ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม)
หัวข้อ
คู่สัญญา

รายละเอียด
1. บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (“ผู้ก่อตั้งทรัสต์” และ “ผู้จัดการกองทรัสต์”)
2. บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จำกัด (“ทรัสตี”)

ลักษณะของกองทรัสต์ 1. ทรัสต์เ พื่ อ กำรลงทุน ในสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ อสัง หำริม ทรัพ ย์ CPN รี เ ทล โกรท (CPN Retail Growth
และกลไกการบริหาร
Leasehold REIT หรือ CPNREIT) เป็ นทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ตำม
พ.ร.บ. ทรัสต์ ซึ่งเกิดจำกกำรแปลงสภำพจำกกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN รีเทล
โกรท (CPN Retail Growth Leasehold Property Fund หรือ CPNRF) และก่อตัง้ ขึน้ ด้วยผลของ
สัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ ทัง้ นี ้ กำรก่อตัง้ กองทรัสต์มีผลสมบูรณ์เมื่อผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ได้ก่อสิทธิและหน้ำที่
ในทำงทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีดว้ ยกำรเข้ำทำสัญญำที่มีข้อผูกพันว่ำผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์จะดำเนินกำร
เพื่อให้กองทรัสต์ได้มำซึ่งทรัพย์สินและภำระของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ท่ีแปลงสภำพ โดย
แลกกับกำรที่กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำวจะได้รบั หน่วยทรัสต์ท่อี อกใหม่ของกองทรัสต์
2. กองทรัสต์ไม่มีสถำนะเป็ นนิติบุคคล โดยเป็ นกองทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อและอำนำจกำรจัดกำร
ของทรัสตี
3. กำรจัดกำรกองทรัสต์จะกระทำโดยทรัสตีและผู้จดั กำรกองทรัสต์ท่ีได้รบั มอบหมำยจำกทรัสตีซ่งึ
ได้รบั กำรแต่งตัง้ ตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่
ปรำกฏในรำยกำรเกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ของทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์ ในกำรนี ้ ผู้จัดกำร
กองทรัสต์มีอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบหลัก ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลจัดกำรกองทรัสต์ ซึ่ง
รวมถึงกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
หลักในกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และผูร้ บั มอบหมำยรำยอื่น (ถ้ำมี)
ให้เป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์และตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ ตลอดจนกำรเก็บรักษำทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ ทัง้ นี ้ กำรจัดกำรลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลักจะดำเนินกำรโดยทรัสตี
โดยจะเป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์และสัญญำอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
4. ผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์และทรัสตีจะปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่ เป็ นผูท้ ่ีมีวิชำชีพซึ่งได้รบั ควำมไว้วำงใจ
ด้วยควำมระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และ
เป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมใน
เอกสำรที่เปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ให้แก่ผูล้ งทุน (ถ้ำมี) และ/
หรือมติท่ีประชุมของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ชื่อ อายุ ประเภท

ชื่อกองทรัสต์
(ภำษำไทย)
ชื่อกองทรัสต์
(ภำษำอังกฤษ)
ชื่อย่อ
อำยุ
ประเภท

: ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
: CPN Retail Growth Leasehold REIT
: CPNREIT
: ไม่มีกำหนดอำยุ
: ไม่รบั ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
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หัวข้อ
รายละเอียด
วันทีก่ อ่ ตั้งกองทรัสต์
กำรก่อตัง้ กองทรัสต์มีผลสมบูรณ์เมื่อผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ได้ก่อสิทธิและหน้ำที่ในทำงทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีดว้ ย
และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กำรเข้ำทำสัญญำที่มีขอ้ ผูกพันว่ำผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์จะดำเนินกำรเพื่อให้กองทรัสต์ได้มำซึ่งทรัพย์สินและ
มีผลสมบูรณ์
ภำระของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ท่ีแปลงสภำพ โดยแลกกับกำรที่ กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
ดังกล่ำวจะได้รบั หน่วยทรัสต์ท่อี อกใหม่ของกองทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

กำรเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของตัวกำรตัวแทนระหว่ำงผู้ถือ
หน่วยทรัสต์กับทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสมั พันธ์ในลักษณะของกำรเป็ นหุน้ ส่ว นหรือลักษณะ
อื่น ๆ ระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ยกัน
กำรเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มิได้ทำให้บคุ คลดังกล่ำวมีควำมรับผิดในกรณีท่ที รัพย์สินของกองทรัสต์
ไม่เพียงพอต่อกำรชำระหนีใ้ ห้แก่ทรัสตี ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ หรือเจ้ำหนีข้ องกองทรัสต์ โดยทรัสตี
ผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์ และเจ้ำหนีข้ องกองทรัสต์จะบังคับชำระหนีไ้ ด้จำกทรัพย์สินของกองทรัสต์
เท่ำนัน้
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้กองทรัสต์ชำระประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่ำเงินกำไรหลัง
หัก ค่ ำ สำรองต่ ำ ง ๆ และสิ ท ธิ เ รี ย กให้คื น เงิ น ทุน ได้ไม่ เกิ น ไปกว่ำ จำนวนทุน ของกองทรัสต์ท่ี
ปรับ ปรุ ง ด้ว ยส่ ว นเกิ นหรื อ ส่ ว นต่ ำกว่ำมูลค่ำ หน่ วยทรัสต์ ทั้ง นี ้ ในกรณี ท่ี มี ก ำรแบ่ง ชนิดของ
หน่วยทรัสต์ สิทธิในกำรรับประโยชน์ตอบแทนหรือรับคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด
ต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนัน้ ๆ ด้วย
ไม่ว่ำในกรณีใด มิให้ตีควำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ไปในทำงที่ก่อให้เกิดผลขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด
ในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้ำงต้น
กำรเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่ทำให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์โดยเด็ดขำดแต่เพียงผูเ้ ดียว ไม่ว่ำส่วนหนึ่งส่วนใด และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องให้โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อำจมีสิทธิ
ติ ด ตำมเอำทรัพ ย์สิน ของกองทรัสต์คื น จำกบุค คลภำยนอกได้หำกทรัสตี และ/หรื อ ผู้จัดกำร
กองทรัสต์จดั กำรกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตำมที่กำหนดในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ หรือตำม พ.ร.บ. ทรัสต์
อัน เป็ น ผลให้ท รัพ ย์สิน ของกองทรัสต์ถูก จ ำหน่ ำ ยจ่ ำ ยโอนไปยัง บุ ค คลภำยนอก ทั้ง นี ้ ตำม
หลักเกณฑ์ท่ี พ.ร.บ. ทรัสต์ กำหนด
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีสิทธิได้รบั เงินคืนทุน ประโยชน์ตอบแทน หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ในกำรคืนทุนเมื่อ
เลิกกองทรัสต์ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ โดยทรัสตีหรือผูท้ ำหน้ำที่
แทนทรัสตี หรือผูท้ ่ีรบั มอบหมำยจำกทรัสตีหรือผูท้ ำหน้ำที่แทนทรัสตี (แล้วแต่กรณี) จะดำเนินกำร
แจกจ่ำยเงินคืนทุน ประโยชน์ตอบแทน หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ในกำรคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
เมื่อเลิกกองทรัสต์ ทัง้ นี ้ ไม่วำ่ ในกรณีใด ๆ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไป
กว่ำจำนวนทุนของกองทรัสต์ท่ปี รับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำหน่วยทรัสต์
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีสิทธิท่จี ะได้รบั เงินคืนเมื่อมีกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ตำมหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนดในข้อ 5 ของสัญญำ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สำมำรถนำหน่วยทรัสต์ไปจำนำได้ตำมกฎหมำย และดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ทรัสตี และ/หรือนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์กำหนด
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หัวข้อ

รายละเอียด
9.

ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีสิทธิโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ไี ด้กำหนดไว้ใน
สัญญำ
10. ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์มี สิ ท ธิ ใ นกำรเข้ำ ร่ ว มประชุม และออกเสี ย งลงคะแนนในกำรประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ตำมหลักเกณฑ์ท่ไี ด้กำหนดไว้ในสัญญำ
11. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่ตอ้ งรับผิดต่อผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์หรือทรัสตีในกำรชำระเงินอื่นใดเพิ่มเติมให้แก่
กองทรัสต์ หลังจำกที่ได้ชำระเงินค่ำหน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่มีควำมรับ
ผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกสำหรับหน่วยทรัสต์ท่ถี ือนัน้
ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
กองทรัสต์และนโยบาย
ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
กองทรัสต์

กำรลงทุนของกองทรัสต์ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในประกำศที่ ทจ. 49/2555 และประกำศอื่น
ใดที่เกี่ยวข้อง และที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม รวมทัง้ ตำมที่กำหนดในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะ
มุ่ง เน้น กำรลงทุ น ในอสัง หำริ ม ทรัพ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ อสัง หำริ ม ทรัพ ย์ รวมทั้ง สิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ ช่ ว ง
อสังหำริมทรัพย์ท่ีมีคุณภำพสูง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอสังหำริมทรัพย์ประเภทศูนย์กำรค้ำ รวมทั้งกำร
ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องหรือส่งเสริมประโยชน์กับอสังหำริมทรัพย์
ประเภทศูนย์กำรค้ำ อำทิ ทรัพย์สินเพื่อกำรพำณิชย์ อำคำรสำนักงำน โรงแรม และเซอร์วิสอะพำร์ต
เมนต์ เป็ นต้น เพื่อเป็ นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ โดยกำรซือ้ และ/หรือเช่ำ และ/หรือเช่ำช่วง และ/
หรือรับโอนสิทธิกำรเช่ำ และ/หรือสิทธิกำรเช่ำช่วงทรัพย์สินหลัก และโดยมุ่งเน้นกำรจัดหำผลประโยชน์
ในรู ปของรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร หรือรำยได้อื่นใดในทำนองเดียวกัน ตลอดจนทำกำรปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลง พัฒนำศักยภำพ พัฒนำ และ/หรือจำหน่ำยทรัพย์สินต่ำง ๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรำยได้และ
ผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว อีกทัง้ กองทรัสต์
มีจดุ มุ่งหมำยที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของฐำนรำยได้ของกองทรัสต์
และเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงผ่ำนกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หลำยแห่งในทำเลที่แตกต่ำงกัน
รวมถึงกำรลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือกำรหำดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตำมที่
กฎหมำยหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

การได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์สิ น กองทรัสต์จะมีกำรลงทุนโดยทำงตรงและโดยทำงอ้อม โดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
หลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) 1. กำรลงทุนโดยทำงตรง ซึ่งเป็ นกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักจะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1.1 กองทรัสต์จะลงทุนในอสังหำริมทรัพย์เพื่อได้มำซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ทัง้ นี ้ ใน
กรณีท่เี ป็ นกำรได้มำซึ่งสิทธิครอบครองต้องเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
1.1.1 เป็ นกำรได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์ท่มี ีกำรออก น.ส. 3 ก.
1.1.2 เป็ นกำรได้มำซึ่งสิทธิกำรเช่ำ และ/หรือสิทธิกำรเช่ำช่วงในอสังหำริมทรัพย์ท่ีมี
กำรออกตรำสำรแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ่ง ใน
กรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีลักษณะเป็ นกำรเช่ำ
ช่วง ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือกำร
เยียวยำควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรผิดสัญญำเช่ำหรือกำรไม่สำมำรถ
บังคับตำมสิทธิในสัญญำเช่ำ
1.2 อสังหำริมทรัพย์ท่ีได้มำต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรือมีข้อพิพำทใด ๆ เว้นแต่
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจำรณำโดยมีควำมเห็นเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรว่ำ กำรอยู่
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1.3

