผูอ้อก โดยไม่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำย

ล่วงหนำ้แฝง 
2.6 ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญำใชเ้งินที่ธนำคำร บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์เป็น

ผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั หรือผูค้  ำ้ประกนั โดยไม่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้
แฝง ทัง้นี ้กำรรบัรอง รบัอำวลั หรือค ำ้ประกนั แลว้แต่กรณี ตำมขอ้นี ้ตอ้งเป็นกำรรบัรอง
ตลอดไป รบัอำวัลทั้งจ ำนวน หรือค ำ้ประกันตน้เงินและดอกเบีย้เต็มจ ำนวนอย่ำงไม่มี
เงื่อนไข 

2.7 หน่วยลงทุนหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรแห่งหนี ้ 
หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรแห่งหนีห้รือเงินฝำก  ทัง้นี ้ในกรณีที่
เป็นหน่วยลงทนุของต่ำงประเทศ ตอ้งเป็นไปตำมเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้
2.7.1 เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่อยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของ

หน่วยงำนก ำกับดูแลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมำชิก
ส ำ มั ญ ข อ ง  International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO) หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่มีกำรซือ้ขำยใน
ตลำดซือ้ขำยหลักทรพัยท์ี่เป็นสมำชิกของ World Federation of Exchanges 
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(WFE) 
2.7.2 กองทุนรวมต่ำงประเทศนั้นมีนโยบำยกำรลงทุนในทรพัยสิ์นประเภทและชนิด

เดียวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตส์ำมำรถลงทนุหรือมีไวไ้ด ้และ 
2.7.3 กองทนุรวมต่ำงประเทศนัน้จดัตัง้ขึน้เพื่อผูล้งทนุทั่วไป 

2.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย ์หรือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตอ์ื่น ทั้งนี ้
เฉพำะที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 

2.9 ตรำสำรของ Real Estate Investment Trust ที่จัดตั้งตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ไม่ว่ำ
กองทรัสตน์ั้นจะจัดตัง้ในรูปบริษัท กองทรัสต ์หรือรูปแบบอื่นใด ทั้งนี ้ตอ้งมีลักษณะ
ดงัต่อไปนี ้
2.9.1 Real Estate Investment Trust นั้นจัดตั้งขึ ้นส ำหรับผู้ลงทุนทั่ วไป และอยู่

ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลดำ้นหลักทรพัยแ์ละตลำดซือ้
ขำยหลักทรัพย์ที่ เ ป็นสมำชิกสำมัญของ International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) 

2.9.2 มีวัตถุประสงคห์ลักในกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ หุ้นสำมัญของบริษัทที่มี
รำยชื่ออยู่ในหมวดพัฒนำอสังหำริมทรัพยใ์นตลำดซือ้ขำยหลักทรัพยท์ี่ เป็น
สมำชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) หรือหุ้นสำมัญของ
บรษิัทท่ีมีลกัษณะธุรกิจเทียบเคียงไดก้บัหมวดพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

2.9.3 มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมำชิกของ World Federation of 
Exchanges (WFE) หรือมีกำรรบัซือ้คืนโดยผูอ้อกตรำสำร 

2.10 สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ เฉพำะกรณีที่ท  ำสัญญำโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อป้องกันควำม
เส่ียงของกองทรสัต ์

2.11 ทรพัยสิ์น หลกัทรพัย ์หรือตรำสำรอื่นตำมที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด   

3. กำรลงทนุในหุน้ของนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ช่ำ และ/หรือผูเ้ช่ำช่วงทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์
กองทรสัตส์ำมำรถลงทุนในหุน้ของนิติบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ช่ำ  และ/หรือผูเ้ช่ำช่วงทรพัยสิ์นหลกัของ
กองทรสัตไ์ด ้เมื่อเป็นไปตำมเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้
3.1 สญัญำเช่ำก ำหนดค่ำเช่ำโดยอำ้งอิงกับผลประกอบกำรของทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต์ 

และ 
3.2 เป็นกำรลงทนุในหุน้ท่ีใหสิ้ทธิพิเศษเพื่อประโยชนใ์นกำรอนมุตัิกำรด ำเนินงำนบำงประกำร

ของนิติบคุคล (Golden Share) ตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของนิติบคุคลนัน้ ไม่เกิน 1 
หุน้ 

การจัดหาผลประโยชน์
ของกองทรัสต ์

1. กองทรสัตส์ำมำรถจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยสิ์นหลกัไดโ้ดยกำรใหเ้ช่ำ กำรใหเ้ช่ำช่วง หรือกำร
ให้ใช้ หรือกำรให้บริกำรในท ำนองเดียวกับกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์รวมถึงกำรใหบ้ริกำรที่
เก่ียวเนื่องกบักำรดงักล่ำวดว้ย และหำ้มมิใหด้  ำเนินกำรในลกัษณะใดที่เป็นกำรใชก้องทรสัตเ์พื่ อ
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ประกอบธุรกิจอื่นที่กองทรสัตไ์ม่สำมำรถด ำเนินกำรไดเ้องโดยตรง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ
โรงพยำบำล เป็นตน้   

2. กองทรสัตส์ำมำรถใหเ้ช่ำ และ/หรือใหเ้ช่ำช่วงอสงัหำริมทรพัยแ์ก่บุคคลที่จะน ำอสงัหำริมทรพัย์
นั้นไปประกอบธุรกิจที่กองทรัสตไ์ม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เอง เช่น  ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ
โรงพยำบำล เป็นตน้ โดยจะตอ้งมีขอ้ตกลงที่ใหก้ ำหนดค่ำเช่ำส่วนใหญ่เป็นจ ำนวนที่แน่นอนไว้
ล่วงหนำ้ และหำกจะมีส่วนที่อำ้งอิงกับผลประกอบกำรของผูเ้ช่ำ และ/หรือผูเ้ช่ำช่วง จ ำนวนเงิน
ค่ำเช่ำสูงสุดที่อ้ำงอิงกับผลประกอบกำรนั้นจะไม่เกินกว่ำรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนเงินค่ำเช่ำที่
ก ำหนดไวแ้น่นอนล่วงหนำ้ 

3. กองทรสัตจ์ะไม่ใหเ้ช่ำ และ/หรือใหเ้ช่ำช่วงอสงัหำรมิทรพัยแ์ก่บคุคลที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่ำจะน ำ
อสงัหำริมทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมำย โดยกำรใหเ้ช่ำ
ในแต่ละครัง้จะจดัใหม้ีขอ้ตกลงเพื่อใหก้องทรสัตส์ำมำรถเลิกสญัญำเช่ำ และ/หรือเช่ำช่วงไดห้ำก
ปรำกฏว่ำผูเ้ช่ำ และ/หรือผูเ้ช่ำช่วงน ำอสงัหำรมิทรพัยไ์ปใชใ้นกำรประกอบธุรกิจดงักล่ำว 

4. ผูจ้ัดกำรกองทรสัตม์ีหนำ้ที่ในกำรดูแลรกัษำทรพัยสิ์นหลักใหอ้ยู่ในสภำพดีพรอ้มต่อกำรจดัหำ
รำยได ้ซึ่งรวมถึงกำรจัดให้มีกำรประกันภัยที่เพียงพอตลอดระยะเวลำที่กองทรัสต์ลงทุนใน
ทรพัยสิ์นหลกัดว้ย ซึ่งกำรประกนัภยันีอ้ย่ำงนอ้ยตอ้งครอบคลมุถึงกำรประกันวินำศภยัที่อำจเกิด
ขึน้กับอสังหำริมทรัพย ์และกำรประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกที่อำจไดร้ับควำม
เสียหำยจำกอสงัหำรมิทรพัยห์รือจำกกำรด ำเนินกำรในอสงัหำรมิทรพัย ์ 

5. กำรจดักำรกองทรสัตจ์ะกระท ำโดยทรสัตีและผูจ้ดักำรกองทรสัตท์ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกทรสัตีซึ่ง
ไดร้บักำรแต่งตัง้ตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์โดยมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่
ปรำกฏในรำยกำรเก่ียวกับอ ำนำจหนำ้ที่ของทรสัตีและผูจ้ดักำรกองทรสัตต์ำมที่ระบุไวใ้นสญัญำ
ก่อตัง้ทรสัต ์ในกำรนี ้ผูจ้ดักำรกองทรสัตม์ีอ  ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบหลกัที่เก่ียวขอ้งกบั
กำรดแูลจดักำรกองทรสัต ์ซึ่งรวมถึงกำรลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์และทรสัตีมีอ  ำนำจ
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบหลักในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของผู้จดักำรกองทรสัต ์และ
ผูร้บัมอบหมำยรำยอื่น (ถำ้มี) ใหเ้ป็นไปตำมสัญญำก่อตัง้ทรสัต ์และตำมกฎหมำยหลักทรพัย ์
ตลอดจนกำรเก็บรกัษำทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์และในกรณีที่กองทรสัตล์งทุนในทรพัยสิ์นอื่นที่
มิใช่ทรัพยสิ์นหลัก กำรจัดกำรลงทุนในทรัพยสิ์นอื่นดังกล่ำวจะด ำเนินกำรโดยทรัสตี โดยจะ
เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นสัญญำก่อตัง้ทรัสต ์และสัญญำอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้ในกรณีที่ทรสัตีมี
ควำมประสงคจ์ะแก้ไขข้อก ำหนดสิทธิและเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญำที่เก่ียวข้องกับกำรจัดหำ
ผลประโยชนจ์ำกทรพัยสิ์นหลกั ทรสัตีจะกระท ำไดเ้มื่อไดต้กลงรว่มกนักบัผูจ้ดักำรกองทรสัตก์่อน 
และในกรณีที่คู่สญัญำไม่สำมำรถหำข้อยุติร่วมกันได ้คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยขอสงวนสิทธิที่จะจดั
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อหำข้อยุติ โดยให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตต์ำมวิธีกำรขอมติและกำรประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ระบไุวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์ 
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การกู้ ยืม เ งินและก่อ
ภาระผูกพันใดๆ แก่
ทรัพยส์ินของกองทรัสต ์

1. กองทรสัตส์ำมำรถกูย้ืมเงินหรือก่อภำระผูกพนัไดโ้ดยจะตอ้งเป็นกำรกูย้ืมเงินหรือก่อภำระผกูพนั
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์
ดงัต่อไปนี ้
1.1 ลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยห์รือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์
1.2 ลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยห์รือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยเ์พิ่มเติม 
1.3 ลงทุนในทรัพย์สินอื่นใด ตำมที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุจะประกำศก ำหนดใหเ้ป็นทรพัยสิ์นหลกั 
1.4 บรหิำรจดักำรทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์
1.5 ปรบัปรุงหรือซ่อมแซมอสังหำริมทรพัย์ของกองทรสัตห์รืออสังหำริมทรพัยท์ี่กองทรสัตม์ี

สิทธิกำรเช่ำหรือสิทธิครอบครองใหอ้ยู่ในสภำพดีและมีควำมพรอ้มที่จะใชห้ำผลประโยชน ์
รวมถึงกำรปรบัปรุงภำพลกัษณข์องอสงัหำรมิทรพัยด์งักล่ำว 

1.6 ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหำมำทดแทนซึ่งสังหำริมทรัพย์หรืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับ
อสังหำริมทรพัยข์องกองทรสัตห์รืออสังหำริมทรัพยท์ี่กองทรสัตม์ีสิทธิกำรเช่ำหรือสิทธิ
ครอบครองใหอ้ยู่ในสภำพดีและมีควำมพรอ้มที่จะใชห้ำผลประโยชน ์

1.7 ต่อเติมหรือก่อสรำ้งอำคำรเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์ หรือที่
กองทรสัตม์ีสิทธิกำรเช่ำหรือสิทธิครอบครองเพื่อประโยชนใ์นกำรจดัหำผลประโยชนข์อง
กองทรสัต ์ 

1.8 เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรสัต ์ 
1.9 ช ำระหนีเ้งินกูย้ืมหรือภำระผกูพนัของกองทรสัต ์
1.10 ปรบัโครงสรำ้งเงินกูย้ืมเพื่อน ำไปช ำระหนีเ้งินกูย้ืมหรือภำระผกูพนัฉบบัเดิม (Refinance) 
1.11 ปรบัโครงสรำ้งเงินทนุของกองทรสัต ์
1.12 ป้องกนัควำมเส่ียงทำงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนเงนิตรำ และ/หรือป้องกนัควำมเส่ียงทำงดำ้น

