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คาํจาํกดัความ 

 

กองทรสัต ์หรือ AIMCG หมายถึง ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์   

เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

การรถไฟฯ หมายถึง การรถไฟแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

โครงการ ยดูี ทาวน ์ หมายถึง โครงการ ยดูี ทาวน ์ตัง้อยู่ท่ีตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมืองอดุรธานี  

จงัหวดัอดุรธานี  

โครงการ 72 คอรท์ยารด์ หมายถึง โครงการ 72 คอรท์ยารด์ ตัง้อยู่ท่ีซอยสขุมุวิท 55 (ซอยทองหล่อ)  

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ หมายถึง โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ตัง้อยู่ท่ีตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมทุรสาคร  

จงัหวดัสมทุรสาคร 

โครงการ โนเบิล โซโล หมายถึง โครงการ โนเบิล โซโล ตัง้อยู่ท่ีซอยสขุมุวิท 55 (ซอยทองหล่อ)  

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

เชษฐโชต ิ หมายถึง บรษิัท เชษฐโชติ จาํกดั 

ดีแลนด ์ หมายถึง บรษิัท ดี-แลนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทรสัตี หมายถึง บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

โนเบิล หมายถึง บรษิัท โนเบิล ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ประกาศท่ี กร.14/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ท่ี กร. 14/2555 เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นผูก้่อตัง้ทรสัต ์และการ

เป็นทรัสตีของทรัสต์เ พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวัน ท่ี   

20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ประกาศท่ี ทจ. 49/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555 เร่ือง การออก

และเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 

ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ประกาศท่ี สช. 29/2555 หมายถึง ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ท่ี สช. 29/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความ

เห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันท่ี  

21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 
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คาํจาํกดัความ (ตอ่) 

 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์          

หรือ บรษิัทฯ 

หมายถึง บรษิัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

พระราชบญัญัติทรสัตฯ์  หมายถึง พระราชบญัญัติทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และท่ีมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม 

พระราชบญัญัตหิลกัทรพัยฯ์  หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีมีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติม 

เม็มเบอรช์ิป หมายถึง บรษิัท เม็มเบอรช์ิป จาํกดั 

สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

อดุรพลาซ่า หมายถึง บรษิัท อดุรพลาซ่า จาํกดั 
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ส่วนที ่1 
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 ส่วนที ่1 

สรุปข้อมูลสาํคัญของกองทรัสต ์

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(คาํเตือนกรณีกองทรสัตท์ี่ทรพัยส์ินหลกัมีอายจุาํกดั: (หากไม่มีการเพ่ิมทนุ) มลูค่าทรพัยส์ินหลกัจะทยอยลดลงจนเท่ากบัศนูย ์เม่ือสิน้สดุสญัญา) 

ชื่อกองทรัสต ์(ไทย)   ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชยีล โกรท 

ชื่อกองทรัสต ์(อังกฤษ)   AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

ชื่อย่อหลักทรัพย ์   AIMCG ผู้จัดการกองทรัสต ์    บรษิัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ทรัสตี    บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จาํกดั ผู้สอบบัญชี    บรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

วันจัดตั้งกองทรัสต ์   3 กรกฎาคม 2562 
 

Market Cap ณ วนัทาํการสุดทา้ยของปี 

1,684.8 ลา้นบาท 

ราคาปิด ณ วันทาํการสุดท้ายของปี    

5.85 บาท 

จาํนวนหน่วย  

288,000,000 หน่วย 

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ (NAV) 

2,862,144,443 บาท 

NAV ต่อหน่วย 

9.9380 บาท 

ทุนจดทะเบียน 

2,880,000,000 บาท 

Par ต่อหน่วย 

10.00 บาท 

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการทรัสต ์

3 กรกฎาคม 2562 

P/NAV 

0.59 

อายุเฉลี่ยคงเหลือถ่วงนํ้าหนัก 

10.37 ปี 

      โครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต ์

      สินทรัพยร์วม  3,344 ลา้นบาท    ขาดทุนสะสม 17.86  ลา้นบาท 

      หนีสิ้นรวม       482  ลา้นบาท     สัดส่วนการกู้ยืม 7.17% 

      ส่วนทุน       2,862 ลา้นบาท     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนการลงทุน 

 

สทิธิการเช่า 92%

กรรมสทิธ์ิ 8%

อายุสัญญาเช่าของผู้เช่า

 

นอ้ยกวา่ 1 ปี

2%

1-3 ปี 

10%

3-5 ปี 

26%

มากกวา่ 5 ปี

62%

โครงสร้างรายได้

 

โครงการ โนเบลิ โซโล 4%

โครงการ ยดีู 

ทาวน์ 48%โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 30%

โครงการ 72 คอรท์ยารด์

18%

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของเงินกู้ยืม 

 

6%

12% 12% 12% 13%
15%

17%

13%

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572
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ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564)      

ลาํดับ ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์
จาํนวน 

หน่วยทรัสต ์
ร้อยละ 

1 บรษิัท อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 45,000,000 15.63 

2 บรษิัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 12,150,000 4.22 

3 บรษิัท อดุรพลาซา่ จาํกดั 12,100,000 4.20 

4 นายพิบลูยศ์กัดิ์ ไกรศกัดาวฒัน ์ 11,519,100 4.00 

5 บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 9,076,600 3.15 

6 บรษิัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 5,000,000 1.74 

7 นายสมชาติ โสตธิมยั 3,600,000 1.25 

8 มลูนิธิสขุโุม 3,500,000 1.22 

9 นายอนนัต ์ระวีแสงสรูย ์ 3,398,100 1.18 

10 นายคเชนทร ์เบญจกลุ 3,314,200 1.15 

 

ทรัพยส์ินหลกัทีล่งทนุ (ตามมูลค่าประเมิน) 

ทรัพยส์ินหลกัทีล่งทนุ 
ราคาประเมิน  

(ล้านบาท) 
ผู้ประเมิน 

สิทธิการเชา่ท่ีดิน อาคารพาณิชย ์และงานระบบ

สาธารณปูโภคภายในโครงการ ยดูี ทาวน ์ 
1,368.00 

บรษิัท ไทยประเมินราคา 

ลินน ์ฟิลลิปส ์จาํกดั 

สิทธิการเชา่อาคารพาณิชย ์และงานระบบสาธารณปูโภค 

ภายในโครงการ 72 คอรท์ยารด์ 
401.00 

สิทธิการเชา่ท่ีดิน อาคารพาณิชย ์และงานระบบ

สาธารณปูโภคภายในโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 
750.00 

กรรมสิทธิ์หอ้งชดุ เพ่ือการพาณิชย ์ 

โครงการ โนเบิล โซโล  
238.00 

บรษิัท เอส.แอล.สแตนดารด์ 

แอพไพรซลั จาํกดั 

สามารถดาวนโ์หลดรายงานการประเมินไดท้ี ่https://www.aimcgreit.com/storage/download/aimcg-appraisal-2021.pdf 

 

นโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทน 

 2562/1 2563 2564 ตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต ์

เงนิปันผล (บาทตอ่หน่วย)  

ไม่รวมการประกันรายได ้
0.3904 0.5546 0.0700 1.0150 

เงนิลดทนุ (บาทต่อหน่วย)  - - 0.0700 0.0700 

/1 สาํหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2562 (วนัทีจ่ดัตัง้กองทรสัต์) ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
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รายละเอียดของผู้เช่า 

 

      สัดส่วนผู้เช่าแยกตามธุรกิจ (คาํนวณจากรายได้ปีล่าสุด)         สัดส่วนของสัญญาเช่าทีจ่ะหมดสัญญาภายหลังเข้าลงทุน             

                                                                                                         (คาํนวณจากรายได้ปีล่าสุด) 
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4%

17%
9%

37%

0%

33%

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ภายหลงัปี

2568

 

ตลาดนดั/ศนูยอ์าหาร/

ลานกิจกรรม 29.1%

อาหารและ

เครื่องด่ืม

31.9%

Seller

13.1%

ธนาคารและบริการทางการเงิน 4.8%

แฟชั่น เสือ้ผา้ และ

ครื่องประดบั 4.5%

รา้นเฟอรนิ์เจอร์ 3.9%

ประเภทอ่ืนๆ

12.7%

สัดส่วนการต่ออายุสัญญาและสัญญาใหม่ของผู้เช่า 

 

โครงการ 

สญัญาต่ออายแุละสญัญาใหม ่

จาํนวน 

สญัญา 

พืน้ท่ี 

(ตร.ม.) 

รอ้ยละของ

พืน้ท่ีเช่า

ทัง้หมด 

ยดีู ทาวน ์ 44 3,470.90 7.67 

72 คอรท์ยารด์ - - - 

พอรโ์ต ้ชิโน่ 35 4,322.09 9.55 

โนเบิล โซโล - - - 

รวมท้ังหมด 79 7,792.99 17.22 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท  

AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMCG) 

หนา้ที่ 7 

ตัวเลขทางการเงินที่สาํคัญ (หน่วย : ล้านบาท) 2562/1 2563 2564 

รายไดจ้ากใหเ้ช่าและบริการ / Rent and Service Income 188 388 361 

รายไดอ่ื้น / Other Income - 1 2 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ / Net Investment Income 112 235 233 

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน / Increase (Decrease) in 

Net Assets from Operation 
171 167 (63) 

กาํไรต่อหน่วย (บาท) / EPU (THB) 0.5943 0.5783 (0.2196) 

เงินปันผลต่อหน่วย (บาท) / DPU (THB) 0.3904 0.5546 0.0700 

เงินลดทนุต่อหน่วย (บาท) / Capital Reduction per Unit (THB) - - 0.0700 

หนีส้ินต่อสินทรพัยร์วม (เท่า) / Debt/Total Asset Value (Times) 0.10 0.13 0.14 

ตน้ทนุทางการเงินต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) / Finance Cost (%) 1 3 4 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน / Operating Cash Flow  (2,964) 159 177 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน / Financing Cash Flow 3,027 (151) (73) 

กระแสเงินสดสทุธิ / Net Cash Flow 63 8 104 

สินทรพัยส์ทุธิ / NAV 2,996 2,982 2,862 

สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท) / NAV per Unit (THB) 10.4039 10.3549 9.9380 

ราคาหนว่ยทรสัตต์่อสินทรพัยส์ทุธิ (เทา่) / P/NAV (Times) 0.87 0.57 0.59 

มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด / Market Cap  2,592.0 1,699.2 1,684.8 

ราคาปิด ณ สิน้ปี (บาท) / Closing Price (THB) 9.00 5.90 5.85 

/1 สาํหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2562 (วนัทีจ่ดัตัง้กองทรสัต์) ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 

การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของผู้จัดการกองทรัสตถึ์งการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทรัสต ์

สรุปผลการดาํเนินงานปี 2564 

ในรอบปี 2564 กองทรัสต์มีผลการดําเนินงานจากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนรวมทั้งสิ ้น 4 โครงการ 

ประกอบดว้ย โครงการ ยูดี ทาวน ์โครงการ 72 คอรท์ยารด์ โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ และโครงการ โนเบิล โซโล โดยมีพืน้ท่ีใช้

สอยรวม 85,355.72 ตารางเมตร และพืน้ท่ีใหเ้ช่ารวม 45,256.63 ตารางเมตร  

สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2564 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตม์ี

รายไดร้วมเท่ากบั 362.19 ลา้นบาท ลดลง 26.75 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 6.88 จากปี 2563 มีกาํไรจากการลงทุนสทุธิ

เท่ากับ 233.17 ลา้นบาท ลดลง 1.52 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 0.65 จากปี 2563 ทั้งนี ้การปรบัตัวลดลงของผลการ

ดาํเนินงานปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 นั้น มีปัจจัยหลักจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ท่ีแพรร่ะบาดตัง้แต่ปี 2563 

รายได ้

กองทรสัตม์ีรายไดร้วมจาํนวน 362.19 ลา้นบาท ลดลง 26.75 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 6.88 จากปีก่อนหนา้ 

โดยการลดลงของรายไดร้วมกองทรสัตใ์นปี 2564 มีปัจจัยหลักจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ท่ีแพรร่ะบาดตัง้แต่ปี 2563 โดยรายไดร้วมของกองทรสัตใ์นปี 2564 ประกอบดว้ย  

(1) รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารจาํนวน 360.51 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.54 ของรายไดร้วม โดยกองทรสัต์

รบัรูร้ายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่าตามนโยบายการบญัชี ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการให้
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เช่าและบรกิารตามบญัชีท่ีปรากฎในงบการเงินมากกว่ารายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารท่ีไดร้บัจรงิ ทัง้นี ้รายไดจ้ากการให้

เช่าและบริการตามบญัชีท่ีปรากฎในงบการเงินเป็นรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการโครงการ ยูดี ทาวน ์จาํนวน 172.59 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 47.88 ของรายไดร้วม โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ จาํนวน 108.55 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 30.11 ของ

รายไดร้วม โครงการ 72 คอรท์ยารด์ จาํนวน 64.83 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 17.98 ของรายไดร้วม และโครงการ โนเบิล 

โซโล จาํนวน 14.53 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.03 ของรายไดร้วม โดยทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนทัง้หมดมีอตัราการ

เช่าพืน้ท่ีเฉล่ียตลอดทัง้ปีอยู่ท่ีรอ้ยละ 100 ซึ่งประกอบดว้ยการปล่อยเช่าพืน้ท่ีแก่ผูเ้ช่ารายย่อย และการปล่อยเช่าพืน้ท่ีแก่

เจา้ของทรพัยสิ์นเดิมหรือบริษัทในเครือ อาทิ พืน้ท่ีเช่ารา้นคา้ขนาดเล็ก พืน้ท่ีเช่าท่ีมีสญัญาเช่าระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี) หรือ

พืน้ท่ีท่ีดาํเนินการหารายไดห้รือใหเ้ช่าเป็นรายวันประเภทลานกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย 

รา้นอาหารและเคร่ืองดื่ม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสัญญาเช่าอย่างรวดเร็ว ทั้งนี ้เพ่ือใหก้ารบริหารจัดการการเช่าพืน้ท่ี

ดงักล่าวมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากขึน้  

(2) รายไดด้อกเบีย้รบัและรายไดอ่ื้นจาํนวนรวม 1.68 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.46 ของรายไดร้วม   

ค่าใชจ้่าย 

กองทรสัตม์ีค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 129.02 ลา้นบาท0

1 ลดลง 25.23 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 16.36 จากปีก่อนหนา้

ในทิศทางเดียวกันกับการลดลงของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการจากผลการดาํเนินงานเต็มปี โดยหลกัประกอบดว้ย 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการจาํนวน 63.24 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 17.46 ของรายไดร้วม ค่าธรรมเนียมผูจ้ัดการ

กองทรัสตจ์าํนวน 18.40 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.08 ของรายไดร้วม ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรพัยสิ์นของ

กองทรสัตจ์าํนวน 13.21 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.65 ของรายไดร้วม และตน้ทนุทางการเงนิจาํนวน 13.94 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 3.85 ของรายไดร้วม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดอกเบีย้จ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และอีกส่วนหน่ึงเป็น

ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้จากการบนัทึกดอกเบีย้จ่ายจากหนีสิ้นตามสญัญาเช่าตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี ซึ่งเป็นรายการท่ีมิใช่เงินสด 

กาํไรจากการลงทนุสทุธิ 

กองทรสัตม์ีกาํไรจากการลงทนุสทุธิจาํนวน 233.17 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 64.38 ของรายไดท้ัง้หมด ลดลง 1.52 

ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 0.65 จากปีก่อนหนา้ ทั้งนี ้ในปี 2564 กองทรสัตม์ีรายการขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงใน

มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์เกิดจากการสอบทานการประเมินค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตป์ระจาํปี ซึ่ง

เป็นรายการทางการบญัชีและเป็นรายการท่ีมิใช่เงนิสดจาํนวน 296.45 ลา้นบาท ทาํใหใ้นปี 2564 กองทรสัตม์ีการลดลงใน

สินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานเท่ากบั 63.26 ลา้นบาท ซึ่งตํ่ากว่าการเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานของปี 

2563 ประมาณ 229.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 137.98 เ น่ืองจากในปี 2564 กองทรัสต์มีรายการขาดทุนจากการ

เปล่ียนแปลงในมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์สงูกว่าปี 2563 อย่างไรก็ดี รายการกาํไรหรือขาดทนุจาก

การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าว เป็นการบนัทึกรายการทางการบญัชีและเป็น

รายการท่ีมิใช่เงินสด 

 
1 ดว้ยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจาํเป็นในการใหข้อ้มูลแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งและทั่วถึง จึงไดต้ัง้งบประมาณ

ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ ์อาทิเช่น ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพันธด์ว้ยช่องทางต่าง ๆ การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรม การจัด

สมัมนา ส่ือโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ ์หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ ประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนไม่เกิน 1.00 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ

ค่าใชจ่้ายประกาศต่าง ๆ  เว็บไซต ์การจัดประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต ์หรือส่ิงพิมพท่ี์จัดส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต)์ ซึ่งจะถูกจัดรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  

ของกองทรสัต ์ทัง้นี ้ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
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ฐานะทางการเงนิ 

สินทรพัย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีสินทรพัยร์วมเป็นจาํนวนทัง้สิน้ 3,344.14 ลา้นบาท ลดลง 76.99 ลา้นบาท 

หรือลดลงรอ้ยละ 2.25 จากสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยหลกัประกอบดว้ยเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

ตามมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 2,823.09 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 84.42 ของสินทรัพย์รวม ปรับลดลงจากเงินลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจาํนวน 296.28 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากมลูค่าสทุธิตาม

บัญชีจากรายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรายการขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยตุิธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยจ์ากการสอบทานการประเมินค่าทรพัยสิ์นประจาํปีซึ่งเป็นรายการท่ีมิใช่เงินสด 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีลกูหนีจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารจาํนวน 318.93 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.54 

ของสินทรพัยร์วม ปรบัเพ่ิมสงูขึน้จากลกูหนีจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจาํนวน 193.11 ลา้นบาท 

อนัเป็นผลจากการชาํระค่าเช่าและบริการล่าชา้เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ตัง้แต่ช่วงปี 2563 เป็นตน้มา 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีหนีสิ้นรวมจาํนวน 481.99 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 43.09 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้

รอ้ยละ 9.82 จากหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการบนัทึกหนีสิ้นตามสญัญาเช่าตามแนว

ปฏิบตัิทางบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชส้นบัสนุนการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ทัง้นี ้หนีสิ้นรวม โดยหลกั

ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะยาวและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินรวมจาํนวน 239.76 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

49.74 ของหนีสิ้นรวม เพ่ือใชส้นับสนุนการลงทุนในทรพัยสิ์นและการดาํเนินงานของกองทรสัต ์โดยเงินกูย้ืมทั้งหมดคิด

ดอกเบีย้ดว้ยอตัราดอกเบีย้ MLR ปรบัลบดว้ยอตัราตามท่ีระบใุนสญัญาเงินกู ้ 

อตัราส่วนการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับรอ้ยละ 7.17 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม ซึ่ง

ยังคงเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งซึ่งระบุไวว้่า กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 35 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวม 

หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวมในกรณีท่ีกองทรสัตม์ีการจัดอันดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ

ลงทนุได ้(Investment Grade) 

สินทรพัยส์ทุธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีสินทรัพยส์ุทธิทั้งสิน้ 2,862.14 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนท่ีได้รับจากผู้ถือ

หน่วยทรสัตจ์าํนวน 2,880.00 ลา้นบาท และขาดทนุสะสมจาํนวน 17.86 ลา้นบาท มีสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.9380 บาท 

ลดลงจาก 10.3549 บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
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ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด 

 ไม่มีเงือ่นไข 

 อื่น ๆ        

สรุปข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงนิ  

วงเงนิกู้ วงเงินกูแ้ละสินเชื่อทัง้หมด จาํนวนไม่เกิน 260 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

วงเงินกูท่ี้ 1: วงเงินกูร้ะยะยาว จาํนวน 210 ลา้นบาท 

วงเงินกูท่ี้ 2: วงเงินกูร้ะยะสัน้โดยออกตั๋วสญัญาใชเ้งินเป็นหลกัฐาน จาํนวน 40 ลา้นบาท 

วงเงินกูท่ี้ 3: วงเงินสินเชื่อหนงัสือคํา้ประกนั จาํนวน 10 ลา้นบาท 

วัตถุประสงค์ใน

การกู้ 

วงเงินกูท่ี้ 1: เพ่ือใชส้าํหรบัการลงทนุในทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

วงเงินกูท่ี้ 2: เพ่ือใชส้นบัสนนุและเป็นเงินทนุหมนุเวียนสาํหรบัการดาํเนินกิจการ 

วงเงินกูท่ี้ 3: เพ่ือใชค้ ํา้ประกนัค่าสาธารณปูโภค 

อัตราดอกเบีย้ วงเงินกูท่ี้ 1 และ วงเงินกูท่ี้ 2 : อตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) ปรบัลบดว้ยอตัราตามท่ี

ระบใุนสญัญาเงินกู ้โดยอตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) คือ อตัราดอกเบีย้สาํหรบัเงินกู้

ของลกูคา้รายใหญ่ชัน้ด ี

การชาํระดอกเบีย้ ชาํระดอกเบีย้เป็นรายเดือน 

ระยะเวลาเงนิกู ้ วงเงินกูท่ี้ 1: มีระยะเวลาประมาณ 10 ปี 

วงเงินกูท่ี้ 2: มีระยะเวลาไม่เกิน 180 วนั โดยพิจารณาทบทวนหรือต่อระยะเวลาเมื่อครบกาํหนด