1.4

1.5

ภำยใต้บังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรือกำรมีข้อพิพำทนั้นไม่กระทบต่อกำรหำประโยชน์จำก
อสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำวอย่ำงมีนยั สำคัญ และเงื่อนไขกำรได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์นนั้ ยัง
เป็ นประโยชน์แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
กำรทำสัญญำเพื่อให้ได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์ตอ้ งไม่มีขอ้ ตกลงหรือข้อผูกพันใด ๆ ที่อำจมี
ผลให้กองทรัสต์ไม่สำมำรถจำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ในรำคำยุติธรรม (ในขณะที่มีกำร
จำหน่ำย) เช่น ข้อตกลงที่ให้สิทธิแก่ค่สู ญ
ั ญำในกำรซือ้ อสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้
ก่ อ นบุ ค คลอื่ น โดยมี ก ำรก ำหนดรำคำไว้แ น่ น อนล่ ว งหน้ำ เป็ น ต้น หรื อ อำจมี ผลให้
กองทรัสต์มีหน้ำที่มำกกว่ำหน้ำที่ปกติท่ผี เู้ ช่ำพึงมีเมื่อสัญญำเช่ำสิน้ สุดลง
อสังหำริมทรัพย์ท่ีได้มำต้องพร้อมจะนำไปจัดหำประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ำรวมกันไม่นอ้ ย
กว่ำร้อยละ 75 ของมูลค่ำหน่วยทรัสต์ท่ีขออนุญำตเสนอขำยรวมทัง้ จำนวนเงินกูย้ ืม (ถ้ำ
มี)
ทั้ง นี ้ กองทรัส ต์อ ำจลงทุน ในโครงกำรที่ย ัง ก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จได้ โดยมูลค่ำของเงิน
ลงทุนที่จะทำให้ได้มำและใช้พฒ
ั นำอสังหำริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อนำไปจัดหำประโยชน์
ต้องไม่ เกิ นร้อยละ 10 ของมูลค่ ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภำยหลังกำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่ำจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อกำรพัฒนำดังกล่ำว
โดยไม่กระทบกับควำมอยู่รอดของกองทรัสต์ดว้ ย
ผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์ตอ้ งดำเนินกำรให้มีกำรประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีประสงค์จะ
ลงทุน โดยจะต้องเป็ นกำรประเมินมูลค่ำอย่ำงเต็มรูปแบบที่มีกำรตรวจสอบเอกสำรสิทธิ
และเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะในกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน เป็ นเวลำไม่เกิน 6
เดือนก่อนวันยื่นคำขออนุญำตเสนอขำยหน่วยทรัสต์ โดยผูป้ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สินอย่ำง
น้อย 2 รำยที่ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์และที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ร่วมจัดทำคำขออนุญำตเสนอ
ขำยหน่ ว ยทรัส ต์ (ถ้ำ มี ) พิ จ ำรณำว่ ำ มี ค วำมเหมำะสมและสำมำรถประเมิ น มูล ค่ ำ
ทรัพย์สินให้สะท้อนมูลค่ำที่แท้จริงได้อย่ำงน่ำเชื่อถือเพียงพอ และมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
1.5.1 ต้องเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.
1.5.2 ในกรณีท่อี สังหำริมทรัพย์ท่จี ะลงทุนอยู่ในต่ำงประเทศ ผูป้ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สิน
อำจเป็ นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อของบุคคลซึ่งทำงกำรหรือหน่วยงำนกำกับ
ดูแลของประเทศอันเป็ นที่ตงั้ ของอสัง หำริมทรัพย์กำหนดให้สำมำรถทำหน้ำที่
ประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์นั้น ๆ ได้ ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีไม่ปรำกฏบัญชีรำยชื่อ
ดังกล่ำว ผูท้ ่ีทำหน้ำที่ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินต้องเข้ำลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
(ก) เป็ นผูป้ ระกอบวิชำชีพเกี่ยวกับกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน ซึ่ งมีผลงำน
เ ป็ น ที ่ย อ ม ร บั อ ย ่ำ ง แ พ ร ่ห ล ำ ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ อ นั เ ป็ น ที ่ตั ง้ ข อ ง
อสังหำริมทรัพย์นนั้
(ข) เป็ นบุคคลที่มีมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนและระบบงำนในกำรประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สินที่เป็ นสำกล
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เป็ น ผูป้ ระเมิน มูลค่ำทรัพย์สินที่มีเครือข่ำยกว้ำงขวำงในระดับสำกล
(International Firm)
ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์ในข้อ 1.5 นีไ้ ม่ใช้กับกรณีท่ีเป็ นอสังหำริมทรัพย์ท่ีรบั โอนมำจำกกองทุน
รวมอสังหำริมทรัพย์ที่แปลงสภำพ และอสังหำริมทรัพย์นัน้ ได้ผ่ำนกำรประเมินมูลค่ำ
โดยชอบตำมหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในประกำศที่ ทจ. 34/2559 แล้วด้วย
1.6 อสังหำริมทรัพย์ท่ไี ด้มำต้องมีมลู ค่ำรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำ 500,000,000 บำท ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ี
จำนวนเงินที่ได้จำกกำรระดมทุนผ่ำนกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ นอ้ ยกว่ำมูลค่ำ
อสังหำริมทรัพย์ท่ีประสงค์จะลงทุน ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตอ้ งแสดงได้ว่ำมีแหล่งเงินทุนอื่น
เพียงพอที่จะทำให้ได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำว
นอกจำกนี ้ ในกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ดงั กล่ำว กองทรัสต์จะดำเนินกำรตำมวิธีกำร
ที่กำหนดไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
2. กำรลงทุนโดยทำงอ้อม ซึ่งเป็ นกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ผ่ำนกำรถือหุน้ ในบริษัทที่
จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดำเนินกำรในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ตำมประกำศที่ ทจ.
49/2555 โดยกำรลงทุนดังกล่ำวเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
2.1 กองทรัส ต์ต อ้ งถือ หุ น้ ในบริษ ัท ดัง กล่ำ วไม่น อ้ ยกว่ำ ร้อ ยละ 99 ของจ ำนวนหุ น้ ที่
จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด และไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 99 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัทนั้น
2.2 กองทรัสต์อ ำจให้กูย้ ืม เงิน แก่บ ริษัทตำมข้อ 2.1 ผ่ำ นกำรถือ ตรำสำรหนี ้ หรือ กำรเข้ำ
ทำสัญญำที่มีลักษณะเป็ นกำรให้กูย้ ืมเงิน โดยให้ถือว่ำกำรให้บริษัทดังกล่ำวกู้ ยืมเงิน
เป็ นกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทำงอ้อมด้วย
2.3 ต้องมีกำรประเมินมูลค่ำ ตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
2.3.1 มีกำรประเมินมูลค่ำ อสังหำริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุนโดยทำงอ้อม ทั้งในชั้น
ของกองทรัสต์และในชั้นของบริษัทที่กองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
(ก) กำรประเมินมูลค่ำ ในชั้นของกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ตำมที่
กำหนดไว้ในข้อ 1.5 ข้ำงต้น โดยให้คำนึง สัดส่วนกำรถือหุน้ ของกองทรัสต์
ภำระภำษี ข องบริษ ัท ที่ ก องทรัส ต์เ ป็ น ผู ถ้ ื อ หุ ้น และปั จ จัย อื ่น ที่อ ำจมี
ผลกระทบต่อ รำคำอสัง หำริม ทรัพ ย์ที่ก องทรัสต์ลงทุน โดยทำงอ้อ ม ใน
กรณีท่ีกำรลงทุนโดยทำงอ้อมดังกล่ำวมีกำรถือหุน้ ในบริษัทเป็ นทอด ๆ กำร
ประเมินมูลค่ำในชั้นของกองทรัสต์ตอ้ งคำนึงถึงปั จจัยตำมวรรคหนึ่งของ
บริษัทในทุกชัน้ ด้วย
(ข) กำรประเมินมูลค่ำในชั้น ของบริษัท จะประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพ ย์ท่ี
บริษัทดังกล่ำวได้ลงทุนไว้ตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 1.5 โดยอนุโลม
2.3.2 มีกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินอื่นที่บริษัทที่กองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุน้ ได้ลงทุนไว้
ตำมหลักเกณฑ์ดังนี ้
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ใช้มลู ค่ำยุติธรรมตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรม
ของเงินลงทุนที่ออกโดยสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนโดยอนุโลม
(ข) ในกรณีที่หลักเกณฑ์ตำม (ก) ไม่รองรับกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมของ
ทรัพย์สินใด ให้ใช้มลู ค่ำที่เป็ นไปตำมหลักวิชำกำรอันเป็ นที่ยอมรับหรือ
มำตรฐำนสำกล
2.3.3 ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีกำรลงทุนในตรำสำรหนีห้ รือสัญญำที่ถือเป็ นกำรลงทุน
โดยทำงอ้อ ม ต้อ งมีก ำรประเมิน มูล ค่ำ ตรำสำรหรือ สัญ ญำดัง กล่ำ วตำม
หลักเกณฑ์ในข้อนีด้ ว้ ย
2.3.4 ในกรณี ท่ีกองทรัสต์มีกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทำงอ้อมผ่ำนกำรลงทุน
ในทรัสต์อื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ จะ
จัด ให้มี ก ำรประเมิ น มูล ค่ ำ ตำมหลัก เกณฑ์ใ น 2.3.1, 2.3.2 และ 2.3.3 โดย
อนุโลม
3. กองทรัสต์อ ำจได้ม ำซึ่งทรัพ ย์สิน อื่ น นอกจำกทรัพ ย์สิน หลัก โดยกำรลงทุน ในทรัพ ย์สิน อื่ นที่
กองทรัสต์สำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ได้ตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ในสัญญำ
4. กองทรัสต์ตอ้ งไม่เข้ำทำสัญญำกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักกับบุคคลที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ หำก
บุคคลนั้นเองหรือบุคคลอื่ นที่บุคคลดังกล่ำวควบคุมได้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร
กองทรัสต์ เว้นแต่บคุ คลดังกล่ำวเป็ นบริษัทที่มีหนุ้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ให้พิจำรณำกำรมีลกั ษณะตำมที่กำหนดในข้อ 4.1.1
4.1 ภำยในระยะเวลำ 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขออนุญำตเสนอขำยหน่วยทรัสต์ บุคคลดังกล่ำว
ต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี ้
4.1.1 เคยมีประวัติฝ่ำฝื นหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ
4.1.2 เคยถูกสำนักงำน ก.ล.ต. ปฏิเสธคำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ ที่ออกเนื่องจำก
มีเหตุที่มีนัยสำคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกกำร บริหำรจัดกำรในลักษณะ
ดังต่อไปนี ้
(ก) อำจไม่สำมำรถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ได้อย่ำงเป็ นธรรม โดยอำจมีกำรเอือ้
ประโยชน์ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ได้เปรียบผูถ้ ือหุน้
รำยอื่นหรือได้ประโยชน์มำกกว่ำผูถ้ ือหุน้ รำยอื่นโดยไม่สมควร
(ข) อำจไม่สำมำรถรักษำสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ได้โดยทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ได้รบั ประโยชน์ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกที่พึงได้ตำมปกติ หรือโดยทำ
ให้บริษัทเสียประโยชน์ท่ีพึงได้รบั
4.1.3 เคยถูก สำนัก งำน ก.ล.ต. ปฏิเ สธคำขออนุญ ำตเสนอขำยหลัก ทรัพ ย์ที่อ อก
ใหม่ เนื่องจำกมีเหตุที่ทำให้สงสัยเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชำชนที่
ไม่ค รบถ้ว น ไม่เ พีย งพอต่อ กำรตัด สิน ใจลงทุน หรือ ทำให้ผูล้ งทุน สำคัญผิด
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4.2

4.3

4.4

ซึ่งมีลักษณะเป็ นกำรปกปิ ด หรืออำพรำง หรือสร้ำงข้อมูลที่อำจไม่มีอยู่จริงใน
รำยกำรหรือกำรดำเนินกำรที่มีนัยสำคัญ
4.1.4 เคยถอนคำขออนุญ ำตเสนอขำยหลัก ทรัพ ย์ที่อ อกใหม่ โดยไม่มีก ำรชีแ้ จง
เหตุสงสัยตำมข้อ 4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. หรือโดยมีก ำร
ชีแ้ จงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะหักล้ำงข้อ
สงสัยในเหตุตำมข้อ 4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 นั้น
ภำยในระยะเวลำ 10 ปี ก่อนวันยื่นคำขออนุญำตเสนอขำยหน่วยทรัสต์บุคคลดังกล่ำว
เคยต้อ งคำพิพ ำกษำถึง ที่สุด ให้ลงโทษในควำมผิด เกี่ ย วกับ ทรัพ ย์ เฉพำะในมูลเหตุ
เนื่องจำกกำรดำเนินกำรที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็ นเหตุที่ทำให้
เกิดควำมเสียหำยในวงกว้ำง ทั้งนี ้ ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวโทษหรือถูกดำเนินคดีในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงำนที่
เกี่ย วข้อ ง เฉพำะในมูล เหตุเ นื่อ งจำกกำรดำเนิน งำนที่มีล ัก ษณะหลอกลวง ฉ้อ โกง
หรือทุจริต อันเป็ นเหตุที่ทำให้เกิดควำมเสียหำยในวงกว้ำง ทั้งนี ้ ไม่ว่ำตำมกฎหมำย
ไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
เป็ นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็ นกำรจัดรู ปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลักษณะตำมข้อ
4.1 ข้อ 4.2 หรือข้อ 4.3 หลีกเลี่ยงมิให้สำนักงำน ก.ล.ต. ใช้หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ตำมข้อ 4.1 ข้อ 4.2 หรือข้อ 4.3 กับบุคคลที่มีลักษณะดังกล่ำวนั้น

วิ ธี ก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง ก่อนกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินหลักแต่ละครัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก แ ล ะ 1. ตรวจสอบหรือสอบทำน (Due Diligence) ข้อมูลและสัญญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลัก
อุปกรณ์ (ถ้ามี)
และอุปกรณ์ (ถ้ำมี) เช่น ข้อมูลด้ำนกำรเงินและกฎหมำย เป็ นต้น เพื่อประกอบกำรตัดสินใจลงทุน
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โดยในกรณีท่ีเจ้ำของ ผูใ้ ห้เช่ำ ผูโ้ อนสิทธิกำรเช่ำหรือผูโ้ อนสิทธิ
กำรเช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย์เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะ
จัดให้มีท่ปี รึกษำทำงกำรเงินให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลดังกล่ำวด้วย
1.1 ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินหลักอย่ำงน้อยตำมที่กำหนดในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
1.2 ในกรณีท่ีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ในลักษณะที่เป็ นกำรเช่ำช่วง
จะต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือกำรเยียวยำควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้
จำกกำรผิดสัญญำเช่ำ หรือกำรไม่สำมำรถบังคับตำมสิทธิในสัญญำเช่ำ
2. กำรได้มำซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ต้องมีเงื่อนไขต่อไปนี ้
2.1 ในด้ำนสำระของรำยกำร เป็ นธุรกรรมที่เข้ำลักษณะดังต่อไปนี ้
2.1.1 เป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนีแ้ ละกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 เป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่ีสดุ ของกองทรัสต์
2.1.3 สมเหตุสมผลและใช้รำคำที่เป็ นธรรม
2.1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำทำธุรกรรมที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์ (ถ้ำมี) อยู่ในอัตรำที่
เป็ นธรรมและเหมำะสม
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2.1.5
2.2

2.3

ก า ร จ า ห น่ า ย ไ ป ซึ่ ง 1.
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก แ ล ะ
อุปกรณ์ (ถ้ามี)
2.
วิธีในการจาหน่ายไปซึ่ง 1.
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก แ ล ะ
อุปกรณ์ (ถ้ามี)
2.

ผูท้ ่มี ีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในกำรเข้ำทำธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเข้ำ
ทำธุรกรรมนัน้
ในด้ำนระบบในกำรอนุมตั ิ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตอ้ งดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
2.2.1 ขอควำมเห็นชอบจำกทรัสตีว่ำเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องแล้ว
2.2.2 ในกรณีท่ีเป็ นกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่ำตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของมูลค่ำ
ทรัพ ย์สิน รวมของกองทรัสต์ขึ น้ ไป ต้อ งได้รับ อนุมัติ จ ำกคณะกรรมกำรของ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ดว้ ย
2.2.3 ในกรณีท่ีเป็ นกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่ำตัง้ แต่รอ้ ยละ 30 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ดว้ ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3/4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี ำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
กำรคำนวณมูลค่ำของทรัพย์สินหลักในข้อนี ้ ให้คำนวณตำมมูลค่ำกำรได้มำซึ่งทรัพย์สิน
ทั้งหมดของแต่ละโครงกำรที่ทำให้กองทรัสต์พ ร้อมจะหำรำยได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่
เกี่ยวเนื่องกับโครงกำรนัน้ ด้วย
กระบวนกำรขอควำมเห็ น ชอบจำกทรัสตี หรื อ กำรขอมติ ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และทรัสตีมีหน้ำที่ดงั ต่อไปนี ้
2.3.1 ผู้จัด กำรกองทรัสต์มี ห น้ำ ที่ ใ นกำรจัด เตรี ย มเอกสำรขอควำมเห็ น ชอบหรื อ
หนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี โดยจะต้องแสดงควำมเห็นของตนเกี่ยวกับ
ลักษณะธุรกรรมที่เป็ นไปตำมข้อ 2.1 พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบที่
ชัดเจน
2.3.2 ทรัสตีมีหน้ำที่ในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่ำเป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

กองทรัสต์อำจจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ โดยกำรขำย และ/หรือโอนสิทธิกำรเช่ำ
และ/หรือสิทธิกำรเช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย์ ทัง้ นี ้ ในกำรจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์
ดังกล่ำว กองทรัสต์จะดำเนินกำรตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
กองทรัสต์อำจจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกจำกทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนในหรือมีไว้ได้
ก่อนกำรจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะจัดให้มีกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน
หลักอย่ำงน้อยตำมที่กำหนดในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
กำรจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ต้องมีสำระสำคัญเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
2.1 กำรจำหน่ำยไปจะกระทำโดยเปิ ดเผย และมีสำระของรำยกำร มีระบบในกำรอนุมตั ิ และมี
กระบวนกำรขอควำมเห็นชอบจำกทรัสตีหรือกำรขอมติท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตำมที่
กำหนดในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
2.2 กำรจำหน่ำยทรัพย์สินหลักที่เข้ำลักษณะดังต่อไปนี ้ นอกจำกจะต้องเป็ นไปตำมที่กำหนด
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ในข้อ 2.1 แล้ว จะต้อ งเป็ น กรณี ท่ี เ ป็ น เหตุ จ ำเป็ น และสมควร โดยได้รับ อนุ มัติ จ ำก
คณะกรรมกำร (Board of Directors) ของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ดว้ ย
(ก) กำรจำหน่ำยทรัพย์สินหลักก่อนครบ 1 ปี นับแต่วันทีกองทรัสต์ได้มำซึ่งทรัพย์สิน
หลักนัน้
(ข) กำรจำหน่ำยทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ได้มำซึ่งกรรมสิทธิ์ ให้แก่เจ้ำของเดิม

นโยบายการลงทุ น ใน 1.
ทรัพย์สินอื่น

2.