อตัรำดอกเบีย้อนัเนื่องมำจำกกำรกูย้ืมเงินหรือออกตรำสำรหนี ้
1.13 เหตจุ ำเป็นอื่นใดที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์ห็นสมควรส ำหรบักำรบรหิำรจดักำรกองทรสัต  ์
ทัง้นี ้ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะกูย้ืมเงินโดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัต์
เ ป็นส ำคัญ ทั้งนี ้ ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ และ/หรือสิทธิกำรเช่ ำช่วง
อสงัหำริมทรพัยห์รือสงัหำริมทรพัย ์กำรกูย้ืมเงินเพื่อวตัถุประสงคต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 1.5 ขอ้ 
1.6 หรือขอ้ 1.7 ขำ้งตน้ ผูจ้ัดกำรกองทรสัตต์อ้งค ำนึงถึงก ำหนดเวลำเช่ำที่เหลืออยู่ตำมสญัญำ
เช่ำดว้ย 

2. กองทรสัตส์ำมำรถกูย้ืมเงินหรือก่อภำระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ดโ้ดยวิธีกำรดงัต่อไปนี ้
2.1 กำรกูย้ืมเงิน ขอสินเชื่อ เบิกเงินเกินบญัชีจำกนิติบคุคล หรือสถำบนักำรเงิน ทัง้ในประเทศ 

และ/หรือต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันภยัซึ่งจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยเก่ียวขอ้งกับ
ประกันภยั และกองทรสัตอ์ำจพิจำรณำใหห้ลกัประกันในกำรช ำระเงินกูย้ืมดงักล่ำวดว้ย 
นอกจำกนี  ้กองทรัสตอ์ำจท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ หรือซือ้ขำยตรำสำรอนุพันธ์ทำง
กำรเงิน (Derivative Product) เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงของกองทรสัตจ์ำกอตัรำแลกเปล่ียน 
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และ/หรืออัตรำดอกเบีย้ที่ เกิดขึน้จำกกำรกู้ยืมเงินไม่ว่ำทั้งจ ำนวนหรือบำงส่วน  เช่น 
สัญญำแลกเปล่ียนอัตรำแลกเปล่ียน (Cross Currency Swap) หรือสัญญำแลกเปล่ียน
อตัรำดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เป็นตน้  

2.2 กองทรสัตส์ำมำรถกูย้ืมเงินหรือก่อภำระผูกพนัใด ๆ แก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ด ้โดยวิธี
ใดวิธีหน่ึงหรือหลำยวิธีรว่มกนัในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งหมำยควำมรวมถึงกำรออกตรำสำร
หรือกำรเข้ำท ำสัญญำไม่ว่ำในรูปแบบใดที่มีควำมหมำยหรือเนือ้หำสำระที่แทจ้ริงเขำ้
ลกัษณะเป็นกำรกูย้ืมเงิน ดงันี ้
2.2.1 กำรกูย้ืมเงิน ขอสินเชื่อ เบิกเงินเกินบญัชีจำกนิติบุคคล หรือสถำบนักำรเงิน ทัง้

ในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันภัยซึ่งจัดตัง้ขึน้ตำม
กฎหมำยเก่ียวขอ้งกบัประกันภยั และกองทรสัตอ์ำจพิจำรณำใหห้ลกัประกนัใน
กำรช ำระเงินกู้ยืมดังกล่ำวดว้ย นอกจำกนี  ้กองทรัสตอ์ำจท ำสัญญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำ หรือซือ้ขำยตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงิน  (Derivative Product) เพื่อ
ป้องกันควำมเส่ียงของกองทรสัตจ์ำกอตัรำแลกเปล่ียน และ/หรืออตัรำดอกเบีย้
ที่เกิดขึน้จำกกำรกูย้ืมเงินไม่ว่ำทัง้จ ำนวนหรือบำงส่วน เช่น สญัญำแลกเปล่ียน
อัตรำแลกเปล่ียน  (Cross Currency Swap) หรือสัญญำแลกเปล่ียนอัตรำ
ดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เป็นตน้ หรือ 

2.2.2 กำรออกตรำสำร กำรออกตรำสำรหนี ้ไม่ว่ำระยะสัน้และระยะยำว เพื่อจ ำหน่ำย
ใหแ้ก่ผูล้งทุนทัง้ประเภทบุคคลและสถำบนัตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง และกองทรัสต์อำจพิจำรณำให้
หลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกตรำสำรดงักล่ำวดว้ย  

 ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมในกำรกู้ยืมเงิน เปล่ียนแปลง 
หรือก่อภำระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรสัต  ์โดยใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรกูย้ืมเงินหรือก่อภำระผูกพนัตำมที่
ก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัต  ์และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง โดยไม่ตอ้งขอมติอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้
ถือหน่วยทรสัตเ์ท่ำที่ไม่ขดักบักฎหมำยและสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่กองทรสัตน์ ำ
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ไปเป็นหลักประกันกำรช ำระเงินกู้ยืม  ซึ่งรวมถึงกำรเพิ่มวงเงิน
หลักประกันให้แก่ผู้ให้กู้รำยเดิมจำกหลักประกันที่มีอยู่แลว้ตำมวิธีกำรในข้อ 2.2 นี ้ผู้จัดกำร
กองทรสัตจ์ะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

 ทัง้นี ้ทรสัตีจะเป็นผูล้งนำมผูกพนักองทรสัตใ์นกำรเขำ้ท ำสญัญำเพื่อกูย้ืมเงิน  เปล่ียนแปลง หรือ
ก่อภำระผูกพนัเหนือทรพัยสิ์นของกองทรสัต์ หรืออำจมอบอ ำนำจใหผู้จ้ดักำรกองทรสัตล์งนำม
ผูกพันกองทรัสต์ตำมสัญญำดังกล่ำวแทนได้ ทั้งนี ้ ในกรณีที่ทรัสตีมีควำมประสงค์จะแก้ไข
ขอ้ก ำหนดสิทธิและเงื่อนไขใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรกูย้ืมเงิน เปล่ียนแปลง หรือก่อภำระผูกพัน
เหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ดังกล่ำว ทรัสตีจะกระท ำได้เมื่อได้ตกลงร่วมกันกับผู้จัดกำร
กองทรสัตก์่อน และในกรณีที่คู่สัญญำไม่สำมำรถหำข้อยุติร่วมกันได ้คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยขอ
สงวนสิทธิที่จะจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อหำขอ้ยุติ โดยใหผู้จ้ดักำรกองทรสัตด์  ำเนินกำรจดั
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ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตต์ำมวิธีกำรขอมติและกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่ระบุไวใ้นสัญญำ
ก่อตัง้ทรสัต ์

3. กำรกูย้ืมเงินของกองทรสัตไ์ม่ว่ำกระท ำดว้ยวิธีกำรใด ตอ้งไม่มีลกัษณะ ดงันี ้ 
3.1 มีขอ้ตกลงและเงื่อนไขท ำนองเดียวกบัขอ้ก ำหนดของหุน้กูท้ี่ใหไ้ถ่ถอนหุน้กูเ้มื่อมีกำรเลิก

บรษิัท (perpetual bond) 
3.2 ใหสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุน้ 
3.3 มีลกัษณะของอนพุนัธแ์ฝง เวน้แต่เป็นกรณีที่เขำ้ลกัษณะที่ครบถว้นดงันี ้

3.3.1  ใหสิ้ทธิลกูหนีใ้นกำรช ำระหนีค้ืนก่อนก ำหนด (callable) หรือใหสิ้ทธิกองทรสัตใ์น
กำรเรียกใหล้กูหนีช้  ำระหนีค้ืนก่อนก ำหนด (puttable) 

3.3.2 ก ำหนดดอกเบีย้หรือผลตอบแทนไว้อย่ำงแน่นอนหรือเป็นอัตรำที่ผันแปรตำม
อตัรำดอกเบีย้ของสถำบนักำรเงินหรืออตัรำดอกเบีย้อื่น 

3.3.3 ไม่มีกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรจ่ำยดอกเบีย้หรือผลตอบแทนที่อ้ำงอิ งกับปัจจัย
อำ้งอิงอื่นเพิ่มเติม 

3.4 มีลกัษณะเป็นกำรแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์
4. ในกรณีที่กองทรสัตม์ีกำรกูย้ืมเงิน ใหม้ลูค่ำกำรกูย้ืมไม่เกินอตัรำส่วนอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดงัต่อไปนี ้

เวน้แต่กำรเกินอตัรำส่วนดงักล่ำวไม่ไดเ้กิดจำกกำรกูย้ืมเงินเพิ่มเติม 
4.1 รอ้ยละ 35 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์
4.2 รอ้ยละ 60 ของมูลค่ำทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ในกรณีที่กองทรัสตม์ีอันดับควำม

น่ำเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งเป็นอันดับควำม
น่ำเชื่อถือครัง้ล่ำสดุที่ไดร้บักำรจดัอนัดบัโดยสถำบนักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่ไดร้บั
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนักูย้ืมเงิน 

กำรกู้ยืมเงินของกองทรัสตใ์ห้หมำยควำมรวมถึงกำรออกตรำสำรหรือเข้ำท ำสัญญำไม่ว่ำใน
รูปแบบใดที่มีควำมมุ่งหมำยหรือเนือ้หำสำระที่แทจ้รงิเขำ้ลกัษณะเป็นกำรกูย้ืมเงิน 

5. กำรก่อภำระผูกพนัของกองทรสัต ์ใหก้ระท ำไดเ้ฉพำะกรณีที่จ  ำเป็นและเก่ียวขอ้งกับกำรบริหำร
จดักำรทรพัยสิ์นของกองทรสัตด์งัต่อไปนี ้
5.1 กำรก่อภำระผูกพันซึ่งเก่ียวเนื่องกับกำรท ำขอ้ตกลงหลักที่กองทรสัตส์ำมำรถกระท ำได้

ตำมขอ้ก ำหนดในประกำศที่ ทจ. 49/2555 และกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง เช่น กำรน ำ
ทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ปเป็นหลกัประกนักำรช ำระเงินกูย้ืมตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต  ์

5.2 กำรก่อภำระผูกพันที่เป็นเรื่องปกติในทำงพำณิชยห์รือเป็นเรื่องปกติในกำรท ำธุรกรรม
ประเภทนัน้ 

การท าธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กับผู้จัดการ
กองทรัสตห์รือบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต ์

1. ในดำ้นสำระของรำยกำร เป็นธุรกรรมที่เขำ้ลกัษณะตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์

2. ในดำ้นระบบในกำรอนมุตัิ ผูจ้ดักำรกองทรสัตต์อ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

2.1 ขอควำมเห็นชอบจำกทรสัตีว่ำเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตำมสัญญำก่อตัง้ทรสัตฉ์บับนีแ้ละ
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งแลว้ 
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2.2 ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ  1,000,000 บำท หรือตั้งแต่รอ้ยละ 0.03 ของ
มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัตข์ึน้ไป แลว้แต่มลูค่ำใดจะสงูกว่ำ ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำร (Board of Directors) ของผูจ้ดักำรกองทรสัตด์ว้ย 

2.3 ในกรณีที่ เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่ำตั้งแต่ 20,000,000 บำทขึน้ไป หรือเกินรอ้ยละ 3 ของ
มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่ำใดจะสงูกว่ำ ตอ้งไดร้บัมติของที่ประชุมผู้
ถือหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ี่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ในกรณีที่ธุรกรรมตำมขอ้ 2 นี ้เป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั กำรค ำนวณมลูค่ำ
จะค ำนวณตำมมูลค่ำกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นทั้งหมดของแต่ละโครงกำรที่ท  ำให้
โครงกำรนัน้ ๆ พรอ้มจะหำรำยได ้ซึ่งรวมถึงทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวเนื่องกบัโครงกำรนัน้ดว้ย 