ตั๋วสญัญาแต่ละฉบบั 

การชาํระเงนิตน้ วงเงินกูท่ี้ 1: ทยอยชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส และชาํระคืนเงินตน้ทัง้หมดภายในไตรมาสท่ี 

3 ปี 2572 

วงเงินกูท่ี้ 2: ชาํระคืนเงินตน้ไม่เกิน 180 วนั นบัตัง้แต่ออกตั๋วสญัญาใชเ้งินแต่ละฉบบั 

หลักประกันการ

กู้ยืม 

1) จาํนองกรรมสิทธิ์หอ้งชดุเพ่ือการพาณิชยโ์ครงการ โนเบิล โซโล  

2) การโอนสิทธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคาร และการโอนสิทธิรบัเงินภายใตส้ญัญาเช่า

แบบมีเงื่อนไขของผูเ้ช่าพืน้ท่ีท่ีมีระยะเวลาของสญัญาเช่ามากกว่า 3 ปี (เฉพาะโครงการ โนเบิล 

โซโล และโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่) 

3) การโอนสิทธิตามสญัญาประกนัภยัแบบมีเงื่อนไข และสลกัหลงัใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัผลประโยชน์

และผูเ้อาประกนัภยัรว่ม (เฉพาะโครงการ โนเบิล โซโล และโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่) 

ข้อปฏิบัติทาง

การเงนิ 
1) ผู้กู้จะตอ้งดาํรงอัตราส่วนการก่อหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อมูลค่าทรัพยสิ์นรวม (Interest 

Bearing Debt to Total Asset Ratio) ใหไ้ม่เกินรอ้ยละ 20  

2) ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราส่วนการก่อหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั 

(Interest Bearing Debt-to-Total Secured Assets Ratio) ใหไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 

3) ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราส่วนการก่อหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อ EBITDA (Interest Bearing Debt 

to EBITDA Ratio) ใหไ้ม่เกิน 5.5 เท่า 
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ตารางค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากกองทรัสต ์ปี 2564 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด อัตราทีเ่รียกเก็บจริง (บาท) 
% ของมูลค่า

ทรัพยส์ินสุทธิ/1 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 18,404,861 0.64% 

ค่าธรรมเนียมทรสัต ี 7,719,948 0.27% 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 921,715 0.03% 

ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ 13,205,366 0.46% 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการ 63,235,441 2.21% 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,488,017 0.05% 

ค่าใชจ้่ายรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 8,714,378 0.30% 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 1,389,820 0.05% 

ตน้ทนุทางการเงิน 13,938,900 0.49% 

รวมค่าใช้จ่าย 129,018,446 4.51% 
/1  คาํนวณโดยใชมู้ลค่าทรพัย์สนิสทุธิ ณ วนัสดุทา้ยของปี 

สรุปปัจจัยความเสี่ยงทีส่าํคัญ 

1. ความเส่ียงจากการท่ีผลการดาํเนินงานและผลประกอบการของกองทรัสตข์ึน้อยู่กับความสามารถของผู้จัดการ

กองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการจดัการและจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

2. ความเส่ียงจากความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ระหว่างกองทรสัตแ์ละเจา้ของอสงัหารมิทรพัย ์

1) ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท่ีเจา้ของอสังหาริมทรัพยเ์ช่าพืน้ท่ีบางส่วนของทรัพยสิ์นหลักท่ี

กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุกลบัไปบรหิาร 

2) ความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์เกดิจากโครงการเพ่ิมเติม ซึ่งดาํเนินการโดยเจา้ของอสงัหารมิทรพัยห์รือผูบ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์(บคุคลภายนอก) 

3. ความเส่ียงจากการท่ีรายไดข้องกองทรสัตข์ึน้อยู่กับฐานะทางการเงินของผูเ้ช่าพืน้ท่ี และการตดัสินใจต่ออายุสญัญา

เช่าและสญัญาบรกิาร เมื่อสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารของผูเ้ช่าพืน้ท่ีสิน้สดุลง 

4. ความเส่ียงจากการปรบัปรุงหรือซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยใ์นส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั 

5. ความเส่ียงจากการท่ีกองทรสัตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยสิ์นหลกั เน่ืองจากคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุและการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์

6. ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้อนัเป็นผลจากการท่ีกองทรสัตก์ูย้ืมเงิน 

7. ความเส่ียงท่ีเกิดจากภาวะการแข่งขนัท่ีสงูขึน้และการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้รโิภค 

8. ความเส่ียงจากการท่ีกองทรสัตล์งทนุในโครงการ ยดูี ทาวน ์

1) ความเส่ียงจากการท่ีกองทรสัตล์งทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงในโครงการ ยูดี ทาวน ์ซึ่งสิทธิการเช่า 

และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอาจถูกยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบกาํหนดระยะเวลา ซึ่งทาํใหก้องทรสัตเ์สียสิทธิใน

การใชท้รพัยสิ์นท่ีเชา่ และ/หรือ ทรพัยสิ์นท่ีเช่าช่วง 

2) ความเส่ียงจากการท่ีสญัญาเช่าท่ีดิน (ส่วนต่อขยาย) และสญัญาเช่าช่วงท่ีดินและเช่าช่วงอาคาร (ส่วนต่อขยาย)       

มีขอ้กาํหนดท่ีใหสิ้ทธิการรถไฟฯ สามารถบอกเลิกสญัญาดงักล่าวหรือขอคืนพืน้ท่ีได ้
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9. ความเส่ียงจากการท่ีกองทรสัตล์งทุนในสิทธิการเช่าอาคารในโครงการ 72 คอรท์ยารด์ ซึ่งอาคารดังกล่าวตัง้อยู่บน

ท่ีดินตามสญัญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสญัญาเช่าซึ่งไม่ไดจ้ดทะเบียนสิทธิการเช่า 

10. ความเส่ียงจากข้อกาํหนดในสัญญาเช่าในบางโครงการท่ีให้สิทธิแก่ผู้เช่ารายย่อยในการบอกเลิกสัญญาเช่าและ

สญัญาบริการก่อนครบกาํหนดสญัญา และ/หรือ มีขอ้สญัญาจาํกดัจาํนวนเงินค่าเสียหายท่ีผูเ้ช่าพืน้ท่ีตอ้งรบัผิดชอบ

ในกรณีท่ีผูเ้ช่าพืน้ท่ีบอกเลิกสญัญาก่อนกาํหนด และ/หรือ มีขอ้สญัญาจาํกดัการใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ีของกองทรสัต ์

11. ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขนัของศนูยก์ารคา้และรา้นคา้ปลีกอ่ืน ๆ ท่ีตัง้อยู่ในบรเิวณท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกนั ซึ่ง

อาจส่งผลกระทบต่อการจดัหาประโยชนแ์ละผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

12. ความเส่ียงจากกรณีทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุถกูเวนคืน 

13. ความเส่ียงจากการท่ีกองทรสัตอ์าจมีค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ิมขึน้ 

14. ความเส่ียงของมลูคา่ของสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัตล์งทุน ซึ่งอาจจะลดลงตามระยะเวลาเช่าท่ีเหลืออยู่

และจะมีผลใหม้ลูค่าหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตล์ดลงตามสดัส่วน 

15. ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ อทุกภยั และการก่อวินาศภยั 

16. ความเส่ียงจากราคาหน่วยทรสัตอ์าจลดลงหลงัจากเสนอขายหน่วยทรสัต ์

17. ความเส่ียงเก่ียวกบัความสามารถในการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผลประโยชนต์อบแทนท่ีผู้

ลงทนุไดร้บัจากหน่วยทรสัตน์อ้ยกว่าผลประโยชนต์อบแทนท่ีกองทรสัตไ์ดร้บัจากการดาํเนินการของอสงัหารมิทรพัยท่ี์

ลงทนุ 

18. ความเส่ียงจากการท่ีเงินคืนทุนจากการเลิกกองทรสัตอ์าจจะนอ้ยกว่าจาํนวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดล้งทุนจากการ

เสนอขายหน่วยทรสัต ์

19. ความเส่ียงดา้นภาษีและค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลเบือ้งตน้ 

ผู้จัดการกองทรัสต ์ บรษิัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ทีอ่ยู่ เลขท่ี 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบี ชั้น 8 ห้อง 803 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท ์ 02-254-0441-2 

URL www.aimcgreit.com 

 

ทรัสต ี บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

ทีอ่ยู่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท ์ 02-949-1500 

URL www.scbam.com 

 

http://www.aimcgreit.com/
http://www.aimcgreit.com/
http://www.scbam.com/
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ส่วนที ่2 

การดาํเนินกิจการของกองทรัสต ์
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ชื่อกองทรสัต ์(ภาษาไทย) ทรัสต์เ พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท  

ชื่อกองทรสัต ์(ภาษาองักฤษ) AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real 

Estate Investment Trust 

ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ AIMCG 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ บรษิัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ทรสัตี บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัท ดี-แลนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั 

 บรษิัท โนเบิล ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 บรษิัท เชษฐโชติ จาํกดั 

บรษิัท อดุรพลาซ่า จาํกดั  

มลูค่าท่ีตราไว ้ 10 บาท 

ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ 2,880,000,000 บาท 

จาํนวนหน่วยทรสัต ์ 288,000,000 หน่วย 

อายกุองทรสัต ์ ไม่มีกาํหนดอาย ุ

ประเภทของกองทรสัต ์ ไม่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอน

หน่วยทรสัต ์

1. ข้อมูลทั่วไป 
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2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน ์

 

วัตถุประสงคข์องกองทรัสต ์

กองทรัสต์จัดตั้งขึน้ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุน ตามท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภท

หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เสนอขายต่อประชาชนตามประกาศท่ี ทจ. 49/2555 และนาํ

หน่วยทรสัตด์งักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562  

กองทรัสต์นําเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์แล้ว ผู้จัดการ

กองทรัสตไ์ดน้าํทรัพยสิ์นหลักดังกล่าวนีไ้ปจัดหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า การให้ใชพื้น้ท่ีท่ีมีการเรียกเก็บ

ค่าตอบแทน และการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่า หรือใหใ้ชพื้น้ท่ี หรือทรพัยสิ์นท่ีใหเ้ช่า ในการจดัหาผลประโยชนใ์น

ทรัพย์สินดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายหรือแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager)  

ใหด้าํเนินการได ้โดยการมอบหมายหรือแต่งตัง้จะเป็นไปตามขอ้กาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ กฎหมาย และประกาศของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง  

การดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัตจ์ะอยู่ภายใตก้ารควบคมุและกาํกบั

ดูแลโดยทรัสตี เพ่ือให้การดาํเนินงานของผู้จัดการกองทรัสตเ์ป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อตั้งทรสัต ์ 

และหลกัเกณฑต์ามพระราชบญัญัติทรสัตฯ์ ประกาศอ่ืน ๆ ท่ีออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่ดาํเนินการในลกัษณะใดท่ีเป็นการใชก้องทรัสต์

เพ่ือประกอบธุรกิจอ่ืน และจะไม่นาํอสงัหาริมทรพัยแ์ละสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตอ์อกใหเ้ช่าแก่บุคคลท่ีมีเหตุอันควร

สงสยัว่าจะนาํอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกิจท่ีขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่าํคัญ 

กองทรัสตไ์ดจ้ัดตั้งขึน้ตามพระราชบัญญัติทรัสตฯ์ โดยมีบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกัด  

เป็น ทรัสตีของกองทรัสต์ และบริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จํากัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต ์เมื่อวันท่ี                  

3 กรกฎาคม 2562 โดยมีเหตกุารณท่ี์มีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ดงัต่อไปนี ้

5 กรกฎาคม  2562  กองทรสัตไ์ดล้งนามในสญัญาเขา้ลงทุนกับ อุดรพลาซ่า เม็มเบอรช์ิป และดีแลนด ์เพ่ือให้

ไดม้าซึ่งสิทธิการเช่าในอสงัหารมิทรพัย ์ของโครงการ ยูดี ทาวน ์โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 

และโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ มูลค่าการลงทุนประมาณ 2,880 ล้านบาท และแต่งตั้งให้  

อุดรพลาซ่า เชษฐโชติ และดีแลนด ์เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการดังกล่าว 

(ตามลาํดบั) 

12 กรกฎาคม  2562  หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยมีทนุจดทะเบียน 2,880 ลา้นบาท 

28 พฤศจิกายน  2562 กองทรัสต์ลงนามในสัญญาซื ้อขายห้องชุดในโครงการโนเบิล โซโล กับโนเบิล และ 

จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดดังกล่าว รวมถึงสังหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องจาก 



ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMCG)  

หนา้ที่ 16 

โนเบิล โดยมีมลูค่าการลงทุนประมาณ 225.98 ลา้นบาท และแต่งตัง้ให ้โนเบิล เป็นผูบ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัยข์องโครงการโนเบิล โซโล 

 

โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทรัสต ์

โครงสรา้งการบริหารจัดการกองทรัสตส์าํหรับทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตเ์ข้าลงทุน สามารถสรุปไดต้ามแผนภาพ

ดงัต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลของทรัพยส์ินของกองทรัสต ์

รายละเอียดทรัพยส์ินทีก่องทรัสตเ์ข้าลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ขอ้มูลของอสังหาริมทรพัยท่ี์กองทรัสตเ์ขา้ลงทุน มีรายละเอียดแยกตามโครงการ

ตามท่ีระบใุนตารางขา้งทา้ยนี ้

โครงการ ประเภท 

การลงทนุ 

มูลค่าทรัพยส์นิ

ตามราคาทนุ  

(ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรม  

(ล้านบาท)  

อัตราส่วนมูลค่า

ยุติธรรมต่อมูลค่า

ยุติธรรมทัง้หมด 

(ร้อยละ) 

1. โครงการ ยดูี ทาวน ์ สิทธิการเชา่ท่ีดิน  

อาคารพาณิชย ์และ 

งานระบบ

สาธารณปูโภคภายใน

โครงการ 

1,527.36 1,434.09 50.80 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์

เงินลงทนุ ประโยชนต์อบแทน 

บริหารจดัการ

กองทรสัต ์

ค่าธรรมเนียม 

ผู้จัดการกองทรัสต ์

แต่งตัง้ 

บริหาร 

ทรพัยสิ์น 

ค่าธรรมเนียม 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

ผู้เช่า 

ใหเ้ช่า 

ทรพัยสิ์น 

ค่าเช่าและ 

ค่าบริการ 

ทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตเ์ข้าลงทุน 

ตรวจสอบดแูล 

กองทรสัตใ์นนามของ 

ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์
 

 

ทรัสตี ค่าธรรมเนียม 

อุดรพลาซ่า / ดีแลนด ์

เชษฐโชต ิ/ โนเบิล 
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โดยมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของหน่วยทรสัต ์ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 คือ 9.9380 บาทต่อหน่วย 

 

ลักษณะของทรัพยส์ินทีก่องทรัสตเ์ข้าลงทุน 

1. โครงการ ยูดี ทาวน ์

โครงการ ยูดี ทาวน ์เปิดดาํเนินการเมื่อปี 2552 เป็นศูนยก์ารคา้กลางแจง้บนพืน้ท่ีขนาดใหญ่ประมาณ 28 ไร่ มี

พืน้ท่ีใชส้อยทั้งหมดรวมประมาณ 45,219 ตารางเมตร ตัง้อยู่ใจกลางจงัหวดัอุดรธานี การจราจรสะดวกสบาย สามารถ

เดินทางเข้าถึงได้ง่าย มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยถูกออกแบบให้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค ทั้งคนในพืน้ท่ี 

ชาวต่างชาติ ตลอดจนนกัท่องเท่ียว เนน้ความร่มร่ืนของธรรมชาติ ใหเ้ป็นสถานท่ีทนัสมยั สาํหรบัคนท่ีตอ้งการเติมพลงัชีวิต  

ใชเ้วลาผ่อนคลายทาํกิจกรรมสงัสรรค ์โดยจดุเด่นของโครงการ ยดูี ทาวน ์มรีายละเอียด ดงันี ้  

1) รูปแบบของโครงการที่หลากหลาย ตอบรับกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนอุดรธานีและ

นักท่องเทีย่วได้เป็นอย่างดี 

โครงการ ยูดี ทาวน ์มีพืน้ท่ีใหบ้ริการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ รา้นอาหาร ถนนคนเดิน ศูนยอ์าหาร ลานกิจกรรม 

พืน้ท่ีจดัคอนเสิรต์ ซึ่งตอบรบักับไลฟ์สไตลค์นอุดรธานีและนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างดี มีการจดัวางรา้นคา้ใน

แต่ละโซนใหส้ะดวกต่อการเลือกซือ้สินคา้ โดยภายในโครงการสามารถรองรบัคนไดท้ัง้ช่วงเวลากลางวนัและ

เวลากลางคืน และยงัตอบสนองต่อลกูคา้หลายกลุ่ม ทัง้คนในพืน้ท่ี ชาวต่างชาติ ตลอดจนนกัท่องเท่ียวต่าง ๆ 

นอกจากนี ้ลักษณะพืน้ท่ีเช่าและพืน้ท่ีกิจกรรมของโครงการเป็นพืน้ท่ีเปิดกวา้ง ทาํใหส้ามารถปรบัเปล่ียน

กิจกรรมไดต้ามความตอ้งการของผูบ้รโิภคในอนาคต 

2) ทาํเลทีต่ั้งมีศักยภาพ ตั้งอยู่ในกลางเมืองของจังหวัดอุดรธานี 

โครงการ ประเภท 

การลงทนุ 

มูลค่าทรัพยส์นิ

ตามราคาทนุ  

(ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรม  

(ล้านบาท)  

อัตราส่วนมูลค่า

ยุติธรรมต่อมูลค่า

ยุติธรรมทัง้หมด 

(ร้อยละ) 

2. โครงการ 72  

คอรท์ยารด์ 

สิทธิการเชา่อาคาร

พาณิชย ์และงาน

ระบบสาธารณปูโภค 

ภายในโครงการ 

458.53 401.00 14.20 

3. โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ สิทธิการเชา่ท่ีดิน  

อาคารพาณิชย ์และ 

งานระบบ

สาธารณปูโภค 

ภายในโครงการ 

915.11 750.00 26.57 

4. โครงการโนเบิล โซโล  กรรมสิทธิห์อ้งชดุ 

เพ่ือการพาณิชย ์ 
225.98 238.00 8.43 

รวมทุกโครงการ 3,126.98 2,823.09 100.00 



ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMCG)  

หนา้ที่ 18 

โครงการ ยูดี ทาวน ์ตัง้อยู่ในกลางเมืองอุดรธานี ทาํใหส้ะดวกต่อการเดินทางและการเขา้ถึงโครงการ โดย

ลอ้มรอบดว้ยถนนสายหลัก 4 สาย ไดแ้ก่ ถนนโพศรี ถนนทองใหญ่ ถนนประจักษ์ศิลปาคม และถนนหลงั

สถานีรถไฟท่ีสามารถเชื่อมต่อและรองรบัการเดินทางทัง้จากคนในจงัหวดัอดุรธานี และจงัหวดัใกลเ้คียง เชน่ 

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลาํภู จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม 

รวมถึงประเทศเพ่ือนบา้นอย่าง สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

3) ผู้เช่าภายในโครงการเป็นผู้เช่าทีไ่ด้รับความนิยมและสร้างความต้องการในการเข้าถึงโครงการได้

เป็นอย่างดี 

ผู้เช่าในโครงการ ยูดี ทาวน์ เป็นผู้เช่าท่ีไดร้ับความนิยมจากลูกคา้ในหลายรูปแบบ เช่น ผู้เช่าประเภท

รา้นอาหาร ไดแ้ก่ แมคโดนลัด ์เคเอฟซี เดอะพิซซ่าคอมพานี โออิชิบฟุเฟ่ต ์ผูเ้ช่าประเภทคา้ปลีก ไดแ้ก่ วตัสนั 

วิลล่ามารเ์ก็ต เทสโกโ้ลตสั และผูเ้ช่าประเภทธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร

ออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

4) คอมมูนิตีม้อลลท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในจังหวัดอุดรธานี 

โครงการ ยูดี ทาวน์ เป็นศูนย์การค้าท่ีมีพืน้ท่ีกลางแจ้งและพืน้ท่ีสีเขียวมากท่ีสุดในจังหวัดอุดรธานี  

ทาํใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของคนในจังหวัดอุดรธานีไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึงกลุ่มนักท่องเท่ียว 

เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีรูปแบบโดดเด่นแตกต่างจากศนูยก์ารคา้อ่ืน  

5) การออกแบบ Project Identity 

ประกอบดว้ยหลกัการ 3 ขอ้ คือ (1) ผงัโครงการไม่มีจดุอบัของ Customer Flow และอาคารไม่มีดา้นหลงั ทาํ

ใหส้ามารถจดัแสดงหนา้รา้นไดร้อบทิศและง่ายต่อการออกแบบผงัรา้นคา้ (2) การจดัผงัเป็นโซนต่าง ๆ ทาํ

ใหล้กูคา้สามารถเขา้มานั่งสบาย เดินสนกุ ออกแบบใหม้ีบรรยากาศ ความต่อเน่ืองของภายในและภายนอก 

เพ่ือเป็นท่ีพบปะสังสรรค ์(3) วางแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม เพ่ือให้ลูกค้าได้สัมผัส