กองทรัสต์อำจมีกำรลงทุนในทรัพย์สินอื่น โดยจะต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1.1 ประเภทของทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์จะลงทุน จะต้องเป็ นไปตำมข้อ 2 และข้อ 3 ด้ำนล่ำง
นี ้
1.2 อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินอื่นจะต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในประกำศ
ที่เกี่ยวข้องกับอัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทั่วไปซึ่งออกตำม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ โดยอนุโลม
1.3 ในกรณีท่ีลกู หนีต้ ำมตรำสำรที่กองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชำระหนี ้ หรือมีพฤติกำรณ์ว่ำ จะไม่
สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ ผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ในเรื่องเดียวกันที่
กำหนดไว้สำหรับกองทุนรวมทั่วไปที่ออกตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยอนุโลม
ขอบเขตประเภททรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์จะลงทุน
2.1 พันธบัตรรัฐบำล
2.2 ตั๋วเงินคลัง
2.3 พันธบัตรหรือหุ้นกูท้ ่ีรัฐวิสำหกิ จ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูอ้ อก
และมีกระทรวงกำรคลังเป็ นผูค้ ำ้ ประกันต้นเงินและดอกเบีย้ เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข
2.4 เงินฝำกในธนำคำร หรือบรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
2.5 บัตรเงินฝำกที่ธนำคำรหรือบริษัทเงินทุนเป็ นผูอ้ อก โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญำซือ้ ขำย
ล่วงหน้ำแฝง
2.6 ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญำใช้เงินที่ธนำคำร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ น
ผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล หรือผูค้ ำ้ ประกัน โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
แฝง ทัง้ นี ้ กำรรับรอง รับอำวัล หรือคำ้ ประกัน แล้วแต่กรณี ตำมข้อนี ้ ต้องเป็ นกำรรับรอง
ตลอดไป รับอำวัลทั้งจำนวน หรือคำ้ ประกันต้นเงินและดอกเบีย้ เต็มจำนวนอย่ำงไม่มี
เงื่อนไข
2.7 หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรแห่งหนี ้
หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรแห่งหนีห้ รือเงินฝำก ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ี
เป็ นหน่วยลงทุนของต่ำงประเทศ ต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
2.7.1 เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ
หน่วยงำนกำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์และตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ท่ีเป็ นสมำชิก
ส ำ มั ญ ข อ ง International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) หรือเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่มีกำรซือ้ ขำยใน
ตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ท่ีเป็ นสมำชิกของ World Federation of Exchanges
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(WFE)
2.7.2 กองทุนรวมต่ำงประเทศนั้นมีนโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิด
เดียวกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์สำมำรถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ
2.7.3 กองทุนรวมต่ำงประเทศนัน้ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
2.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื่น ทั้งนี ้
เฉพำะที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย
2.9 ตรำสำรของ Real Estate Investment Trust ที่จัดตั้งตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ไม่ว่ำ
กองทรัสต์นั้นจะจัดตัง้ ในรู ปบริษัท กองทรัสต์ หรือรู ปแบบอื่นใด ทั้งนี ้ ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี ้
2.9.1 Real Estate Investment Trust นั้ น จั ด ตั้ ง ขึ ้น ส ำหรั บ ผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไป และอยู่
ภำยใต้กำรกำกับดูแลของหน่วยงำนที่กำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์และตลำดซือ้
ขำยหลั ก ทรั พ ย์ ท่ี เ ป็ นสมำชิ ก สำมั ญ ของ International Organization of
Securities Commissions (IOSCO)
2.9.2 มีวัตถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ หุ้นสำมัญของบริษัทที่มี
รำยชื่ออยู่ในหมวดพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ท่ี เ ป็ น
สมำชิ ก ของ World Federation of Exchanges (WFE) หรื อ หุ้ น สำมั ญ ของ
บริษัทที่มีลกั ษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กบั หมวดพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
2.9.3 มีกำรซือ้ ขำยในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมำชิกของ World Federation of
Exchanges (WFE) หรือมีกำรรับซือ้ คืนโดยผูอ้ อกตรำสำร
2.10 สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ เฉพำะกรณี ท่ีทำสัญญำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควำม
เสี่ยงของกองทรัสต์
2.11 ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ หรือตรำสำรอื่นตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
3. กำรลงทุนในหุน้ ของนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูเ้ ช่ำ และ/หรือผูเ้ ช่ำช่วงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
กองทรัสต์สำมำรถลงทุนในหุน้ ของนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูเ้ ช่ำ และ/หรือผูเ้ ช่ำช่วงทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ได้ เมื่อเป็ นไปตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
3.1 สัญญำเช่ำกำหนดค่ำเช่ำโดยอ้ำงอิงกับผลประกอบกำรของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
และ
3.2 เป็ นกำรลงทุนในหุน้ ที่ให้สิทธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในกำรอนุมตั ิกำรดำเนินงำนบำงประกำร
ของนิติบคุ คล (Golden Share) ตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบคุ คลนัน้ ไม่เกิน 1
หุน้

การจัดหาผลประโยชน์ 1.
ของกองทรัสต์

กองทรัสต์สำมำรถจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินหลักได้โดยกำรให้เช่ำ กำรให้เช่ำช่วง หรือกำร
ให้ใช้ หรือกำรให้บริกำรในทำนองเดียวกับกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รวมถึงกำรให้บริกำรที่
เกี่ยวเนื่องกับกำรดังกล่ำวด้วย และห้ำมมิให้ดำเนินกำรในลักษณะใดที่เป็ นกำรใช้กองทรัสต์เพื่ อ
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ประกอบธุรกิจอื่นที่กองทรัสต์ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้เองโดยตรง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ
โรงพยำบำล เป็ นต้น
2.

กองทรัสต์สำมำรถให้เช่ำ และ/หรือให้เช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย์แก่บุคคลที่จะนำอสังหำริมทรัพย์
นั้น ไปประกอบธุ ร กิ จที่ ก องทรัสต์ไม่ สำมำรถดำเนิ น กำรได้เอง เช่ น ธุ ร กิ จ โรงแรม หรื อ ธุ รกิจ
โรงพยำบำล เป็ นต้น โดยจะต้องมีขอ้ ตกลงที่ให้กำหนดค่ำเช่ำส่วนใหญ่เป็ นจำนวนที่แน่นอนไว้
ล่วงหน้ำ และหำกจะมีส่วนที่อำ้ งอิงกับผลประกอบกำรของผูเ้ ช่ำ และ/หรือผูเ้ ช่ำช่วง จำนวนเงิน
ค่ำเช่ำสูงสุดที่อ้ำงอิงกับผลประกอบกำรนั้นจะไม่เกินกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนเงินค่ำเช่ำที่
กำหนดไว้แน่นอนล่วงหน้ำ

3.

กองทรัสต์จะไม่ให้เช่ำ และ/หรือให้เช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย์แก่บคุ คลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำจะนำ
อสังหำริมทรัพย์นนั้ ไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขดั ต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยกำรให้เช่ำ
ในแต่ละครัง้ จะจัดให้มีขอ้ ตกลงเพื่อให้กองทรัสต์สำมำรถเลิกสัญญำเช่ำ และ/หรือเช่ำช่วงได้หำก
ปรำกฏว่ำผูเ้ ช่ำ และ/หรือผูเ้ ช่ำช่วงนำอสังหำริมทรัพย์ไปใช้ในกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำว

4.

ผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ในกำรดูแลรักษำทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภำพดีพร้อมต่อกำรจัดหำ
รำยได้ ซึ่งรวมถึงกำรจัดให้มีกำรประกัน ภัย ที่เพียงพอตลอดระยะเวลำที่ กองทรัสต์ลงทุ น ใน
ทรัพย์สินหลักด้วย ซึ่งกำรประกันภัยนีอ้ ย่ำงน้อยต้องครอบคลุมถึงกำรประกันวินำศภัยที่อำจเกิด
ขึ น้ กับ อสัง หำริม ทรัพ ย์ และกำรประกันภัย ควำมรับ ผิ ดต่อ บุคคลภำยนอกที่ อ ำจได้รับควำม
เสียหำยจำกอสังหำริมทรัพย์หรือจำกกำรดำเนินกำรในอสังหำริมทรัพย์

5.

กำรจัดกำรกองทรัสต์จะกระทำโดยทรัสตีและผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ท่ีได้รบั มอบหมำยจำกทรัสตีซ่งึ
ได้รบั กำรแต่งตัง้ ตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่
ปรำกฏในรำยกำรเกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ของทรัสตีและผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
ก่อตัง้ ทรัสต์ ในกำรนี ้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับ
กำรดูแลจัดกำรกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลักในกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ จดั กำรกองทรัสต์ และ
ผูร้ บั มอบหมำยรำยอื่น (ถ้ำมี) ให้เป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ และตำมกฎหมำยหลักทรัพย์
ตลอดจนกำรเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทรัสต์ และในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่
มิใช่ทรัพย์สินหลัก กำรจัดกำรลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่ำวจะดำเนินกำรโดยทรัสตี โดยจะ
เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ และสัญญำอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีทรัสตีมี
ควำมประสงค์จ ะแก้ไขข้อก ำหนดสิ ท ธิ แ ละเงื่อ นไขใด ๆ ในสัญ ญำที่ เกี่ ยวข้อ งกับ กำรจัดหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินหลัก ทรัสตีจะกระทำได้เมื่อได้ตกลงร่วมกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ก่อน
และในกรณีท่ีค่สู ญ
ั ญำไม่สำมำรถหำข้อยุติร่วมกันได้ คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ ำยขอสงวนสิทธิท่ีจะจัด
ประชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัสต์เ พื่ อ หำข้อ ยุติ โดยให้ผู้จัด กำรกองทรัสต์ด ำเนิ น กำรจัด ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ตำมวิธีกำรขอมติและกำรประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่รี ะบุไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
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หัวข้อ
การกู้ ยื ม เงิ น และก่ อ 1.
ภาระผู ก พั น ใดๆ แก่
ทรัพย์สินของกองทรัสต์

2.