3. กระบวนกำรขอควำมเห็นชอบจำกทรสัตีหรือกำรขอมติที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ตอ้งเป็นไปตำม
สัญญำก่อตัง้ทรสัตโ์ดยอนุโลม และในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์ หนังสือ
เชิญประชุมตอ้งมีควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ 
(แลว้แต่กรณี) เพื่อประกอบกำรขอมติที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ย 

การท าธุรกรรมที่เป็น
ก า ร ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ระหว่าง
ก อ ง ท รั ส ต์ กั บ 
ทรัสตี 

1. ในกำรจัดกำรกองทรัสต์ ห้ำมมิให้ทรัสตีกระท ำกำรใดอันเป็นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของ
ก อ ง ท รั ส ต์  ไ ม่ ว่ ำ ก ำ ร ก ร ะ ท ำ นั้ น  จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง 
ทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่ เป็นทรสัตี 
หรือทรสัตีแสดงใหเ้ห็นไดว้่ำไดจ้ัดกำรกองทรสัตใ์นลักษณะที่ เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลที่
เก่ียวขอ้งใหผู้ร้บัประโยชนท์รำบก่อนอย่ำงเพียงพอแลว้ตำมที่ก ำหนดในขอ้ 3 โดยผูร้บัประโยชนท์ี่
ไดท้รำบขอ้มลูดงักล่ำวมิไดแ้สดงกำรคดัคำ้นตำมที่ก ำหนดในขอ้ 4 ทัง้นี ้กำรเปิดเผยขอ้มลูและ
กำรคดัคำ้นดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

2. ทรัสตีจะกระท ำกำรใดที่ เป็นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ หรืออำจท ำใหท้รสัตีขำด
ควำมเป็นอิสระมิได ้เวน้แต่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

2.1 เป็นธุรกรรมที่มีมำตรกำรหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลควำมเป็นธรรมของธุรกรรม
ดงักล่ำว 

2.2 ในกรณีที่ เป็นกำรท ำธุรกรรมที่ เป็นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ตอ้งมีกำร
เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ผู้ถือหน่วยทรัสตท์รำบก่อนอย่ำงเพียงพอแลว้  โดยบุคคล
ดงักล่ำวไม่คดัคำ้นหรือคดัคำ้นในจ ำนวนที่นอ้ยกว่ำหลกัเกณฑต์ำมที่ก ำหนดในขอ้ 4 

3. กำรเปิดเผยข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี ้ให้ถือเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอต่อผู้ถือ
หน่วยทรสัตห์รือผูล้งทนุ ก่อนกำรเขำ้ท ำธุรกรรมที่เป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทรสัต ์
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3.1 เป็นกำรเปิดเผยผ่ำนตลำดหลกัทรพัย ์ตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัย ์ที่เก่ียวกับเรื่อง
ดงักล่ำว หรือช่องทำงอื่นใดที่ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูกำรจะเขำ้ท ำธุรกรรม
ไดอ้ย่ำงทั่วถึง 

3.2 มี ร ะยะ เ วลำ ในกำร เ ปิ ด เผยข้อมูลที่ สม เหตุ สมผล  ซึ่ ง ต้อ ง ไม่ น้อ ยกว่ ำ  14 
 วนั 

3.3 มีกำรเปิดเผยช่องทำง วิธีกำร และระยะเวลำในกำรแสดงกำรคัดคำ้นที่ ชัดเจน โดย
ระยะเวลำดงักล่ำวตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั เวน้แต่ในกรณีที่มีกำรขอมติผูถื้อหน่วยทรัสต์
เพื่อเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำว ใหก้ำรคดัคำ้นกระท ำในกำรขอมติผูถื้อหน่วยทรสัตน์ั้น 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์สดงกำรคดัคำ้นอย่ำงชดัเจนตำมวิธีกำรท่ีมกีำรเปิดเผยตำมขอ้ 3.3 ใน
จ ำนวนเกินกว่ำหนึ่งในส่ีของจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด ทรสัตีจะกระท ำหรือ
ยินยอมใหม้ีกำรท ำธุรกรรมที่เป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทรสัตไ์ม่ได ้

5. ในกรณีกำรท ำ ธุ รก รรมที่ เ ป็นกำรขัดแย้งทำงผลประ โยชน์ระหว่ ำ งกองทรัสต์กับ 
ทรสัตี หำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ  ำนำจตำม
กฎหมำย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพิม่เติม ประกำศ ก ำหนด สั่งกำร เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็น
อย่ำงอื่น กองทรสัตจ์ะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนัน้ 

การเปิดเผยข้อมูลของ
กองทรัสต ์

ผู้จัดกำรกองทรัสตม์ีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดท ำและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสตต์่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทรสัตี และผูถื้อหน่วยทรสัต ์ซึ่งรวมถึงกำรจดัส่งรำยงำนประจ ำปี 
ของกองทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัตีและผูถื้อหน่วยทรสัต ์พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสำมญัประจ ำปี 

ทั้งนี ้กำรเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสตใ์ห้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  ที่ ทจ. 
51/2555 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐำนะกำรเงินและผล
กำรด ำเนินงำนของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์ และที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม และกฎหมำย
อื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

การจ่ายประโยชน์ตอบ
แ ท น แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต ์

1. ผูจ้ัดกำรกองทรสัตจ์ะจ่ำยประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 90 ของ
ก ำไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ำยไม่นอ้ยกว่ำปีละ 2 ครัง้ และจะจ่ำยภำยใน 90 
วันนับแต่วันสิน้รอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลำบญัชีที่มีกำรจ่ำยประโยชนต์อบแทนนั้น แลว้แต่
กรณี ยกเว้นในปี 2560 ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะไม่มีกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์โดยผูจ้ดักำรกองทรสัตอ์ำจพิจำรณำจ่ำยประโยชนต์อบแทนตำมเงื่อนไขในขอ้นีใ้นปี 
2561  

ก ำไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ตำมขอ้นี ้ใหห้มำยถึงก ำไรท่ีปรบัปรุงดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี ้ 

(1) กำรซ่อมแซม บ ำรุงรกัษำ หรือปรบัปรุงอสงัหำริมทรพัยข์องกองทรสัตต์ำมแผนที่ก ำหนด
ไวอ้ย่ำงชัดเจนในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและหนังสือชีช้วน แบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
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ประจ ำปี รำยงำนประจ ำปี หรือที่ผู้จัดกำรกองทรัสตไ์ดแ้จ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสตท์รำบ
ล่วงหนำ้ 

(2) กำรช ำระหนีเ้งินกูย้ืมหรือภำระผูกพนัจำกกำรกูย้ืมเงินของกองทรสัตต์ำมวงเงินที่ระบุไว้
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและหนังสือชีช้วน แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี รำยงำน
ประจ ำปี หรือท่ีผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์รำบล่วงหนำ้ 

(3) กำรจ่ำยประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตช์นิดที่ให้สิทธิในกำรไดร้บัประโยชน์
ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทนุในล ำดบัแรก (ถำ้มี) 

2. ในกรณีที่กองทรสัตม์ีก ำไรสะสมในรอบระยะเวลำบญัชีใด ผูจ้ดักำรกองทรสัตอ์ำจจ่ำยประโยชน์
ตอบแทนใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุจำกก ำไรสะสมดงักล่ำวดว้ยก็ได ้

3. ในกรณีที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์ม่สำมำรถจ่ำยประโยชนต์อบแทนไดใ้นระยะเวลำดงักล่ำว ผู้จดักำร
กองทรสัตจ์ะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์รำบผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

4. ในกรณีที่กองทรสัตย์งัมียอดขำดทนุสะสมอยู่ ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะไม่จ่ำยประโยชนต์อบแทนแก่
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

5. ในกำรพิจำรณำจ่ำยประโยชนต์อบแทน ถำ้ประโยชนต์อบแทนที่จะประกำศจ่ำยต่อหน่วยทรสัต์
ระหว่ำงปีบญัชีหรือรอบปีบญัชีใดมีมลูค่ำต ่ำกว่ำหรือเท่ำกบั 0.10 บำท ผูจ้ดักำรกองทรสัตส์งวน
สิทธิที่จะไม่จ่ำยประโยชนต์อบแทนในครัง้นั้นและใหย้กไปจ่ำยประโยชนต์อบแทนพรอ้มกันใน
งวดถดัไปตำมวิธีกำรจ่ำยประโยชนต์อบแทนที่ก ำหนดไว ้

6. ส ำหรับหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน ผู้จัดกำรกองทรัสตจ์ะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไป
ตำมที่ระบไุว ้เวน้แต่กรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มี
อ  ำนำจตำมกฎหมำย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สั่งกำร เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผนัเป็นอย่ำงอื่น ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนัน้  

7. ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะจ่ำยประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต์ำมสดัส่วนกำรถือหน่วยของ
ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละรำย ทัง้นี ้ผูจ้ดักำรกองทรสัตข์อสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยประโยชนต์อบแทน
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ถือหน่วยทรสัตเ์กินกว่ำอตัรำหรือไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดใน
ประกำศที่ ทจ. 49/2555 เฉพำะในส่วนที่เกินหรือไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวและให้
ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ ไม่อำจจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่ำวตกเป็นของผู้ถือ
หน่วยทรสัตร์ำยอื่นตำมสดัส่วนกำรถือหน่วยทรสัต ์

8. ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะประกำศกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบียน และอัตรำ
ประโยชนต์อบแทน โดยกำรแจง้ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์ณ วนัปิด
สมดุทะเบียนผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และแจง้ใหท้รสัตีทรำบเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร 
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9. ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะจ่ำยประโยชนต์อบแทน เป็นเงินโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถื้อหน่วยทรสัต ์
หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผู้ถือหน่วยทรัสตต์ำมชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

10. ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ใชสิ้ทธิขอรบัประโยชนต์อบแทนจ ำนวนใดภำยในอำยคุวำมใชสิ้ทธิ
เรียกรอ้งตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะไม่น ำประโยชนต์อบแทน
จ ำนวนดงักล่ำวไปใชเ้พื่อกำรอื่นใดนอกจำกเพื่อประโยชนข์องกองทรสัต ์

การจ ากัดสิทธิในการ
รับประโยชน์ตอบแทน 
ก า ร จั ด ก า ร กั บ
ประ โยชน์ตอบแทน 
แล ะสิ ท ธิ อ อ ก เ สี ย ง
ล งคะแนนของ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต ์

1. กำรจัดสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตั้งทรัสต ์ทรัสตี ผู้จัดกำร
กองทรสัต ์หรือผูล้งทนุต่ำงดำ้วตอ้งเป็นไปตำมอตัรำหรือหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไวใ้นประกำศที่ ทจ. 
49/2555 หรือประกำศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม 

2. ในกรณีที่กองทรัสตล์งทุนในอสังหำริมทรัพยท์ี่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หำกกฎหมำย กฎ หรือ
ขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหำริมทรพัยน์ัน้ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนของ ผูล้งทุนต่ำงดำ้วไว ้ให้
ผู้จัดกำรกองทรัสต์จัดสรรหน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทุนต่ำงด้ำวให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ หรือ
ข้อก ำหนดนั้นดว้ย ในกรณีที่กองทรัสตล์งทุนในอสังหำริมทรัพยห์ลำยโครงกำร และบรรดำ
กฎหมำย กฎ หรือขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งกับอสังหำริมทรพัยน์ั้นมีกำรก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุน
ของผูล้งทนุต่ำงดำ้วไวแ้ตกต่ำงกนั ใหผู้จ้ดักำรกองทรสัตจ์ดัสรรหน่วยทรสัตต์ำมสดัส่วนที่ก ำหนด
ไวต้  ่ำสดุของบรรดำกฎหมำย กฎ หรือขอ้ก ำหนดนัน้ 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตถื์อหน่วยทรสัตเ์กินกว่ำอัตรำหรือไม่เป็นไปตำมขอ้ 1. หรือขอ้ 2. ให้
ผูจ้ัดกำรกองทรสัตด์  ำเนินกำรแจง้ใหบุ้คคลดงักล่ำวทรำบโดยไม่ชกัชำ้ถึงขอ้จ ำกัดสิทธิเก่ียวกับ
กำรออกเสียงลงคะแนน และกำรรบัผลประโยชนต์อบแทนตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์
และรำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีผูจ้ดักำรกองทรสัตรู์ห้รือควรรูถ้ึง
เหตดุงักล่ำว 

4. ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ำยใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันท่ีถือหน่วยทรสัตเ์กินกว่ำอตัรำหรือไม่เป็นไปตำม
ขอ้ 1. หรือขอ้ 2. จะมีขอ้จ ำกัดสิทธิในกำรรบัผลตอบแทน โดยจะไม่มีสิทธิในกำรไดร้บัประโยชน์
ตอบแทนจำกหน่วยทรัสต ์ทั้งนี ้เฉพำะในส่วนที่เกินกว่ำอัตรำหรือไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ดงักล่ำว และใหป้ระโยชนต์อบแทนในส่วนท่ีไม่อำจจ่ำยแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตด์งักล่ำวตกเป็นของผู้
ถือหน่วยทรสัตร์ำยอื่นตำมสดัส่วนกำรถือหน่วยทรสัต ์ 

5. ผูถื้อหน่วยทรสัตด์งัต่อไปนีม้ีขอ้จ ำกดัสิทธิในกำรใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

5.1 ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ถือหน่วยทรสัตเ์กินกว่ำอตัรำหรือไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดใน
ตำมขอ้ 1. หรือขอ้ 2. เฉพำะในส่วนท่ีเกินกว่ำอตัรำหรือไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำว 

5.2 ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ 

สิทธิหน้าที่และความ
รับผิดชอบของทรัสตี 

1. ทรัสตีตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ำมและเป็นผู้ไดร้ับอนุญำตจำกส ำนักงำน 
ก . ล . ต .  ใ ห้ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ เ ป็ น ท รั ส ตี  ทั้ ง นี ้  ร ะ ห ว่ ำ ง ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ เ ป็ น 
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ทรสัตีของกองทรสัต ์หำกปรำกฏขอ้เท็จจรงิในภำยหลงัว่ำทรสัตีขำดควำมเป็นอิสระตำมกฎหมำย
หลักทรพัยแ์ละกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ใหท้รสัตีแจง้กรณีดังกล่ำวต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. พรอ้มทั้ง
แสดงมำตรกำรที่สมเหตุสมผลและน่ำเชื่อไดว้่ำจะท ำใหท้รสัตีสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงเป็น
อิสระภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ปรำกฏข้อเท็จจริงดังกล่ำว และให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่
แสดงไวน้ัน้ เวน้แต่ส ำนกังำน ก.ล.ต. จะมีค  ำสั่งเป็นอย่ำงอื่น 

2. ทรัสตีต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือ
หน่วยทรสัตโ์ดยรวม และเป็นไปตำมสัญญำก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้
ผู ก พั น ที่ ไ ด้ ใ ห้ ไ ว้ เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น เ อ ก ส ำ ร ที่ เ ปิ ด เ ผ ย แ ก่ ผู้ ล ง ทุ น  
(ถำ้มี) และตอ้งไม่มีขอ้จ ำกดัควำมรบัผิดของทรสัตีในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักล่ำว 

3. ทรสัตีมีหนำ้ที่ติดตำมดูแลใหผู้จ้ดักำรกองทรสัต ์หรือผูร้บัมอบหมำยรำยอื่น (ถำ้มี) ปฏิบตัิหนำ้ที่
ใหเ้ป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์และสญัญำอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. ทรสัตีตอ้งเขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยทุกครัง้ และใหค้วำมเห็นเก่ียวกับเรื่องที่
ขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตล์งมติว่ำ เป็นกรณีที่เป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้งหรือไม่ และหำกมีกำรขอมติที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ทรสัตีตอ้งตอบขอ้ซกัถำมและใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวว่ำเป็นไปตำมสญัญำ
ก่อตัง้ทรสัตห์รือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ หรือทกัทว้งและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์รำบว่ำกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำวไม่สำมำรถกระท ำได ้ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรนัน้ไม่เป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ท
รสัตห์รือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

5. ทรสัตีมีหนำ้ที่บงัคบัช ำระหนีห้รือดแูลใหม้ีกำรบงัคบัช ำระหนีเ้พื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้สญัญำระหว่ำง
กองทรสัตก์บับคุคลอื่น  

6. ทรสัตีมีหนำ้ที่เขำ้จัดกำรกองทรสัตใ์นกรณีที่ไม่มีผูจ้ัดกำรกองทรสัต์ หรือมีเหตุที่ท  ำใหผู้จ้ดักำร
กองทรัสต์ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ทั้งนี ้ ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศที่ กร. 
14/2555 และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

7. ท รั ส ตี มี สิ ท ธิ  หน้ ำ ที่  แ ล ะ ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อบ อื่ น ต ำ ม ที่ ก ำ ห น ด ไ ว้ ใ น ป ร ะ ก ำ ศที่   
กร. 14/2555 และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

8. ทรสัตีมีหนำ้ที่บริหำรและจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยสิ์นอื่น ๆ ของกองทรสัตน์อกจำกทรพัยสิ์น
หลัก รวมทั้งด ำเนินกำรอื่นใดที่จ  ำเป็นเพื่อใหก้ำรบริหำรทรพัยสิ์นอื่น ๆ ของกองทรสัตน์อกจำก
ทรัพย์สินหลักเป็นไปตำมสัญญำก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมถึงอำจพิจำรณำ
มอบหมำยใหผู้จ้ดักำรกองทรสัตจ์ดักำรกองทรสัตใ์นส่วนที่เก่ียวกับกำรลงทุนในทรพัย์สินอื่นที่
มิใช่ทรพัยสิ์นหลกัแทนทรสัตี 

9. ทรสัตีมีหนำ้ที่ในกำรแกไ้ขสญัญำก่อตัง้ทรสัตต์ำมค ำสั่งของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
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10. หำ้มทรสัตีน ำหนีท้ี่ตนเป็นลกูหนีบ้คุคลภำยนอกอนัมิไดเ้กิดจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่เป็นทรสัตีไปหกั
กลบลบหนีก้ับหนีท้ี่บุคคลภำยนอกเป็นลกูหนีท้รสัตีอนัสืบเนื่องมำจำกกำรจดักำรกองทรสัต ์ใน
กรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดในขอ้นี ้ใหก้ำรกระท ำเช่นนัน้เป็นโมฆะ 

11. ในกรณีที่ทรสัตีเขำ้ท ำนิติกรรมหรือท ำธุรกรรมต่ำง ๆ กับบุคคลภำยนอกใหท้รสัตีแจง้เป็นลำย
ลักษณอ์ักษรใหบุ้คคลภำยนอกทรำบว่ำเป็นกำรกระท ำในฐำนะทรสัตี และตอ้งระบุในเอกสำร
หลกัฐำนของนิติกรรมหรือธุรกรรมนัน้ใหช้ดัแจง้ว่ำเป็นกำรกระท ำในฐำนะทรสัตี 

12. ใหท้รสัตีจดัท ำบญัชีทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ยกต่ำงหำกจำกบญัชีอื่น ๆ ของทรสัตี ในกรณีที่ทรสั
ตีจัดกำรกองทรัสต์หลำยกอง ทรัสตีต้องจัดท ำบัญชีทรัพยสิ์นของกองทรัสต์แต่ละกองแยก
ต่ำงหำกออกจำกกัน ทัง้นี ้โดยตอ้งบนัทึกบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนัดว้ย และใน
กำรจัดกำรกองทรัสต ์ทรัสตีตอ้งแยกทรัพย์สินของกองทรัสตไ์ว้ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินที่เป็น
ส่วนตัวของทรสัตีและทรพัยสิ์นอื่นที่ทรสัตีครอบครองอยู่ และในกรณีที่ทรสัตีจดักำรกองทรสัต์
หลำยกอง ทรสัตีตอ้งแยกทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ต่ละกองออกจำกกนัดว้ย 

13. ในกรณีที่ทรสัตีมิไดด้  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้ 12. จนเป็นเหตใุหท้รพัยสิ์นของกองทรสัตป์ะปน
อยู่กับทรัพยสิ์นที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอำจแยกไดว้่ำทรัพยสิ์นใดเป็นของกองทรัสตแ์ละ
ทรพัยสิ์นใดเป็นทรพัยสิ์นท่ีเป็นส่วนตวัของทรสัตีเอง ใหส้นันิษฐำนดงันี ้ 

13.1 ทรพัยสิ์นท่ีปะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรสัต ์ 

13.2 ควำมเสียหำยและหนีท้ี่เกิดจำกกำรจดักำรทรพัยสิ์นที่ปะปนกันอยู่นัน้เป็นควำมเสียหำย
และหนีท้ี่เป็นส่วนตวัของทรสัตี 

13.3 ผลประโยชนท์ี่เกิดจำกกำรจดักำรทรพัยสิ์นท่ีปะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรสัต ์ทรพัยสิ์น
ที่ปะปนกันอยู่ ใหห้มำยควำมรวมถึงทรพัยสิ์นที่ถูกเปล่ียนรูปหรือถกูเปล่ียนสภำพไปจำก
ทรพัยสิ์นท่ีปะปนกนัอยู่นัน้ดว้ย 

14. ในกรณีที่ทรสัตีมิไดด้  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้ 12. จนเป็นเหตใุหก้องทรสัตแ์ต่ละกองปะปนกนั
จนมิอำจแยกได้ว่ำทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สันนิษฐำนว่ำทรัพย์สินนั้น รวมทั้ง
ทรพัยสิ์นที่ถกูเปล่ียนรูปหรือถกูเปล่ียนสภำพไปจำกทรพัยสิ์นนัน้และประโยชนใ์ด ๆ หรือหนีสิ้นท่ี
เกิดขึน้จำกกำรจดักำรทรพัยสิ์นดงักล่ำวเป็นของกองทรสัตแ์ต่ละกองตำมสดัส่วนของทรพัยสิ์นท่ี
น ำมำเป็นตน้ทนุท่ีปะปนกนั 

15. กำรจดักำรกองทรสัตเ์ป็นเรื่องเฉพำะตวัของทรสัตี ทรสัตีจะมอบหมำยใหผู้อ้ื่นจดักำรกองทรสัต์
มิได ้เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี ้

15.1 สญัญำก่อตัง้ทรสัตก์ ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น  

15.2 กำรท ำธุรกรรมที่มิใช่เรื่องที่ตอ้งท ำเฉพำะตวัและไม่จ ำเป็นตอ้งใชว้ิชำชีพเยี่ยงทรสัตี  
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15.3 กำรท ำธุรกรรมที่โดยทั่วไปผูเ้ป็นเจำ้ของทรพัยสิ์นซึ่งมีทรพัยสิ์นและวตัถุประสงคข์องกำร
จดักำรในลกัษณะท ำนองเดียวกนักับกองทรสัต ์จะพึงกระท ำในกำรมอบหมำยใหบ้คุคล
อื่นจดักำรแทน  

15.4 กำรเก็บรกัษำทรพัยสิ์น กำรจดัท ำสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือกำรปฏิบตัิงำนดำ้น
กำรสนบัสนนุใหบ้รษิัทในเครือของทรสัตีหรือผูอ้ื่นด ำเนินกำรได ้

15.5 กรณีอื่นใดที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์ป็นผูร้บัผิดชอบและด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ
ก่อตั้งทรัสต ์หรือหลักเกณฑ์ในประกำศที่ ทจ. 49/2555 ประกำศที่ กร. 14/2555 และ
ประกำศที่ สช. 29/2555 ซึ่งรวมถึงกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้
มอบหมำยให้บุคคลอื่นจัดกำรแทน หรือมีข้อก ำหนดอื่นใดที่เก่ียวข้องก ำหนดเรื่อง
ดงักล่ำวไว ้ในกรณีที่ทรสัตีฝ่ำฝืนบทบญัญัติขำ้งตน้ ใหก้ำรท่ีท ำไปนัน้ผกูพนัทรสัตีเป็นกำร
ส่วนตวัไม่ผกูพนักองทรสัต ์

16. ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมำยให้ผู้อื่นจัดกำรกองทรัสตโ์ดยชอบตำมข้อ 15. ทรัสตีตอ้งเลือกผูร้บั
มอบหมำยดว้ยควำมรอบคอบและระมดัระวงั รวมทั้งตอ้งก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรจดักำร
แทนอย่ำงเพียงพอดว้ยควำมระมัดระวังและควำมเอำใจใส่ โดยตอ้งก ำหนดมำตรกำรในกำร
ด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรมอบหมำยงำนตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงำน กำรติดต่อผูล้งทนุ และกำรประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรสัตี ดงันี ้