ประสบการณ ์Green and Sustainable ท่ีใหค้วามสาํคญักบัพืน้ท่ีของสวนเป็นอย่างมาก มีการจดัสรรพืน้ท่ี

ของตน้ไม้ และพืน้ท่ีพักผ่อน เพ่ือให้โครงการเป็นสถานท่ีทันสมัยสาํหรับลูกคา้ไดใ้ช้เวลาผ่อนคลาย ทาํ

กิจกรรมสงัสรรค ์เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง ไลฟ์สไตล ์และการพกัผ่อนท่ีใกลช้ิดธรรมชาต ิ 

6) ประสบการณข์องผู้บริหารโครงการ 

อดุรพลาซ่า เจา้ของและผูก้่อตัง้โครงการ ยดู ีทาวน ์เป็นคนทอ้งถิ่นในจงัหวดัอดุรธานีและมีประสบการณใ์น

การบริหารโครงการ ยูดี ทาวน์ มาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ปี 2552 และดว้ยความชาํนาญในท้องท่ีของ

ผูบ้รหิาร ทาํใหโ้ครงการ ยดูี ทาวน ์สามารถเติบโตและปรบัตวัดว้ยความเขา้ใจในพฤติกรรมของผูบ้รโิภคและ

การทาํธุรกิจในทอ้งท่ีตวัเมืองไดเ้ป็นอย่างดี  

2. โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 

โครงการ 72 คอรท์ยารด์ เปิดดาํเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2558 บรหิารงานโดยเม็มเบอรช์ปิ ตัง้อยู่ท่ีซอยสขุมุวทิ 

55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เป็นไลฟ์สไตลม์อลล ์(Lifestyle Mall) ใจ

กลางทองหล่อท่ีเพียบพรอ้มดว้ยการคมนาคมและสาธารณูปโภค ซึ่งรวบรวมรา้นอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food and 
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Beverage) ทั้งหมด 8 รา้น เพ่ือเป็นจุดหมายในการพบปะและสังสรรค ์โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การรบัประทานอาหาร  

ซึ่งโครงการ 72 คอรท์ยารด์ มีจดุเด่น ดงันี ้  

1) ทาํเลทีต่ั้งโครงการมีศักยภาพ 

ท่ีตัง้ของโครงการ 72 คอรท์ยารด์ อยู่ติดถนนซอยสขุุมวิท 55 หรือท่ีรูจ้ักกันในนามของซอยทองหล่อ เป็น

พืน้ท่ีท่ีมีการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีสมบูรณแ์ละอยู่ในบริเวณศนูยก์ลางธุรกิจ เป็นพืน้ท่ีท่ีค่อนขา้งเป็นท่ี

รูจ้ักสาํหรับนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการคมนาคมสะดวกสบาย ง่ายต่อการเข้าถึง

โครงการ และมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบ ซึ่งส่ิงเหล่านีเ้ป็นปัจจัยบวกท่ี

สนบัสนนุอปุสงคข์องโครงการ 72 คอรท์ยารด์ 

2) การออกแบบและลักษณะทีโ่ดดเด่น 

โครงการ 72 คอรท์ยารด์ ไดร้บัการออกแบบรว่มโดยบรษิัทสถาปนิกชื่อดงัจากประเทศองักฤษ ตวัอาคารถกู

ออกแบบใหม้ีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีโดดเด่นในรูปแบบคลา้ยกล่องสีดาํพืน้ผิวฟาซาด ตกแต่งดว้ย Terrazzo ท่ี

ช่วยเสรมิใหด้ีไซนด์ูแปลกใหม่สะดดุตา สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล ซึ่งเป็นการออกแบบใหเ้ป็นแหล่ง

พบปะสงัสรรคย์ามเย็นถึงกลางคืน 

3) พืน้ทีเ่ช่าตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

โครงการ 72 คอรท์ยารด์ เป็นโครงการท่ีมีพืน้ท่ีให้เช่าส่วนใหญ่เป็นรา้นอาหาร ซึ่งตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูค้นในย่านทองหล่อ ซึ่งทองหล่อเป็นจุดหมายของการพบปะและสงัสรรค ์สาํหรบักลุ่มคนท่ีมี

อาํนาจจบัจ่ายใชส้อยในระดบัสูง โดยมีกิจกรรมหลักเป็นการกินดื่มสังสรรค ์ซึ่งโดยรวมแลว้ โครงการ 72 

คอรท์ยารด์ เป็นโครงการท่ีถกูออกแบบมาใหต้รงกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายในพืน้ท่ี 

4) ประสบการณข์องผู้บริหารโครงการ 

โครงการ 72 คอรท์ยารด์ บริหารงานโดยเม็มเบอรช์ิปท่ีมีผูถ้ือหุน้เป็นกลุ่มธุรกิจของตระกูลเชษฐโชติศกัดิ์ 

ซึ่งมีประสบการณแ์ละความสามารถเป็นท่ียอมรบัในธุรกิจส่ือและความบนัเทิง จึงมีความเขา้ใจตลาดและ

ความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย รวมทัง้มีความสามารถในการปรบัเปล่ียนรูปแบบโครงการใหเ้ขา้กับ

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในอนาคต  

3. โครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ 

โครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ เป็นศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตีม้อลล์ (Community Mall) เปิดดาํเนินการในปี 2555  

โดยมีเนือ้ท่ีประมาณ 15 ไร ่ตัง้อยู่บนถนนพระราม 2 เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่สาํหรบัคนในจงัหวดัสมทุรสาคร และเป็นจดุ

พกัระหว่างทาง (Rest Area) สาํหรบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ไปยงัแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัใกลเ้คียง 

เช่น จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดัเพชรบรีุ และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์เป็นตน้ โดยโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ มีจดุเด่น ดงันี ้  

1) ทาํเลทีต่ั้งโครงการมีศักยภาพ 

โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ ตั้งอยู่บริเวณริมถนนพระราม 2 ช่วงหลักกิโลเมตรท่ี 25 ฝ่ังถนนขาออกจาก

กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าไปยังจังหวัดทางภาคใต ้ในพืน้ท่ีตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมทุรสาคร ซึ่งมีระยะห่างจากตวัเมืองสมทุรสาคร (เทศบาลสมทุรสาคร) ประมาณ 3.5 กิโลเมตร และใกล้
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กบัยา่นมหาชยั ซึ่งเป็นบรเิวณท่ีมีคนอยู่หนาแน่นของจงัหวดัสมทุรสาคร โดยท่ีตัง้โครงการสามารถเขา้-ออก

ไดโ้ดยตรงจากถนนพระรามท่ี 2 เป็นสายหลกั ทาํใหโ้ครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ เป็นศูนยก์ารคา้คอมมนิูตีม้อลล์

สาํหรบัคนในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดันครปฐม ท่ีมี

คนอยู่อาศัยหนาแน่น นอกจากนี ้จากจุดเด่นดา้นทาํเลท่ีตัง้ทาํใหโ้ครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ยงัเป็นจุดพกัรถ

ระหว่างทาง (Rest Area and Food Oasis of Mahachai) และจดุใหบ้รกิารสาํหรบัผูท่ี้เดินทางไปยงัเสน้ทาง

ภาคตะวนัตกและภาคใต ้โดยโครงการมีรา้นอาหารลกัษณะ Drive Through บริเวณดา้นหนา้ของโครงการ 

ซึ่งเป็นการส่งเสริมใหเ้ป็นจดุพกัรถท่ีสมบูรณเ์หนือจุดพกัรถอ่ืน ๆ บนถนนพระราม 2 ระหว่างเดินทางไปยงั

แหล่งท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยม เช่น ชะอาํ หวัหิน เป็นตน้ 

2) ตัวอาคารทีถู่กออกแบบให้โดดเด่นมีเอกลักษณ ์

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ เป็นศนูยก์ารคา้ประเภทไลฟ์สไตลม์อลล ์(Lifestyle Mall) แห่งแรกในย่านมหาชยั เป็น

โครงการท่ีมีรูปแบบอาคารและการจัดวางรูปแบบโครงการท่ีมีเอกลักษณโ์ดดเด่น สอดคลอ้งกับการเป็น

เมืองท่าหรือเมืองประมงของมหาชยั ทาํใหโ้ครงการมีความเป็นเอกลกัษณเ์ป็นท่ีจดจาํและมีประเภทผูเ้ช่าท่ี

เป็นท่ีนิยมของตลาด 

3) ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย 

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ถูกออกแบบและบริหารจดัการโครงการใหส้ามารถรองรบักลุ่มลกูคา้ได ้โดยไม่จาํกดั

เพียงผู้พักอาศัยในบริเวณโดยรอบโครงการ แต่ยังรวมถึงนักท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพในการใช้จ่ายตัง้แต่

ระดบักลางถึงบนท่ีมีไลฟ์สไตลแ์ละชอบความทนัสมยั ดงันัน้ โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ จงึไม่ไดเ้ป็นแค่ศนูยก์ลาง

ของชุมชนท่ีสามารถรองรบัผูพ้กัอาศยัในบริเวณใกลเ้คียงท่ีมีกาํลงัซือ้สงูเท่านัน้ แต่ยงัเป็นจุดพกัรถสาํหรบั

นกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้เดินทางผ่านไปยงัจงัหวดัทางภาคใตอี้กดว้ย 

4) รูปแบบของโครงการทีพ่ร้อมปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้บริโภค 

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ จัดเป็นโครงการท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนในพืน้ท่ีไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึงอุป

สงคข์องโครงการท่ีมแีนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมขึน้ ประกอบกบัโครงการท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี โดยเฉพาะการ

จดัแบ่งพืน้ท่ีเช่าและการวางแผนสดัส่วนประเภทผูเ้ช่าใหม้ีการกระจายตวัอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการจดั

กิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง ส่ิงเหล่านีต้่างมีส่วนช่วยสนับสนุนให้โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ เป็น

โครงการท่ีมีศกัยภาพ สามารถสรา้งรายไดอ้ย่างต่อเน่ืองในอนาคต  

5) ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญของผู้พัฒนาโครงการ 

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ บรหิารงานโดย ดีแลนด ์ท่ีเป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้โครงการบา้นจดัสรรท่ีเป็นท่ี

รูจ้ักกันดีในย่านมหาชัย โครงการ พอรโ์ต้ โก ท่ีเป็นศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์และเป็นจุดพักรถในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรสาครซึ่งห่างจากโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ประมาณ 15 กิโลเมตร จึงมี

ความเชี่ยวชาญในการพฒันาและบริหารโครงการ รวมถึงมีความเขา้ใจในพฤติกรรมและความตอ้งการของ

ลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี 
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4. โครงการ โนเบิล โซโล 

โครงการ โนเบิล โซโล เป็นหอ้งชุดเพ่ือการพาณิชย ์จาํนวน 6 ยูนิต มีพืน้ท่ีรวมประมาณ 1,423.72 ตารางเมตร ซึ่ง

ตัง้อยู่ท่ีซอยสขุมุวิท 55 (ซอยทองหล่อ) โดยมีจดุเด่นของโครงการ ดงันี ้  

1) ทาํเลทีต่ั้งโครงการมีศักยภาพ 

โครงการ โนเบิล โซโล ตัง้อยู่ท่ีซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ซึ่งเป็นทาํเลท่ีมีศักยภาพแห่งหน่ึงในย่าน

ศนูยก์ลางทางธุรกิจ ท่ีเพียบพรอ้มดว้ยการคมนาคมและสาธารณูปโภค มีความหนาแน่นและความตอ้งการ

ในการหาพืน้ท่ีเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรม และมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณพืน้ท่ี

โดยรอบ  

2) ขนาดพืน้ทีจ่อดรถทีเ่อือ้ประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์

โครงการ โนเบิล โซโล มีพืน้ท่ีหอ้งรวมประมาณ 907.72 ตารางเมตร โดยมีพืน้ท่ีจอดรถรวม 516 ตารางเมตร 

สามารถรองรบัรถไดป้ระมาณ 43 คัน ซึ่งถือเป็นสัดส่วนพืน้ท่ีจอดรถท่ีสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับหอ้งชุด

โดยทั่วไปท่ีจะมีพืน้ท่ีจอดรถ 1 คัน ต่อพืน้ท่ีหอ้ง 120 ตารางเมตร เท่านั้น ทาํใหโ้ครงการมีความโดดเด่น

เน่ืองจากมีพืน้ท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง ซึ่งเป็นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นสาํหรบัผูป้ระกอบการในทาํเล

พืน้ท่ีเดียวกนั 

3) ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญของผู้พัฒนาโครงการ 

โครงการ โนเบิล โซโล บริหารงานโดยโนเบิล เป็นผูพ้ฒันาโครงการหอ้งชุด โนเบิล โซโล รวมถึงการบริหาร

จัดการโครงการและจดัหาผูเ้ช่าพืน้ท่ี จึงมีความเขา้ใจและความเชี่ยวชาญในการบริหารจดัการผูเ้ช่าพืน้ท่ี 

ตลอดจนมีความสมัพนัธอ์นัดีกับนิติบุคคลอาคารชดุของโครงการ โนเบิล โซโล ชุดปัจจุบนั ซึ่งจะทาํใหก้าร

ดแูลรกัษาทรพัยสิ์นในโครงการ โนเบิล โซโล เป็นไปอย่างดีและต่อเน่ือง  

การได้มาซึ่งทรัพยส์ินทีก่องทรัสตเ์ข้าลงทุน 

โครงการ อายุการเช่า 

 

ราคาทีเ่ข้าลงทนุ  

(ล้านบาท) 

อายุอาคาร

โดยประมาณ 

ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2564 

(ปี) 

1 โครงการ ยูดี ทาวน์: เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าท่ีดิน อาคารพาณิชย ์และงานระบบสาธารณูปโภคภายใน

โครงการ 

• โครงการ ยดูี ทาวน ์(ส่วนหลกั) 

    (วนัท่ีเขา้ลงทนุ 5 กรกฎาคม 

2562) 

สิทธิการเชา่ ระยะเวลา  

20 ปี 10 เดือน นบัตัง้แต ่

วนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ  
1,458.17 

12.7 

• โครงการ ยดูี ทาวน ์(ส่วนต่อขยาย) 

    (วนัท่ีเขา้ลงทนุ 5 กรกฎาคม 

2562) 

สิทธิการเชา่ ระยะเวลา  

3 ปี 6 เดือน นบัตัง้แต ่

วนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ  

7.3 
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โครงการ อายุการเช่า 

 

ราคาทีเ่ข้าลงทนุ  

(ล้านบาท) 

อายุอาคาร

โดยประมาณ 

ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2564 

(ปี) 

2 โครงการ 72 คอรท์ยารด์: เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย ์และงานระบบสาธารณูปโภคภายใน

โครงการ 

• โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 

    (วนัท่ีเขา้ลงทนุ 5 กรกฎาคม 

2562) 

สิทธิการเชา่ ระยะเวลา  

13 ปี นบัตัง้แต ่

วนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ  

458.53 6.5 

3 โครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่: เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าท่ีดิน อาคารพาณิชย ์และงานระบบสาธารณปูโภคภายใน

โครงการ 

• โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

    (วนัท่ีเขา้ลงทนุ 5 กรกฎาคม 

2562) 

สิทธิการเชา่ ระยะเวลา  

30 ปี นบัตัง้แต ่

วนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ  

915.11 10.4 

4 โครงการ โนเบิล โซโล: เป็นการลงทนุในกรรมสิทธิ์หอ้งชดุเพ่ือการพาณิชย ์

• โครงการโนเบิล โซโล  

    (วนัท่ีเขา้ลงทนุ 28 พฤศจิกายน 

2562) 

กรรมสิทธิ์ 225.98 12.2 

รวมทุกโครงการ 3,057.79  

 

ราคาสอบทานการประเมินมูลค่าของทรัพยส์ินทีก่องทรัสตล์งทุน 

การสอบทานการประเมินมลูค่าของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทุนสาํหรบัปี 2564 นี ้จดัทาํขึน้โดยบริษัท เอส.แอล. 

สแตนดารด์ แอพไพรซัล จาํกัด และบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน ์ฟิลลิปส ์จาํกัด ผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นอิสระ โดย

พิจารณาเลือกใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ์ในการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ซึ่ง

สามารถสรุปได ้ดงันี ้

โครงการ 
ราคาประเมิน  

(ล้านบาท) 

วันทีมี่การสอบทานการประเมิน 

มูลค่าทรัพยส์นิคร้ังล่าสุด  

โครงการ ยดูี ทาวน ์ 1,368.00 

1 ธันวาคม 2564 โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 401.00 

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 750.00 

โครงการ โนเบิล โซโล 238.00 1 สิงหาคม 2564 

รวม 2,757.00  
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สมมติฐานหลกัท่ีผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นใชใ้นการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์สามารถสรุปได ้ดงันี ้

วิธีการประเมินมลูค่า วิธีรายได ้(Income Approach) โดยการคาํนวณมลูค่าปัจจุบนัของรายรบักระแสเงิน

สดสุทธิ (Discounted Cash Flow) โดยการคาํนวณความสามารถของทรัพยสิ์นใน

การสรา้งรายได ้และหกัออกจากค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน ค่าใชจ้่ายคงท่ี 

 

รายละเอียดทรัพยส์ินทีก่องทรัสตล์งทุนเพิ่มเติมหรือจาํหน่ายในรอบปีบัญชี 

-ไม่ม-ี 

 

การจัดหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพย ์

ลักษณะการจัดหาผลประโยชนข์องกองทรัสต ์

กองทรสัตไ์ดจ้ดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนโดยการนาํทรพัยสิ์นหลกัออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่า

พืน้ท่ี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรา้งอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับท่ีดีและต่อเน่ืองในระยะยาวให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ ทั้งนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะกาํหนดนโยบายและกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของ

กองทรสัตเ์พ่ือสรา้งรายไดใ้นเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่กองทรสัต ์และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม  

ทัง้นี ้ในการนาํทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ี กองทรสัตจ์ะเขา้ทาํสญัญาใหเ้ช่าพืน้ท่ี

ซึ่งมีข้อสัญญาสอดคล้องกับข้อกําหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ กับผู้เช่าพืน้ท่ีโดยตรง  

ซึ่งสญัญาดงักล่าวจะมีความเป็นธรรมและมีความเป็นมาตรฐาน โดยมีหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของสญัญาคลา้ยคลึงกัน

สาํหรบัผูเ้ช่าพืน้ท่ีทกุราย 

ในการนี ้ผู้จัดการกองทรัสต ์ไดท้าํสัญญาแต่งตั้ง อุดรพลาซ่า เชษฐโชติ ดีแลนด ์และโนเบิล ซึ่งเป็นเจา้ของ

อสังหาริมทรัพยเ์ดิม และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของเจ้าของอสังหาริมทรัพยแ์ละเป็นผู้มีประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญในการบริหารอสังหาริมทรพัยใ์หท้าํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์(บุคคลภายนอก) ในแต่ละโครงการ ทัง้นี ้

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะมีการกาํหนดกลยทุธแ์ละนโยบายในการจดัหาผลประโยชน ์เพ่ือสรา้งอตัราตอบแทนจากการลงทนุใน

ระดบัท่ีดี ดงันี ้

• การบริหารทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทรัสต์จะติดตามผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดย

เปรียบเทียบกับงบประมาณประจาํปี รวมถึงผลประกอบการของกองทรสัตใ์นอดีตเพ่ือใหก้องทรสัตไ์ดร้บั

กาํไรจากการดาํเนินงานตามเป้าหมายท่ีกาํหนด หากผลประกอบการของกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ท่ีกําหนดไว้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะทาํการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุรวมถึงปรับปรุงและพัฒนาแผนการ

ดาํเนินงานรว่มกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บคุคลภายนอก) เพ่ือใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายท่ีคาดการณไ์ว ้

• การกาํหนดอตัราค่าเช่าท่ีเหมาะสม 

• การพฒันาประสิทธิภาพการดาํเนินงานพรอ้มทัง้ควบคมุค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 

• การเพ่ิมศกัยภาพของทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกโดยการดูแลรกัษาพืน้ท่ีของโครงการและ

พฒันาปรบัปรุงภาพลกัษณข์องทรพัยสิ์น 
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จากรูปแบบการจัดหาผลประโยชนด์ังกล่าว รายไดแ้ละกระแสเงินสดท่ีกองทรัสต ์จะไดร้ับจากการลงทุนใน

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุจะประกอบดว้ยรายไดค้่าเช่า ค่าบรกิาร ดงัต่อไปนี ้

ส่วนท่ี 1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีโดยตรง โดยกองทรสัตค์ิดค่าเช่าและค่าบรกิารใน 2 ลกัษณะ คือ  

1) การคิดค่าเช่าและค่าบรกิารในอตัรารอ้ยละของรายได ้ 

2) การคิดค่าเช่าและค่าบรกิารในอตัราคงท่ีตามขนาดพืน้ท่ีท่ีระบไุวใ้นสญัญามาตรฐาน  

ทัง้นี ้ผูเ้ช่าพืน้ท่ีจะชาํระค่าเช่า ค่าบรกิาร ในส่วนท่ี 1 เป็นรายเดือนใหแ้ก่กองทรสัต ์

ส่วนท่ี 2 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ท่ีเช่าบางส่วน พืน้ท่ีส่วนกลาง พืน้ท่ีลานกิจกรรม และพืน้ท่ีส่งเสริมการขาย 