รายละเอียด
กองทรัสต์สำมำรถกูย้ ืมเงินหรือก่อภำระผูกพันได้โดยจะต้องเป็ นกำรกูย้ ืมเงินหรือก่อภำระผูกพัน
เพื่ อ กำรบริ ห ำรจัด กำรกองทรัส ต์แ ละทรัพ ย์สิ น ของกองทรัส ต์ ซึ่ ง รวมถึ ง เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์
ดังต่อไปนี ้
1.1 ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
1.2 ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพิ่มเติม
1.3 ลงทุน ในทรัพ ย์สิน อื่ น ใด ตำมที่ สำนัก งำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนจะประกำศกำหนดให้เป็ นทรัพย์สินหลัก
1.4 บริหำรจัดกำรทรัพย์สินของกองทรัสต์
1.5 ปรับปรุ งหรือซ่อมแซมอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสังหำริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์มี
สิทธิกำรเช่ำหรือสิทธิครอบครองให้อยู่ในสภำพดีและมีควำมพร้อมที่จะใช้หำผลประโยชน์
รวมถึงกำรปรับปรุงภำพลักษณ์ของอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำว
1.6 ปรับ ปรุ ง ซ่ อ มแซม หรื อ หำมำทดแทนซึ่ง สัง หำริม ทรัพ ย์ห รื อ อุป กรณ์ท่ี เ กี่ ย วข้อ งกั บ
อสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสังหำริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์มีสิทธิกำรเช่ำหรือสิ ทธิ
ครอบครองให้อยู่ในสภำพดีและมีควำมพร้อมที่จะใช้หำผลประโยชน์
1.7 ต่ อ เติ ม หรื อ ก่ อ สร้ำ งอำคำรเพิ่ ม เติ ม บนที่ ดิ น ที่ มี อ ยู่ แ ล้ว ซึ่ง เป็ น ของกองทรัสต์ หรื อ ที่
กองทรัสต์มีสิทธิกำรเช่ำหรือสิทธิครอบครองเพื่อประโยชน์ในกำรจัดหำผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์
1.8 เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์
1.9 ชำระหนีเ้ งินกูย้ ืมหรือภำระผูกพันของกองทรัสต์
1.10 ปรับโครงสร้ำงเงินกูย้ ืมเพื่อนำไปชำระหนีเ้ งินกูย้ ืมหรือภำระผูกพันฉบับเดิม (Refinance)
1.11 ปรับโครงสร้ำงเงินทุนของกองทรัสต์
1.12 ป้องกันควำมเสี่ยงทำงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ และ/หรือป้องกันควำมเสี่ยงทำงด้ำน
อัตรำดอกเบีย้ อันเนื่องมำจำกกำรกูย้ ืมเงินหรือออกตรำสำรหนี ้
1.13 เหตุจำเป็ นอื่นใดที่ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์เห็นสมควรสำหรับกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์
ทัง้ นี ้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะกูย้ ืมเงินโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
เป็ นส ำคั ญ ทั้ ง นี ้ ในกรณี ท่ี ก องทรั ส ต์ล งทุ น ในสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ำรเช่ ำช่ ว ง
อสังหำริมทรัพย์หรือสังหำริมทรัพย์ กำรกูย้ ืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 1.5 ข้อ
1.6 หรือข้อ 1.7 ข้ำงต้น ผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์ตอ้ งคำนึงถึงกำหนดเวลำเช่ำที่เหลืออยู่ตำมสัญญำ
เช่ำด้วย
กองทรัสต์สำมำรถกูย้ ืมเงินหรือก่อภำระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้โดยวิธีกำรดังต่อไปนี ้
2.1 กำรกูย้ ืมเงิน ขอสินเชื่อ เบิกเงินเกินบัญชีจำกนิติบคุ คล หรือสถำบันกำรเงิน ทัง้ ในประเทศ
และ/หรือต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันภัยซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยเกี่ยวข้องกับ
ประกันภัย และกองทรัสต์อำจพิจำรณำให้หลักประกันในกำรชำระเงินกูย้ ืมดังกล่ำวด้วย
นอกจำกนี ้ กองทรัสต์อำจทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ หรือซือ้ ขำยตรำสำรอนุพันธ์ทำง
กำรเงิน (Derivative Product) เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงของกองทรัสต์จำกอัตรำแลกเปลีย่ น
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รายละเอียด
และ/หรื อ อัต รำดอกเบี ย้ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จำกกำรกู้ยื ม เงิน ไม่ ว่ ำ ทั้ง จำนวนหรื อ บำงส่ ว น เช่ น
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) หรือสัญญำแลกเปลี่ยน
อัตรำดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เป็ นต้น
2.2 กองทรัสต์สำมำรถกูย้ ืมเงินหรือก่อภำระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ โดยวิธี
ใดวิธีหนึ่งหรือหลำยวิธีรว่ มกันในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งหมำยควำมรวมถึงกำรออกตรำสำร
หรือกำรเข้ำทำสัญญำไม่ว่ำในรู ปแบบใดที่มีควำมหมำยหรือเนือ้ หำสำระที่แท้จริงเข้ำ
ลักษณะเป็ นกำรกูย้ ืมเงิน ดังนี ้
2.2.1 กำรกูย้ ืมเงิน ขอสินเชื่อ เบิกเงินเกินบัญชีจำกนิติบุคคล หรือสถำบันกำรเงิน ทัง้
ในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันภัยซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตำม
กฎหมำยเกี่ยวข้องกับประกันภัย และกองทรัสต์อำจพิจำรณำให้หลักประกันใน
กำรชำระเงินกู้ยืมดังกล่ำวด้วย นอกจำกนี ้ กองทรัสต์อำจทำสัญญำซือ้ ขำย
ล่วงหน้ำ หรือซือ้ ขำยตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงิน (Derivative Product) เพื่อ
ป้องกันควำมเสี่ยงของกองทรัสต์จำกอัตรำแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตรำดอกเบีย้
ที่เกิดขึน้ จำกกำรกูย้ ืมเงินไม่ว่ำทัง้ จำนวนหรือบำงส่วน เช่น สัญญำแลกเปลี่ยน
อั ต รำแลกเปลี่ ย น (Cross Currency Swap) หรื อ สั ญ ญำแลกเปลี่ ย นอั ต รำ
ดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เป็ นต้น หรือ
2.2.2 กำรออกตรำสำร กำรออกตรำสำรหนี ้ ไม่ว่ำระยะสัน้ และระยะยำว เพื่อจำหน่ำย
ให้แก่ผลู้ งทุนทัง้ ประเภทบุคคลและสถำบันตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หรื อ ประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และกองทรัสต์อำจพิ จำรณำให้
หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับกำรออกตรำสำรดังกล่ำวด้วย
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะพิจำรณำถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมในกำรกู้ ยืมเงิน เปลี่ยนแปลง
หรื อ ก่ อ ภำระผู ก พั น เหนื อ ทรัพ ย์สิ น ของกองทรั ส ต์เ พื่ อ ประโยชน์ ข องกองทรัส ต์แ ละผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ โดยให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรกูย้ ืมเงินหรือก่อภำระผูกพันตำมที่
กำหนดไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ตอ้ งขอมติอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์เท่ำที่ไม่ขดั กับกฎหมำยและสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ อย่ำงไรก็ดี ในกรณีท่กี องทรัสต์นำ
ทรัพ ย์สิน หลัก ของกองทรัสต์ไปเป็ น หลัก ประกัน กำรช ำระเงิ น กู้ยืม ซึ่ง รวมถึ ง กำรเพิ่ มวงเงิน
หลักประกันให้แก่ผู้ให้กู้รำยเดิมจำกหลักประกันที่มีอยู่แล้วตำมวิธีกำรในข้อ 2.2 นี ้ ผู้จัดกำร
กองทรัสต์จะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ ทรัสตีจะเป็ นผูล้ งนำมผูกพันกองทรัสต์ในกำรเข้ำทำสัญญำเพื่อกูย้ ืมเงิน เปลี่ยนแปลง หรือ
ก่อภำระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรืออำจมอบอำนำจให้ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ลงนำม
ผูก พัน กองทรัสต์ต ำมสัญ ญำดัง กล่ ำ วแทนได้ ทั้ง นี ้ ในกรณี ท่ี ท รัสตี มี ค วำมประสงค์จะแก้ไข
ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรกูย้ ืมเงิน เปลี่ยนแปลง หรือก่อภำระผูกพัน
เหนื อ ทรัพ ย์สิ น ของกองทรัสต์ดัง กล่ ำ ว ทรัส ตี จ ะกระท ำได้เ มื่ อ ได้ต กลงร่ ว มกัน กับ ผู้จัด กำร
กองทรัสต์ก่อน และในกรณีท่ีคู่สัญญำไม่สำมำรถหำข้อยุติร่วมกันได้ คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยขอ
สงวนสิทธิท่ีจะจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อหำข้อยุติ โดยให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ดำเนินกำรจัด
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รายละเอียด
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมวิธีกำรขอมติและกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีระบุไว้ในสัญญำ
ก่อตัง้ ทรัสต์
3. กำรกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์ไม่ว่ำกระทำด้วยวิธีกำรใด ต้องไม่มีลกั ษณะ ดังนี ้
3.1 มีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขทำนองเดียวกับข้อกำหนดของหุน้ กูท้ ่ีให้ไถ่ถอนหุน้ กูเ้ มื่อมีกำรเลิก
บริษัท (perpetual bond)
3.2 ให้สิทธิแปลงสภำพเป็ นหุน้
3.3 มีลกั ษณะของอนุพนั ธ์แฝง เว้นแต่เป็ นกรณีท่เี ข้ำลักษณะที่ครบถ้วนดังนี ้
3.3.1 ให้สิทธิลกู หนีใ้ นกำรชำระหนีค้ ืนก่อนกำหนด (callable) หรือให้สิทธิกองทรัสต์ใน
กำรเรียกให้ลกู หนีช้ ำระหนีค้ ืนก่อนกำหนด (puttable)
3.3.2 กำหนดดอกเบีย้ หรือผลตอบแทนไว้อย่ำงแน่นอนหรือเป็ นอัตรำที่ผันแปรตำม
อัตรำดอกเบีย้ ของสถำบันกำรเงินหรืออัตรำดอกเบีย้ อื่น
3.3.3 ไม่ มี ก ำรก ำหนดเงื่ อ นไขกำรจ่ำ ยดอกเบี ย้ หรื อ ผลตอบแทนที่ อ้ำงอิ งกับปั จจัย
อ้ำงอิงอื่นเพิ่มเติม
3.4 มีลกั ษณะเป็ นกำรแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
4. ในกรณีท่กี องทรัสต์มีกำรกูย้ ืมเงิน ให้มลู ค่ำกำรกูย้ ืมไม่เกินอัตรำส่วนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้
เว้นแต่กำรเกินอัตรำส่วนดังกล่ำวไม่ได้เกิดจำกกำรกูย้ ืมเงินเพิ่มเติม
4.1 ร้อยละ 35 ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
4.2 ร้อยละ 60 ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณี ท่ีกองทรัสต์มีอันดับควำม
น่ ำ เชื่ อ ถื อ อยู่ ใ นอัน ดับ ที่ ส ำมำรถลงทุ น ได้ (Investment Grade) ซึ่ ง เป็ น อัน ดับ ควำม
น่ำเชื่อถือครัง้ ล่ำสุดที่ได้รบั กำรจัดอันดับโดยสถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่ อถือที่ได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกูย้ ืมเงิน
กำรกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ให้หมำยควำมรวมถึงกำรออกตรำสำรหรือเข้ำทำสัญญำไม่ว่ำใน
รูปแบบใดที่มีควำมมุ่งหมำยหรือเนือ้ หำสำระที่แท้จริงเข้ำลักษณะเป็ นกำรกูย้ ืมเงิน
5. กำรก่อภำระผูกพันของกองทรัสต์ ให้กระทำได้เฉพำะกรณีท่ีจำเป็ นและเกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
จัดกำรทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี ้
5.1 กำรก่อภำระผูกพันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกำรทำข้อตกลงหลักที่กองทรัสต์สำมำรถกระทำได้
ตำมข้อกำหนดในประกำศที่ ทจ. 49/2555 และกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรนำ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันกำรชำระเงินกูย้ ืมตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
5.2 กำรก่อภำระผูกพันที่เป็ นเรื่องปกติในทำงพำณิชย์หรือเป็ นเรื่องปกติในกำรทำธุรกรรม
ประเภทนัน้

การทาธุรกรรมระหว่าง 1.
กองทรั ส ต์กั บ ผู้ จั ด การ
2.
กองทรั สต์หรือบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์

ในด้ำนสำระของรำยกำร เป็ นธุรกรรมที่เข้ำลักษณะตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
ในด้ำนระบบในกำรอนุมตั ิ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตอ้ งดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
2.1

ขอควำมเห็นชอบจำกทรัสตีว่ำเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนีแ้ ละ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องแล้ว
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2.2

ในกรณี ท่ี เ ป็ น ธุ รกรรมที่มี มูลค่ำเกิน กว่ำ 1,000,000 บำท หรื อ ตั้ง แต่ร อ้ ยละ 0.03 ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ขึน้ ไป แล้วแต่มลู ค่ำใดจะสูงกว่ำ ต้องได้รบั อนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำร (Board of Directors) ของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ดว้ ย

2.3

ในกรณี ท่ี เ ป็ น ธุ ร กรรมที่ มี มูลค่ำ ตั้ง แต่ 20,000,000 บำทขึ น้ ไป หรื อ เกิ น ร้อ ยละ 3 ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่ำใดจะสูงกว่ำ ต้องได้รบั มติของที่ประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีท่ีธุรกรรมตำมข้อ 2 นี ้ เป็ นกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลัก กำรคำนวณมูลค่ำ
จะคำนวณตำมมูลค่ำกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่ งทรัพย์สินทั้งหมดของแต่ละโครงกำรที่ ทำให้
โครงกำรนัน้ ๆ พร้อมจะหำรำยได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับโครงกำรนัน้ ด้วย
3.

กระบวนกำรขอควำมเห็นชอบจำกทรัสตีหรือกำรขอมติท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องเป็ นไปตำม
สัญญำก่อตัง้ ทรัสต์โดยอนุโลม และในกรณีท่ีเป็ นกำรขอมติท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หนังสือ
เชิ ญ ประชุม ต้อ งมีควำมเห็ น ของที่ ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรื อ ที่ ป รึก ษำทำงกำรเงินอิสระ
(แล้วแต่กรณี) เพื่อประกอบกำรขอมติท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ย

การท าธุ ร กรรมที่ เ ป็ น 1.
ก า ร ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ ร ะหว่ า ง
ก อ ง ท รั ส ต์ กั บ
ทรัสตี

ในกำรจัด กำรกองทรัสต์ ห้ำ มมิ ใ ห้ท รัสตี ก ระท ำกำรใดอัน เป็ น กำรขัด แย้ง กับ ประโยชน์ข อง
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
ทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้อื่ น เว้นแต่เป็ นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่ เป็ นทรัสตี
หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่ำได้จัดกำรกองทรัสต์ในลักษณะที่ เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องให้ผรู้ บั ประโยชน์ทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้วตำมที่กำหนดในข้อ 3 โดยผูร้ บั ประโยชน์ท่ี
ได้ทรำบข้อมูลดังกล่ำวมิได้แสดงกำรคัดค้ำนตำมที่ กำหนดในข้อ 4 ทัง้ นี ้ กำรเปิ ดเผยข้อมูลและ
กำรคัดค้ำนดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด

2.

ทรัสตีจะกระทำกำรใดที่ เป็ นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ หรืออำจทำให้ทรัสตีขำด
ควำมเป็ นอิสระมิได้ เว้นแต่เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้

3.

2.1

เป็ นธุรกรรมที่ มีมำตรกำรหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลควำมเป็ นธรรมของธุรกรรม
ดังกล่ำว

2.2

ในกรณี ท่ี เ ป็ นกำรทำธุร กรรมที่ เป็ น กำรขัดแย้งกับประโยชน์ข องกองทรัสต์ตอ้ งมีกำร
เปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยบุคคล
ดังกล่ำวไม่คดั ค้ำนหรือคัดค้ำนในจำนวนที่นอ้ ยกว่ำหลักเกณฑ์ตำมที่กำหนดในข้อ 4

กำรเปิ ด เผยข้อ มูลในลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี ้ ใ ห้ถื อ เป็ น กำรเปิ ด เผยข้อ มูลอย่ ำ งเพี ย งพอต่ อ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์หรือผูล้ งทุน ก่อนกำรเข้ำทำธุรกรรมที่เป็ นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
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3.1

เป็ นกำรเปิ ดเผยผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่ำว หรือช่องทำงอื่นใดที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรจะเข้ำทำธุรกรรม
ได้อย่ำงทั่วถึง

3.2

มี ระ ย ะ เ ว ลำ ใ นก ำรเ ปิ ด เผย ข้ อ มู ล ที่ สม เ หตุ ส มผล ซึ่ ง ต้ อ ง ไม่ น้ อ ย ก ว่ ำ 14
วัน

3.3

มี ก ำรเปิ ด เผยช่ อ งทำง วิ ธี ก ำร และระยะเวลำในกำรแสดงกำรคัด ค้ำ นที่ ชัดเจน โดย
ระยะเวลำดังกล่ำวต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน เว้นแต่ในกรณีท่ีมีกำรขอมติผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
เพื่อเข้ำทำธุรกรรมดังกล่ำว ให้กำรคัดค้ำนกระทำในกำรขอมติผถู้ ือหน่วยทรัสต์นั้น

4.

ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยทรัสต์แสดงกำรคัดค้ำนอย่ำงชัดเจนตำมวิธีกำรที่มกี ำรเปิ ดเผยตำมข้อ 3.3 ใน
จำนวนเกินกว่ำหนึ่ งในสี่ของจำนวนหน่วยทรัสต์ท่ี จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด ทรัสตีจะกระทำหรือ
ยินยอมให้มีกำรทำธุรกรรมที่เป็ นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้

5.