16.1 กำรคดัเลือกผูท้ี่สมควรไดร้บัมอบหมำย โดยพิจำรณำถึงควำมพรอ้มดำ้นระบบงำนและ
บคุลำกรของผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำย ตลอดจนกำรขดักนัทำงผลประโยชนข์องผูร้บัมอบหมำย
งำนและกองทรสัต ์ 

16.2 กำรควบคมุและประเมินผลกำรปฏิบตัิของผูไ้ดร้บัมอบหมำยงำน 

16.3 กำรด ำเนินกำรของทรัสตีเมื่อปรำกฏว่ำผู้ที่ ได้รับมอบหมำยไม่เหมำะสมที่จะได้รับ
มอบหมำยงำนอีกต่อไป  

ทั้งนี  ้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศก ำหนดรำยละเอียดในกำรปฏิบัติของทรัสตีในกรณี
ดงักล่ำวได ้

17. ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงทรสัตี หำกทรสัตีรำยใหม่พบว่ำก่อนที่ทรสัตีรำยใหม่เขำ้รบัหนำ้ที่ มี
กำรจดักำรกองทรสัตท์ี่ไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัตห์รือ พ.ร.บ. ทรสัต ์จนเป็น
เหตใุหก้องทรสัตเ์สียหำย ใหท้รสัตีรำยใหม่ด ำเนินกำรเรียกรอ้งค่ำเสียหำยจำกทรสัตีรำยที่ตอ้งรบั
ผิด และติดตำมเอำทรพัยสิ์นคืนจำกบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำบุคคลนั้นจะไดท้รพัยสิ์นมำโดยตรง
จำกทรสัตีรำยเดิมหรือไม่ และไม่ว่ำทรพัยสิ์นในกองทรสัตจ์ะถกูเปล่ียนรูปหรือถกูเปล่ียนสภำพไป
เป็นทรพัยสิ์นอย่ำงอื่นก็ตำม เวน้แต่บุคคลดังกล่ำวจะไดม้ำโดยสุจริต เสียค่ำตอบแทนและไม่รู ้
หรือไม่มีเหตอุนัควรรูว้่ำทรพัยสิ์นนัน้ไดม้ำจำกกำรจดักำรกองทรสัตโ์ดยมิชอบ 
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18. ในกำรจดักำรกองทรสัตแ์ละกำรมอบหมำยใหผู้อ้ื่นจดักำรกองทรสัตโ์ดยชอบตำมขอ้ 15. หำกมี
ค่ำใชจ้่ำยหรือทรสัตีตอ้งช ำระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหก้ับบุคคลภำยนอกดว้ยเงินหรือทรพัยสิ์นที่
เป็นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตำมควำมจ ำเป็นอันสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิไดร้ับเงินหรือ
ทรพัยสิ์นคืนจำกกองทรสัตไ์ด ้เวน้แต่สญัญำก่อตัง้ทรสัตก์ ำหนดไวใ้หก้ำรช ำระเงินหรือทรพัยสิ์น
อื่นนัน้เป็นภำระของทรสัตี 

สิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตำมวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้รับ
ประโยชนแ์ละบุคคลภำยนอกที่มีทรพัยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรสัต ์และเป็นสิทธิที่อำจ
บังคับไดใ้นทันทีโดยไม่จ ำตอ้งรอใหม้ีกำรเลิกทรสัต ์และในกรณีที่มีควำมจ ำเ ป็นตอ้งเปล่ียนรูป
หรือเปล่ียนสภำพทรพัยสิ์นในกองทรสัตเ์พื่อใหม้ีเงินหรือทรพัยสิ์นคืนแก่ทรสัตี ใหท้รสัตีมีอ  ำนำจ
ด ำเนินกำรดงักล่ำวไดแ้ต่ตอ้งกระท ำโดยสจุรติ 

เพื่อประโยชนใ์นกำรคุม้ครองทรพัยสิ์นในกองทรสัต ์คณะกรรมกำร ก .ล.ต. อำจประกำศก ำหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรให้ทรัสตีปฏิบัติเก่ียวกับกำรช ำระเงินหรือทรัพยสิ์นอื่นที่เป็น
ส่วนตวัของทรสัตีใหก้ับบุคคลภำยนอกตำมวรรคหนึ่ง หรือกำรใชสิ้ทธิของทรสัตีตำมวรรคสองก็
ได ้

19. หำ้มมิใหท้รสัตีใชสิ้ทธิตำมขอ้ 18. จนกว่ำทรสัตีจะไดช้ ำระหนีท้ี่มีอยู่ตอ่กองทรสัตจ์นครบถว้นแลว้ 
เวน้แต่เป็นหนีท้ี่อำจหกักลบลบหนีก้นัไดต้ำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์

20. ในกรณีที่ทรสัตีจดักำรกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดในสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์หรือพ.ร.บ. ทรสัต ์
ทรสัตีตอ้งรบัผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึน้แก่กองทรสัต ์อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่มีควำมจ ำเป็น
และมีเหตุผลอนัสมควรเพื่อประโยชนข์องกองทรสัต ์ทรสัตีอำจขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
ก.ล.ต. ก่อนที่จะจดักำรกองทรสัตเ์ป็นอย่ำงอื่นใหต้่ำงไปจำกที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัตก์็
ได ้และหำกทรสัตีไดจ้ดักำรตำมที่ไดร้บัควำมเห็นชอบนั้นดว้ยควำมสจุริตและเพื่ อประโยชนท์ี่ดี
ที่สดุของกองทรสัตแ์ลว้ ทรสัตีไม่จ ำตอ้งรบัผิด 

21. ทรสัตีตอ้งดแูลใหส้ญัญำก่อตัง้ทรสัตม์ีสำระส ำคญัเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง โดยในกรณีที่
มีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์ใหท้รสัตีด  ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

21.1 ดูแลให้กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญำก่อตั้งทรัสตใ์ห้เป็นไปตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่
ก ำหนดไวใ้นสัญญำก่อตัง้ทรัสต ์และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้ง 

21.2 ในกรณีที่กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญำก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันีไ้ม่เป็นไปตำมขอ้ 21.1 ใหท้รสัตี
ด  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ที่ที่ระบุไวใ้นสัญญำก่อตัง้ทรัสตฉ์บับนี ้และตำม 
พ.ร.บ. ทรสัต ์เพื่อดแูลรกัษำสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

21.3 ในกรณีที่หลักเกณฑเ์ก่ียวกับกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตห์รือกำรจดักำรกองทรสัตท์ี่ออก
ตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย ์และพ.ร.บ. ทรัสต์ มีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงในภำยหลัง และ
สัญญำก่อตั้งทรัสตท์ี่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังกล่ำว ให้ทรัสตีด ำเนินกำรเพื่อแกไ้ข
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เปล่ียนแปลงสัญญำก่อตัง้ทรัสตใ์หเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑ์นั้น ตำมวิธีกำรที่ก ำหนดใน
สญัญำก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี ้หรือตำมที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. มีค ำสั่ง  

22. ทรสัตีตอ้งติดตำม ดูแล และตรวจสอบใหผู้จ้ดักำรกองทรสัตห์รือผูร้บัมอบหมำยรำยอื่น (ถำ้มี) 
ด ำเนินกำรในงำนที่ไดร้ับมอบหมำยให้เป็นไปตำมสัญญำก่อตั้งทรัสตฉ์บับนีแ้ละกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้ง กำรติดตำม ดแูล และตรวจสอบ ใหห้มำยควำมรวมถึงกำรท ำหนำ้ที่ดงัต่อไปนีด้ว้ย 

22.1  กำรดูแลให้กำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์กระท ำโดยผู้จัดกำรกองทรัสต์ที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลำที่กองทรสัตต์ัง้อยู่ เวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 
24  

22.2  กำรติดตำมดแูลและด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพื่อใหผู้ร้บัมอบหมำยมีลกัษณะและปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในสัญญำก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่ง
รวมถึงกำรถอดถอนผูร้บัมอบหมำยรำยเดิม และกำรแต่งตัง้ผูร้บัมอบหมำยรำยใหม่  

22.3  กำรควบคมุดแูลใหก้ำรลงทนุของกองทรสัตเ์ป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้ง 

22.4  กำรควบคมุดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตอ์ย่ำงถกูตอ้งครบถว้นตำมที่ก ำหนด
ในสญัญำก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

22.5  กำรแสดงควำมเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรหรือกำรท ำธุรกรรมเพื่อกองทรสัตข์องผูจ้ดักำร
กองทรัสต์ และผู้รับมอบหมำยรำยอื่น (ถ้ำมี) เพื่อประกอบกำรขอมติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์กำรเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตต์่อผูล้งทนุ หรือเมื่อส ำนกังำน ก.ล.ต. รอ้งขอ 

23. ในกรณีที่ผูจ้ัดกำรกองทรัสตก์ระท ำกำร หรืองดเวน้กระท ำกำร จนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่
กองทรสัต ์หรือไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ใหท้รสัตีจดัท ำ
รำยงำนเสนอต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่รูห้รือพึงรูถ้ึงเหตกุำรณด์งักล่ำว และ
ด ำเนินกำรเพื่อแกไ้ข ยบัยัง้ หรือเยียวยำควำมเสียหำยที่เกิดขึน้แก่กองทรสัตต์ำมที่เห็นสมควร  

24. ในกรณีที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์ม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหท้รสัตีเขำ้จดักำรกองทรสัตต์ำมควำม
จ ำเป็นเพื่อป้องกัน ยับยั้ง หรือจ ำกัดมิให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงรำ้ยแรงต่อประโยชน์ของ
กองทรัสตห์รือผู้ถือหน่วยทรัสตโ์ดยรวม และด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ระบุไวใ้นสัญญำ
ก่อตั้งทรัสต ์และ พ.ร.บ. ทรัสต ์ในกำรจัดให้มีผู้จัดกำรกองทรัสตร์ำยใหม่ ทรัสตีที่เขำ้จัดกำร
กองทรสัตจ์ะมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นจดักำรกองทรสัตแ์ทนในระหว่ำงนัน้ก็ได ้ทัง้นี ้บุคคลที่ไดร้บั
มอบหมำยดงักล่ำวจะตอ้งปฏิบตัิตำมขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำก่อตัง้ท
รสัต ์

25. ในกรณีที่ทรสัตีเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นกองทรัสตท์ี่ตนท ำหนำ้ที่เป็นทรัสตี หำกตอ้งมีกำรออก
เสียงหรือด ำเนินกำรใด ๆ  ในฐำนะผูถื้อหน่วยทรสัต ์ใหท้รสัตีค  ำนึงถึงและรกัษำผลประโยชนส์งูสดุ
ของผู้ถือหน่วยทรัสตโ์ดยรวมและตั้งอยู่บนหลักแห่งควำมซื่อสัตยส์ุจริตและควำมรอบคอบ
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ระมัดระวงั รวมถึงไม่ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้หรือกระทบต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในฐำนะทรสัตีของ
กองทรสัตด์งักล่ำว 

26. ทรัสตีต้องจัดให้มีกำรจัดท ำทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยอำจมอบหมำยให้นำยทะเบียน
หลักทรัพย์ด ำเนินกำรแทนได้ กำรจัดท ำทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีรำยกำรอย่ำงน้อย
ดงัต่อไปนี ้

26.1  รำยละเอียดทั่วไป ประกอบดว้ย 

26.1.1  ชื่อผูจ้ดักำรกองทรสัต ์และทรสัตี 

26.1.2  จ ำนวนหน่วยทรัสต์ มูลค่ำที่ตรำไว้ ทุนช ำระแล้ว และวัน เดือน ปี ที่ออก
หน่วยทรสัต ์

26.1.3  ขอ้จ ำกดัในเรื่องกำรโอน (ถำ้มี) 

26.2 รำยละเอียดของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละรำย ประกอบดว้ย 

26.2.1 ชื่อ นำมสกลุ สญัชำติ และที่อยู่ของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