ใหแ้ก่ เจา้ของอสงัหารมิทรพัย ์โดยกองทรสัตจ์ะคิดค่าเช่า แบ่งเป็น 3 ส่วนดงันี ้ 

1) รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ท่ีเช่าบางส่วน* พืน้ท่ีส่วนกลาง พืน้ท่ีลานกิจกรรม พืน้ท่ีส่งเสริมการขาย 

ในโครงการ ยูดี ทาวน ์แก่อุดรพลาซ่า โดยเป็นการใหเ้ช่าพืน้ท่ีดงักล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี และให้

สิทธิคู่สญัญาในการต่ออายสุญัญาต่อไปอีก ตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขท่ีระบไุวใ้นสญัญา 

2) รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ท่ีโครงการ 72 คอรท์ยารด์ แก่เม็มเบอรช์ิป โดยเป็นการใหเ้ช่าพืน้ท่ีเป็น

ระยะเวลา 3 ปี และใหสิ้ทธิคู่สญัญาในการต่ออายุสญัญาต่อไปอีก ตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขท่ี

ระบไุวใ้นสญัญา 

3) รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ท่ีเช่าบางส่วน พืน้ท่ีส่วนกลาง พืน้ท่ีลานกิจกรรม และพืน้ท่ีส่งเสริมการ

ขาย ของโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ แก่ดีแลนด ์โดยเป็นการใหเ้ช่าพืน้ท่ีดงักล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี และ

ใหสิ้ทธิคู่สญัญาในการต่ออายสุญัญาต่อไปอีก ตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขท่ีระบไุวใ้นสญัญา 

หมายเหตุ * ในปี 2563 กองทรสัตใ์หเ้จา้ของอสงัหาริมทรพัยโ์ครงการยูดี ทาวน ์เช่าพืน้ที่บางส่วนที่กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทนุกลบัไป

บริหาร เพ่ือใชก่้อสรา้งอาคารโรงแรม โดยเป็นการใหเ้ช่าพืน้ที่ระยะเวลา 3 ปี และใหส้ิทธิคู่สญัญาในการต่ออายุสญัญาต่อไปอีก 

ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญา ทัง้นี ้โดยเจา้ของอสงัหาริมทรพัยต์อ้งดาํเนินการขอความยินยอมจากการรถไฟฯ และ

ขออนญุาตก่อสรา้งกบัหน่วยงานราชการใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีการจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นท่ีเขา้ลงทุนโดยมีรายละเอียดตาม

ตารางขา้งทา้ย ดงันี ้

โครงการ พืน้ทีใ่ช้สอย 

(ตาราง

เมตร) 

พืน้ทีใ่ห้เช่า 

(ตาราง

เมตร)  

อัตราเช่า

พืน้ที ่ 

(ร้อยละ) 

อายุเฉลี่ย

ของสัญญา

เช่ารายย่อย 

(ปี) 

รายได้ในรอบ 

ปีบัญชี 2564 

(ล้านบาท) 

1 โครงการ ยูดี ทาวน์: เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดิน อาคารพาณิชย ์และงานระบบสาธารณูปโภคภายใน

โครงการ 

• โครงการ ยดูี ทาวน ์ 45,219.00 27,871.60 100.00 13.38 173 

2 โครงการ 72 คอร์ทยารด์: เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย ์และงานระบบสาธารณูปโภคภายใน

โครงการ 

• โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 5,019.00 2,156.00 100.00 5.00 65 
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โครงการ พืน้ทีใ่ช้สอย 

(ตาราง

เมตร) 

พืน้ทีใ่ห้เช่า 

(ตาราง

เมตร)  

อัตราเช่า

พืน้ที ่ 

(ร้อยละ) 

อายุเฉลี่ย

ของสัญญา

เช่ารายย่อย 

(ปี) 

รายได้ในรอบ 

ปีบัญชี 2564 

(ล้านบาท) 

3 โครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่: เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าท่ีดิน อาคารพาณิชย ์และงานระบบสาธารณปูโภคภายใน

โครงการ 

• โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 33,694.00 14,321.31 100.00 12.96 109 

4 โครงการโนเบิล โซโล: เป็นการลงทนุในกรรมสิทธิ์หอ้งชดุเพ่ือการพาณิชย ์ 

• โครงการโนเบิล โซโล  1,423.72 907.72 100.00 3.00 14 

รวมทุกโครงการ 85,355.72 45,256.63 100.00 12.64 361 

 

ในปี 2564 ค่าเช่าเฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนอยู่ท่ี 622 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ลดลงจาก 

ค่าเช่าเฉล่ียในปีท่ีผ่านมารอ้ยละ 0.32 ภาพรวมค่าเช่าเฉล่ียยังอยู่ในระดับทรงตัวจากปีก่อนหนา้ โดยอัตราค่าเช่าอาจ

แตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัทาํเลท่ีตัง้ของแต่ละโครงการ  

 

ลักษณะและอายุของสัญญาเช่า 

ลกัษณะของสญัญาเช่าสาํหรบัการเชา่ทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 1 การให้เช่าทรพัยสิ์นสาํหรับทรพัยสิ์นท่ีกองทรัสตเ์ข้าลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน์ โครงการ 72          

คอรท์ยารด์ และโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ โดยกองทรัสตไ์ด้เข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาเช่าทรัพย์สินกับผู้เช่าหลัก คือ  

อดุรพลาซ่า เม็มเบอรช์ิป และดีแลนด ์ซึ่งเป็นเจา้ของอสงัหารมิทรพัย ์โดยสญัญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และใหสิ้ทธิคู่สญัญา

ในการต่ออายสุญัญาต่อไปอีก ตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขของสญัญาซึ่งไดจ้ดัทาํกบัอดุรพลาซ่า เม็มเบอรช์ิป และดีแลนด ์

ประเภทท่ี 2  การให้เช่าแก่ผู้เช่าพืน้ท่ีรายย่อย สาํหรับทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตเ์ข้าลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน์ 

โครงการ 72 คอรท์ยารด์ โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ และโครงการ โนเบิล โซโล โดยกองทรสัตไ์ดเ้ขา้เป็นคู่สญัญากับผูเ้ช่าพืน้ท่ี

ภายใตส้ญัญาเช่าสาํหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน ์โครงการ 72 คอรท์ยารด์ โครงการ พอรโ์ต ้ 

ชิโน่ และโครงการ โนเบิล โซโล ซึ่งรายไดแ้ละกระแสเงนิสดท่ีกองทรสัตไ์ดร้บัประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่ารายเดอืน และ/หรือ 

ค่าบรกิารรายเดือนจากการเช่าพืน้ท่ีทัง้ 4 โครงการ ซึ่งสญัญาเช่าดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นสญัญามาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑ์

และเงื่อนไขของสัญญาท่ีคลา้ยคลึงกัน เช่น รายไดค้่าเช่ามาจากการใหเ้ช่าพืน้ท่ี รายไดค้่าบริการรายเดือนมาจากการ

ให้บริการบาํรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทาํให้อาคารอยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานได ้ โดยระยะเวลาการเช่าและการ

ใหบ้ริการ ส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าและบริการท่ีระยะเวลาประมาณ 3 ปี ซึ่งมีอตัราค่าเช่ารายเดือนคงท่ี โดยมีสญัญาเช่า

บางส่วนของแต่ละโครงการ ท่ีเป็นสญัญาระยะยาวกว่า 3 ปี จะมีอตัราค่าเชา่รายเดือนคงท่ีและมีการปรบัขึน้ของอตัราค่า

เช่าเป็นลาํดบัขัน้ตามท่ีไดต้กลงกนัระหว่างอายสุญัญา  

ทัง้นี ้สญัญาเช่าท่ีจะครบกาํหนดอายใุนแต่ละปี และสถานะการต่ออายสุญัญาเช่าและการจดัทาํสญัญาเช่าใหม่       

มีรายละเอียดตามตารางขา้งทา้ย ดงันี ้
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สัญญาเช่าทีจ่ะครบกาํหนดอายุในแต่ละปี  

 

 

หมายเหต ุ /1 มีการต่อสญัญาแลว้ 

 

 

ข้อมูลของผู้เช่าหลกั 

อดุรพลาซ่า เม็มเบอรช์ิป และ ดีแลนด ์จะเป็นผูเ้ช่าพืน้ท่ีเช่าบางส่วน พืน้ท่ีส่วนกลาง พืน้ท่ีลานกิจกรรม และพืน้ท่ี

ส่งเสริมการขาย (แลว้แต่กรณี) ท่ีเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนใน 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ ยูดี ทาวน ์ โครงการ 

72 คอรท์ยารด์ และโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดของผูเ้ช่าทัง้ 3 บรษิัท ดงัต่อไปนี ้

 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ภายหลงัปี 2568

โครงการ ยดีู ทาวน์ 2.1% 24.7% 8.7% 16.4% 0.2% 47.9%

โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 11.4% 16.1% 4.5% 36.8% 0.0% 31.4%

โครงการ โนเบิล โซโล 0.0% 9.3% 90.7% 0.0% 0.0% 0.0%

AIMCG 4.3% 17.1% 9.1% 37.0% 0.1% 32.4%
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โครงการ ยดีู ทาวน์ โครงการ 72 คอรท์ยารด์ โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ โครงการ โนเบิล โซโล AIMCG

/1

โครงการ 

 วันที ่1 มกราคม 2564 ถึง วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

สัญญาต่ออายุและสัญญาใหม่ 

จาํนวน 

สัญญา 

พืน้ที ่

(ตร.ม.) 

ร้อยละของพืน้ทีเ่ช่า

ทัง้หมด 

โครงการ ยดูี ทาวน ์ 44 3,470.90 12.45 

โครงการ 72 คอรท์ยารด์ - - - 

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 35 4,322.09 30.18 

โครงการ โนเบิล โซโล - - - 

รวมทัง้หมด 79 7,792.99 17.22 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

โครงการ ยดูี ทาวน ์ 72 คอรท์ยารด์ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

ชื่อผูเ้ชา่หลกั บรษิัท อดุรพลาซา่ จาํกดั บรษิัท เม็มเบอรช์ิป จาํกดั บรษิทั ด-ีแลนด ์พรอ็พ

เพอรต์ี ้จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 45/5 ถนนทองใหญ่ 

ตาํบลหมากแขง้  

อาํเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี 

27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป 

ทาวเวอร ์เอ ชัน้ 11 ถนน

ประเสรฐิมนกูจิ แขวง

เสนานิคม เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 

99/10-14 หมู่ท่ี 4  

ถนนเอกชยั ตาํบลโคก

ขาม อาํเภอเมือง

สมทุรสาคร จงัหวดั

สมทุรสาคร 

เลขทะเบียนบรษิัท 0415547000058 0105553140934 0745552003164 

โทรศพัท ์ 042-932-998 02-513-0591 034-119-199 

ทนุจดทะเบียน 390,000,000 บาท 50,000,000 บาท 150,000,000 บาท 

ทนุชาํระแลว้ 390,000,000 บาท 50,000,000 บาท 150,000,000 บาท 

 

2. คุณสมบัติและประสบการณผู้์เช่าหลัก 

อดุรพลาซ่า 

อุดรพลาซ่า ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรพัยใ์หเ้ช่าเพ่ือการพาณิชย ์เริ่มก่อตัง้โครงการ  

ยดูี ทาวน ์และเปิดดาํเนินการในปี 2552 จึงมปีระสบการณอ์นัยาวนานกว่า 10 ปี  และเป็นผูช้าํนาญในการจดับรหิารพืน้ท่ี

เพ่ือจดัทาํกิจกรรมทางการตลาด รา้นคา้ขนาดเล็กท่ีมีสญัญาเช่าสัน้กว่า 1 ปี โดยดูจากผลประกอบการท่ีผ่านมา ซึ่งอุดร

พลาซ่า บริหารโครงการไดก้าํไรและมีอัตราผลตอบแทนท่ีดี ข้อมูลผลการดาํเนินงานของแต่ละโครงการ และเข้าใจ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในพืน้ท่ีจงัหวดัอดุรธานีเป็นอย่างดี รวมถึงบรหิารโครงการใหม้ีความเคล่ือนไหวอย่างสมํ่าเสมอ จึงทาํให้

ผู้จัดการกองทรัสตเ์ชื่อมั่นว่า การท่ีให้อุดรพลาซ่าเช่ากลับพืน้ท่ีดังกล่าว จะทาํให้ผู้จัดการกองทรัสตส์ามารถบริหาร

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   

เม็มเบอรช์ิป 

เม็มเบอรช์ิป มีผูถื้อหุน้เป็นกลุ่มธุรกิจของตระกูลเชษฐโชติศักดิ์ มีประสบการณเ์ป็นท่ียอมรับของธุรกิจ

บนัเทิง จึงมีความเขา้ใจความตอ้งการตลาดและลกูคา้กลุ่มเป้าหมายของ 72 คอรท์ยารด์ เป็นอย่างดี รวมทัง้มีความเขา้ใจ

ในการปรับเปล่ียนรูปแบบโครงการให้ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลงของธุรกิจในอนาคต นอกจากนี ้ผู้จัดการ

กองทรัสตไ์ดพิ้จารณาถึงความสามารถในการบริหารโครงการของ เม็มเบอรช์ิป ในโครงการ 72 คอรท์ยารด์ท่ีผ่านมา  

ซึ่งสามารถจดัใหม้ีรา้นอาหารท่ีทนัสมยัเช่าพืน้ท่ีของโครงการ และบริหารงานไดผ้ลตอบแทนท่ีดี ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

จึงเชื่อมั่นว่า หากเม็มเบอรช์ิปเป็นผูเ้ช่ากลับทรพัยสิ์น จะสามารถจัดหารา้นอาหารในเครือของเม็มเบอรช์ิปมาเช่าพืน้ท่ี

ดงักล่าว ทาํใหโ้ครงการ 72 คอรท์ยารด์ ไดร้บัผลตอบแทนท่ีดีได ้  
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ดีแลนด ์ 

ดีแลนด ์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญในธุรกิจพฒันาและบรหิารอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งสามารถบริหารโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่  

ใหป้ระสบความสาํเรจ็และเป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพรห่ลาย จากแนวคิดท่ีผสมผสานระหว่างคอมมนิูตีม้อลลแ์ละจดุท่ีพกัระหว่าง

การเดินทาง (Rest Area) ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงเชื่อมั่นว่า ดีแลนด ์จะเป็นผูเ้ช่าพืน้ท่ีโครงการพอรโ์ต ้ชิโน่ ท่ีสามารถ

ดาํเนินการใหพื้น้ท่ีเช่ากลบัมีรา้นคา้ท่ีเช่าพืน้ท่ีขนาดเล็ก หรือการดาํเนินกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งก่อใหเ้กิดผลประโยชน์

ต่อโครงการพอรโ์ต ้ชิโน่ โดยหากพิจารณาจากผลประกอบการท่ีผ่านมาซึ่ง ดีแลนด ์บริหารโครงการไดก้าํไรและมีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีดี จึงทาํใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์ชื่อมั่นว่า จากประสบการณก์ารพฒันาและบริหารจดัการโครงการดงักล่าวมา

เป็นเวลานาน ทาํใหด้ีแลนด ์มีความเขา้ใจในพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี และสามารถบรหิาร

พืน้ท่ีเช่ากลบัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผลกระทบในกรณีทีต่้องมีการเปลี่ยนผู้เช่าหลัก 

กรณีท่ี อุดรพลาซ่า เม็มเบอรช์ิป และดีแลนด ์ซึ่งเป็นผู้เช่าพืน้ท่ีเช่าบางส่วน พืน้ท่ีส่วนกลาง พืน้ท่ีลาน

กิจกรรม และพืน้ท่ีส่งเสริมการขาย (แลว้แต่กรณี) ไม่ต่ออายุสัญญา หรือมีการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาํหนด

ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา กองทรสัตอ์าจตอ้งใชเ้วลาในการหาบคุคลอ่ืน เพ่ือเขา้มาเป็นผูเ้ช่าพืน้ท่ีดงักล่าว ซึ่งจะส่งผล

กระทบโดยตรงต่อรายไดข้องกองทรสัต ์

เพ่ือลดความเส่ียงนี ้กองทรสัตไ์ดท้าํสญัญาเช่าพืน้ท่ีกบัอุดรพลาซ่า เม็มเบอรช์ิป และดีแลนด ์โดยมีเงื่อนไข

ว่าหากต่อมามีเหตกุารณท์าํใหก้องทรสัตต์อ้งเปล่ียนผูเ้ช่าดงักล่าวนัน้ ในกรณีของโครงการ ยดูีทาวน ์และโครงการ พอรโ์ต ้

ชิโน่ กองทรสัตส์ามารถดาํเนินการใหผู้เ้ช่าทรพัยสิ์นจ่ายค่าปรบัในส่วนท่ีแตกต่างกนั ซึ่งจะทาํใหก้องทรสัตไ์ดร้บัการชดเชย

ความเสียหายท่ีเกิดเหตุการเปล่ียนผูเ้ช่าทั้ง 2 โครงการได ้ทั้งนี ้ในกรณีโครงการ 72 คอรท์ยารด์ ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะ

ดาํเนินการใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งมีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกับผูเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการ 72 คอรท์ยารด์ ติดตาม

ถึงสาเหตุท่ีตอ้งมีการเปล่ียนผูเ้ช่าและดาํเนินการใหผู้บ้ริหารอสังหาริมทรพัยจ์ัดหาผูเ้ช่ารายใหม่ใหไ้ดต้ามระยะเวลาท่ี

เหมาะสม ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์มั่นใจว่าจะสามารถดแูลบริหารและจดัการประสานงานกับผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยใ์ห้

จดัหาผูเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ายใหม่ท่ีเหมาะสมไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ 

ในกรณีท่ี อดุรพลาซ่า และ/หรือ เม็มเบอรช์ิป และ/หรือ ดีแลนด ์ไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่าอีกต่อไป ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ี

กระบวนการในการพิจารณาคดัเลือกผูเ้ช่าหลกัรายใหม่ โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั 

4. มาตรการดาํเนินการหากผู้เช่าหลักไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าได้ 

หากผูเ้ช่าหลกัไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาเชา่ได ้ผูเ้ช่าหลกัตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามสญัญาภายใน 60 วนั

นบัจากวนัท่ีผูเ้ช่าหลกัไดร้บัแจง้หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ท่ีคู่สญัญาไดต้กลงกนั 

เวน้แต่เป็นเหตุสดุวิสยั อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผูเ้ช่าผิดนดัการชาํระค่าเช่า และ/หรือเงินคา้งชาํระอย่างใด ๆ ท่ีผูเ้ช่ามีหนา้ท่ี

ตอ้งชาํระใหแ้ก่กองทรสัต ์ตามท่ีกาํหนดในสญัญาเช่า ใหถื้อว่ากองทรสัตส์ามารถใชสิ้ทธิเลิกสญัญาฉบบันีท้นัที ทัง้นี ้เวน้

แต่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะควบคมุดแูลใหผู้เ้ช่าหลกัดาํเนินการชาํระค่าเช่าตามระยะเวลาท่ีกาํหนดใน

สญัญาเช่า โดยจะมีการสอบถามและติดตามการชาํระค่าเช่ากันล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนครบกาํหนดชาํระค่าเช่า

ตามสัญญาเช่าเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการชาํระค่าเช่าล่าช้าหรือผิดสัญญาเช่า ทั้งนี ้หากเกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ ผู้จัดการ
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กองทรสัตจ์ะเรียกใหม้ีการประชมุหารือกนัก่อนถึงกาํหนดระยะเวลาชาํระค่าเช่าดงักล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผูเ้ช่าหลกัไม่

สามารถชาํระค่าเช่าตามสญัญาเช่าได ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการของบรษิัทฯ 

ใหท้ราบโดยเรว็ และแจง้ต่อทรสัตีเพ่ือพิจารณาเหตใุนการเลิกสญัญาเช่าและดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป 

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผูเ้ช่าหลกัผิดนดัการชาํระค่าเช่า ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะใชค้วามพยายามอย่างดีท่ีสดุใน

การเจรจาตกลงกับผูเ้ช่าหลัก เพ่ือช่วยหาวิธีใหผู้เ้ช่าหลักชาํระค่าเช่าตามท่ีตกลงกันในสัญญาโดยเร็วท่ีสุดและลดความ

เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ต่งตัง้บุคคลภายนอกเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือดาํเนินการบริหารจดัการและจดัหา

ผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นในโครงการต่าง ๆ ท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ข้อมูลทั่วไป 

• โครงการ ยูดี ทาวน ์

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัท อดุรพลาซา่ จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 45/5 ถนนทองใหญ่ ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมืองอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 

เลขทะเบียนบรษิัท 0415547000058 

โทรศพัท ์ 042-932-998 

ทนุจดทะเบียน 390,000,000 บาท 

ทนุชาํระแลว้ 390,000,000 บาท 

 

• โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัท เชษฐโชติ จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์เอ ชัน้ 11 ถนนประเสรฐิมนกูจิ  

แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  

เลขทะเบียนบรษิัท 0105554038670 

โทรศพัท ์ 02-513-0591 

ทนุจดทะเบียน 300,000,000 บาท 

ทนุชาํระแลว้ 300,000,000 บาท 

 

• โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัท ดี-แลนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 99/10-14 หมู่ท่ี 4 ถนนเอกชยั ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมืองสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร 

เลขทะเบียนบรษิัท 0745552003164 
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โทรศพัท ์ 034-119-199 