ในกรณี กำรท ำธุ ร กรรมที่ เป็ นกำรขั ด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ ร ะหว่ ำ งกองทรั ส ต์ กั บ
ทรัสตี หำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนอื่ นใดที่มีอำนำจตำม
กฎหมำย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม ประกำศ กำหนด สั่งกำร เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ น
อย่ำงอื่น กองทรัสต์จะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนัน้

การเปิ ดเผยข้อมูล ของ ผู้จัด กำรกองทรัสต์มีห น้ำที่ และควำมรับผิ ดชอบในกำรจัดท ำและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อ
กองทรัสต์
สำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทรัสตี และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงกำรจัดส่งรำยงำนประจำปี
ของกองทรัสต์ให้แก่ทรัสตีและผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสำมัญประจำปี
ทั้งนี ้ กำรเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.
51/2555 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผล
กำรดำเนินงำนของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมำย
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การจ่ายประโยชน์ตอบ 1. ผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์จะจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 90 ของ
แ ท น แ ก่ ผู้ ถื อ
กำไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี โดยจะจ่ำยไม่นอ้ ยกว่ำปี ละ 2 ครัง้ และจะจ่ำยภำยใน 90
หน่วยทรัสต์
วันนับแต่วันสิน้ รอบปี บัญชีหรือรอบระยะเวลำบัญชีท่ีมีกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนนั้น แล้วแต่
กรณี ยกเว้น ในปี 2560 ผู้จัด กำรกองทรัส ต์จ ะไม่ มี ก ำรจ่ ำ ยประโยชน์ต อบแทนให้แ ก่ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ โดยผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์อำจพิจำรณำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนตำมเงื่อนไขในข้อนีใ้ นปี
2561
กำไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้วตำมข้อนี ้ ให้หมำยถึงกำไรที่ปรับปรุงด้วยรำยกำรดังต่อไปนี ้
(1)

กำรซ่อมแซม บำรุงรักษำ หรือปรับปรุงอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตำมแผนที่กำหนด
ไว้อย่ำงชัดเจนในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชีช้ วน แบบแสดงรำยกำรข้อมูล

- 16 -

หัวข้อ

รายละเอียด
ประจำปี รำยงำนประจำปี หรือที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ท รำบ
ล่วงหน้ำ
(2)

กำรชำระหนีเ้ งินกูย้ ืมหรือภำระผูกพันจำกกำรกูย้ ื มเงินของกองทรัสต์ตำมวงเงินที่ระบุไว้
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชีช้ วน แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี รำยงำน
ประจำปี หรือที่ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทรำบล่วงหน้ำ

(3)

กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ชนิดที่ให้สิทธิในกำรได้รบั ประโยชน์
ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทุนในลำดับแรก (ถ้ำมี)

2. ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีกำไรสะสมในรอบระยะเวลำบัญชีใด ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์อำจจ่ำยประโยชน์
ตอบแทนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนจำกกำไรสะสมดังกล่ำวด้วยก็ได้
3. ในกรณีท่ผี จู้ ดั กำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถจ่ำยประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้ จดั กำร
กองทรัสต์จะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทรำบผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์ฯ
4. ในกรณีท่กี องทรัสต์ยงั มียอดขำดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะไม่จ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
5. ในกำรพิจำรณำจ่ำยประโยชน์ตอบแทน ถ้ำประโยชน์ตอบแทนที่จะประกำศจ่ำยต่อหน่วยทรัสต์
ระหว่ำงปี บญ
ั ชีหรือรอบปี บญ
ั ชีใดมีมลู ค่ำต่ำกว่ำหรือเท่ำกับ 0.10 บำท ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์สงวน
สิทธิท่ีจะไม่จ่ำยประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นั้นและให้ยกไปจ่ำยประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันใน
งวดถัดไปตำมวิธีกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนที่กำหนดไว้
6. สำหรับหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรให้เป็ นไป
ตำมที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีท่คี ณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มี
อำนำจตำมกฎหมำย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ กำหนด สั่งกำร เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผันเป็ นอย่ำงอื่น ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนัน้
7. ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แต่ละรำย ทัง้ นี ้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ำยประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่ำอัตรำหรื อไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดใน
ประกำศที่ ทจ. 49/2555 เฉพำะในส่ ว นที่ เ กิ น หรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์ดัง กล่ ำ วและให้
ประโยชน์ต อบแทนในส่ ว นที่ ไ ม่ อ ำจจ่ ำ ยให้แ ก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ดัง กล่ ำ วตกเป็ น ของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์รำยอื่นตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์
8. ผู้จัด กำรกองทรัสต์จ ะประกำศกำรจ่ ำ ยประโยชน์ต อบแทน วัน ปิ ด สมุด ทะเบี ย น และอัต รำ
ประโยชน์ตอบแทน โดยกำรแจ้งผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี ีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งให้ทรัสตีทรำบเป็ นลำยลักษณ์
อักษร
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9. ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะจ่ำยประโยชน์ตอบแทน เป็ นเงินโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
หรือเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำมชื่อและที่อยู่ท่ีปรำกฏในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
10. ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจำนวนใดภำยในอำยุควำมใช้สิทธิ
เรียกร้องตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะไม่นำประโยชน์ตอบแทน
จำนวนดังกล่ำวไปใช้เพื่อกำรอื่นใดนอกจำกเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์

การจ ากั ด สิ ท ธิ ใ นการ 1. กำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี ผู้จัดกำร
รั บ ประโยชน์ตอบแทน
กองทรัสต์ หรือผูล้ งทุนต่ำงด้ำวต้องเป็ นไปตำมอัตรำหรือหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ในประกำศที่ ทจ.
ก า ร จั ด ก า ร กั บ
49/2555 หรือประกำศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ป ระโ ยช น์ ต อ บ แ ท น
แ ล ะ สิ ท ธิ อ อ ก เ สี ย ง 2. ในกรณี ท่ี กองทรัสต์ลงทุน ในอสังหำริมทรัพย์ท่ี ตั้งอยู่ในประเทศไทย หำกกฎหมำย กฎ หรื อ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์นนั้ กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนของ ผูล้ งทุนต่ำงด้ำ วไว้ ให้
ล ง ค ะ แ น น ข อ ง ผู้ ถื อ
ผู้จัด กำรกองทรัสต์จัด สรรหน่ ว ยทรัสต์แ ก่ ผู้ลงทุน ต่ ำ งด้ำ วให้เ ป็ น ไปตำมกฎหมำย กฎ หรื อ
หน่วยทรัสต์
ข้อ ก ำหนดนั้น ด้วย ในกรณี ท่ี กองทรัสต์ลงทุนในอสังหำริมทรัพ ย์ห ลำยโครงกำร และบรรดำ
กฎหมำย กฎ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์นั้นมีกำรกำหนดสัดส่วนกำรลงทุน
ของผูล้ งทุนต่ำงด้ำวไว้แตกต่ำงกัน ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์จดั สรรหน่วยทรัสต์ตำมสัดส่วนที่กำหนด
ไว้ต่ำสุดของบรรดำกฎหมำย กฎ หรือข้อกำหนดนัน้
3. ในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่ำอัตรำหรือไม่เป็ นไปตำมข้อ 1. หรือข้อ 2. ให้
ผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์ดำเนินกำรแจ้งให้บุคคลดัง กล่ำวทรำบโดยไม่ชกั ช้ำถึงข้อจำกัดสิทธิเกี่ยวกับ
กำรออกเสียงลงคะแนน และกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
และรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์รูห้ รือควรรูถ้ ึง
เหตุดงั กล่ำว
4. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รำยใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่ำอัตรำหรือไม่เป็ นไปตำม
ข้อ 1. หรือข้อ 2. จะมีขอ้ จำกัดสิทธิในกำรรับผลตอบแทน โดยจะไม่มีสิทธิในกำรได้รบั ประโยชน์
ตอบแทนจำกหน่วยทรัสต์ ทั้งนี ้ เฉพำะในส่วนที่เกินกว่ำอัตรำหรือ ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ดังกล่ำว และให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อำจจ่ำยแก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่ำวตกเป็ นของผู้
ถือหน่วยทรัสต์รำยอื่นตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์
5. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนีม้ ีขอ้ จำกัดสิทธิในกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

สิ ท ธิ ห น้ า ที่ แ ละความ 1.
รับผิดชอบของทรัสตี

5.1

ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ถี ือหน่วยทรัสต์เกินกว่ำอัตรำหรือไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดใน
ตำมข้อ 1. หรือข้อ 2. เฉพำะในส่วนที่เกินกว่ำอัตรำหรือไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั กล่ำว

5.2

ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี ีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ

ทรัสตีตอ้ งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมและเป็ นผู้ได้รับอนุญำตจำกสำนักงำน
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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ทรัสตีของกองทรัสต์ หำกปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังว่ำทรัสตีขำดควำมเป็ นอิสระตำมกฎหมำย
หลักทรัพย์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดังกล่ำวต่อสำนักงำน ก.ล.ต. พร้อมทั้ง
แสดงมำตรกำรที่สมเหตุสมผลและน่ำเชื่อได้ว่ำจะทำให้ทรัสตีสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงเป็ น
อิสระภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ปรำกฏข้อเท็จจริงดังกล่ำว และให้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรที่
แสดงไว้นนั้ เว้นแต่สำนักงำน ก.ล.ต. จะมีคำสั่งเป็ นอย่ำงอื่น
2.

ทรัสตี ต ้อ งปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ด ้ว ยควำมระมัด ระวัง ซื่ อ สัต ย์สุจ ริต เพื่ อ ประโยชน์ท่ี ดี ท่ี สุด ของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อ
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
(ถ้ำมี) และต้องไม่มีขอ้ จำกัดควำมรับผิดของทรัสตีในกรณีท่ไี ม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำว

3.

ทรัสตีมีหน้ำที่ติดตำมดูแลให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ หรือผูร้ บั มอบหมำยรำยอื่น (ถ้ำมี) ปฏิบตั ิหน้ำที่
ให้เป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ และสัญญำอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.

ทรัสตีตอ้ งเข้ำร่วมในกำรประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ยทุกครัง้ และให้ควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
ขอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ลงมติว่ำ เป็ นกรณีท่เี ป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องหรือไม่ และหำกมีกำรขอมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ทรัสตีตอ้ งตอบข้อซักถำมและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำวว่ำเป็ นไปตำมสัญญำ
ก่อตัง้ ทรัสต์หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หรือทักท้วงและแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทรำบว่ำกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวไม่สำมำรถกระทำได้ ในกรณีท่กี ำรดำเนินกำรนัน้ ไม่เป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ท
รัสต์หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

5.

ทรัสตีมีหน้ำที่บงั คับชำระหนีห้ รือดูแลให้มีกำรบังคับชำระหนีเ้ พื่อให้เป็ นไปตำมข้อสัญญำระหว่ำง
กองทรัสต์กบั บุคคลอื่น

6.

ทรัสตีมีหน้ำที่เข้ำจัดกำรกองทรัสต์ในกรณีท่ีไม่มีผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์ หรือมีเหตุท่ีทำให้ผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์ไม่ สำมำรถปฏิ บัติห น้ำที่ ได้ ทั้ง นี ้ ภำยใต้ห ลัก เกณฑ์ท่ี กำหนดไว้ใ นประกำศที่ กร.
14/2555 และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.

ท รั ส ตี มี สิ ท ธิ ห น้ ำ ที่ แ ล ะ ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ อื่ น ต ำ ม ที่ ก ำ ห น ด ไ ว้ ใ น ป ร ะ ก ำ ศ ที่
กร. 14/2555 และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.

ทรัสตีมีหน้ำที่บริหำรและจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทรัสต์น อกจำกทรัพย์สิน
หลัก รวมทั้งดำเนินกำรอื่นใดที่จำเป็ นเพื่อให้กำรบริหำรทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทรัสต์นอกจำก
ทรัพ ย์สิน หลักเป็ น ไปตำมสัญญำก่อ ตั้งทรัสต์แ ละกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ งอำจพิจำรณำ
มอบหมำยให้ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จดั กำรกองทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรลงทุนในทรัพย์ สินอื่นที่
มิใช่ทรัพย์สินหลักแทนทรัสตี

9.