26.2.2 เลขที่หน่วยทรสัต ์(ถำ้มี) และจ ำนวนหน่วยทรสัตท์ี่ถือ 

26.2.3 วนั เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็นหรือขำดจำกกำรเป็นผูถื้อหน่วยทรสัต ์

26.2.4 วัน  เ ดื อน  ปี  ที่ ย ก เ ลิ ก ใบหน่ วยทรัสต์และออก ใบหน่ วยทรัสต์แทน  
(ถำ้มี) 

26.2.5 เลขที่ค  ำรอ้งขอใหเ้ปล่ียนแปลงหรือจดแจง้รำยกำรในทะเบียน  

 (ถำ้มี) 

26.2.6 กำรจ ำน ำ/ เพิกถอนจ ำนอง/ กำรอำยดั/ ปลดอำยดัหน่วยทรสัต ์

 (ถำ้มี) 

27. ทรสัตีตอ้งจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรสัตม์อบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ซึ่งอย่ำงนอ้ยตอ้ง
เป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้เวน้แต่กำรจดัท ำหลกัฐำนตำมระบบของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
ใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดโดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

27.1 มีขอ้มลูที่จ  ำเป็นและเพียงพอเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์ำมำรถใชเ้ป็นหลกัฐำนแสดงสิทธิ
ของผูถื้อหน่วยทรสัต ์และใชอ้ำ้งอิงต่อทรสัตี ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์และบคุคลอื่นได ้ 

27.2 มีข้อมูลของบุคคลต่ำง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับกำรจัดกำรกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จัดกำร
กองทรัสต ์นำยทะเบียนหลักทรัพย ์เป็นตน้ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรสัตส์ำมำรถติดต่อกับ
บคุคลเหล่ำนัน้ได ้
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27.3 มีขอ้มลูที่แสดงว่ำ ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่สำมำรถขำยคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรสัตไ์ด ้และใน
กรณีที่มีขอ้จ ำกดัสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ตอ้งระบขุอ้จ ำกดัสิทธิเช่นว่ำนัน้ไวใ้หช้ดัเจน 

28. ภำยใตบ้งัคบัของขอ้ 27. ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตข์อใหท้รสัตีหรือนำยทะเบียนหลกัทรพัยอ์อก
หลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐำนเก่ำที่สูญหำย ลบเลือน หรือช ำรุดใน
สำระส ำคญั ทรสัตีตอ้งออกหรือด ำเนินกำรใหม้ีกำรออกหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรสัตใ์หแ้กผู่้
ถือหน่วยทรสัตภ์ำยในเวลำอนัควร 

ผู้จัดการกองทรัสตแ์ละ
ห น้ าที่ ข อ ง ผู้ จั ดก า ร
กองทรัสต ์

1. ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมและเป็นผู้ได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหเ้ป็นผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ตำมประกำศที่ สช. 29/2555 ก ำหนด 

2. ผูจ้ดักำรกองทรสัตม์ีหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกทรสัตีในกำรดแูลจดักำรกองทรสัตใ์นส่วน
ที่เป็นกำรด ำเนินงำนทำงธุรกจิ ซึ่งรวมถึงกำรลงทนุ กำรกูย้ืมเงิน เปล่ียนแปลงและก่อภำระผกูพนั
แก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์กำรเขำ้ท ำสญัญำ และกำรด ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ  เพื่อกองทรสัต ์รวมทัง้
กำรจัดท ำและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ และกำรน ำส่งข้อมูลให้แก่ทรัสตีซึ่งรวมถึงขอ้มูล
ตำมที่ก ำหนดในมำตรำ 56 และมำตรำ 57 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และภำยในขอบเขต 
หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขเท่ำที่สญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์ดร้ะบไุว ้ 

3. ผูจ้ดักำรกองทรสัตอ์ำจมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นรบัด ำเนินกำรในงำนที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบของ
ตนแทนตนได ้โดยตอ้งแสดงขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของผู้รับด ำเนินกำรดังกล่ำวในสัญญำที่
เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะตอ้งคดัเลือกผูร้บัด ำเนินกำรดว้ยควำมรอบคอบระมดัระวงั 
รวมทัง้ก ำกับและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของผูร้บัด ำเนินกำรดว้ย โดยกำรมอบหมำยใหบุ้คคล
อื่นด ำเนินกำรแทนนัน้จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กับกฎหมำยหลกัทรพัยห์รือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง
อย่ำงมีนยัส ำคญั  

4. ผูจ้ดักำรกองทรสัตส์ำมำรถเบิกจ่ำยทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ด ้เฉพำะกรณีที่เป็นกำรเบิกจ่ำยจำก
บัญชีด ำเนินงำนของกองทรัสต์ภำยใต้วงเงินที่ได้รับกำรอนุมัติจำกทรัสตี และให้ผู้จัดกำร
กองทรัสตจ์ัดท ำและจัดส่งรำยงำนกำรเบิกจ่ำยให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสำมำรถตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวและสั่งจ่ำยไดภ้ำยในระยะเวลำ 5 วันท ำกำร นับจำกวันที่ผูจ้ัดกำรกองทรสัต์
จดัส่งรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่ทรสัตี 

5. เมื่อมีกำรขอมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผูจ้ัดกำรกองทรสัตท์ี่ถือหน่วยทรสัตต์อ้งใชสิ้ทธิออกเสียง
ลงคะแนนในลกัษณะที่เชื่อว่ำเป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม   

6. ในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ผูจ้ดักำรกองทรสัตต์อ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกักำร
ด ำเนินธุรกิจดงัต่อไปนี ้

6.1 ปฏิบัติหนำ้ที่โดยใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพ ดว้ยควำมรบัผิดชอบ 
ควำมระมัดระวงั และควำมซื่อสัตยส์ุจริต โดยตอ้งปฏิบัติต่อผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่ำงเป็น
ธรรม เพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สุดของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม รวมทั้งตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไป
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ตำมกฎหมำย สญัญำก่อตัง้ทรสัต ์สญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์วตัถปุระสงคใ์นกำร
จดัตัง้กองทรสัต ์และมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

6.2 ด ำรงเงินกองทุนตำมประกำศ สช. 29/2555 กล่ำวคือ ผูจ้ดักำรกองทรสัตม์ีหนำ้ที่ในกำร
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑเ์ก่ียวกับกำรด ำรงเงินกองทุนของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมตำม
ประกำศกำรด ำรงเงินกองทุนโดยอนุโลม ทั้งนี ้ กำรปฏิบัติดังกล่ำวให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนีด้ว้ย 

6.2.1 ในกรณีของผูจ้ดักำรกองทรสัตท์ี่เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยที่มิใช่ผูท้ี่
ไดร้บัใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุรวมและเริ่ม
ประกอบธุรกิจกลักทรพัยป์ระเภทดงักล่ำวแลว้ กำรด ำรงเงินกองทุนขั้นตน้ตำม
ประกำศกำรด ำรงเงินกองทุนให้ด ำรงเป็นมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 10,000,000 (สิบ
ลำ้น) บำท 

6.2.2  ใหจ้ดัส่งรำยงำนกำรด ำรงเงินกองทุนตำมแบบรำยงำนกำรด ำรงเงินกองทนุตำม
ประกำศกำรด ำรงเงินกองทุน (ไม่รวมเอกสำรแนบ) ให้แก่ทรัสตีภำยใน
ก ำหนดเวลำเดียวกบัท่ีตอ้งจดัส่งใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. 

 ให้น ำหลักเกณฑเ์ก่ียวกับกำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สำมำรถ
ด ำรงเงินกองทุนได้และอ ำนำจส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมประกำศกำรด ำรง
เงินกองทนุมำบงัคบัใชก้บัผูจ้ดักำรกองทรสัตต์ำมวรรคหนึ่งโดยอนโุลม 

6.3 เปิดเผย ใหค้วำมเห็น หรือใหข้อ้มูลที่มีควำมส ำคญัและเก่ียวขอ้งอย่ำงเพียงพอในกำร
ตัดสินใจลงทุนของผูล้งทุน โดยขอ้มูลดังกล่ำวตอ้งส่ือสำรไดอ้ย่ำงชัดเจน ไม่บิดเบือน 
และไม่ท ำใหส้ ำคญัผิด 

6.4 ไม่น ำขอ้มลูจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์ปใชป้ระโยชนอ์ย่ำงไม่เหมำะสมเพื่อ
ตนเอง หรือท ำใหเ้กิดควำมเสียหำย หรือกระทบต่อผลประโยชนโ์ดยรวมของกองทรสัต ์

6.5 ปฏิบตัิงำนดว้ยควำมระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และในกรณีที่มี
ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์เกิดขึน้ ตอ้งด ำเนินกำรใหม้ั่นใจไดว้่ำผู้ลงทุนไดร้บักำร
ปฏิบตัิที่เป็นธรรมและเหมำะสม 

6.6 ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ และกฎหมำยอื่นที่ เก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรของกองทรสัต ์ตลอดจนจรรยำบรรณและมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพที่
ก ำหนดโดยสมำคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ์หรือองคก์รที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
หลกัทรพัยท์ี่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. ยอมรบั โดยอนโุลม และไม่สนบัสนนุ สั่งกำร หรือใหค้วำม
รว่มมือแก่บคุคลใดในกำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดดงักล่ำว 
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6.7 ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของทรัสตี หรือส ำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงกำร
เปิดเผยขอ้มลูที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจดักำรกองทรสัตอ์ย่ำงมีนยัส ำคญั หรือ
ขอ้มลูอื่นท่ีควรแจง้ใหท้รำบ 

7. ในกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกองทรสัต ์ผูจ้ดักำรกองทรสัตต์อ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีด้ว้ย 

7.1  ด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจไดว้่ำกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอนอสังหำริมทรัพย ์หรือกำรเข้ำท ำ
สัญญำที่เก่ียวเนื่องกับอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกองทรัสตเ์ป็นไปอย่ำงถูกตอ้งและมีผลใช้
บงัคบัไดต้ำมกฎหมำย 

7.2 ด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจไดว้่ำกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยข์องกองทรัสตเ์ป็นไปอย่ำง
เหมำะสม โดยอย่ำงนอ้ยตอ้งมีกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

7.2.1 กำรประเมินควำมพรอ้มของตนเองในกำรบรหิำรกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ 
ๆ ก่อนรับเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหำริมทรัพย์
ดงักล่ำวเพื่อกองทรสัต ์แลว้แต่กรณี 

7.2.2 กำรวิเครำะหแ์ละศกึษำควำมเป็นไปได ้และกำรตรวจสอบและสอบทำน (กำรท ำ 
Due Diligence) อสงัหำริมทรพัย ์ตลอดจนกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นต่ำง ๆ ที่
อำจเกิดจำกกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยน์ั้น ๆ พรอ้มทั้งจัดให้มีแนวทำงกำร
บรหิำรควำมเส่ียงดว้ย ทัง้นี ้ควำมเส่ียงดงักล่ำว ใหห้มำยควำมรวมถึงควำมเส่ียง
ที่เก่ียวขอ้งกับกำรพัฒนำหรือก่อสรำ้งอสังหำริมทรพัย ์(ถำ้มี) เช่น ควำมเส่ียงที่
อำจเกิดจำกกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำ และกำรไม่สำมำรถจัดหำประโยชน์จำก
อสงัหำรมิทรพัยไ์ด ้เป็นตน้ 

8. ผูจ้ดักำรกองทรสัตต์อ้งจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตต์ำมที่ก ำหนดในสญัญำก่อตัง้ทรัสต ์

9. ในกรณีที่มีกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำเพื่อให้ค ำปรึกษำหรือค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรพัยแ์ละกำรจัดกำรอสังหำริมทรพัย ์ผูจ้ัดกำรกองทรสัตต์อ้งแต่งตัง้ที่ปรึกษำที่ไม่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำ  แต่เมื่อปรำกฏว่ำที่ปรึกษำ
ดงักล่ำวเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียใหผู้จ้ดักำรกองทรสัตป์ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 

9.1  ด ำเนินกำรใหท้ี่ปรกึษำแจง้กำรมีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจำรณำ  

9.2 มิใหท้ี่ปรึกษำผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจำรณำไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มเขำ้ร่วม
พิจำรณำในเรื่องนัน้ 