ทนุจดทะเบียน 150,000,000 บาท 

ทนุชาํระแลว้ 150,000,000 บาท 

 

• โครงการ โนเบิล โซโล 

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจติ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบรษิัท 0107538000312 

โทรศพัท ์ 02-251-9955 

ทนุจดทะเบียน 1,711,766,904 บาท 

ทนุชาํระแลว้ 1,369,413,525 บาท 

 

2. ประสบการณข์องผู้บริหารอสังหาริมทรัพยแ์ละคณะผู้บริหาร 

อดุรพลาซ่า 

อุดรพลาซ่า ประกอบธุรกิจพฒันาและบริหารอสงัหาริมทรพัยใ์หเ้ช่าเพ่ือการพาณิชย ์เริ่มก่อตัง้โครงการ ยดูี 

ทาวน ์และเปิดดาํเนินการในปี 2552 จึงมีประสบการณอ์นัยาวนานกว่า 10 ปี ในการบริหารโครงการ ยูดี ทาวน ์ใหเ้ป็นท่ี

รูจ้ักและประสบความสาํเร็จเป็นอย่างมาก รวมถึงการบริหารโครงการใหเ้ป็นศูนยก์ลางของจังหวัดอุดรธานี จากความ

เข้าใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคในพืน้ท่ีจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างดี รวมถึงการบริหารโครงการให้มีความเคล่ือนไหวอย่าง

สมํ่าเสมอ ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัในการประกอบธุรกิจคอมมนิูตีม้อลล ์เช่น การจดักิจกรรมประสมัพนัธ ์การจดักิจกรรมตาม

เทศกาลต่าง ๆ และการจดักิจกรรมส่งเสรมิการท่องเท่ียวของจงัหวดั เป็นตน้   

เชษฐโชต ิ

เชษฐโชติ เป็นกลุ่มประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพยใ์ห้เช่าเพ่ือการพาณิชย ์ เริ่มพัฒนา

อสงัหาริมทรพัยโ์ครงการแรก คือ โครงการ พรีโม่ เพียซซ่า ไลฟ์สไตล ์คอมมนิูตีม้อลล ์ตัง้อยู่บรเิวณเขาใหญ่ อาํเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสีมา เริ่มเปิดดาํเนินการในปี 2556 และไดม้ีการพฒันาโครงการ พรีโม่ พอสโต ้อาคารสาํนกังานและพืน้ท่ี

ใหเ้ช่าเพ่ือการพาณิชย ์ตัง้อยู่ท่ีบริเวณ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพมหานคร จึงเป็นบริษัทท่ีมีประสบการณก์ารพฒันา

และบริหารอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทดังกล่าว อีกทั้งโครงการ 72 คอรท์ยารด์ยังเป็นโครงการท่ีพัฒนาโดยบริษัทในเครือ  

จึงมีความรูแ้ละความเขา้ใจในทรพัยสิ์นท่ีจะบรหิารเป็นอย่างดี   

ดีแลนด ์ 

ดีแลนดป์ระกอบธุรกิจพฒันาและบริหารอสงัหาริมทรพัยใ์หเ้ช่าเพ่ือการพาณิชย ์เริ่มก่อตัง้โครงการ พอรโ์ต ้ 

ชิโน่ และดาํเนินการจัดการโครงการจนประสบความสาํเร็จและเป็นท่ีรูจ้ักอย่างแพร่หลาย จากแนวคิดท่ีผสมผสานระหว่าง 

คอมมนิูตีม้อลลแ์ละจุดท่ีพักระหว่างการเดินทาง (Rest Area) ซึ่งนอกจากจะตอบสนองอุปสงคข์องผูบ้ริโภคในบริเวณ

ใกลเ้คียงแลว้ ยงัสามารถใหบ้ริการกับผูบ้ริโภคจากบริเวณอ่ืนไดอี้กดว้ย ต่อมาภายใตแ้นวคิดนี ้ไดม้ีการพฒันาโครงการ

พอรโ์ต โก บางปะอิน ตัง้อยู่บนถนนทางหลวงสายเอเชีย อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยยุา และโครงการพอรโ์ต โก 
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ท่าจีน ตัง้อยู่บนถนนพระรามท่ี 2 อาํเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร จากประสบการณก์ารพฒันาและบรหิารจดัการ

โครงการดงักล่าวมาเป็นเวลานาน ทาํใหบ้รษิัทมีความเขา้ใจในพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างด ี

โนเบิล  

โนเบิลเป็นหน่ึงในผูน้าํตลาดพฒันาอสงัหาริมทรพัยข์องประเทศไทย ท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

สูง ในการพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยระดับพรีเมี่ยมทั้งแนวราบและท่ีอยู่อาศัยประเภทตึกสูง หรือคอนโดมิเนียม  

จากความสาํเรจ็อย่างตอ่เน่ือง 3 ทศวรรษ ในการพฒันาโครงการใหม ่ๆ  ออกสู่ตลาดมากมาย ซึ่งลว้นแลว้แต่เป็นโครงการท่ี

ประสบความสาํเร็จ เน่ืองจากโนเบิลมีความเข้าใจในความตอ้งการท่ีหลากหลายของผู้บริโภค จึงมุ่งเน้นการนาํเสนอ

นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยท่ีดีท่ีสุด ทั้งนี ้โนเบิลจะขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศอย่าง

ต่อเน่ือง ซึ่งจะช่วยเสรมิความเป็นผูน้าํการพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องโนเบิลยิ่งขึน้ 

3. ความสัมพันธเ์ชิงการถือหุ้นหรือความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต ์

อดุรพลาซ่า 

-ไม่ม-ี 

เชษฐโชต ิ

-ไม่ม-ี 

ดีแลนด ์

-ไม่ม-ี 

โนเบิล 

-ไม่ม-ี 

อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้ระหนกัถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ และไดก้าํหนด

หลักเกณฑใ์นการเลือกลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์รวมถึงแนวทางการกาํกับดูแลการบริหารอสงัหาริมทรพัยข์องผูบ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ โดยไดร้ะบรุายละเอียดไวใ้น “กลไกหรือมาตรการทีใ่ชใ้นการกาํกบั

ดูแลผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์เพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์และกองทรสัต”์ 

ภายใตห้วัขอ้เดียวกนันี ้

4. ค่าตอบแทนของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

ผู้จัดการกองทรัสตใ์นฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์จะไดร้บัค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรพัย ์ 

ซึ่งไดร้บัจากกองทรสัตเ์ป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์(Performance Fee) ในอตัราไม่เกินรอ้ย

ละ 3 ต่อปี ของรายไดส้ทุธิจากสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารของทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์ 

2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 3 ต่อปีของกาํไรจากการดาํเนินงานของ

กองทรสัตส์าํหรบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์
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3) ค่านายหน้า ในอัตราไม่เกิน 0.5 เดือนของอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ในกรณีผู้เช่ารายเดิมต่ออายุ

สญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร เป็นระยะเวลาเท่ากบั 3 ปี และ 1 เดือนของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร ใน

กรณีผูเ้ช่ารายใหม่ทาํสัญญาเช่าและสัญญาบริการ เป็นระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี กรณีเป็นการต่ออายุ

สัญญาหรือทาํสัญญาใหม่มากกว่าหรือนอ้ยกว่า 3 ปี ค่านายหนา้จะลดลงหรือเพ่ิมขึน้ (แลว้แต่กรณี) 

โดยคาํนวนเป็นสดัส่วนตามระยะเวลาการเช่าจรงิ  

ทั้ง นี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(บุคคลภายนอก) เพ่ือบริหารอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละโครงการ สาํหรบัค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการโครงการของผูบ้รหิาร

อสงัหาริมทรพัย ์(บุคคลภายนอก) แต่ละราย จะมีการเรียกเก็บจากผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ป็นรายเดือน โดยไม่มีการเก็บ

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเพ่ิมเติมจากกองทรสัตอี์ก  

5. อสังหาริมทรัพยอ์ื่นภายใต้การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพยท์ี่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับ

อสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์

อดุรพลาซ่า 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์มีอสงัหารมิทรพัยท่ี์อยู่ภายใตก้ารบรหิารในบรเิวณใกลเ้คยีง คือ มณฑาทิพย ์ฮอลล ์

(Montatip Hall) มีพืน้ท่ีโดยประมาณ 24,000 ตารางเมตร ซึ่งประกอบธุรกิจศูนยป์ระชุม ศูนยก์ารจดังานนิทรรศการ และ

งานกิจกรรมต่าง ๆ แต่ไม่มีลกัษณะท่ีอาจแข่งขนัธุรกิจกับกองทรสัต ์เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัและมีกลุ่ม

ลูกคา้แตกต่างกัน อีกทั้ง ไดม้ีการลงนามในสญัญาตกลงกระทาํการ สาํหรบัโครงการ ยูดี ทาวน ์ในเร่ืองการไม่ประกอบ

ธุรกิจแข่งขนักบักองทรสัต ์

เชษฐโชต ิ

-ไม่ม-ี 

ดีแลนด ์

-ไม่ม-ี 

โนเบิล 

-ไม่ม-ี 

6. กลไกหรือมาตรการที่ใช้ในการกาํกับดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรัพยเ์พื่อป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนร์ะหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต ์

เพ่ือเป็นการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัต ์บริษัทฯ 

จึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการกาํกบัดูแลการบริหารอสงัหาริมทรพัยข์องผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์โดยมีการกาํหนดไวใ้น

สัญญาตกลงกระทําการว่า ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีผลบังคับใช้ ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัยต์กลงจะปฏิบตัิหนา้ท่ีในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยเพ่ือเช่าพืน้ท่ีในโครงการ ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทนุและรกัษาผูเ้ช่าพืน้ท่ีท่ีมีอยู่เพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของกองทรสัต ์โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์กลงจะไม่ดาํเนินการใด 

ๆ โดยทุจริต หรือโดยไม่เป็นธรรมอนัส่งผลใหผู้เ้ช่าพืน้ท่ีท่ีเช่าพืน้ท่ีในทรพัยสิ์นท่ีลงทุนในปัจจบุนัยกเลิกสญัญา หรือไม่ต่อ
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สญัญาเช่าพืน้ท่ีดงักล่าว และเขา้ทาํสญัญาเพ่ือเช่าพืน้ท่ีอ่ืนของผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกับผูบ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์ 

นอกจากนี ้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะตอ้งจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือ

เสนอต่อผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามท่ีสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์าํหนด หรือตามท่ีไดก้าํหนดรว่มกนั 

เพ่ือเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต ์ในกรณีท่ีจะ

มีการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์กองทรสัตจ์ะมีการดาํเนินการตามกฎหมายหลกัทรพัย ์ดงันี ้ 

1) เงื่อนไขและขอ้กาํหนดทั่วไปของกองทรสัตใ์นการเขา้ทาํธุรกรรมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ีดงัต่อไปนี ้

• ในการทาํธุรกรรม จะมีการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

และเป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของกองทรสัต ์

• ธุรกรรมท่ีกองทรัสต์จะทํากับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นธุรกรรมท่ีใช้ราคาท่ีมีความ

สมเหตสุมผลและเป็นธรรม 

• บุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียกับการทาํธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มจะตอ้งไม่เขา้มามีส่วนร่วมในการ

พิจารณาและตดัสินใจเขา้ทาํธุรกรรม 

2) การอนุมัติการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์ับผู้บริหารอสังหาริมทรัพยต์อ้งผ่านการดาํเนินการตาม

ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

• ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

• ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

3) นโยบายการทาํรายการกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

• การทาํธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ระหว่างกองทรสัตก์ับผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์จะตอ้งกระทาํภายใต้

เงื่อนไขท่ีมีความเป็นธรรมและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้กาํหนดตามกฎหมาย

หลกัทรพัย ์

• นอกจากนี ้กองทรสัตจ์ะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับธุรกรรมท่ีทาํกับผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย์

ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกองทรสัตท่ี์

ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีและในรายงานประจาํปีของกองทรสัตด์ว้ย  

การกู้ยืมเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินรวม จาํนวน 250 ลา้นบาท เพ่ือใชส้นบัสนนุ

การลงทนุในทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์โดยมีขอ้กาํหนดและเงื่อนไขท่ีสาํคญั ดงัต่อไปนี ้
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วงเงนิกู้ วงเงินกูแ้ละสินเชื่อทัง้หมด จาํนวนไม่เกิน 260 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

วงเงินกูท่ี้ 1: วงเงินกูร้ะยะยาว จาํนวน 210 ลา้นบาท 

วงเงินกูท่ี้ 2: วงเงินกูร้ะยะสัน้โดยออกตั๋วสญัญาใชเ้งินเป็นหลกัฐาน จาํนวน 40 ลา้นบาท 

วงเงินกูท่ี้ 3: วงเงินสินเชื่อหนงัสือคํา้ประกนั จาํนวน 10 ลา้นบาท 

วัตถุประสงคใ์นการกู ้ วงเงินกูท่ี้ 1: เพ่ือใชส้าํหรบัการลงทนุในทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

วงเงินกูท่ี้ 2: เพ่ือใชส้นบัสนนุและเป็นเงินทนุหมนุเวียนสาํหรบัการดาํเนินกิจการ  

วงเงินกูท่ี้ 3: เพ่ือใชค้ ํา้ประกนัค่าสาธารณปูโภค 

อัตราดอกเบีย้ วงเงินกู้ท่ี 1 และ วงเงินกู้ท่ี 2 : อัตราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) ปรับลบดว้ย

อตัราตามท่ีระบุในสญัญาเงินกู ้ โดยอตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) คือ อตัรา

ดอกเบีย้สาํหรบัเงินกูข้องลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดี  

การชาํระดอกเบีย้ ชาํระดอกเบีย้เป็นรายเดือน 

ระยะเวลาเงนิกู ้ วงเงินกูท่ี้ 1: มีระยะเวลาประมาณ 10 ปี 

วงเงินกูท่ี้ 2: มีระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน โดยพิจารณาทบทวนหรือต่อระยะเวลาเมื่อครบ

กาํหนดตั๋วสญัญาแต่ละฉบบั 

การชาํระเงนิตน้ วงเงินกูท่ี้ 1: ทยอยชําระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส และชําระคืนเงินต้นทั้งหมดภายใน  

ไตรมาสท่ี 3 ปี 2572  

วงเงินกูท่ี้ 2: ชาํระคืนเงินตน้ไม่เกิน 180 วนั นบัตัง้แต่ออกตั๋วสญัญาใชเ้งินแต่ละฉบบั 

หลักประกันการกู้ยืม 1) จาํนองกรรมสิทธิ์หอ้งชดุเพ่ือการพาณิชยโ์ครงการโนเบิล โซโล  

2) การโอนสิทธิท่ีจะถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร และการโอนสิทธิรับเงินภายใต้

สัญญาเช่าแบบมีเงื่อนไขของผู้เช่าพืน้ท่ีท่ีมีระยะเวลาของสัญญาเช่ามากกว่า 3 ปี 

(เฉพาะโครงการโนเบิล โซโล และโครงการพอรโ์ต ้ชิโน่) 

3) การโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัยแบบมีเงื่อนไข และสลักหลังให้ผู้ให้กู้เป็นผู้รับ

ผลประโยชนแ์ละผูเ้อาประกันภยัร่วม (เฉพาะโครงการโนเบิล โซโล และโครงการ พอร์

โต ้ชิโน่) 

ข้อปฏิบัติทางการเงนิ 1) ผู้กู้จะต้องดํารงอัตราส่วนการก่อหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี ้ยต่อมูลค่าทรัพย์สินรวม 

(Interest Bearing Debt to Total Asset Ratio) ใหไ้ม่เกินรอ้ยละ 20  

2) ผู้กู้จะต้องดาํรงอัตราส่วนการก่อหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อมูลค่าทรัพย์สินท่ีเป็น

หลกัประกนั (Interest Bearing Debt-to-Total Secured Assets Ratio) ใหไ้ม่เกินรอ้ยละ 30 

3) ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราส่วนการก่อหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ EBITDA (Interest Bearing 

Debt to EBITDA Ratio) ใหไ้ม่เกิน 5.5 เท่า 

ทั้งนี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีอัตราส่วนการกูย้ืมเงิน เท่ากับรอ้ยละ 7.17 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวม 

และสามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินและขอ้ปฏิบตัิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเงินกูไ้ดอ้ย่างครบถว้น 
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3. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนข์องอสังหาริมทรัพยท์ีล่งทุน 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP: Gross 

Domestic Product) ขยายตวัรอ้ยละ 1.9 ปรบัตวัดีขึน้เมื่อเทียบกบัการลดลงรอ้ยละ 0.2 ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 เป็น

ผลจากความตอ้งการสินคา้และบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับตัวดีขึน้ โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

กลบัมาขยายตวัรอ้ยละ 0.3 ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการเพ่ือควบคมุการแพรร่ะบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐั การใช้จ่าย

ภาครฐับาลขยายตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8.1 โดยมีปัจจยัหลกัจากการขยายตวัของการโอนเพ่ือสวสัดิการทางสงัคมท่ีไม่เป็นตวั

เงินสาํหรบัสินคา้และบริการในระบบตลาด ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การส่งออกสินคา้และบริการขยายตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 21.3 อย่างไรก็ตาม การลงทุนรวมลดลงรอ้ยละ 3.4 จากการลงทุน

ภาคเอกชนท่ีปรบัลดลงรอ้ยละ 0.9 เมื่อเทียบกบัการขยายตวัในไตรมาสก่อนหนา้ 

รวมทัง้ปี 2564 เศรษฐกิจไทยขยายตวัรอ้ยละ 1.6 ปรบัตวัดีขึน้จากการลดลงรอ้ยละ 6.2 ในปี 2563 โดยมลูค่าการ

ลงทนุรวม การอปุโภคบรโิภคภาคเอกชน และการส่งออกสินคา้ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.4 รอ้ยละ 0.3 และรอ้ยละ 18.8 ตามลาํดบั 

ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2565 

(% YoY) 
2563 2564 2565 (F) 

ทัง้ปี  Q3 Q4 ทัง้ปี ทัง้ปี 

GDP (CVM) -6.2 -0.2 1.9 1.6 3.5 – 4.5 

การลงทนุรวม/1 -4.8 -0.4 -0.2 3.4 4.0 

  ภาคเอกชน -8.2 2.6 -0.9 3.2 3.8 

  ภาครฐั -5.1 -6.2 1.7 3.8 4.6 

การอปุโภคบรโิภคภาคเอกชน -1.0 -3.2 0.3 0.3 4.5 

การอปุโภคภาครฐับาล 1.4 1.5 8.1 3.2 -0.2 

มลูค่าการส่งออกสินคา้/2 -6.5 15.7 21.3 18.8 4.9 

  ปรมิาณ/2 -5.8 12.2 16.8 15.0 3.9 

มลูค่าการนาํเขา้สินคา้/2 -13.8 31.8 20.6 23.4 5.9 

  ปรมิาณ/2 -10.5 27.9 14.0 18.3 4.4 

ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

หมายเหต:ุ /1 การลงทนุรวม หมายถึง การสะสมทนุถาวรเบือ้งตน้ 

             /2 ฐานขอ้มูลดลุการชาํระเงนิของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 มีแนวโนม้ท่ีจะฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองจากฐานการขยายตวัท่ีอยู่ในเกณฑต์ํ่าในปี 2564 โดยมีแรง

ขบัเคล่ือนจาก การขยายตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศ แมจ้ะเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
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(COVID-19) สายพนัธุโ์อมิครอน แต่มีแนวโนม้ท่ีจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสขุอย่างจาํกดัในช่วงไตรมาสแรกของปี 

2565 และส่งผลใหภ้าครฐัสามารถผ่อนคลายมาตรการควบคมุการระบาดไดต้ามลาํดบั นอกจากนี ้เศรษฐกิจยงัจะไดร้บั

แรงสนบัสนุนสาํคญัจากการฟ้ืนตวัของภาคบริการโดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียวอันเน่ืองมาจากการผ่อนคลายมาตรการ

เพ่ือเปิดรบันกัท่องเท่ียวต่างชาติ และการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของการส่งออกสินคา้ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจและ

ปรมิาณการคา้โลก อย่างไรก็ดี ยงัมีขอ้จาํกดัและปัจจยัเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในปี 2565 ใหข้ยายตวั

ไดต้ ํ่ากว่าท่ีคาดไวใ้นกรณีฐาน อนัเป็นผลจากความไม่แน่นอนของสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ท่ามกลางการกลายพนัธุข์องไวรสั แรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อจากการเพ่ิมขึน้ของราคาพลงังานและราคา

สินคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลก รวมทัง้ขอ้จาํกดัจากเงื่อนไขดา้นฐานะทางการเงินของภาคครวัเรือนและธุรกิจ ความยืดเยือ้

ของปัญหาขอ้จาํกดัในห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศ และความเส่ียงจากความผนัผวนของเศรษฐกิจและ

การเงินโลกท่ามกลางแรงกดดนัของอตัราเงินเฟ้อและปัญหาความขดัแยง้ในเชิงภมูิรฐัศาสตร ์

ภาพรวมสภาวะการแข่งขัน 

ภาพรวมธุรกิจค้าปลีก  

ธุรกิจคา้ปลีกเป็นธุรกิจท่ีไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตัง้แต่ตน้ปี 2563 ต่อเน่ืองเร่ือยมาจนถึงการแพรร่ะบาดในระลอกท่ี 3 ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน และระลอกท่ี 4 

ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ของปี 2564  ซึ่งจากการแพร่ระบาดท่ีรุนแรงไดส่้งผลใหภ้าครฐัมีการประกาศใช้

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดท่ีเขม้งวด ซึ่งรวมถึงมาตรการหา้มออกนอกเคหสถาน  มาตรการจาํกัดการ

เดินทาง  รวมถึงการประกาศปิดพื้นท่ีและสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นการชั่ วคราวในหลายจังหวัดรวมถึง

กรุงเทพมหานคร ส่งผลใหธุ้รกิจคา้ปลีกส่วนใหญ่ไดร้บัผลกระทบอย่างมากและไม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดเ้ต็มรูปแบบ ซึ่ง

รวมถึงหา้งสรรพสินคา้และศูนยก์ารคา้ดว้ยเช่นกนั มีเพียงบางธุรกิจเท่านัน้ท่ีไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดบริการ เช่น ซุปเปอรม์าร์

เก็ต รา้นขายยา ธนาคาร เป็นตน้ สาํหรบัธุรกิจรา้นอาหารท่ีอยู่ในศนูยก์ารคา้ ไม่สามารถใหผู้ม้าใชบ้รกิารนั่งทานท่ีรา้นได ้

อนุญาตให้เฉพาะการนํากลับไปบริโภคท่ีอ่ืน และสามารถเปิดให้บริการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกําหนดเท่านั้น จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดท่ีรุนแรงและต่อเน่ืองมายาวนาน ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (Consumer 

Confidence Index) ในไทยปรบัตวัลดลงสู่ระดบัตํ่าสดุท่ี 39.6 ในเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นการลดลงสู่ระดบัตํ่าสดุเป็น

ครัง้แรกนบัตัง้แต่วิกฤตตม้ยาํกุง้ในปี 2540 อย่างไรก็ตามธุรกิจคา้ปลีกไดเ้ริ่มกลบัมาฟ้ืนตวัขึน้อีกครัง้ในช่วงไตรมาสท่ี 4 

ของปี 2564 จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนก์ิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจของภาครฐั ซึ่งเป็นจงัหวะเดียวกนักบัท่ี

ธุรกิจต่างๆ มีการออกแคมเปญทางการตลาดเพ่ือกระตุน้การใชจ้่ายมากขึน้ ส่งผลใหด้ชันีความเชื่อมั่นของผูบ้รโิภคปรบัตวั

เพ่ิมขึน้มาท่ีระดบั 46.2 ในเดือนธันวาคม 2564 

ทั้งนี ้แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะมีแนวโน้มดีขึน้ แต่

ผูบ้ริโภคก็ยงัคงกงัวลกับความปลอดภยัและเผชิญกบักาํลงัซือ้ท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัดี ซึ่งขอ้มลูจากศนูยว์ิจยักสิกรไทยพบว่า ดชันี

ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครวัเรือน ในเดือนธันวาคม 2564 ปรบัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีสาม อยู่ท่ีระดบั 33.9 

จาก 34.7 ในเดือนพฤศจิกายนก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนยังมีความวิตกกังวลเก่ียวกับค่าครองชีพท่ีสูงขึน้

โดยเฉพาะในส่วนของราคาอาหารและเคร่ืองดื่ม 
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ในปี 2564 ตลาดพืน้ท่ีคา้ปลีกในกรุงเทพมหานคร มีพืน้ท่ีให้เช่าในย่านศูนยก์ลางการคา้ปลีก (Central Retail 

District - CRD) อยู่ท่ีประมาณ 638,100 ตารางเมตร โดยไม่มอีปุสงคข์องพืน้ท่ีใหเ้ชา่เพ่ิมขึน้ในระหว่างปี 2564 ในส่วนของ

อตัราพืน้ท่ีว่าง มีการปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3 - 5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาด ส่งผลให ้ณ สิน้ปี 2564 อัตราการว่างของพืน้ท่ีใหเ้ช่าอยู่ท่ี

ระดบัรอ้ยละ 7.63 นอกจากนีอ้ตัราค่าเช่าพืน้ท่ีก็ปรบัตวัลดลงอยู่ท่ีระดบั 3,517 บาทต่อตารางเมตร ลดลงรอ้ยละ 10 เมื่อ

เปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2563 

ตัวชีว้ัด 1H 2564 2H 2564 

อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีโดยรวม 3,157 บาทต่อตารางเมตร 3,157 บาทต่อตารางเมตร 

อตัราพืน้ท่ีวา่ง รอ้ยละ 8.90 รอ้ยละ 7.67 

ทีม่า: บริษัท เนก็ซสั เรียลเอสเตท แอ็ดไวเซอรี ่จาํกดั 

 

 ทีม่า: บริษัท เนก็ซสั เรียลเอสเตท แอ็ดไวเซอรี ่จาํกดั 

จากขอ้มลูของศูนยว์ิจยักรุงศรี ในปี 2564 – 2566 ธุรกิจคา้ปลีกโดยภาพรวมมีแนวโนม้เติบโตเฉล่ียท่ีรอ้ยละ 1.5 

– 2.5 ต่อปี จากกาํลงัซือ้ท่ีทยอยฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามภาวะเศรษฐกิจท่ามกลางการแข่งขนัของธุรกิจท่ีมีแนวโนม้

รุนแรงขึน้จากรา้นคา้ออนไลน ์(E-Commerce) ซึ่งมีทิศทางเตบิโตรวดเรว็ นบัเป็นปัจจยัทา้ทายท่ีกดดนัอตัรากาํไรของธุรกจิ

ประเภทคา้ปลีกรูปแบบเดิม ทัง้นีแ้พลตฟอรม์ดิจิทลัถือเป็นนโยบายหลกัในการปรบัธุรกิจใหเ้ขา้กบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคใหม ่

เน่ืองจากบริษัทคา้ปลีกหลายแห่งไดใ้ชก้ลยุทธ์ทางธุรกิจแบบ O2O (Online-to-Offline) เพ่ือเชื่อมต่อผู้ใช้ออนไลน์กับ

รา้นคา้จริงซึ่งนาํไปสู่การเพ่ิมการรบัรูข้องผูซ้ือ้และสามารถแข่งขนักับธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(E-Commerce) และ

ธุรกิจรบันาํเขา้สินคา้ ซึ่งธุรกิจคา้ปลีกท่ีมีการปรบัตวัมีแนวโนม้ท่ีจะไดร้บัประโยชนจ์ากพฤติกรรมการจบัจ่ายท่ีเปล่ียนไป

ของผูบ้รโิภค  

ทีม่า: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ศูนย์วิจัยกรุงศรี, มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จาํกดั, บริษัท เน็กซัส เรียลเอสเตท 

แอ็ดไวเซอรี ่จาํกดั 

 

อัตราค่าเช่าพืน้ทีโ่ดยรวมและอัตราพืน้ทีว่่าง 
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นโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการทีล่งทุน 

ในปี 2564 ธุรกิจคา้ปลีกยงัคงประสบกับการแข่งขนัท่ีรุนแรงและทา้ทายจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการท่ีธุรกิจคา้ปลีกส่วนใหญ่ไม่สามารถดาํเนินธุรกิจไดใ้นช่วงระยะเวลาท่ี

ภาครฐัออกมาตรการล็อกดาวน ์ซึ่งรวมถึงการประกาศปิดสถานประกอบการต่าง ๆ หรือมีขอ้จาํกัดในการเปิดใหบ้ริการ 

ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกหลายรายในตลาดขาดสภาพคล่องทางการเงินและไม่สามารถเช่าพืน้ท่ีคา้ปลีกเพ่ือ

ดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้ผูใ้หเ้ช่าพืน้ท่ีจึงเสียโอกาสในการรบัรายไดค้่าเช่าจากผูเ้ช่าเหล่านี ้ อย่างไรก็ตาม กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน

ในทรพัยสิ์นทัง้หมด 4 โครงการ ในทาํเลท่ีตัง้ท่ีมีการกระจายตวัในจงัหวดัต่าง ๆ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร สมทุรสาคร และ

อุดรธานี ทาํใหเ้กิดความหลากหลายของแหล่งท่ีมาของรายได ้รวมถึงมีการกระจายความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการประกาศ

ปิดสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นการชั่วคราวในแต่ละพืน้ท่ี  ทัง้นีใ้นช่วงท่ีมีมาตรการล็อกดาวนแ์ละรา้นคา้จาํนวนมากไม่

สามารถเปิดใหบ้ริการไดต้ามปกติ กองทรสัตจ์ึงใชโ้อกาสนีใ้นการปรบัปรุงพืน้ท่ีของโครงการต่าง ๆ เพ่ือใหพ้รอ้มต่อการ

รองรบัผูม้าใชบ้ริการเมื่อสถานการณก์ลับมาเป็นปกติ และเพ่ือรกัษาความสามารถในการแข่งขนัของไลฟ์สไตลม์อลลท่ี์

กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ  

ในส่วนของการเพ่ิมขึน้ของอตัราการฉีดวคัซีน การคลายมาตรการล็อกดาวนข์องภาครฐั และมาตรการกระตุน้

เศรษฐกิจของภาครฐัท่ีจะทยอยประกาศใชอ้อกมาอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราเท่ียวดว้ยกัน 

คาดว่าจะส่งผลใหเ้ห็นถึงการแข่งขนัของตลาดธุรกิจคา้ปลีกท่ีปรบัตวัดีขึน้ในอนาคต  
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4. ปัจจัยความเสี่ยง 

 

บริษัทฯ ไดด้าํเนินการศึกษาขอ้มลูและรายละเอียดของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน โดยการตรวจสอบขอ้มลู

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รายงานของบรษิัทผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น และรายงานทางวิศวกรรมของทรพัยสิ์น นอกจากนี ้ยงัมีการ

พิจารณาถึงปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น การคาดการณเ์ก่ียวกับผลประกอบการ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของรฐั ซึ่งอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงต่อการประกอบธุรกิจ การดาํเนินงาน ฐานะทางการเงินและผล

การดาํเนินงาน ความดาํรงอยู่ของกองทรสัต ์หรือต่อการลงทนุของผูล้งทนุอย่างมีนยัสาํคญั  

สาํหรบัการบริหารจดัการกองทรสัตใ์นรอบปี 2564 บริษัทฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความเห็นว่า มีปัจจยั

ความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อกองทรสัต ์ซึ่งผูล้งทนุควรพิจารณา ดงัต่อไปนี ้

 

ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวกับกองทรัสตห์รือการดาํเนินงานของกองทรัสต ์

1. ความเสี่ยงจากการที่ผลการดําเนินงานและผลประกอบการของกองทรัสตข์ึ้นอยู่กับความสามารถของ

ผู้จัดการกองทรัสตแ์ละผู้บริหารอสังหาริมทรัพยใ์นการจัดการและจัดหาประโยชนจ์ากทรัพยส์ินหลักของ

กองทรัสต ์

การบริหารจัดการกองทรัสตใ์ห้มีประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายย่อมตอ้งอาศัยความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ ์และความชาํนาญของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นสาํคญั 

ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะเป็นผู้กาํหนดนโยบายและกลยุทธ์ในภาพรวมเพ่ือบริหารจัดการกองทรัสต ์และจัดหา

ประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์น

ฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพยไ์ดว้่าจา้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์(บุคคลภายนอก) จาํนวน 4 ราย เพ่ือบริหารจัดการ

ทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตต์ามนโยบายและกลยุทธท่ี์ผูจ้ดัการกองทรสัตก์าํหนด โดยการเขา้ทาํสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหาร

อสังหาริมทรัพย์กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) แต่ละราย ได้แก่ (1) อุดรพลาซ่า เป็นผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพยโ์ครงการ ยูดี ทาวน์ (2) เชษฐโชติ เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการ 72 คอรท์ยารด์ (3) ดีแลนด ์ 

เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ และ (4) โนเบิล เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการ โนเบิล โซโล 

ในการทาํหนา้ท่ีบรหิารจดัการทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตต์ามธุรกิจปกติ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะตอ้งปฏิบตัิ

หนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายภายใตก้ารควบคุมดูแลของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดแ้ก่ การหาผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายใหม่หรือการต่อ

อายุสญัญาเช่าพืน้ท่ีและสญัญาบริการกบัผูเ้ช่าพืน้ท่ีและผูร้บับริการปัจจุบนั การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการ

ขาย การจดัใหม้ีการบาํรุงรกัษาหรือพฒันาทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดีและเหมาะแก่การจดัหา

ประโยชน ์ทัง้นี ้หากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถจดัการตามนโยบายและกลยุทธข์องผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด้

อย่างเหมาะสม หรือหากมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยห์รือบุคลากรสาํคัญของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ 

อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าของทรพัยสิ์นหลกั และ/หรือ รายไดค้่าเช่าท่ีกองทรสัตค์วรจะไดร้บั ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหก้ับผูถื้อหน่วยทรสัต ์ตลอดจนการชาํระคืนหนีท่ี้ถึง

กาํหนดชาํระของกองทรสัต ์

อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ ไดก้าํหนดมาตรการในการดาํเนินการเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัให้

มีการพิจารณาผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยแ์ต่ละราย เป็นประจาํทุกปี ตลอดระยะเวลาการจา้งบรหิาร 
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และมีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์โดยสมํ่าเสมอ  

เพ่ือสรา้งความมั่นใจแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตว์่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ไดท้าํหนา้ท่ีบรหิารทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตอ์ย่างมี

ประสิทธิภาพ และหากเกิดกรณีท่ีตอ้งแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพยร์ายอ่ืนแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพยร์ายเดิม 

ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะจัดใหม้ีการพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่ใหเ้หมาะสมกับการ

บรหิารทรพัยสิ์นนัน้ ๆ ก่อนการแต่งตัง้ 

2. ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชนท์ีอ่าจเกิดขึน้ระหว่างกองทรัสตแ์ละเจ้าของอสังหาริมทรัพย ์

1) ความขัดแย้งทางผลประโยชนท์ีเ่กดิจากการทีเ่จ้าของอสังหาริมทรัพย ์เช่าพืน้ทีบ่างส่วนของทรัพยส์ิน

หลักทีก่องทรัสตเ์ข้าลงทุนกลับไปบริหาร 

จากขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 อุดรพลาซ่า ได้ดาํเนินการเช่าพืน้ท่ีบางส่วนในโครงการ ยูดี ทาวน์  

ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 56 ของพืน้ท่ีเช่าในโครงการเม็มเบอรช์ิปไดด้าํเนินการเช่าพืน้ท่ีบางส่วนในโครงการ 72 

คอรท์ยารด์ ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 61 ของโครงการ และดีแลนด ์ไดด้าํเนินการเช่าพืน้ท่ีบางส่วนในโครงการ 

พอรโ์ต ้ชิโน่ ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 33 ของพืน้ท่ีเช่าในโครงการ จากกองทรสัต ์ซึ่งอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชนร์ะหว่างเจา้ของอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัตไ์ด ้โดยเฉพาะในกรณีท่ีเจา้ของอสงัหาริมทรพัย ์หรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกันของเจา้ของอสงัหาริมทรพัยร์บัหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์เน่ืองจากเจา้ของอสงัหาริมทรพัยอ์าจมี

แรงจูงใจในการเสนอพืน้ท่ีท่ีตนเองเช่ากลับจากกองทรัสต ์ให้กับผู้ตอ้งการเช่าพืน้ท่ีมากกว่าการนํา เสนอพืน้ที่ของ

กองทรัสต ์ที่ว่างอยู่ ซึ่งอาจมีผลให้กองทรัสต ์เสียโอกาสและประโยชน์ จากการตัดสินใจของผูต้อ้งการเช่าพืน้ท่ี 

รวมทัง้อาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ 

อย่างไรก็ตาม พืน้ท่ีของโครงการ ยดูี ทาวน ์และโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ในส่วนท่ีเจา้ของอสงัหารมิทรพัยเ์ชา่กลบัไป

บรหิารนัน้ เป็นการใหเ้ช่าพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นรา้นคา้ขนาดเล็ก (ประมาณไม่เกิน 10 ตารางเมตร) หรือเป็นพืน้ท่ีท่ีมีสญัญา

เช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) หรือเป็นพื้นท่ีท่ีดําเนินการหารายได้หรือให้เช่าเป็นรายวัน เช่น ลานกิจกรรมเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย รา้นอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นตน้ เน่ืองจากลักษณะพืน้ท่ีในบริเวณดังกล่าวมี

ลักษณะการเปล่ียนแปลงของสัญญาเช่าอย่างรวดเร็ว และเป็นพืน้ท่ีท่ีใช้สาํหรับจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ หรือ 

กิจกรรมส่งเสริมการขายอยู่อย่างสมํ่าเสมอ ดงันัน้ เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการการเช่าโดยผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีประสิทธิภาพ 

ไม่ซบัซอ้น ไม่ล่าชา้จนอาจเกิดการสญูเสียและการบรหิารจดัการใหท้นักาํหนดระยะเวลาเพ่ือไม่ใหก้องทรสัตส์ญูเสียรายได้

จากบริเวณดังกล่าว และเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ บริษัทฯ จึงเห็นว่า การให้เจ้าของ

อสังหาริมทรัพยเ์ช่าทรัพยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ข้าลงทุนกลับไปเพ่ือนาํไปบริหารจัดการเอง จะสรา้งระบบการดาํเนินงานท่ี

ราบร่ืน และก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีมคีวามแน่นอนและสมํ่าเสมอใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตไ์ดเ้ป็นอย่างดี และ

ยังทําให้การบริหารพื ้นท่ีดังกล่าวมีความคล่องตัวมากขึ ้น ในขณะท่ีพื ้นท่ีของโครงการพอร์โต้ ชิโน่ นั้น เจ้าของ

อสงัหาริมทรพัยเ์ช่าพืน้ท่ีกลบัไปเพ่ือประกอบธุรกิจรา้นอาหาร เคร่ืองดื่ม และสถานบนัเทิงตามท่ีเจา้ของอสงัหาริมทรพัย์

ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนท่ีกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุ 

นอกจากนี ้เพ่ือป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ท่ีอาจเกิดขึน้จากการใหเ้จา้ของ

อสังหาริมทรัพยเ์ช่าพืน้ท่ีบางส่วนกลับไปบริหาร กองทรัสต์ไดร้ับขอ้ตกลงกระทาํการจากเจ้าของอสังหาริมทรัพยท่ี์

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกทัง้ 3 รายโดยกาํหนดใหล้กัษณะของการท่ีเจา้ของอสงัหาริมทรพัยจ์ะนาํพืน้ท่ีออกใหเ้ช่าช่วง

ต่อไปไดจ้ะตอ้งเป็นการใหเ้ช่าช่วงในลักษณะท่ีไดด้าํเนินการอยู่ก่อนหรือในวันท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัท่ี
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กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกเท่านั้น รวมถึงในกรณีท่ีหากเจา้ของอสังหาริมทรพัย ์ในฐานะผูเ้ช่าทรพัยสิ์นจากกองทรสัต ์ 

จะนาํพืน้ท่ีดงักล่าวออกใหบุ้คคลภายนอกเช่าในลักษณะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุขา้งตน้ จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจาก

ผู้จัดการกองทรัสต์ และการให้เช่าช่วงนั้นต้องไม่เป็นการให้เช่าช่วงแก่ผู้เช่าพืน้ท่ีท่ีประกอบธุรกิจต้องห้ามภายใต้

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกองทรสัตส์งวนสิทธิท่ีจะหา้มมิใหผู้เ้ช่านาํทรพัยสิ์นท่ีเช่าออกใหบ้คุคลภายนอกเช่าช่วงพืน้ท่ี

ดังกล่าว ในกรณีท่ีกองทรสัตเ์ห็นว่าการใหเ้ช่าช่วงดงักล่าวจะกระทบ ขัดแยง้ หรือเป็นการทาํธุรกิจแข่งขนักับการจดัหา

ประโยชนข์องกองทรสัตใ์นทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครัง้แรก 

2) ความขัดแย้งทางผลประโยชนท์ี่เกิดจากโครงการเพิ่มเติม ซึ่งดําเนินการโดยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์(บุคคลภายนอก) 

เน่ืองจากอุดรพลาซ่าหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของอุดรพลาซ่าไดล้งทุนในโครงการศูนยป์ระชมุ (Exhibition Hall) 

โดยมีพืน้ท่ีใหเ้ช่ารา้นคา้ทั้งหมดประมาณ 800 ตารางเมตร ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดินฝ่ังตรงขา้มกับทรพัยสิ์นหลักของกองทรสัต ์

และดีแลนดไ์ดล้งทนุในโครงการ พอรโ์ตโ้ก ซึ่งเป็นศนูยร์วมรา้นคา้และรา้นอาหารสาํหรบัเป็นท่ีพกัทาง (Rest Areas) ใหก้บั

ผูส้ญัจร เพ่ือเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรี หวัหิน เป็นตน้ โดยมีขนาดพืน้ท่ี 3,000 ตารางเมตร โดยมี

ระยะทางห่างจากโครงการพอรโ์ต ้ชิโน่ ประมาณ 15 กิโลเมตร จึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักองทรสัต์

ได ้ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินธุรกิจท่ีอาจมีลักษณะใกลเ้คียงกับกองทรสัตใ์นการใหเ้ช่าพืน้ท่ีแก่ผูป้ระกอบการในลักษณะ

รา้นคา้ รวมถงึการจดัหาผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายใหม่ 