ทรัสตีมีหน้ำที่ในกำรแก้ไขสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ตำมคำสั่งของสำนักงำน ก.ล.ต.
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10. ห้ำมทรัสตีนำหนีท้ ่ีตนเป็ นลูกหนีบ้ คุ คลภำยนอกอันมิได้เกิดจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นทรัสตีไปหัก
กลบลบหนีก้ ับหนีท้ ่ีบุคคลภำยนอกเป็ นลูกหนีท้ รัสตีอนั สืบเนื่ องมำจำกกำรจัดกำรกองทรัสต์ ใน
กรณีท่มี ีกำรฝ่ ำฝื นข้อกำหนดในข้อนี ้ ให้กำรกระทำเช่นนัน้ เป็ นโมฆะ
11. ในกรณีท่ีทรัสตีเข้ำทำนิติกรรมหรือทำธุรกรรมต่ำง ๆ กับบุคคลภำยนอกให้ทรัสตีแจ้งเป็ นลำย
ลักษณ์อักษรให้บุคคลภำยนอกทรำบว่ำเป็ นกำรกระทำในฐำนะทรัสตี และต้องระบุในเอกสำร
หลักฐำนของนิติกรรมหรือธุรกรรมนัน้ ให้ชดั แจ้งว่ำเป็ นกำรกระทำในฐำนะทรัสตี
12. ให้ทรัสตีจดั ทำบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่ำงหำกจำกบัญชีอื่น ๆ ของทรัสตี ในกรณีท่ที รัส
ตี จัด กำรกองทรัสต์ห ลำยกอง ทรัสตี ต ้อ งจัด ท ำบัญ ชี ท รัพ ย์สิน ของกองทรัสต์แ ต่ละกองแยก
ต่ำงหำกออกจำกกัน ทัง้ นี ้ โดยต้องบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั ด้วย และใน
กำรจัดกำรกองทรัสต์ ทรัสตีตอ้ งแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ไว้ต่ำงหำกจำกทรัพย์สิน ที่ เ ป็ น
ส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู่ และในกรณีท่ีทรัสตีจดั กำรกองทรัสต์
หลำยกอง ทรัสตีตอ้ งแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองออกจำกกันด้วย
13. ในกรณีท่ีทรัสตีมิได้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมข้อ 12. จนเป็ นเหตุให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ปะปน
อยู่กับทรัพย์สินที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอำจแยกได้ว่ำทรัพย์สินใดเป็ นของกองทรัสต์และ
ทรัพย์สินใดเป็ นทรัพย์สินที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้สนั นิษฐำนดังนี ้
13.1 ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นนั้ เป็ นของกองทรัสต์
13.2 ควำมเสียหำยและหนีท้ ่ีเกิดจำกกำรจัดกำรทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นนั้ เป็ นควำมเสียหำย
และหนีท้ ่เี ป็ นส่วนตัวของทรัสตี
13.3 ผลประโยชน์ท่เี กิดจำกกำรจัดกำรทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นนั้ เป็ นของกองทรัสต์ ทรัพ ย์สิน
ที่ปะปนกันอยู่ ให้หมำยควำมรวมถึงทรัพย์สินที่ถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภำพไปจำก
ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นนั้ ด้วย
14. ในกรณีท่ีทรัสตีมิได้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมข้อ 12. จนเป็ นเหตุให้กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกัน
จนมิ อ ำจแยกได้ว่ ำ ทรัพ ย์สิน ใดเป็ น ของกองทรัสต์ใ ด ให้สัน นิ ษ ฐำนว่ ำ ทรัพ ย์สิน นั้น รวมทั้ง
ทรัพย์สินที่ถกู เปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภำพไปจำกทรัพย์สินนัน้ และประโยชน์ใด ๆ หรือหนีส้ ินที่
เกิดขึน้ จำกกำรจัดกำรทรัพย์สินดังกล่ำวเป็ นของกองทรัสต์แต่ละกองตำมสัดส่วนของทรัพย์สินที่
นำมำเป็ นต้นทุนที่ปะปนกัน
15. กำรจัดกำรกองทรัสต์เป็ นเรื่องเฉพำะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมำยให้ผอู้ ื่นจัดกำรกองทรัสต์
มิได้ เว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี ้
15.1 สัญญำก่อตัง้ ทรัสต์กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น
15.2 กำรทำธุรกรรมที่มิใช่เรื่องที่ตอ้ งทำเฉพำะตัวและไม่จำเป็ นต้องใช้วิชำชีพเยี่ยงทรัสตี
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15.3 กำรทำธุรกรรมที่โดยทั่วไปผูเ้ ป็ นเจ้ำของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ของกำร
จัดกำรในลักษณะทำนองเดียวกันกับกองทรัสต์ จะพึงกระทำในกำรมอบหมำยให้บคุ คล
อื่นจัดกำรแทน
15.4 กำรเก็บรักษำทรัพย์สิน กำรจัดทำสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หรือกำรปฏิบตั ิงำนด้ำน
กำรสนับสนุนให้บริษัทในเครือของทรัสตีหรือผูอ้ ื่นดำเนินกำรได้
15.5 กรณีอื่นใดที่ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์เป็ นผูร้ บั ผิดชอบและดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำ
ก่อตั้งทรัสต์ หรือหลักเกณฑ์ในประกำศที่ ทจ. 49/2555 ประกำศที่ กร. 14/2555 และ
ประกำศที่ สช. 29/2555 ซึ่ง รวมถึ งกรณี ท่ีค ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดให้
มอบหมำยให้บุค คลอื่ น จัด กำรแทน หรื อ มี ข้อ ก ำหนดอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้อ งก ำหนดเรื่ อ ง
ดังกล่ำวไว้ ในกรณีท่ที รัสตีฝ่ำฝื นบทบัญญัติขำ้ งต้น ให้กำรที่ทำไปนัน้ ผูกพันทรัสตีเป็ นกำร
ส่วนตัวไม่ผกู พันกองทรัสต์
16. ในกรณี ท่ีทรัสตีมอบหมำยให้ผู้อื่นจัดกำรกองทรัสต์โ ดยชอบตำมข้อ 15. ทรัสตีตอ้ งเลือกผูร้ บั
มอบหมำยด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั้งต้องกำกับดูแลและตรวจสอบกำรจัดกำร
แทนอย่ำงเพียงพอด้วยควำมระมัดระวังและควำมเอำใจใส่ โดยต้องกำหนดมำตรกำรในกำร
ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ที่ กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงำน กำรติดต่อผูล้ งทุน และกำรประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตี ดังนี ้
16.1 กำรคัดเลือกผูท้ ่ีสมควรได้รบั มอบหมำย โดยพิจำรณำถึงควำมพร้อมด้ำนระบบงำนและ
บุคลำกรของผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำย ตลอดจนกำรขัดกันทำงผลประโยชน์ของผูร้ บั มอบหมำย
งำนและกองทรัสต์
16.2 กำรควบคุมและประเมินผลกำรปฏิบตั ิของผูไ้ ด้รบั มอบหมำยงำน
16.3 กำรด ำเนิ น กำรของทรัส ตี เ มื่ อ ปรำกฏว่ ำ ผู้ท่ี ไ ด้รับ มอบหมำยไม่ เ หมำะสมที่ จ ะได้รับ
มอบหมำยงำนอีกต่อไป
ทั้งนี ้ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศกำหนดรำยละเอียดในกำรปฏิบัติของทรัสตีในกรณี
ดังกล่ำวได้
17. ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงทรัสตี หำกทรัสตีรำยใหม่พบว่ำก่อนที่ทรัสตีรำยใหม่เข้ำรับหน้ำที่ มี
กำรจัดกำรกองทรัสต์ท่ไี ม่เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ จนเป็ น
เหตุให้กองทรัสต์เสียหำย ให้ทรัสตีรำยใหม่ดำเนินกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกทรัสตีรำยที่ตอ้ งรับ
ผิด และติดตำมเอำทรัพย์สินคืนจำกบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำบุคคลนั้นจะได้ทรัพย์สินมำโดยตรง
จำกทรัสตีรำยเดิมหรือไม่ และไม่ว่ำทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภำพไป
เป็ นทรัพย์สินอย่ำงอื่นก็ตำม เว้นแต่บุคคลดังกล่ำวจะได้มำโดยสุจริต เสียค่ำตอบแทนและไม่รู ้
หรือไม่มีเหตุอนั ควรรูว้ ่ำทรัพย์สินนัน้ ได้มำจำกกำรจัดกำรกองทรัสต์โดยมิชอบ
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18. ในกำรจัดกำรกองทรัสต์และกำรมอบหมำยให้ผอู้ ื่นจัดกำรกองทรัสต์โดยชอบตำมข้อ 15. หำกมี
ค่ำใช้จ่ำยหรือทรัสตีตอ้ งชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้กับบุคคลภำยนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่
เป็ นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตำมควำมจำเป็ น อัน สมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิ ได้รับเงิ น หรื อ
ทรัพย์สินคืนจำกกองทรัสต์ได้ เว้นแต่สญ
ั ญำก่อตัง้ ทรัสต์กำหนดไว้ให้กำรชำระเงินหรือทรัพย์สิน
อื่นนัน้ เป็ นภำระของทรัสตี
สิ ท ธิ ท่ี จ ะได้รับ เงิ น หรื อ ทรัพ ย์สิน คื น ตำมวรรคหนึ่ ง ย่ อ มเป็ น บุริม สิ ท ธิ ท่ี ท รัสตี มี อ ยู่ก่ อ นผู้รับ
ประโยชน์และบุคคลภำยนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็ นสิทธิท่ีอำจ
บังคับได้ในทันทีโดยไม่จำต้องรอให้มีกำรเลิกทรัสต์ และในกรณีท่ีมีควำมจำเป็ นต้องเปลี่ยนรูป
หรือเปลี่ยนสภำพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื่อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอำนำจ
ดำเนินกำรดังกล่ำวได้แต่ตอ้ งกระทำโดยสุจริต
เพื่อประโยชน์ในกำรคุม้ ครองทรัพย์สินในกองทรัสต์ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศกำหนด
หลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธี กำรให้ทรัสตีปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ กำรชำระเงินหรือทรัพ ย์สิน อื่นที่ เป็ น
ส่วนตัวของทรัสตีให้กับบุคคลภำยนอกตำมวรรคหนึ่ง หรือกำรใช้สิทธิของทรัสตีตำมวรรคสองก็
ได้
19. ห้ำมมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตำมข้อ 18. จนกว่ำทรัสตีจะได้ชำระหนีท้ ่มี ีอยู่ตอ่ กองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว
เว้นแต่เป็ นหนีท้ ่อี ำจหักกลบลบหนีก้ นั ได้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
20. ในกรณีท่ีทรัสตีจดั กำรกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตำมที่กำหนดในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ หรือพ.ร.บ. ทรัสต์
ทรัสตีตอ้ งรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์ อย่ำงไรก็ตำมในกรณี ท่ีมีควำมจำเป็ น
และมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอำจขอควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดกำรกองทรัสต์เป็ นอย่ำงอื่นให้ต่ำงไปจำกที่กำหนดไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ก็
ได้ และหำกทรัสตีได้จดั กำรตำมที่ได้รบั ควำมเห็นชอบนั้นด้วยควำมสุจริตและเพื่ อประโยชน์ท่ีดี
ที่สดุ ของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จำต้องรับผิด
21. ทรัสตีตอ้ งดูแลให้สญ
ั ญำก่อตัง้ ทรัสต์มีสำระสำคัญเป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีท่ี
มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ ให้ทรัสตีดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
21.1 ดูแลให้กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญ ญำก่อตั้งทรัสต์ให้เ ป็ น ไปตำมวิธีกำรและเงื่อ นไขที่
กำหนดไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
21.2 ในกรณีท่กี ำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนีไ้ ม่เป็ นไปตำมข้อ 21.1 ให้ทรัสตี
ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมอำนำจหน้ำที่ท่ีระบุไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี ้ และตำม
พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อดูแลรักษำสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
21.3 ในกรณีท่ีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์หรือกำรจัดกำรกองทรัสต์ท่ีออก
ตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และพ.ร.บ. ทรัสต์ มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภำยหลัง และ
สัญญำก่อตั้งทรัสต์ท่ีไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ให้ทรัสตีดำเนินกำรเพื่อแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์นั้น ตำมวิธีกำรที่กำหนดใน
สัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี ้ หรือตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. มีคำสั่ง
22. ทรัสตีตอ้ งติดตำม ดูแล และตรวจสอบให้ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์หรือผูร้ บั มอบหมำยรำยอื่น (ถ้ำมี)
ดำเนินกำรในงำนที่ได้รับมอบหมำยให้เป็ นไปตำมสัญญำก่อตั้ง ทรัสต์ฉบับ นีแ้ ละกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง กำรติดตำม ดูแล และตรวจสอบ ให้หมำยควำมรวมถึงกำรทำหน้ำที่ดงั ต่อไปนีด้ ว้ ย
22.1 กำรดูแ ลให้ก ำรบริห ำรจัด กำรกองทรัสต์ก ระท ำโดยผู้จัด กำรกองทรัสต์ท่ี ได้รับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลำที่กองทรัสต์ตงั้ อยู่ เว้นแต่เป็ นกรณีตำมข้อ
24
22.2 กำรติดตำมดูแลและดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ผรู้ บั มอบหมำยมีลกั ษณะและปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี กำหนดในสัญญำก่อตั้งทรัสต์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมถึงกำรถอดถอนผูร้ บั มอบหมำยรำยเดิม และกำรแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบหมำยรำยใหม่
22.3 กำรควบคุมดูแลให้กำรลงทุนของกองทรัสต์เป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
22.4 กำรควบคุมดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมที่กำหนด
ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
22.5 กำรแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรหรือกำรทำธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์ และผู้รับ มอบหมำยรำยอื่ น (ถ้ำ มี ) เพื่ อ ประกอบกำรขอมติ ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ กำรเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อผูล้ งทุน หรือเมื่อสำนักงำน ก.ล.ต. ร้องขอ
23. ในกรณีท่ีผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์กระทำกำร หรืองดเว้นกระทำกำร จนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีจดั ทำ
รำยงำนเสนอต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่รูห้ รือพึงรูถ้ ึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว และ
ดำเนินกำรเพื่อแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยำควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์ตำมที่เห็นสมควร
24. ในกรณีท่ีผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้ทรัสตีเข้ำจัดกำรกองทรัสต์ตำมควำม
จ ำเป็ น เพื่ อ ป้ อ งกัน ยับ ยั้ง หรื อ จ ำกัด มิ ใ ห้เ กิ ด ควำมเสี ย หำยอย่ ำ งร้ำ ยแรงต่ อ ประโยชน์ของ
กองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ท่ีระบุไว้ในสัญญำ
ก่อตั้งทรัสต์ และ พ.ร.บ. ทรัสต์ ในกำรจัดให้มีผู้จัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่ ทรัสตีท่ีเข้ำจัดกำร
กองทรัสต์จะมอบหมำยให้บุคคลอื่นจัดกำรกองทรัสต์แทนในระหว่ำงนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี ้ บุคคลที่ได้รบั
มอบหมำยดังกล่ำวจะต้องปฏิบตั ิตำมขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำก่อตัง้ ท
รัสต์
25. ในกรณีท่ีทรัสตีเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ท่ีตนทำหน้ำที่เป็ นทรัสตี หำกต้องมีกำรออก
เสียงหรือดำเนินกำรใด ๆ ในฐำนะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคำนึงถึงและรักษำผลประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถื อ หน่ ว ยทรัสต์โดยรวมและตั้งอยู่ บ นหลักแห่ งควำมซื่ อสัต ย์สุจริต และควำมรอบคอบ
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ระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรือกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในฐำนะทรัสตีของ
กองทรัสต์ดงั กล่ำว
26. ทรัส ตี ต ้อ งจัด ให้มี ก ำรจัด ท ำทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ โดยอำจมอบหมำยให้น ำยทะเบี ย น
หลัก ทรัพ ย์ด ำเนิ น กำรแทนได้ กำรจัด ท ำทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยทรัสต์ต ้อ งมี ร ำยกำรอย่ ำ งน้อ ย
ดังต่อไปนี ้
26.1 รำยละเอียดทั่วไป ประกอบด้วย
26.1.1 ชื่อผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และทรัสตี
26.1.2 จ ำนวนหน่ ว ยทรัส ต์ มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ ทุ น ช ำระแล้ว และวั น เดื อ น ปี ที่ อ อก
หน่วยทรัสต์
26.1.3 ข้อจำกัดในเรื่องกำรโอน (ถ้ำมี)
26.2 รำยละเอียดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แต่ละรำย ประกอบด้วย
26.2.1 ชื่อ นำมสกุล สัญชำติ และที่อยู่ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
26.2.2 เลขที่หน่วยทรัสต์ (ถ้ำมี) และจำนวนหน่วยทรัสต์ท่ถี ือ
26.2.3 วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็ นหรือขำดจำกกำรเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
26.2.4 วั น เ ดื อ น ปี ที่ ย ก เ ลิ ก ใ บหน่ ว ย ทรั ส ต์ แ ละ ออ ก ใบหน่ ว ยทรั ส ต์ แ ทน
(ถ้ำมี)
26.2.5 เลขที่คำร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือจดแจ้งรำยกำรในทะเบียน
(ถ้ำมี)
26.2.6 กำรจำนำ/ เพิกถอนจำนอง/ กำรอำยัด/ ปลดอำยัดหน่วยทรัสต์
(ถ้ำมี)
27. ทรัสตีตอ้ งจัดทำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ ซึ่งอย่ำงน้อยต้อง
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ เว้นแต่กำรจัดทำหลักฐำนตำมระบบของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
ให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดโดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
27.1 มีขอ้ มูลที่จำเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์สำมำรถใช้เป็ นหลักฐำนแสดงสิทธิ
ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และใช้อำ้ งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้
27.2 มี ข้อ มูล ของบุ ค คลต่ ำ ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กำรจัด กำรกองทรัส ต์ เช่ น ทรัส ตี ผู้จัด กำร
กองทรัสต์ นำยทะเบียนหลักทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำมำรถติดต่อกับ
บุคคลเหล่ำนัน้ ได้
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27.3 มีขอ้ มูลที่แสดงว่ำ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่สำมำรถขำยคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และใน
กรณีท่มี ีขอ้ จำกัดสิทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องระบุขอ้ จำกัดสิทธิเช่นว่ำนัน้ ไว้ให้ชดั เจน
28. ภำยใต้บงั คับของข้อ 27. ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนำยทะเบียนหลักทรัพย์ออก
หลัก ฐำนแสดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยทรัส ต์ใ หม่ แ ทนหลัก ฐำนเก่ ำ ที่ สูญ หำย ลบเลื อ น หรื อ ช ำรุ ด ใน
สำระสำคัญ ทรัสตีตอ้ งออกหรือดำเนินกำรให้มีกำรออกหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ภำยในเวลำอันควร

ผู้จัดการกองทรัสต์และ 1.
ห น้ า ที่ ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์
2.