10. ใหผู้จ้ัดกำรกองทรสัตเ์ป็นผูจ้ัดท ำและรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐำนะกำรเงินและผล
กำรด ำเนินงำนของกองทรสัต ์ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในประกำศที่ ทจ. 51/2555 และประกำศ
อื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม และส่งรำยงำนดงักล่ำวต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ดงันี ้ 
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10.1 แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำ ปีของกองทรัสต์  โดยให้ เ ป็น ไปตำมแบบ  
56-REIT 

10.2 งบกำรเงินของกองทรสัต์ โดยใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยวิชำชีพบญัชี  

10.3 รำยงำนประจ ำ ปี  โดยมี ข้อมูลอย่ ำ งน้อยตำมที่ ได้ก ำหนดไว้ในประกำศที่   
ทจ .51/2555 

10.4 รำยงำนขอ้มูลเก่ียวกับกองทรสัต ์ไดแ้ก่ รำยงำนมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัตแ์ละ
มลูค่ำหน่วยทรสัต ์รำยงำนกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งอสงัหำรมิทรพัย ์หรือสิทธิกำรเช่ำ 
หรือสิทธิกำรเช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย์ และในกรณีที่ กองทรัสต์มีกำรลงทุนใน
อสงัหำริมทรพัยท์ี่ยงัก่อสรำ้งไม่แลว้เสร็จ ใหจ้ดัท ำและส่งรำยงำนควำมคืบหนำ้ของกำร
ก่อสรำ้งอสงัหำริมทรพัยด์ว้ย รำยงำนมลูค่ำที่ตรำไวข้องหน่วยทรสัตภ์ำยหลงัจำกกำรลด
ทนุช ำระแลว้ 

11. ในกรณีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ  ำนำจตำม
กฎหมำย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สั่งกำร เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็น
อย่ำงอื่น ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนัน้ 

ก า ร ข อมติ แ ล ะ ก า ร
ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต ์

1. ผู้จัดกำรกองทรัสตส์ำมำรถขอมติจำกผู้ถือหน่วยทรัสตด์ว้ยกำรจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เท่ำนัน้ 

2. เหตุในกำรขอมติและกำรประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ตอ้งเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวด้ังต่อไปนี ้และ
ผูจ้ดักำรกองทรสัตต์อ้งจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นกรณีดงัต่อไปนี  ้

2.1 กำรประชมุสำมญัประจ ำปี ซึ่งตอ้งจดัใหม้ีขึน้ภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีของ
กองทรสัต ์

ทัง้นี ้ในกำรจดัประชุมสำมญัประจ ำปีที่จดัขึน้ในปี พ.ศ. 2563 ใหผู้จ้ดักำรกองทรสัตจ์ดั
ใหม้ีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง หรือภำยใน 30 มิถุนำยน พ.ศ. 
2563 แลว้แต่ระยะเวลำใดจะถึงก ำหนดหลงั 

ในกรณีที่กำรเรียกประชมุสำมญัประจ ำปีที่จดัขึน้ในปี พ.ศ. 2563 เป็นกำรจดัประชมุเพื่อ
ร ำ ย ง ำ น ใ ห้ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ท ร ำ บ เ ท่ ำ นั้ น  โ ด ย ไ ม่ มี ก ำ ร ข อ ม ติ จ ำ ก 
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผูจ้ัดกำรกองทรสัตอ์ำจด ำเนินกำรดว้ยวิธีกำรอื่นแทนกำรจัดประชุม
สำมัญประจ ำปีตำมวรรคสอง ทั้งนี ้ โดยให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ หรือ
หนังสือเวียนที่ เ ก่ียวข้อง เพื่อรำยงำนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทรำบอย่ำงน้อยในเรื่อง
ดงัต่อไปนี ้

(1) กำรจัดกำรกองทรัสต์ในเรื่องที่ส  ำคัญ และแนวทำงกำรจัดกำรกองทรัสตใ์น
อนำคต 
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(2) ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกองทรสัตใ์นรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ โดย
อย่ำงนอ้ยตอ้งมีงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นจำกผูส้อบ
บญัชีแลว้ 

(3) กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์และค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี 
 โดยให้ผู้จัดกำรกองทรัสตจ์ัดให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรเพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์

สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้จัดกำรกองทรัสตไ์ด ้และในกรณีที่ผูถื้อ
หน่วยทรสัตม์ีกำรสอบถำมขอ้มลูใดๆ ใหผู้จ้ัดกำรกองทรสัตจ์ดัท ำสรุปประเด็น
ส ำคญัในลกัษณะค ำถำมและค ำตอบเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์รำบดว้ย 

 ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์เผยแพร่ข้อมูลตำมวรรคสำมและวรรคส่ีผ่ำนระบบ
สำรสนเทศของตลำดหลกัทรพัย ์

2.2 กำรประชมุวิสำมญัในกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) เมื่อผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์ห็นสมควรใหเ้รียกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อประโยชน์
ในกำรจดักำรกองทรสัต ์

(2) เมื่อผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งถือหน่วยทรสัตร์วมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวน
หน่วยทรัสต์ที่จ  ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด เข้ำชื่อกันท ำหนังสือขอให้ผู้จัดกำร
กองทรสัตเ์รียกประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์ โดยระบุเหตุผลในกำรขอเรียกประชุมไว้
อย่ำงชดัเจนในหนงัสือนัน้ ทัง้นี ้ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะตอ้งด ำเนินกำรจดัใหม้ีกำร
ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ำยใน 1 เดือนนบัแต่ไดร้บัหนงัสือจำกผูถื้อหน่วยทรสัต ์

อนึ่ง หำกผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์ม่ไดด้  ำเนินกำรจดัใหม้ีกำรประชุมผุถื้อหน่วยทรสัตภ์ำยใน
ระยะเวลำดงักล่ำวในวรรคหนึ่ง ทรสัตีจะด ำเนินกำรจดัใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์
เองก็ได ้

3. กำรเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หผู้จ้ดักำรกองทรสัตจ์ดัท ำหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์
โดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ย
รำยละเอียดตำมสมควร และระบุใหช้ดัเจนว่ำเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อ
พิจำรณำ แล้วแต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของผู้จัดกำรกองทรัสต์ในเรื่องดังกล่ำว ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบที่ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ำจไดร้บัจำกกำรลงมติในเรื่องนัน้ โดยกำรจดัส่งหนงัสือนดัประชุม
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์จะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

3.1  กรณีทั่วไป ใหจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

3.2  กรณีที่มีประกำศก ำหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระยะเวลำกำรจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อ
หน่วยทรสัตไ์วเ้ป็นกำรเฉพำะ ใหจ้ดัส่งใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นเรื่องนัน้ ๆ 

ทัง้นี ้ใหป้ระกำศกำรนดัประชมุในหนงัสือพิมพร์ำยวนัแห่งทอ้งถิ่นอย่ำงนอ้ย 1 ฉบบัไม่นอ้ยกว่ำ 3 
วนัก่อนวนัประชมุดว้ย 
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4. กำรมอบฉนัทะ 

4.1 ในกำรประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ำจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขำ้ประชุม 
และออกเสียงแทนตนในกำรประชมุก็ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลำยมือชื่อ
ของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มอบฉนัทะ 

4.2 หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบให้แก่ผู้จัดกำรกองทรัสต ์หรือผู้ที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์
ก ำหนด ณ ที่ประชมุ ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชมุ 

5. องคป์ระชมุ 

5.1 กำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ ถือ
หน่วยทรสัต ์(ถำ้มี) มำประชมุไม่นอ้ยกว่ำ 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ัง้หมด และตอ้งมีหน่วยทรสัตน์บัรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวน
หน่วยทรสัตท์ี่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

5.2 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตค์รัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแลว้ถึง 1 
ชั่วโมงและจ ำนวนผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งมำเขำ้รว่มกำรประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตำมที่
ก ำหนดไว้ในข้อ 5.1 หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือ
หน่วยทรสัตร์อ้งขอตำมขอ้ 2) 2. (2) ใหก้ำรประชุมเป็นอนัระงบัไป หำกกำรประชุมผูถื้อ
หน่วยทรสัตน์ั้นมิไดถู้กเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหน่วยทรสัตร์อ้งขอตำมขอ้ 2) 2. (2) ให้
ผู้จัดกำรกองทรัสต์เรียกนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือ
หน่วยทรสัตก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่ำระยะเวลำจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมครัง้ก่อน ทัง้นี ้
ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

6. ประธำนท่ีประชมุ 

ใหผู้จ้ัดกำรกองทรสัตแ์ต่งตัง้กรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งซึ่งเป็นตวัแทนของผูจ้ัดกำรกองทรสัตท์ ำ
หนำ้ที่เป็นประธำนในท่ีประชมุ ประธำนในที่ประชมุมีอ ำนำจและหนำ้ที่ในกำรด ำเนินกำรประชุม
ใหเ้ป็นไปโดยเรียบรอ้ย และถูกตอ้งตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 5 นี ้อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ผูจ้ัดกำร
กองทรัสตม์ีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจำรณำ ให้ทรัสตีหรือตัวแทนของทรัสตีแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง
เพื่อใหท้ ำหนำ้ที่เป็นประธำนในท่ีประชมุส ำหรบัวำระนัน้ ๆ แทน 

7. วิธีกำรนบัคะแนนเสียง 

ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตม์ีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหน่วยทรสัตท์ี่ตนถือ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งไม่เป็นผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจำรณำ 

8. มติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

8.1 ในกรณีทั่วไป ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มำประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
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8.2 ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหน่วยทรสัตท์ี่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้เวน้แต่เป็นกำรขอมติและ
กำรออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นกรณีที่มีกำรแบ่งหน่วยทรัสตอ์อกเป็น
หลำยชนิดตำมขอ้ 9  

(1) กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัที่มีมูลค่ำตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของมลูค่ำ
ทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์

(2) กำรเพิ่มทุนหรือกำรลดทุนช ำระแลว้ของกองทรสัตท์ี่มิไดร้ะบุไวเ้ป็นกำรล่วงหนำ้
ในสญัญำก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี ้

(3) กำรเพิ่มทนุแบบมอบอ ำนำจทั่วไปของกองทรสัต ์

(4) กำรท ำธุรกรรมกับผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือบุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับผู้จัดกำร
กองทรสัต ์ซึ่งมีขนำดรำยกำรตัง้แต่ 20,000,000 บำท หรือเกินกว่ำรอ้ยละ 3 ของ
มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่ำใดจะสงูกว่ำ  

(5) กำรเปล่ียนแปลงผลประโยชนต์อบแทนและกำรคืนเงินทนุใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต ์

(6) กำรถอดถอนหรือกำรแต่ งตั้งทรัสตีตำมข้อก ำหนดที่ เ ก่ียวข้องกับกำร
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ท รั ส ตี  ต ำ ม ที่ ไ ด้ ก ำ ห น ด ไ ว้ ใ น สั ญ ญ ำ ก่ อ ตั้ ง 
ทรสัตฉ์บบันี ้

(7) กำรถอดถอนหรือกำรแต่งตัง้ผูจ้ดักำรกองทรสัตต์ำมขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งกับกำร
เปล่ียนแปลงผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี ้
และสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์

(8) กำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี ้ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรสัตอ์ย่ำงมีนยัส ำคญั 

(9) กำรเลิกกองทรสัต ์

8.3 มติของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะเป็นผลใหก้องทรสัตห์รือกำรจดักำรกองทรสัตม์ีลกัษณะที่ขดั
หรือแยง้กับสัญญำก่อตัง้ทรสัตฉ์บับนี ้หรือหลักเกณฑอ์ื่นตำมพ.ร.บ. หลักทรพัย ์หรือ
พ.ร.บ. ทรสัต ์ใหถื้อว่ำมตินัน้ไม่มีผลบงัคบั 

8.4 กรณีที่มีประกำศก ำหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับกำรขอมติและกำรประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์
ไวเ้ป็นกำรเฉพำะใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นเรื่องนัน้ 

9. กำรขอมติและกำรออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสตใ์นกรณีที่มีกำรแบ่งหน่วยทรสัต์
ออกเป็นหลำยชนิด 
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9.1 กำรขอมติในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกชนิด เช่น กำรเลิก
กองทรสัต ์เป็นตน้ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละชนิดเกินกึ่งหน่ึงของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละชนิดที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงดว้ย 

9.2 กำรขอมติในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัตช์นิดหนึ่งชนิดใด เช่น กำรคิด
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเพิ่มเติมเป็นต้น ให้ผู้จัดกำร
กองทรสัตข์อมติเฉพำะจำกผูถื้อหน่วยทรสัตช์นิดนัน้ 

ก า ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์

1. กำรแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญำก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันีใ้นเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สำระส ำคญัของผูถื้อ
หน่วยทรสัตห์รือเรื่องที่เห็นไดว้่ำจะเป็นประโยชนต์่อกองทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยชดัแจง้  
หรือในส่วนซึ่งไม่ท ำใหสิ้ทธิของผูถื้อหน่วยทรสัตด์อ้ยลง หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตำมบทบัญญัติแห่ง
พ.ร.บ. หลักทรพัย ์พ.ร.บ. ทรสัต ์ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่ง
กฎหมำยดงักล่ำว ไม่ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยทรสัตห์ำกไดแ้จง้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยกำร
เปิดเผยผ่ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือช่องทำงอื่นใดที่ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูไดอ้ยำ่ง
ทั่วถึง และส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบแลว้ 

2. กำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี ้ตอ้งไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนำรมณ์ในกำรก่อตั้ง
กองทรสัต ์และบทบญัญัติแห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์พ.ร.บ. ทรสัต ์ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่ง
ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 

3. กำรแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญำก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันีใ้นเรื่องที่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัตต์อ้งไดร้บั
มติของผูถื้อหน่วยทรสัตต์ำมที่ระบุไวใ้นสัญญำก่อตัง้ทรัสต  ์เวน้แต่เป็นกำรแกไ้ขเพิ่มเติมตำม
ค ำสั่งของส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 21 แห่งพ.ร.บ. ทรสัต ์หรือเป็นกรณีที่เขำ้เงื่อนไขในขอ้ 1 

การเลิกกองทรัสต ์ 1. เมื่อปรำกฏเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้ทรสัตีจะเลิกกองทรสัต ์

1.1 เมื่อจ ำนวนผูถื้อหน่วยทรสัตล์ดลงเหลือนอ้ยกว่ำ 35 รำย 

1.2 เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นหลัก และผูจ้ัดกำรกองทรสัตไ์ม่สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อให้
กองทรัสต์ลงทุนในอสังหำริมทรัพยเ์ป็นมูลค่ำรวมกันไม่น้อยกว่ำ  500,000,000 บำท 
หรือไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์ภำยใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ี
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัดงักล่ำว 

1.3 เมื่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติใหเ้ลิกกองทรสัตต์ำมที่ระบไุวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์

1.4 กรณีที่มีเหตุตอ้งเปล่ียนแปลงผูจ้ดักำรกองทรสัต  ์แต่ทรสัตีไม่สำมำรถหำผูท้ี่มีคุณสมบตัิ
เหมำะสมในกำรเป็นผูจ้ดักำรกองทรสัตร์ำยใหม่ไดภ้ำยในระยะเวลำที่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนดนับแต่วันที่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยเดิมสิ ้นสุด 
และทรัสตีไดใ้ชค้วำมพยำยำมตำมสมควรในกำรขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัตเ์พื่อ
แต่งตัง้ ผูจ้ัดกำรกองทรสัตร์ำยใหม่แลว้แต่ยงัไม่สำมำรถแต่งตั้งผูจ้ัดกำรกองทรสัตร์ำย
ใหม่ได ้ในกรณีดงักล่ำวนี ้ใหท้รสัตีขอมติที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นกำรเลิกกองทรสัต ์
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1.5 เมื่อศำลมีค ำพิพำกษำหรือมีค  ำสั่งใหเ้ลิกกองทรสัต ์ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเปล่ียนแปลงทรสั
ตีแต่มิอำจแต่งตัง้ทรสัตีรำยใหม่เพรำะมีเหตุอนัมิอำจหลีกเล่ียงได ้และผูม้ีส่วนไดเ้สียได้
รอ้งขอต่อศำลใหม้ีกำรแต่งตัง้ทรสัตีรำยใหม่แลว้ แต่มิอำจแต่งตัง้ได ้

2. กำรด ำเนินกำรเมื่อเลิกกองทรสัต ์

เมื่อมีกำรเลิกกองทรสัตต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 1 ใหท้รสัตีท ำหนำ้ที่ต่อไปเพื่อรวบรวม จ ำหน่ำย และ
จดัสรรทรพัยสิ์นเพื่อช ำระสะสำงหนีสิ้นและค่ำใชจ้่ำยของกองทรสัต ์เวน้แต่เป็นกรณีที่กองทรสัต์
สิน้สดุลงเนื่องจำกทรสัตีเลิกกิจกำร ช ำระบญัชี หรือลม้ละลำย ใหผู้ช้  ำระบญัชีหรือเจำ้พนกังำน
พิทกัษ์ทรพัย ์แลว้แต่กรณีเป็นผูร้วบรวม จ ำหน่ำย หรือจดัสรรทรพัยสิ์นของกองทรสัตจ์นเสรจ็สิน้ 
โดยใหเ้ป็นไปตำมล ำดบัดงัต่อไปนี ้

2.1 ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรรวบรวม จ ำหน่ำย และจดัสรรทรพัยสิ์น 

2.2 ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษีอำกรท่ีตอ้งช ำระและที่คำ้งช ำระ 

2.3 ค่ำตอบแทนของบุคคลที่ศำลแต่งตัง้เพื่อเขำ้จดักำรกองทรสัต ์หรือผูช้  ำระบญัชี หรือเจำ้
พนกังำนพิทกัษ์ทรพัย ์ตำมมำตรำ 29 หรือมำตรำ 52 ของพ.ร.บ. ทรสัต ์ค่ำใชจ้่ำยในกำร
ด ำเนินคดีของผูถื้อหน่วยทรสัตต์ำมมำตรำ 44 วรรคสำม มำตรำ 45 หรือมำตรำ 46 ของ
พ.ร.บ. ทรสัต ์และค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับกำรจดักำรกองทรสัตท์ี่ทรสัตีมี
สิทธิเรียกเอำจำกกองทรสัตไ์ดโ้ดยชอบ และค่ำตอบแทนทรสัตี 

2.4 หนีอ้ย่ำงอื่น 

ในกรณีที่กองทรสัตม์ีทรพัยสิ์นไม่เพียงพอที่จะจดัสรรใหเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยหรือช ำระหนี ้ในล ำดบัใด 
ใหจ้ดัสรรใหเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยหรือช ำระหนีใ้นล ำดบันัน้ โดยวิธีกำรเฉล่ียตำมสดัส่วนของมลูหนี ้

เมื่อไดห้กัค่ำใชจ้่ำยและช ำระหนีต้ำมวรรคหนึ่งแลว้ หำกกองทรสัตม์ีทรพัยสิ์นคงเหลือ ใหจ้ดัสรร
ใหแ้ต่ผูถื้อหน่วยทรสัตต์ำมสดัส่วนกำรถือหน่วยทรสัต ์

น า ย ท ะ เ บี ย น
หน่วยทรัสต ์

นำยทะเบียนหน่วยทรสัต ์หมำยถึง ทรสัตี หรือผูท้ี่รบัมอบหมำยจำกทรสัตีใหด้  ำเนินกำรในฐำนะนำย
ทะเบียนหน่วยทรสัต ์ซึ่งนำยทะเบียนหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตกำรใหบ้ริกำรเป็นนำย
ทะเบียนหลักทรพัยจ์ำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และเป็นผูท้ี่ตลำดหลักทรพัยฯ์ ใหค้วำมเห็นชอบให้
ด ำเนินกำรแทนในฐำนะนำยทะเบียนหน่วยทรสัต ์ในเบือ้งตน้ ภำยหลงัจำกที่ไดม้ีกำรก่อตัง้กองทรสัต ์
ทรสัตีจะแต่งตัง้ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นนำยทะเบียนหน่วยทรสัต ์ทัง้นี ้นำยทะเบียนหน่วยทรสัต์
มีหนำ้ที่ต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก ำหนดไว ้ดงันี ้ 

1. กำรออกใบทรสัตห์รือหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรสัต ์โดยทรสัตีจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบยีน
หน่วยทรสัตจ์ดัท ำใบทรสัตห์รือหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อใหผู้้
ถือหน่วยทรสัตส์ำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อทรสัตี ผูจ้ดักำรกองทรสัตแ์ละบุคคลอื่นได้ โดยในกรณีที่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ขอให้นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกใบทรัสต์หรือหลักฐำนแสดงสิทธิใน
หน่วยทรสัตใ์หม่แทนใบทรสัตห์รือหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรสัตเ์ก่ำที่สญูหำย ลบเลือน หรือ
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ช ำรุดในสำระส ำคญั นำยทะเบียนหน่วยทรสัตต์อ้งออกหรือด ำเนินกำรใหม้กีำรออกใบทรสัตห์รอื
หลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ำยในเวลำอนัควร ทัง้นี ้ นำยทะเบียน
จะเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้ (ถำ้มี) จำกกำรด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอของผูถื้อหน่วยทรสัต์
ดงักล่ำวไดต้ำมจรงิ 

2. กำรจดัท ำทะเบียนหน่วยทรสัต ์โดยทรสัตีอำจมอบหมำยใหน้ำยทะเบียนหน่วยทรสัตเ์ป็นผูจ้ดัท ำ
ทะเบียนหน่วยทรสัตต์ำมขอบเขตที่ก ำหนดไวใ้นประกำศที่  กร .14/2555 และประกำศอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง 

3. กำรโอนหน่วยทรสัต ์โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ประสงคจ์ะโอนหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งแจง้ควำมประสงค์
กำรโอนหน่วยทรสัตไ์ปนำยทะเบียนหน่วยทรสัต  ์โดยกรอกรำยละเอียดใหค้รบถว้นในค ำรอ้งขอ
กำรโอนหน่วยทรัสตท์ี่ลงนำมโดยผู้โอนและผู้รับโอน  พรอ้มทั้งแนบเอกสำรประกอบกำรโอน
หน่วยทรสัตต์ำมที่นำยทะเบียนหน่วยทรสัตจ์ะก ำหนด กำรโอนหน่วยทรสัตใ์หม้ีผลบังคบัและ
ไดร้ับกำรรับรองเมื่อนำยทะเบียนหน่วยทรัสตบ์ันทึกรำยชื่อผู้รับโอนในทะเบียนหน่วยทรสัต์
เรียบรอ้ยแลว้ ทั้งนี ้ผู้โอนจะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ำมี) ตำมที่นำย
ทะเบียนหน่วยทรัสตก์ ำหนด กรณีกำรโอนหน่วยทรัสตใ์นระบบไรใ้บทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรสัต์
จะตอ้งปฏิบัติตำมหลักเกณฑท์ี่ระบุโดยนำยทะเบียนหน่วยทรสัต์ และ/หรือตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
และ/หรือศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ผูโ้อนจะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยทรสัต์ (ถำ้
มี) ตำมที่นำยทะเบียนหน่วยทรสัต ์และ/หรือตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย์
ก ำหนด 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กำรโอนหน่วยทรสัตจ์ะท ำใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์ำยใดถือหน่วยทรสัตเ์กินขอ้จ ำกดั
ในกำรถือหน่วยทรสัตข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์นำยทะเบียนหลกัทรพัยม์ีสิทธิปฏิเสธกำรแสดงชื่อ
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสตใ์นกรณีที่กำรถือหน่วยทรัสตไ์ม่เป็นไปตำมอัตรำที่ก ำหนดใน
ขอ้จ ำกดัในกำรถือหน่วยทรสัตข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แล ะ
ค่าใช้จ่าย 

กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่ำใชจ้่ำยจำกกองทรสัตห์รือจำกผูถื้อหน่วยทรสัต์
จะตอ้งเป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นสัญญำก่อตัง้ทรสัต ์ทั้งนี ้ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยดังกล่ำว ไม่รวม
ภำษีมลูค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกนั 

 

 

 

  