ทั้งนี ้ อุดรพลาซ่าไดช้ีแ้จงต่อผู้จัดการกองทรัสตถ์ึงวัตถุประสงคข์องโครงการศูนยป์ระชุม (Exhibition Hall)  

ว่ามีฐานลูกค้าผู้ใช้บริการแตกต่างจากโครงการศูนยก์ารคา้ประเภทคอมมูนิตีม้อลล์ (Community Mall) และเป็นผู้

ประกอบธุรกิจรา้นอาหารและรา้นกาแฟ โดยวัตถุประสงคข์องการจดัใหม้ีรา้นคา้ดงักล่าว เพ่ืออาํนวยความสะดวกต่อผู้

ท่ีมารว่มงานในศนูยป์ระชมุเท่านัน้ ในขณะท่ีดีแลนด ์ชีแ้จงว่า โครงการดงักล่าวมีขนาดเล็กกว่า โครงการพอรโ์ต ้ชิโน่ มาก 

อีกทัง้กลุ่มลกูคา้ ก็มีความแตกต่างกนั เพราะจะเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีแวะเติมนํา้มนัและหาท่ีพกัระหว่างเดินทาง อย่างไร

ก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้ระหนกัถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ จึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการกาํกบัดูแล

การบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องอดุรพลาซ่าและดีแลนด ์เพ่ือป้องกนัปัญหาดงักล่าวท่ีอาจเกิดขึน้ โดยมีการกาํหนดใหต้ลอด

ระยะเวลาท่ีอุดรพลาซ่าและดีแลนด์ ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์อุดรพลาซ่า ดีแลนด์        

และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของอุดรพลาซ่า และ/หรือ ดีแลนด ์จะไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับธุรกิจของกองทรสัต ์ 

หากอุดรพลาซ่า ดีแลนด ์และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของอุดรพลาซ่า และ/หรือ ดีแลนด ์ประสงคจ์ะจาํหน่าย จ่าย โอน 

หรือใหเ้ช่าโครงการเพ่ิมเติมแก่บุคคลใด ซึ่งมิใช่เป็นการใหเ้ช่าพืน้ท่ีแก่ลกูคา้ทั่วไปตามปกติในทางการคา้ อุดรพลาซ่าและ        

ดีแลนดต์อ้งแจง้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตร์บัทราบ และใหสิ้ทธิกองทรสัตใ์นการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการ

ลงทนุในโครงการเพ่ิมเติมดงักล่าว  

3. ความเสี่ยงจากการที่รายได้ของกองทรัสตข์ึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้เช่าพืน้ที่และการตัดสินใจต่อ

อายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการเม่ือสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่าพืน้ทีส่ิน้สุดลง 

เน่ืองจากทรพัยสิ์นหลักท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกเป็นทรพัยสิ์นในกลุ่มธุรกิจศูนยก์ารคา้ ประเภทคอมมนิูตี ้

มอลล ์(Community Mall) และศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์(Lifestyle Mall) รายไดห้ลกัของกองทรสัตจ์ึงมีท่ีมาจากรายไดค้่าเช่า

และรายไดค้่าบรกิารท่ีไดร้บัจากผูเ้ช่าพืน้ท่ีในทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกทัง้ 3 โครงการไดแ้ก่ โครงการ ยดูี 

ทาวน ์โครงการ 72 คอรท์ยารด์ และโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ซึ่งเป็นผูเ้ช่าในกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกเป็นหลกั จึงทาํใหก้องทรสัตต์ก
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อยู่ภายใตปั้จจยัความเส่ียงทั่วไปท่ีเก่ียวกบัการลงทุนในกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกดงักล่าว ดงันัน้ หากผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายสาํคญัรายใด

รายหน่ึงหรือหลายราย หรือผูเ้ช่าพืน้ท่ีจาํนวนมากในขณะใดขณะหน่ึง มีฐานะทางการเงินท่ีดอ้ยลง อาจทาํใหผู้เ้ช่าพืน้ท่ี

ชําระเงินล่าช้า หรือเกิดการผิดนัดชําระเงินของผู้เช่าพืน้ท่ี และทาํให้ผู้เช่าพืน้ท่ีไม่สามารถชําระหนี้ได้ นอกจากนี้  

อาจปรากฏกรณีท่ีผูเ้ช่าพืน้ท่ีอาจไม่ต่ออายุสญัญาเช่า และ/หรือ สญัญาบริการ หรืออาจขอต่ออายุสญัญาเช่า และ/หรือ 

สญัญาบรกิารดว้ยเงื่อนไขท่ีเป็นประโยชนแ์ก่กองทรสัตน์อ้ยกว่าเงื่อนไขในสญัญาเช่า และ/หรือ สญัญาบรกิารฉบบัปัจจบุนั 

ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลอัตราการเช่าพื ้นท่ีโดยเฉล่ียในรอบปี 2564 ท่ีผ่านมา  

ของโครงการ ยูดี ทาวน ์โครงการ 72 คอรท์ยารด์ และโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเท่ากับรอ้ยละ 100 

ทกุโครงการ  

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการในการดาํเนินการเพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าวข้างตน้โดยกําหนดให้  

อุดรพลาซ่า และดีแลนด ์ตกลงว่าหากพืน้ท่ีส่วนใดท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน ์และโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ 

(แลว้แต่กรณี) ไม่มีผูเ้ช่าพืน้ท่ี ณ วันท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน หรือว่างลงภายในระยะเวลา 5 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุน อุดรพลาซ่า ดีแลนด ์และ/หรือ บุคคลท่ีอุดรพลาซ่า และ/หรือ ดีแลนดก์าํหนด ตกลงจะเช่าพืน้ท่ีดังกล่าวจาก

กองทรสัตใ์นอตัราค่าเช่าท่ีกาํหนด รวมถึงชาํระค่านํา้ ค่าไฟ ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และ/หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพืน้ท่ีในโครงการส่วนท่ียงัไม่มีผูเ้ช่าดงักล่าวดว้ย 

4. ความเสี่ยงจากการปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพยใ์นส่วนทีเ่ป็นสาระสาํคัญ 

โครงการ ยดู ีทาวน ์โครงการ 72 คอรท์ยารด์ และโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ

ครัง้แรก มีการเปิดดาํเนินการตัง้แต่ปี 2552 ปี 2558 และปี 2555 ตามลาํดบั โดยในปัจจุบนัทรพัยสิ์นอยู่ในสภาพท่ีดีและ 

ท่ีผ่านมาได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม (Minor Renovation) อย่างต่อเน่ือง ตามความจาํเป็นและเหมาะสมแก่การใช้

ประโยชน ์ซึ่งการปรบัปรุงซ่อมแซมดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ

ครัง้แรก อย่างไรก็ดี ในอนาคตกองทรสัตอ์าจตอ้งพิจารณาดาํเนินการปรบัปรุงหรือซ่อมแซม ตลอดจนเปล่ียนแปลงงาน

ระบบของทรัพยสิ์นหลักท่ีกองทรัสตเ์ข้าลงทุนครั้งแรก ในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคัญ (Major Renovation) ซึ่งรวมถึงการ

เปล่ียนแปลงรูปลกัษณภ์ายในทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรก ตลอดจนการเปล่ียนแปลงงานระบบท่ีสาํคัญ 

เพ่ือใหท้รพัยสิ์นหลกัดงักล่าวมีความทนัสมยัและเหมาะสมแก่การใชป้ระโยชนข์องลกูคา้ในโครงการ รวมถึงเพ่ือดงึดดูใหม้ี

ผูเ้ช่าพืน้ท่ีของทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกดงักล่าวมากยิ่งขึน้ ซึ่งการปรบัปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ดงักล่าว

อาจตอ้งปิดพืน้ท่ีบางส่วนของทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกเป็นการชั่วคราว อนัอาจส่งผลกระทบต่อการใช้

ประโยชนท์รพัยสิ์นหลักท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรก หรือเป็นสาเหตุใหผู้เ้ช่าพืน้ท่ีบอกเลิกสัญญาเช่า หรือไม่ต่ออายุ

สัญญาเช่าได้ ดังนั้น หากทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรกจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่  

อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทรสัตไ์ด ้ทัง้นี ้การปรบัปรุง

หรือซ่อมแซมในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัของทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกอาจเกิดขึน้ในกรณี เช่น ทรพัยสิ์นมี

ความทรุดโทรมจนไม่สามารถทาํการแข่งขนักบัศนูยก์ารคา้อ่ืน รูปแบบของอาคารลา้สมยั และรูปลกัษณอ์าคารตอ้งทาํการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเจรญิเติบโตของค่าเช่า เป็นตน้ 

ทั้งนี ้ในการปรบัปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยจ์ะพิจารณาแผนงานทุกปี และส่งใหผู้จ้ดัการ

กองทรัสตแ์ละทรัสตีเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบตามลาํดับ ซึ่งการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่อาจพิจารณาวางแผนการ
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ปรบัปรุงโดยดาํเนินการปิดปรบัปรุงพืน้ท่ีทีละส่วน เพ่ือลดผลกระทบในการจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัต์

เขา้ลงทุนครัง้แรกใหน้อ้ยท่ีสุด และทาํใหย้ังสามารถใชพื้น้ท่ีโดยรอบของพืน้ท่ีท่ีอยู่ระหว่างการซ่อมแซมหรือปรบัปรุงได ้ 

นอกจากนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตอ์าจพิจารณาประมาณการและจัดทาํแผนการทยอยสาํรองค่าซ่อมแซมและค่าปรบัปรุง

ภาพลักษณ์ตามระยะเวลาเพ่ือให้ทรัพยสิ์นหลักท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกอยู่ในสภาพท่ีดีและเหมาะสมแก่การใช้

ประโยชน ์อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจมีความเส่ียงท่ีเงินสาํรองสาํหรบัการปรบัปรุงซ่อมแซมทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าวตามท่ี

ไดป้ระมาณการไวอ้าจไม่เพียงพอต่อค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม การปรบัปรุงสภาพทรพัยสิ์น หรือการปรบัปรุงภาพลกัษณ ์

เพ่ือรกัษาความสามารถในการแข่งขนั ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณด์งักล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาํเนินงาน 

ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และผูจ้ัดการ

กองทรัสต์อาจมีความจําเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมอ่ืน เพ่ือใช้ปรับปรุงสภาพทรัพย์สินหรือเพ่ือปรับปรุง

ภาพลกัษณ ์เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

5. ความเสี่ยงจากการทีก่องทรัสตไ์ม่สามารถใช้ประโยชนจ์ากทรัพยส์ินหลัก เน่ืองจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม

สัญญาทีเ่กี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริหารอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์

ในการลงทนุและบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ทาํสญัญาซือ้ขาย สญัญาเช่า สญัญาเช่า

ช่วง และสัญญาตกลงกระทาํการ (แล้วแต่กรณี) เพ่ือการลงทุนในทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนกับเจ้าของ

อสงัหารมิทรพัย ์และ/หรือ สญัญาต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุและการบรหิารของกองทรสัต ์เพ่ือประโยชนใ์นการจดัหา

ประโยชนข์องกองทรสัต ์และผกูพนัใหคู้่สญัญาปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดในสญัญา 

อย่างไรก็ดี ถึงแมจ้ะมีขอ้กาํหนดในสญัญาขา้งตน้ คู่สญัญาอาจปฏิบตัิผิดสญัญาหรือเกิดเหตกุารณใ์ด ๆ อนัเป็น

เหตแุห่งการเลิกหรือผิดสญัญาได ้ในกรณีดงักล่าว แมก้องทรสัตม์ีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญา เรียกค่าเสียหาย ตลอดจนเรียก

ค่าขาดประโยชนใ์ด ๆ ก็ตาม แต่เหตุผิดสัญญาของคู่สัญญาดังกล่าวอาจทาํใหก้องทรัสตไ์ม่ไดร้บัผลประโยชนห์รือไม่

สามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสญัญาดงักล่าวได ้เช่น ไม่สามารถบงัคบัใหคู้่สญัญาตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด

ของสัญญา หรือคู่สัญญาไม่ชาํระค่าเสียหายตามท่ีกองทรสัตเ์รียกรอ้ง ดังนั้น กองทรสัตจ์ึงอาจตอ้งเขา้สู่กระบวนการ

ยุติธรรมโดยการใช้สิทธิฟ้องรอ้งต่อศาล ซึ่งการดาํเนินการดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสตไ์ม่สามารถคาดการณ์ไดถ้ึง

ระยะเวลาในการดาํเนินการจนกว่าจะเสร็จสิน้กระบวนการ และจาํนวนเงินท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัชดเชยเยียวยาต่อความ

เสียหายต่าง ๆ นอกจากนี ้ผลแห่งคดียงัขึน้อยู่กบัคาํพิพากษาของศาล และถึงแมศ้าลจะมีคาํพิพากษาใหก้องทรสัตช์นะคด ี

กองทรสัตอ์าจประสบความยุ่งยากในการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามคาํพิพากษาของศาล ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ึงมีความเส่ียงท่ีจะ

ไม่ไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนตามจาํนวนหรือภายในระยะเวลาท่ีคาดการณไ์ว ้

6. ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึน้อันเป็นผลจากการทีก่องทรัสตก์ู้ยืมเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีหนีจ้ากเงินกูย้ืมระยะยาวประมาณ 199.76 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงินประมาณ 40 ลา้นบาท และวงเงินสินเชื่อคํา้ประกนั (Bank Guarantee) จาํนวนรวมไม่เกิน 10 ลา้น

บาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในการบริหารและการดาํเนินงานของกองทรสัต ์การซ่อมบาํรุงและปรบัปรุงทรพัยสิ์นท่ี

กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ รวมทัง้เพ่ือใชค้ ํา้ประกนัการใชส้าธารณปูโภคของทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ละเป็นหลกัประกนัเพ่ือการ

ไดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งสิทธิในคาํมั่นหรือสิทธิในการเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นเพ่ิมเติมในอนาคต ซึ่งรวมทัง้สิน้ไม่เกินรอ้ยละ 35 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์ 
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ดังนั้น กองทรัสตอ์าจมีความเส่ียงจากการกูย้ืมเงินดังกล่าวจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ และอัตรา

ดอกเบีย้ เน่ืองจากอัตราดอกเบีย้ลอยตัวตามสัญญาเงินกูอ้าจมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างอายุของสัญญาเงินกูซ้ึ่งจะ

ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทรสัตท์าํใหก้องทรสัตม์ีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชาํระดอกเบีย้และเงินตน้ 

และอาจจะกระทบตอ่ความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต ์นอกจากนี ้ในกรณี

ท่ีกองทรัสตไ์ม่สามารถชาํระดอกเบีย้ และ/หรือ เงินตน้ตามท่ีกาํหนดในสัญญากูย้ืมเงิน หรือเกิดเหตุผิดสัญญาอ่ืน ๆ 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้อาจส่งผลใหผู้ใ้หกู้อ้าจดาํเนินการทางกฎหมายกับกองทรสัตห์รือใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามสัญญา อัน

เน่ืองมาจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญากูย้ืมเงิน รวมถึงการบงัคบัจาํนองในทรพัยสิ์นของกองทรสัตท่ี์นาํไปเป็นหลกัประกนั

เงินกู ้ 

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว และไดบ้ริหารจดัการกองทรสัตโ์ดยจะมีมาตรการในการ

ติดตามผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบีย้อย่างสมํ่าเสมอ 

นอกจากนี ้ผู้จัดการกองทรัสตอ์าจพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าว เช่น บริการธุรกรรม

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) หรือการดาํเนินการใด ๆ กบัเจา้หนี ้เช่น การขอขยายระยะเวลาการชาํระ

หนี ้การขอผ่อนผนัเงื่อนไขท่ีเป็นอปุสรรคต่อการบริหารจดัการกองทรสัต ์เป็นตน้ โดยกองทรสัตจ์ะดาํเนินการดงักล่าวโดย

คาํนึงถึงกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั 

7. ความเสี่ยงทีเ่กิดจากภาวะการแข่งขันทีสู่งขึน้และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผู้บริโภค 

ผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์อาจไดร้บัผลกระทบจากการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ ทัง้จากผูป้ระกอบการรายเดิมและราย

ใหม่ท่ีเปิดและปรบัปรุงศูนยก์ารคา้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการปรบัเปล่ียนวิถีการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจบุนัประกอบ

กับความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ทาํใหเ้กิดความทา้ทายจากการเติบโตของตลาดสินคา้ออนไลน ์(Online Shopping) ท่ี

สามารถตอบสนองวิถีการดาํเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ มีจุดเด่นดว้ยกลยุทธ์ราคา ความหลากหลายของสินคา้และความ

สะดวก ทาํใหผู้ป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีก ซึ่งถือเป็นผูเ้ช่าพืน้ท่ีหลักของโครงการ ยูดี ทาวนแ์ละโครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ รวมถึง

ผูป้ระกอบการศนูยก์ารคา้ตอ้งปรบัตวัและปรบัเปล่ียนแผนกลยทุธใ์หท้นัต่อสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ  

ดังนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพยจ์ะร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์(บุคคลภายนอก) ในการ

ดาํเนินการท่ีจาํเป็น ภายใตข้อบเขตอาํนาจและความรบัผิดชอบของบริษัทฯ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์สัญญา

แต่งตัง้ผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละสัญญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์และสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารกาํกับดแูลของทรสัตี ในการดาํเนินการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัใหแ้ก่ทรพัยสิ์นหลักท่ี

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของศนูยก์ารคา้ โดยมุ่งเนน้การพฒันาและปรบัปรุงอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าว 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์น การใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ีและการรกัษาภาพลกัษณท่ี์ดีและความ

ทันสมัย และจะร่วมกันวางแผนกลยุทธ์และมาตรการเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงศูนยก์ารคา้ให้มีความแตกต่างและเป็นท่ี

ยอมรบั รวมถึงแนวคิดใหม ่ๆ  ใหส้อดคลอ้งกบัวิถีการดาํเนินชีวิตของผูบ้รโิภคและเพ่ือใหเ้กิดเป็นประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ 

 

ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวกับทรัพยส์ินหลักของกองทรัสต ์

1. ความเสี่ยงจากการทีก่องทรัสตล์งทุนในโครงการ ยูดี ทาวน ์

1) ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสตล์งทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงในโครงการ ยูดี ทาวน์  

ซึ่งสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอาจถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลงก่อนครบกาํหนดระยะเวลา  

ซึ่งทาํให้กองทรัสตเ์สียสิทธิในการใช้ทรัพยส์ินทีเ่ช่า และ/หรือ ทรัพยส์ินทีเ่ช่าช่วง 
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โครงการ ยดูี ทาวน ์ตัง้อยูบ่นท่ีดินของการรถไฟฯ ซึ่งอดุรพลาซา่มีสิทธิการเช่า กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าและ

สัญญาเช่าช่วงจากอุดรพลาซ่าเพ่ือใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์นท่ีเช่าและทรพัยสิ์นท่ีเช่าช่วงตามวตัถุประสงคก์ารลงทุนของ

กองทรสัต ์โดยมีรายละเอียดการเขา้ลงทนุปรากฏตามแผนภาพดา้นล่างนี ้

 

ทั้งนี ้แมว้่าในการลงทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงของกองทรสัตต์ามสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน สัญญาเช่า

อาคาร สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน (ส่วนต่อขยาย) และสญัญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคาร (ส่วนต่อขยาย) จะเป็นไปอย่างถูกตอ้ง 

และ/หรือ จะไดม้ีการจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ แต่กองทรสัตย์งัมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจาก

สิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงตามสญัญาดงักล่าวอาจถูกยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการเช่าหรือ

ระยะเวลาการเช่าช่วงท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งจะส่งผลให้กองทรัสตไ์ม่อาจใช้ และ/หรือ ไดร้ับประโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีเช่าหรือ

ทรพัยสิ์นท่ีเช่าช่วงได ้อนัจะส่งผลกระทบต่อการจดัหาประโยชนแ์ละรายไดข้องกองทรสัต ์

สาํหรบักรณีของสิทธิการเช่าอาคารท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน เงื่อนไขหรือสาเหตท่ีุจะทาํใหอุ้ดรพลาซ่า ในฐานะผูใ้ห้

เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญากบักองทรสัตใ์นฐานะผูเ้ช่าก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการเช่าได ้คือในกรณีท่ีกองทรสัต ์ในฐานะ

ผู้เช่าผิดสัญญา เช่น ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีต่าง ๆ ของผู้เช่าตามท่ีกาํหนดไว้ในสัญญาเช่าอาคาร เช่น หน้าท่ีในการใช้

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า รวมถึงหนา้ท่ีในการชาํระค่าเช่า และกองทรสัตม์ิไดแ้กไ้ขเยียวยาการผิดสญัญาดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนด นอกจากนี ้อาจเกิดกรณีท่ีสญัญาสิน้สดุลงเน่ืองจากเหตสุดุวิสยั อย่างไรก็ดี สาํหรบักรณีของหนา้ท่ีในการชาํระค่า

เช่า เน่ืองจากตามขอ้กาํหนดของสญัญามีกาํหนดเวลาชาํระค่าเช่าท่ีแน่นอน กองทรสัตจ์ึงมีเวลาในการรวบรวม และจดัหา

เงินเพ่ือมาชาํระค่าเช่า และกองทรสัตย์งัมีเวลาเพ่ือดาํเนินการแกไ้ขการผิดนดัชาํระค่าเช่าดงักล่าวได ้นอกจากนี ้บริษัทฯ 