ผู้จัด กำรกองทรัสต์ต ้อ งเป็ น ผู้มี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้ำ มและเป็ น ผู้ได้รับ ควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ให้เป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ตำมประกำศที่ สช. 29/2555 กำหนด

3.

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์อำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นรับดำเนินกำรในงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
ตนแทนตนได้ โดยต้องแสดงขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของผู้รับดำเนินกำรดังกล่ำวในสัญญำที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะต้องคัดเลือกผูร้ บั ดำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง
รวมทัง้ กำกับและตรวจสอบกำรดำเนินกำรของผูร้ บั ดำเนินกำรด้วย โดยกำรมอบหมำยให้บุ คคล
อื่นดำเนินกำรแทนนัน้ จะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยหลักทรัพย์หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงมีนยั สำคัญ

4.

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์สำมำรถเบิกจ่ำยทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เฉพำะกรณีท่เี ป็ นกำรเบิกจ่ำยจำก
บัญ ชี ด ำเนิ น งำนของกองทรัสต์ภำยใต้ว งเงิ น ที่ ได้รับ กำรอนุมัติ จ ำกทรั สตี และให้ผู้จัด กำร
กองทรัสต์จัดทำและจัดส่งรำยงำนกำรเบิกจ่ำยให้แก่ ทรัสตีเ พื่อให้ทรัสตี สำมำรถตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวและสั่งจ่ำยได้ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำร นับจำกวันที่ผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์
จัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่ทรัสตี

5.

เมื่อมีกำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ผูจ้ ั ดกำรกองทรัสต์ท่ีถือหน่วยทรัสต์ตอ้ งใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในลักษณะที่เชื่อว่ำเป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม

6.

ในกำรดำเนินธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักกำร
ดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี ้

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกทรัสตีในกำรดูแลจัดกำรกองทรัสต์ในส่วน
ที่เป็ นกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกำรลงทุน กำรกูย้ ืมเงิน เปลี่ยนแปลงและก่อภำระผูกพัน
แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ กำรเข้ำทำสัญญำ และกำรดำเนินกิจกำรต่ำง ๆ เพื่อกองทรัสต์ รวมทัง้
กำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ และกำรนำส่งข้อมูลให้แก่ทรัสตีซ่ึงรวมถึงข้อมูล
ตำมที่ ก ำหนดในมำตรำ 56 และมำตรำ 57 แห่ ง พ.ร.บ.หลัก ทรัพ ย์ และภำยในขอบเขต
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเท่ำที่สญ
ั ญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ได้ระบุไว้

6.1

ปฏิบัติหน้ำที่โดยใช้ควำมรู ค้ วำมสำมำรถเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพ ด้วยควำมรับผิดชอบ
ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อย่ำงเป็ น
ธรรม เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็ นไป
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ตำมกฎหมำย สัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ วัตถุประสงค์ในกำร
จัดตัง้ กองทรัสต์ และมติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
6.2

ดำรงเงินกองทุนตำมประกำศ สช. 29/2555 กล่ำวคือ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุนของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมตำม
ประกำศกำรด ำรงเงิ น กองทุ น โดยอนุ โ ลม ทั้ง นี ้ กำรปฏิ บัติ ดัง กล่ ำ วให้เ ป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนีด้ ว้ ย
6.2.1 ในกรณีของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ท่ีเป็ นบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทยที่มิใช่ผทู้ ่ี
ได้รบั ใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนรวมและเริ่ม
ประกอบธุรกิจกลักทรัพย์ประเภทดังกล่ำวแล้ว กำรดำรงเงินกองทุนขั้นต้นตำม
ประกำศกำรดำรงเงินกองทุนให้ดำรงเป็ นมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 10,000,000 (สิบ
ล้ำน) บำท
6.2.2 ให้จดั ส่งรำยงำนกำรดำรงเงินกองทุนตำมแบบรำยงำนกำรดำรงเงินกองทุนตำม
ประกำศกำรด ำรงเงิ น กองทุ น (ไม่ ร วมเอกสำรแนบ) ให้ แ ก่ ท รั ส ตี ภ ำยใน
กำหนดเวลำเดียวกับที่ตอ้ งจัดส่งให้สำนักงำน ก.ล.ต.
ให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรในกรณี ท่ีผู้ประกอบธุรกิจไม่สำมำรถ
ด ำรงเงิ น กองทุ น ได้แ ละอ ำนำจส ำนั ก งำน ก.ล.ต. ตำมประกำศกำรด ำรง
เงินกองทุนมำบังคับใช้กบั ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตำมวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

6.3

เปิ ดเผย ให้ควำมเห็น หรือให้ขอ้ มูลที่มีควำมสำคัญและเกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอในกำร
ตัดสินใจลงทุนของผูล้ งทุน โดยข้อมูลดังกล่ำวต้องสื่อสำรได้อย่ำงชัดเจน ไม่บิดเบือน
และไม่ทำให้สำคัญผิด

6.4

ไม่นำข้อมูลจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่ำงไม่เหมำะสมเพื่อ
ตนเอง หรือทำให้เกิดควำมเสียหำย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์

6.5

ปฏิบตั ิงำนด้วยควำมระมัดระวังไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และในกรณีท่มี ี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เกิดขึน้ ต้องดำเนินกำรให้ม่ ันใจได้ว่ำผู้ลงทุนได้รบั กำร
ปฏิบตั ิท่เี ป็ นธรรมและเหมำะสม

6.6

ปฏิ บัติ ต ำม พ.ร.บ. หลัก ทรัพ ย์ พ.ร.บ. ทรัส ต์ และกฎหมำยอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กำร
ดำเนินกำรของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยำบรรณและมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพที่
กำหนดโดยสมำคมที่เกี่ ยวเนื่องกับธุ รกิจ หลัก ทรัพย์ หรือองค์กรที่เกี่ ยวข้องกับธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์ท่สี ำนักงำน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สั่งกำร หรือให้ควำม
ร่วมมือแก่บคุ คลใดในกำรปฏิบตั ิฝ่ำฝื นกฎหมำยหรือข้อกำหนดดังกล่ำว
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6.7

7.

ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำ ที่ข องทรัสตี หรือสำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงกำร
เปิ ดเผยข้อมูลที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์อย่ำงมีนยั สำคัญ หรือ
ข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทรำบ

ในกำรทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนีด้ ว้ ย
7.1

ดำเนินกำรเพื่อให้ม่ ันใจได้ว่ำกำรจำหน่ำย จ่ำย โอนอสังหำริมทรัพย์ หรือกำรเข้ำทำ
สัญญำที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์เป็ นไปอย่ำงถูกต้องและมีผลใช้
บังคับได้ตำมกฎหมำย

7.2

ดำเนินกำรเพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่ำกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็ นไปอย่ำง
เหมำะสม โดยอย่ำงน้อยต้องมีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
7.2.1 กำรประเมินควำมพร้อมของตนเองในกำรบริหำรกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์นนั้
ๆ ก่ อ นรับ เป็ น ผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรื อ ก่ อ นลงทุน เพิ่ มเติ มในอสัง หำริมทรัพย์
ดังกล่ำวเพื่อกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี
7.2.2 กำรวิเครำะห์และศึกษำควำมเป็ นไปได้ และกำรตรวจสอบและสอบทำน (กำรทำ
Due Diligence) อสังหำริมทรัพย์ ตลอดจนกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ ที่
อำจเกิดจำกกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์นั้น ๆ พร้อมทั้งจัดให้มีแนวทำงกำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้วย ทัง้ นี ้ ควำมเสี่ยงดังกล่ำว ให้หมำยควำมรวมถึงควำมเสีย่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำหรือก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ (ถ้ำมี) เช่น ควำมเสี่ยงที่
อำจเกิ ด จำกกำรก่ อ สร้ำ งล่ ำ ช้ำ และกำรไม่ ส ำมำรถจั ด หำประโยชน์ จ ำก
อสังหำริมทรัพย์ได้ เป็ นต้น

8.

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตำมที่กำหนดในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์

9.

ในกรณี ท่ี มี ก ำรแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษำเพื่ อ ให้ ค ำปรึ ก ษำหรื อ ค ำแนะน ำเกี่ ย วกั บ กำรลงทุ น ใน
อสังหำริมทรัพย์และกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ ผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์ตอ้ งแต่งตัง้ ที่ปรึกษำที่ไม่มี
ส่ ว นได้เ สี ย ในเรื่ องที่เ กี่ ยวข้อ งกับ กำรปฏิ บัติห น้ำ ที่เ ป็ น ที่ ป รึก ษำ แต่ เ มื่ อ ปรำกฏว่ ำที่ ปรึกษำ
ดังกล่ำวเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
9.1 ดำเนินกำรให้ท่ปี รึกษำแจ้งกำรมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำ
9.2 มิให้ท่ีปรึกษำผูท้ ่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเข้ำร่วม
พิจำรณำในเรื่องนัน้

10. ให้ผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์เป็ นผูจ้ ัดทำและรำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผล
กำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ ตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในประกำศที่ ทจ. 51/2555 และประกำศ
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม และส่งรำยงำนดังกล่ำวต่อสำนักงำน ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ดังนี ้
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10.1 แบบแสดงรำยกำรข้ อ มู ล ประจ ำปี ของกองทรั ส ต์ โดยให้ เ ป็ นไปตำมแบบ
56-REIT
10.2 งบกำรเงินของกองทรัสต์ โดยให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนบัญชีท่ีกำหนดตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยวิชำชีพบัญชี
10.3 รำยงำนประจ ำปี โดยมี ข้ อ มู ล อย่ ำ งน้ อ ยตำมที่ ได้ ก ำหนดไว้ ใ นประกำศที่
ทจ .51/2555
10.4 รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ ได้แก่ รำยงำนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และ
มูลค่ำหน่วยทรัสต์ รำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งอสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ
หรื อ สิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ ช่ ว งอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ และในกรณี ท่ี ก องทรั ส ต์ มี ก ำรลงทุ น ใน
อสังหำริมทรัพย์ท่ียงั ก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จ ให้จดั ทำและส่งรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำร
ก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ดว้ ย รำยงำนมูลค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยทรัสต์ภำยหลังจำกกำรลด
ทุนชำระแล้ว
11. ในกรณี คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงำนอื่ นใดที่ มีอำนำจตำม
กฎหมำย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ กำหนด สั่งกำร เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ น
อย่ำงอื่น ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนัน้

ก า ร ข อ ม ติ แ ล ะ ก า ร 1.
ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์
2.

ผู้จัด กำรกองทรัสต์สำมำรถขอมติจำกผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ดว้ ยกำรจัด ประชุมผู้ถือ หน่วยทรัสต์
เท่ำนัน้
เหตุในกำรขอมติและกำรประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี ้ และ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
2.1

กำรประชุมสำมัญประจำปี ซึ่งต้องจัดให้มีขึน้ ภำยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของ
กองทรัสต์
ทัง้ นี ้ ในกำรจัดประชุมสำมัญประจำปี ท่ีจดั ขึน้ ในปี พ.ศ. 2563 ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์จดั
ให้มีกำรประชุมภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง หรือภำยใน 30 มิถุนำยน พ.ศ.
2563 แล้วแต่ระยะเวลำใดจะถึงกำหนดหลัง
ในกรณีท่กี ำรเรียกประชุมสำมัญประจำปี ท่จี ดั ขึน้ ในปี พ.ศ. 2563 เป็ นกำรจัดประชุมเพื่อ
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
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์อำจดำเนินกำรด้วยวิธีกำรอื่นแทนกำรจัดประชุม
สำมั ญ ประจ ำปี ตำมวรรคสอง ทั้ ง นี ้ โดยให้ เ ป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ หรื อ
หนัง สื อ เวี ย นที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ รำยงำนให้ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ท รำบอย่ ำ งน้อ ยในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี ้
(1)

กำรจัด กำรกองทรัสต์ใ นเรื่ อ งที่ สำคัญ และแนวทำงกำรจัด กำรกองทรัสต์ใน
อนำคต
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(2)

(3)

ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ในรอบปี บัญชีท่ีผ่ำนมำ โดย
อย่ำงน้อยต้องมีงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นจำกผูส้ อบ
บัญชีแล้ว
กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ และค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี
โดยให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่ อให้ผู้ถื อหน่วยทรัสต์
สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้ และในกรณีท่ีผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์มีกำรสอบถำมข้อมูลใดๆ ให้ผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์จดั ทำสรุ ปประเด็น
สำคัญในลักษณะคำถำมและคำตอบเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทรำบด้วย
ให้ผู้จั ด กำรกองทรัส ต์เ ผยแพร่ ข้อ มู ล ตำมวรรคสำมและวรรคสี่ ผ่ ำ นระบบ
สำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์

2.2

กำรประชุมวิสำมัญในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

เมื่อผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เห็นสมควรให้เรียกประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อประโยชน์
ในกำรจัดกำรกองทรัสต์

(2)

เมื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่งึ ถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวน
หน่ ว ยทรัส ต์ท่ี จ ำหน่ ำ ยได้แ ล้ว ทั้ ง หมด เข้ำ ชื่ อ กั น ท ำหนั ง สื อ ขอให้ผู้จัด กำร
กองทรัสต์เรียกประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในกำรขอเรียกประชุมไว้
อย่ำงชัดเจนในหนังสือนัน้ ทัง้ นี ้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะต้องดำเนินกำรจัดให้มีกำร
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ภำยใน 1 เดือนนับแต่ได้รบั หนังสือจำกผูถ้ ือหน่วยทรัสต์

อนึ่ง หำกผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ไม่ได้ดำเนินกำรจัดให้มีกำรประชุมผุถ้ ือหน่วยทรัสต์ภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง ทรัสตีจะดำเนินกำรจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
เองก็ได้
3.

กำรเรียกประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์จดั ทำหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
โดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รำยละเอียดตำมสมควร และระบุให้ชดั เจนว่ำเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อ
พิ จ ำรณำ แล้ว แต่ ก รณี รวมทั้ง ควำมเห็ น ของผู้จัด กำรกองทรัสต์ในเรื่ อ งดังกล่ ำว ซึ่ง รวมถึง
ผลกระทบที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์อำจได้รบั จำกกำรลงมติในเรื่องนัน้ โดยกำรจัดส่งหนังสือนัดประชุม
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ จะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
3.1

กรณีท่วั ไป ให้จดั ส่งให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม

3.2

กรณีท่ีมีประกำศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลำกำรจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ไว้เป็ นกำรเฉพำะ ให้จดั ส่งให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในเรื่องนัน้ ๆ

ทัง้ นี ้ ให้ประกำศกำรนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รำยวันแห่งท้องถิ่นอย่ำงน้อย 1 ฉบับไม่นอ้ ยกว่ำ 3
วันก่อนวันประชุมด้วย
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4.

5.

6.

กำรมอบฉันทะ
4.1

ในกำรประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุม
และออกเสียงแทนตนในกำรประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลำยมือชื่อ
ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี อบฉันทะ

4.2

หนังสือมอบฉันทะนีจ้ ะต้องมอบให้แก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือผู้ท่ีผู้จัดกำรกองทรัสต์
กำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้ำประชุม

องค์ประชุม
5.1

กำรประชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ต ้อ งมี ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์แ ละผู้รับ มอบฉั น ทะจำกผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ (ถ้ำมี) มำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ทงั้ หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวน
หน่วยทรัสต์ท่จี ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม

5.2

ในกรณี ท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถื อหน่วยทรัสต์ค รัง้ ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึง 1
ชั่วโมงและจำนวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่งึ มำเข้ำร่วมกำรประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมที่
ก ำหนดไว้ใ นข้อ 5.1 หำกว่ ำ กำรประชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์นั้น ได้เ รี ย กนัด เพรำะผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์รอ้ งขอตำมข้อ 2) 2. (2) ให้กำรประชุมเป็ นอันระงับไป หำกกำรประชุมผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์นั้นมิได้ถูกเรียกประชุมเพรำะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รอ้ งขอตำมข้อ 2) 2. (2) ให้
ผู้จั ด กำรกองทรัส ต์เ รี ย กนั ด ประชุ ม ใหม่ แ ละให้ ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ไปยั ง ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่ำระยะเวลำจัดส่งหนังสือเชิญประชุมครัง้ ก่อน ทัง้ นี ้
ในกำรประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม

ประธำนที่ประชุม
ให้ผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์แต่งตัง้ กรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งซึ่งเป็ นตัวแทนของผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์ทำ
หน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุม ประธำนในที่ประชุมมีอำนำจและหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรประชุม
ให้เป็ นไปโดยเรียบร้อย และถูกต้องตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 5 นี ้ อย่ำงไรก็ดี ในกรณีท่ีผูจ้ ัดกำร
กองทรัสต์มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำ ให้ทรัสตีหรือตัวแทนของทรัสตีแต่งตั้งบุคคลหนึ่ ง
เพื่อให้ทำหน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุมสำหรับวำระนัน้ ๆ แทน

7. วิธีกำรนับคะแนนเสียง
ให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหน่วยทรัสต์ท่ตี นถือ โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี ี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องไม่เป็ นผูท้ ่มี ีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่พิจำรณำ
8.

มติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
8.1

ในกรณีท่วั ไป ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี ำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
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8.2

9.

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ท่มี ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ เว้นแต่เป็ นกำรขอมติและ
กำรออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในกรณีท่ีมีกำรแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็ น
หลำยชนิดตำมข้อ 9
(1)

กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่ำตัง้ แต่รอ้ ยละ 30 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์

(2)

กำรเพิ่มทุนหรือกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ท่ีมิได้ระบุไว้เป็ นกำรล่วงหน้ำ
ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี ้

(3)

กำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไปของกองทรัสต์

(4)

กำรท ำธุ ร กรรมกั บ ผู้จัด กำรกองทรัส ต์ห รื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กับ ผู้จัด กำร
กองทรัสต์ ซึ่งมีขนำดรำยกำรตัง้ แต่ 20,000,000 บำท หรือเกินกว่ำร้อยละ 3 ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่ำใดจะสูงกว่ำ

(5)

กำรเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์

(6)

กำรถอดถอนหรื อ กำรแต่ ง ตั้ ง ทรั ส ตี ต ำมข้ อ ก ำหนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำร
เ ป ลี่ 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
ทรัสต์ฉบับนี ้

(7)

กำรถอดถอนหรือกำรแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตำมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ตำมที่ได้กำหนดไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี ้
และสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์

(8)

กำรแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม สัญ ญำก่ อ ตั้ง ทรัส ต์ฉ บับ นี ้ใ นเรื่ อ งที่ ก ระทบสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์อย่ำงมีนยั สำคัญ

(9)

กำรเลิกกองทรัสต์

8.3

มติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่จี ะเป็ นผลให้กองทรัสต์หรือกำรจัดกำรกองทรัสต์มีลกั ษณะที่ขดั
หรือแย้งกับสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี ้ หรือหลักเกณฑ์อื่นตำมพ.ร.บ. หลักทรัพย์ หรือ
พ.ร.บ. ทรัสต์ ให้ถือว่ำมตินนั้ ไม่มีผลบังคับ

8.4

กรณีท่ีมีประกำศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติและกำรประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ไว้เป็ นกำรเฉพำะให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในเรื่องนัน้

กำรขอมติและกำรออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณี ท่ีมีกำรแบ่งหน่วยทรัสต์
ออกเป็ นหลำยชนิด
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9.1

กำรขอมติ ใ นเรื่ อ งที่ มี ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ทุ ก ชนิ ด เช่ น กำรเลิ ก
กองทรัสต์ เป็ นต้น ต้องได้รบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเกินกึ่งหนึ่งของ
จำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงด้วย

9.2

กำรขอมติในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ชนิดหนึ่งชนิดใด เช่น กำรคิด
ค่ ำ ธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยของหน่ วยทรัสต์แต่ละชนิ ดเพิ่ มเติม เป็ นต้น ให้ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ขอมติเฉพำะจำกผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ชนิดนัน้

ก า ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม 1.
สัญญาก่อตั้งทรัสต์

กำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนีใ้ นเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิท่มี ิใช่สำระสำคัญของผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์หรือเรื่องที่เห็นได้ว่ำจะเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์หรือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยชัดแจ้ง
หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดอ้ ยลง หรือเพื่อให้เป็ นไปตำมบทบัญญัติแห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่ง
กฎหมำยดังกล่ำว ไม่ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หำกได้แจ้งให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์โดยกำร
เปิ ดเผยผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือช่องทำงอื่นใดที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำง
ทั่วถึง และสำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบแล้ว

2.

กำรแก้ไขเพิ่ ม เติ มสัญ ญำก่ อ ตั้ง ทรัสต์ฉบับ นี ้ตอ้ งไม่ขัด หรื อ แย้งกับ เจตนำรมณ์ใ นกำรก่อตั้ ง
กองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสั่ง
ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว

3.

กำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนีใ้ นเรื่องที่กระทบสิทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตอ้ งได้รบั
มติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตำมที่ ระบุไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ เว้นแต่เป็ นกำรแก้ไขเพิ่ มเติมตำม
คำสั่งของสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 21 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ หรือเป็ นกรณีท่ีเข้ำเงื่อนไขในข้อ 1

1.

เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์

การเลิกกองทรัสต์

1.1

เมื่อจำนวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำย

1.2

เมื่อมีกำรจำหน่ำยทรัพย์สินหลัก และผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถดำเนินกำรเพื่ อให้
กองทรัสต์ลงทุน ในอสังหำริม ทรัพ ย์เป็ น มูลค่ำ รวมกัน ไม่น้อ ยกว่ ำ 500,000,000 บำท
หรือไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 75 ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ภำยใน 1 ปี นบั แต่วนั ที่
จำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลักดังกล่ำว

1.3

เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์

1.4

กรณีท่ีมีเหตุตอ้ งเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สำมำรถหำผูท้ ่ีมีคุณสมบัติ
เหมำะสมในกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ได้ภำยในระยะเวลำที่ สำนักงำน ก.ล.ต.
ประกำศก ำหนดนับ แต่ วัน ที่ ก ำรปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ข องผู้จัด กำรกองทรัส ต์ร ำยเดิ ม สิ ้น สุด
และทรัสตีได้ใช้ควำมพยำยำมตำมสมควรในกำรขอมติท่ี ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่ อ
แต่งตัง้ ผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์รำยใหม่แล้วแต่ยงั ไม่สำมำรถแต่งตั้ งผูจ้ ัดกำรกองทรัสต์รำย
ใหม่ได้ ในกรณีดงั กล่ำวนี ้ ให้ทรัสตีขอมติท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในกำรเลิกกองทรัสต์
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1.5

2.

เมื่อศำลมีคำพิพำกษำหรือมีคำสั่งให้เลิกกองทรัสต์ ในกรณีท่ีมีเหตุตอ้ งเปลี่ยนแปลงทรัส
ตีแต่มิอำจแต่งตัง้ ทรัสตีรำยใหม่เพรำะมีเหตุอนั มิอำจหลีกเลี่ ยงได้ และผูม้ ีส่วนได้เสียได้
ร้องขอต่อศำลให้มีกำรแต่งตัง้ ทรัสตีรำยใหม่แล้ว แต่มิอำจแต่งตัง้ ได้

กำรดำเนินกำรเมื่อเลิกกองทรัสต์
เมื่อมีกำรเลิกกองทรัสต์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1 ให้ทรัสตีทำหน้ำที่ต่อไปเพื่อรวบรวม จำหน่ำย และ
จัดสรรทรัพย์สินเพื่อชำระสะสำงหนีส้ ินและค่ำใช้จ่ำยของกองทรัสต์ เว้นแต่เป็ นกรณีท่ีกองทรัสต์
สิน้ สุดลงเนื่องจำกทรัสตีเลิกกิจกำร ชำระบัญชี หรือล้มละลำย ให้ผชู้ ำระบัญชีหรือเจ้ำพนักงำน
พิทกั ษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณีเป็ นผูร้ วบรวม จำหน่ำย หรือจัดสรรทรัพย์สินของกองทรัสต์จนเสร็จสิน้
โดยให้เป็ นไปตำมลำดับดังต่อไปนี ้
2.1

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรรวบรวม จำหน่ำย และจัดสรรทรัพย์สิน

2.2

ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษีอำกรที่ตอ้ งชำระและที่คำ้ งชำระ

2.3

ค่ำตอบแทนของบุคคลที่ศำลแต่งตัง้ เพื่อเข้ำจัดกำรกองทรัสต์ หรือผูช้ ำระบัญชี หรือเจ้ำ
พนักงำนพิทกั ษ์ทรัพย์ ตำมมำตรำ 29 หรือมำตรำ 52 ของพ.ร.บ. ทรัสต์ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินคดีของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตำมมำตรำ 44 วรรคสำม มำตรำ 45 หรือมำตรำ 46 ของ
พ.ร.บ. ทรัสต์ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกำรกองทรัสต์ท่ี ทรัสตีมี
สิทธิเรียกเอำจำกกองทรัสต์ได้โดยชอบ และค่ำตอบแทนทรัสตี

2.4

หนีอ้ ย่ำงอื่น

ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่ จะจัดสรรให้เป็ นค่ำใช้จ่ำยหรือชำระหนี ้ในลำดับใด
ให้จดั สรรให้เป็ นค่ำใช้จ่ำยหรือชำระหนีใ้ นลำดับนัน้ โดยวิธีกำรเฉลี่ยตำมสัดส่วนของมูลหนี ้
เมื่อได้หกั ค่ำใช้จ่ำยและชำระหนีต้ ำมวรรคหนึ่งแล้ว หำกกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือ ให้จดั สรร
ให้แต่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์
น า ย ท ะ เ บี ย น นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ หมำยถึง ทรัสตี หรือผูท้ ่ีรบั มอบหมำยจำกทรัสตีให้ดำเนินกำรในฐำนะนำย
หน่วยทรัสต์
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ ซึ่งนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์จะต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตกำรให้บริกำรเป็ นนำย
ทะเบียนหลักทรัพย์จำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และเป็ นผูท้ ่ี ตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้ควำมเห็นชอบให้
ดำเนินกำรแทนในฐำนะนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ ในเบือ้ งต้น ภำยหลังจำกที่ได้มีกำรก่อตัง้ กองทรัสต์
ทรัสตีจะแต่งตัง้ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ให้เป็ นนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทัง้ นี ้ นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์
มีหน้ำที่ต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกำหนดไว้ ดังนี ้
1.

กำรออกใบทรัสต์หรือหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียน
หน่วยทรัสต์จดั ทำใบทรัสต์หรือหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ผู้
ถือหน่วยทรัสต์สำมำรถใช้อำ้ งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และบุคคลอื่นได้ โดยในกรณีท่ีผู้
ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ข อให้น ำยทะเบี ย นหน่ ว ยทรัส ต์อ อกใบทรัส ต์ห รื อ หลั ก ฐำนแสดงสิ ท ธิ ใ น
หน่วยทรัสต์ใหม่แทนใบทรัสต์หรือหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์เก่ำที่สญ
ู หำย ลบเลือน หรือ
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ชำรุดในสำระสำคัญ นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ตอ้ งออกหรือดำเนินกำรให้มกี ำรออกใบทรัสต์หรือ
หลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ภำยในเวลำอันควร ทัง้ นี ้ นำยทะเบียน
จะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ (ถ้ำมี) จำกกำรดำเนินกำรตำมคำร้องขอของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ดังกล่ำวได้ตำมจริง
2.

กำรจัดทำทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอำจมอบหมำยให้นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็ นผูจ้ ดั ทำ
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ตำมขอบเขตที่กำหนดไว้ในประกำศที่ กร .14/2555 และประกำศอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง

3.

กำรโอนหน่วยทรัสต์ โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ปี ระสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์จะต้องแจ้งควำมประสงค์
กำรโอนหน่วยทรัสต์ไปนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วนในคำร้องขอ
กำรโอนหน่วยทรัสต์ท่ีลงนำมโดยผู้โอนและผู้รับโอน พร้อมทั้งแนบเอกสำรประกอบกำรโอน
หน่วยทรัสต์ตำมที่นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์จะกำหนด กำรโอนหน่วยทรัสต์ให้มีผลบังคับและ
ได้รับกำรรับรองเมื่อนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์บันทึกรำยชื่อผู้รับโอนในทะเบียนหน่วยทรัสต์
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี ้ ผู้โอนจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ำมี) ตำมที่นำย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์กำหนด กรณี กำรโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีระบุโดยนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ผูโ้ อนจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ำ
มี) ตำมที่นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
กำหนด
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีกำรโอนหน่วยทรัสต์จะทำให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์รำยใดถือหน่วยทรัสต์เกินข้อจำกัด
ในกำรถือหน่วยทรัสต์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ นำยทะเบียนหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธกำรแสดงชื่อ
ในทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยทรัสต์ใ นกรณี ท่ี ก ำรถื อ หน่ วยทรัสต์ไม่ เ ป็ น ไปตำมอัต รำที่ ก ำหนดใน
ข้อจำกัดในกำรถือหน่วยทรัสต์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่ำใช้จ่ำยจำกกองทรัสต์หรือจำกผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ค่าใช้จ่าย
จะต้องเป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ ทั้งนี ้ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ไม่รวม
ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
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