ไดย้ึดหลกัความระมดัระวงัในการบริหารจดัการ เพ่ือมิใหเ้กิดการปฏิบตัิผิดสญัญาดงักล่าวขา้งตน้ นอกจากนี ้สิทธิการเช่า

อาคารท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนอาจถูกยกเลิกหรือสิน้สุดลงก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการเช่าไดใ้นกรณีท่ีเหตุแห่งการเลิก

สญัญาดงักล่าว มาจากการปฏิบตัิผิดหนา้ท่ีของอุดรพลาซ่าในฐานะผูใ้หเ้ช่า แต่ในกรณีเช่นนัน้กองทรสัตม์ีสิทธิบอกเลิก

สญัญาไดท้นัที โดยอุดรพลาซ่าจะตอ้งชาํระคืนค่าเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีผูใ้หเ้ช่าช่วงไดร้บัไวใ้น

นามกองทรสัตใ์หแ้ก่กองทรสัตต์ามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าหรือเช่าช่วงท่ีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชนจ์ากการท่ี

สญัญาเช่าช่วงที่ดินและอาคาร 

(ส่วนต่อขยาย) 

(รวมถึงงานระบบ) 

สญัญาเช่าอาคาร 

(รวมถึงงานระบบ) 

 

สญัญาเช่าช่วงที่ดิน 

 

สญัญาเช่าทีด่ิน  

(ส่วนต่อขยาย) 

5 ปี 

สญัญาเช่าทีด่ิน  

30 ปี  

 

กองทรัสต ์

อุดรพลาซ่า  

เจา้ของอาคาร 

และงานระบบ  

โครงการ ยดูี ทาวน ์

สญัญาเช่าทีด่ินและอาคาร 

(ส่วนต่อขยาย) 

5 ปี 

อุดรพลาซ่า  

ผูมี้สิทธิการเช่า 

ในที่ดินและอาคาร 

และเจา้ของงานระบบ  

โครงการ ยดูี ทาวน ์

(ส่วนต่อขยาย) 

การรถไฟฯ 

เจา้ของท่ีดิน 
สญัญาเช่าช่วงที่ดิน  

(ส่วนต่อขยาย) 
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กองทรสัตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยสิ์นท่ีเช่าไดต้ามระยะเวลาการเช่าหรือเช่าช่วงท่ีเหลืออยู่ ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของ

กองทรสัตใ์นการเรียกรอ้งค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุดนดัเกิดขึน้นัน้ 

สาํหรับสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินและอาคารท่ีกองทรัสตเ์ข้าลงทุน กองทรัสตม์ีความเส่ียงจากการท่ีอุดรพลาซ่า  

ซึ่งเป็นคู่สญัญากบัการรถไฟฯ ในสญัญาเช่าท่ีดิน สญัญาเช่าท่ีดิน (ส่วนต่อขยาย) และสญัญาเช่าท่ีดินและอาคาร (ส่วนต่อ

ขยาย) อาจปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงในสัญญาเช่าหลักในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคัญจนเป็นเหตุให้สัญญาเช่าหลัก

ดงักล่าวสิน้สดุลง รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงการปฏิบตัิผิดหนา้ท่ีในการชาํระค่าเช่ารายปีท่ีอุดรพลาซ่ายงัมีหนา้ท่ีชาํระตาม

สัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใชบ้ังคับสัญญาเช่าช่วงและทาํใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถใช้ประโยชนใ์นทรัพยสิ์นท่ี 

เช่าช่วงไดต้ามวตัถปุระสงคท่ี์กาํหนดในสญัญาเช่าช่วง หรือในกรณีท่ีสญัญาเช่าหลกัดงักล่าวสิน้สดุลงดว้ยเหตอ่ืุนใด อาจ

ทาํใหก้องทรสัตสิ์น้สิทธิการใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์นท่ีเช่าช่วงภายใตส้ญัญาเช่าช่วง ซึ่งความเส่ียงจากเหตุการณด์งักล่าว

อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรสัต ์เช่น อาจส่งผลให้

กองทรสัตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์นท่ีเช่าช่วงไดต้ามวตัถุประสงคก์ารลงทุน รายไดท่ี้กองทรสัตค์าดว่าจะไดร้บั

เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ และแมว้่าผูใ้หเ้ช่าช่วงจะชาํระค่าเสียหายใหแ้ก่กองทรัสตแ์ต่ค่าเสียหายดังกล่าวอาจมี

จาํนวนนอ้ยกว่ารายไดข้องกองทรสัตท่ี์เปล่ียนแปลงหรือมีจาํนวนไม่เพียงพอต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

สาํหรบัการเช่าช่วงในโครงการ ยูดี ทาวน ์กองทรสัตไ์ดจ้ดัทาํขอ้ตกลงกบัอดุรพลาซ่า โดยกองทรสัตต์กลงจะจา่ย

ค่าเช่าใหแ้ก่การรถไฟฯ โดยตรง เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากการท่ีอุดรพลาซ่าปฏิบตัิผิดหนา้ท่ีในการชาํระค่าเช่าดงักล่าว 

รวมไปถึงกองทรสัตไ์ดร้บัขอ้ตกลงกระทาํการจากอดุรพลาซา่ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นท่ีเช่า เพ่ือใหค้าํรบัรองและความตกลง

ในหนา้ท่ีต่าง ๆ  โดยมีสาระสาํคญัคือ ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง อุดรพลาซ่าจะปฏิบตัิตามหนา้ท่ีท่ีกาํหนดในสญัญาเช่า

หลักอย่างเคร่งครัด และจะไม่จําหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ บนสิทธิการเช่าในท่ีดินท่ีเช่าช่วง  

เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากกองทรสัต ์รวมถึงอุดรพลาซ่าตกลงท่ีจะไม่ยกเลิก หรือแกไ้ข

เพ่ิมเติมสัญญาเช่าหลัก ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ และไม่ว่าในช่วงระยะเวลาใด ๆ  โดยไม่ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณ์

อักษรจากกองทรสัตล่์วงหนา้ ทั้งนี ้ในกรณีท่ีอุดรพลาซ่าปฏิบัติผิดสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึงตามท่ีกาํหนดในสัญญาเช่าหลกั 

อุดรพลาซ่ายินยอมจะตกลงจะแจง้ให้กองทรัสตท์ราบถึงเหตุผิดสัญญาอันก่อให้เกิดสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเป็น 

ลายลักษณอ์ักษร เพ่ือใหก้องทรสัตม์ีสิทธิ (แต่มิใช่หนา้ท่ี) ในการแกไ้ขการผิดสัญญาดังกล่าวโดยไม่ชักชา้ หรือเพ่ือให้

กองทรสัตไ์ดต้กลงขอความยินยอมจากการรถไฟฯ เพ่ือรบัโอนสิทธิและหนา้ท่ีของอุดรพลาซ่าซึ่งเป็นผูเ้ช่าตามสญัญาเช่า

หลกั 

2) ความเสี่ยงจากการทีส่ัญญาเช่าทีด่ิน (ส่วนต่อขยาย) และสัญญาเช่าช่วงทีด่ินและเช่าช่วงอาคาร (ส่วน

ต่อขยาย) มีข้อกาํหนดทีใ่ห้สิทธิการรถไฟฯ สามารถบอกเลิกสัญญาดังกล่าวหรือขอคืนพืน้ทีไ่ด้ 

ตามรายละเอียดในขอ้ 1) ดงัท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้ ในการลงทุนในโครงการ ยูดี ทาวน ์(ส่วนต่อขยาย) กองทรัสต์

ไดเ้ข้าทาํสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน (ส่วนต่อขยาย) และสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคาร (ส่วนต่อขยาย) จากอุดรพลาซา่

ซึ่งเป็นผูท้รงสิทธิการเช่าในท่ีดินและอาคาร (ส่วนต่อขยาย) ดงักล่าว จากการรถไฟฯ เพ่ือใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์นท่ีเช่าช่วง

ตามวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของกองทรสัต ์ 

เน่ืองจากสัญญาเช่าท่ีดิน (ส่วนต่อขยาย) และ/หรือ สัญญาเช่าท่ีดินและเช่าอาคาร (ส่วนต่อขยาย) ระหว่าง 

อุดรพลาซ่ากับการรถไฟฯ มีขอ้กาํหนดในสญัญาท่ีใหสิ้ทธิการรถไฟฯ สามารถบอกเลิกสญัญาดงักล่าวหรือขอคืนพืน้ท่ีได ้

หากการรถไฟฯ ในฐานะผูใ้หเ้ช่าตอ้งการใชพื้น้ท่ี โดยอุดรพลาซ่าไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ดงันัน้ กองทรสัตจ์ึงยงัมีความ
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เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากสัญญาเช่าท่ีดิน (ส่วนต่อขยาย) และ/หรือ สัญญาเช่าท่ีดินและเช่าอาคาร (ส่วนต่อขยาย) 

ถกูยกเลิกก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการเช่า ซึ่งจะส่งผลใหส้ญัญาเช่าช่วงท่ีดิน (ส่วนต่อขยาย) และสญัญาเช่าช่วงท่ีดินและ

เช่าช่วงอาคาร (ส่วนต่อขยาย) ท่ีกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ทาํกบัอดุรพลาซ่าจะสิน้สดุลงดว้ยและกองทรสัตไ์ม่อาจใช ้และ/หรือ ไดร้บั

ประโยชนใ์นทรพัยสิ์นท่ีเช่าช่วงตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน (ส่วนต่อขยาย) และสญัญาเช่าช่วงท่ีดินและเช่าช่วงอาคาร (ส่วนต่อ

ขยาย) ท่ีกองทรสัตเ์ขา้ทาํกบัอดุรพลาซ่าได ้อนัจะส่งผลกระทบต่อการจดัหาประโยชนแ์ละรายไดข้องกองทรสัตใ์นท่ีสดุ 

เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ในการลงทุนในโครงการ ยดูี ทาวน ์(ส่วนต่อขยาย) กองทรสัต์

ไดร้บัขอ้ตกลงกระทาํการจากอุดรพลาซ่าตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน (ส่วนต่อขยาย) และสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและเช่าช่วง

อาคาร (ส่วนต่อขยาย) ท่ีจะใหก้องทรสัตไ์ดใ้ชป้ระโยชนจ์ากทรพัยสิ์นท่ีเช่าช่วงอย่างเต็มท่ี ตามเจตนารมณแ์ละวตัถปุระสงค์

ของสญัญา โดยปราศจากการรอนสิทธิ ภาระผูกพนัหรือการกระทาํใด ๆ  นอกจากนี ้ในกรณีท่ีเกิดเหตผิุดนดัโดยอุดรพลาซ่า

ตามสัญญาเช่าท่ีดิน (ส่วนต่อขยาย) และ/หรือ สัญญาเช่าท่ีดินและเช่าอาคาร (ส่วนต่อขยาย) ระหว่างการรถไฟฯ  

กับอุดรพลาซ่า ซึ่งมีผลใหส้ัญญาดงักล่าวสิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม ซึ่งมิไดเ้ป็นผลจากการท่ีกองทรสัตไ์ม่ปฏิบตัิ

หนา้ท่ีหรือปฏิบตัิหนา้ท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหนา้ท่ีตามสัญญา ระหว่างกองทรสัตก์ับอุดรพลาซ่า กองทรสัตม์ี

สิทธิเรียกค่าเสียหายจากอุดรพลาซ่าจากเหตุดงักล่าว และ/หรือ บอกเลิกสญัญาระหว่างกองทรสัตก์ับอุดรพลาซ่าไดท้ันที 

และอดุรพลาซ่าจะตอ้งชาํระคืนค่าเช่าทรพัยสิ์นท่ีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีอุดรพลาซ่าไดร้บัไวใ้น

นามกองทรสัตใ์หแ้ก่กองทรสัตต์ามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าช่วงท่ีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชนจ์ากการท่ีกองทรสัต์

ไม่สามารถใชป้ระโยชนซ์ึ่งทรพัยสิ์นท่ีเช่าช่วงไดต้ามระยะเวลาการเช่าช่วงท่ีกาํหนดไว ้ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของกองทรสัตใ์นการ

เรียกรอ้งค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุดนดัเกิดขึน้นัน้ 

2. ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสตล์งทุนในสิทธิการเช่าอาคารในโครงการ 72 คอรท์ยารด์ ซึ่งอาคารดังกล่าว

ตั้งอยู่บนทีด่ินตามสัญญาต่างตอบแทนพิเศษย่ิงกว่าสัญญาเช่าซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสิทธิการเช่า 

โครงการ 72 คอรท์ยารด์ ตั้งอยู่บนท่ีดินของบุคคลธรรมดา ซึ่งเม็มเบอรช์ิปมีสิทธิการเช่าในท่ีดินดังกล่าว  

เพ่ือก่อสรา้งอาคารและส่ิงปลกูสรา้งตามสญัญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสญัญาเช่า เพ่ือประกอบธุรกิจในโครงการ 72    

คอรท์ยารด์ และเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในอาคารโครงการ 72 คอรท์ยารด์นัน้ โดยในการลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัต ์

เขา้ลงทุนครัง้แรก กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าอาคารสาํหรบัโครงการ 72 คอรท์ยารด์ดงักล่าว จากเม็มเบอรช์ิปเพ่ือใช้

ประโยชนใ์นอาคารซึ่งเป็นทรพัยสิ์นท่ีเช่าตามวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของกองทรสัต ์ทัง้นี ้แมว้่าในการลงทุนในสิทธิการเช่า

อาคารของกองทรสัตจ์ะเป็นไปอย่างถูกตอ้ง และไดม้ีการจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ แต่กองทรสัต์

ยงัคงมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากสิทธิการเช่าท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตัง้อาคารโครงการ 72 คอรท์ยารด์ ตามสญัญาต่างตอบ

แทนพิเศษยิ่งกวา่สญัญาเช่า ระหว่างเม็มเบอรช์ิป กับเจา้ของท่ีดินโครงการ 72 คอรท์ยารด์ ไม่ไดจ้ดทะเบียนสิทธิการเช่า 

ณ สาํนกังานท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง และสญัญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสญัญาเช่าดงักล่าวอาจถูกยกเลิกหรือสิน้สดุลงก่อน

ครบกาํหนดระยะเวลาการเช่า แมต้ามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์จะกาํหนดว่าการเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่

มีกาํหนดกว่าสามปีขึน้ไปนัน้ หากมิไดท้าํเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี การเช่านัน้จะฟ้องรอ้งใหบ้งัคบั

คดีไดแ้ค่เพียงสามปี อย่างไรก็ตาม ตามหลักกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การทาํสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่า 

จะก่อใหเ้กิดผลพิเศษระหว่างคู่สญัญาในการท่ีจะไม่นาํหลกักฎหมายตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์น

เร่ืองการทาํเป็นหนงัสือและจดทะเบียนมาใชบ้งัคบั กล่าวคือ คู่สญัญาสามารถฟ้องรอ้งใหบ้งัคบัคดีได ้แมก้รณีเป็นการทาํ

สญัญาเช่าท่ีมีระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 3 ปี โดยมิไดจ้ดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
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ทัง้นี ้หากเจา้ของท่ีดินโครงการ 72 คอรท์ยารด์ ไดโ้อนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตัง้โครงการ 72 คอรท์ยารด์ ดงักล่าว

ใหก้ับบุคคลภายนอก มีคาํพิพากษาศาลฎีกาวางหลกัเกณฑไ์วว้่า ผลพิเศษตามสญัญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสญัญา

เช่าธรรมดา จะเป็นเพียงบคุคลสิทธิท่ีใชบ้งัคบัไดร้ะหว่างคู่สญัญาและไม่ผกูพนัผูร้บัโอนซึ่งเป็นบคุคลภายนอก เวน้แต่ผูร้บั

โอนจะไดต้กลงยินยอมผูกพันดว้ย และเวน้แต่เป็นกรณีท่ีสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาตกทอดไปยังทายาทในทางมรดก 

ดงันัน้ หากเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินโครงการ 72 คอรท์ยารด์ไดท้าํการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวใหก้ับบุคคลภายนอก 

และบุคคลภายนอกดงักล่าวไม่ตกลงยินยอมท่ีจะใหอ้าคารท่ีกองทรสัตล์งทุนตัง้อยู่ในท่ีดินซึ่งรบัโอนกรรมสิทธ์ิมาอีกต่อไป 

ซึ่งจะส่งผลต่อสญัญาเช่าอาคาร สาํหรบัโครงการ 72 คอรท์ยารด์ ระหว่างเม็มเบอรช์ิป กับกองทรสัต ์ทาํใหก้องทรสัต ์ไม่

อาจใช ้และ/หรือ ไดร้บัประโยชนใ์นอาคารโครงการ 72 คอรท์ยารด์อันเป็นทรพัยสิ์นท่ีเช่าได ้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ

จดัหาประโยชนแ์ละรายไดข้องกองทรสัต ์

อย่างไรก็ดี สาํหรบัสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่า ระหว่างเจา้ของท่ีดิน โครงการ 72 คอรท์ยารด์ 

กับเม็มเบอรช์ิป ปรากฏข้อสัญญาซึ่งกาํหนดว่า หากเจ้าของท่ีดินโครงการ 72 คอรท์ยารด์ ประสงคจ์ะขายหรือโอน

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตัง้โครงการ 72 คอรท์ยารด์ ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นท่ีเช่าตามสญัญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสญัญา

เช่าธรรมดา ใหแ้ก่บุคคลภายนอก จะตอ้งแจง้ใหเ้ม็มเบอรช์ิปทราบถึงราคาท่ีจะขายและใหสิ้ทธิเม็มเบอรช์ิปเป็นผูซ้ือ้ก่อน 

นอกจากนี ้กองทรสัตไ์ดร้บัขอ้ตกลงกระทาํการจากเม็มเบอรช์ิป ท่ีจะใหก้องทรสัตไ์ดใ้ชป้ระโยชนจ์ากทรพัยสิ์นท่ีเช่าอย่าง

เต็มท่ี ตามเจตนารมณแ์ละวตัถุประสงคข์องสญัญา โดยปราศจากการรอนสิทธิ ภาระผูกพนัหรือการกระทาํใด ๆ รวมถึง

ตลอดระยะเวลาการเช่า เม็มเบอรช์ิปตกลงจะไม่โอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสญัญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสญัญาเช่ากบั

เจา้ของท่ีดิน โครงการ 72 คอรท์ยารด์ ใหแ้ก่ผูอ่ื้น หรือจาํหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพนัใด ๆ บนอาคารโครงการ 72 

คอรท์ยารด์ ใหแ้ก่บุคคลอื่น เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลักษณอ์ักษรจากกองทรสัต ์และในกรณีท่ีเกิด

เหตุผิดนัดโดยเม็มเบอรช์ิปจากการท่ีสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าสิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม  

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเหตุจากการเปลี่ยนแปลงเจ ้าของกรรมสิทธิ ์ในที่ดินซึ ่ง เป็นที่ตั ้งของโครงการ 72  

คอรท์ยารด์ อนัเป็นเหตุใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยสิ์นท่ีเช่าได ้และเหตุการณด์งักล่าวมิไดเ้ป็นผลจาก

การท่ีกองทรสัตไ์ม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีหรือปฏิบตัิหนา้ท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหนา้ท่ี กองทรสัตม์ีสิทธิเรียกค่าเสียหาย

จากเม็มเบอรช์ิปจากเหตดุงักล่าว และ/หรือ บอกเลิกสญัญาไดท้นัที โดยเม็มเบอรช์ปิจะตอ้งชาํระคืนค่าเช่าทรพัยสิ์นท่ีเชา่

คงเหลือซึ่งคาํนวณตามวิธีเส้นตรง (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเม็มเบอรช์ิปได้รับไว้ในนาม

กองทรสัตใ์หแ้ก่กองทรสัตต์ามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชนจ์ากการท่ีกองทรสัตไ์ม่

สามารถใชป้ระโยชนซ์ึ่งทรพัยสิ์นท่ีเช่าไดต้ามระยะเวลาการเช่า ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของกองทรสัตใ์นการเรียกรอ้งค่าเสียหาย 

และ/หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุดนดัเกิดขึน้นัน้   

3. ความเสี่ยงจากข้อกาํหนดในสัญญาเช่าในบางโครงการทีใ่ห้สิทธิแก่ผู้เช่ารายย่อยในการบอกเลิกสัญญาเช่า

และสัญญาบริการก่อนครบกาํหนดสัญญา และ/หรือ มีข้อสัญญาจาํกัดจาํนวนเงินค่าเสียหายที่ผู้เชา่พืน้ที่

ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ผู้เช่าพื้นที่บอกเลิกสัญญาก่อนกําหนด และ/หรือ มีข้อสัญญาจํากัดการใช้

ประโยชนใ์นพืน้ทีข่องกองทรัสต ์

เน่ืองจากตามสญัญาเช่าพืน้ท่ี และ/หรือ สญัญาบรกิารกบัผูเ้ช่าพืน้ท่ีบางรายในโครงการ ยดูี ทาวน ์และโครงการ   

พอรโ์ต ้ชิโน่ ปรากฏขอ้สญัญาท่ีผูเ้ช่าพืน้ท่ีสามารถบอกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาบริการก่อนครบกาํหนดอายุสญัญาได ้

โดยไม่ถือเป็นการผิดสัญญา นอกจากนั้น สัญญาท่ีทาํกับผู้เช่าพืน้ท่ีบางรายในโครงการ ยูดี ทาวน์ มีข้อสัญญาจาํกัด

จาํนวนเงินค่าเสียหายท่ีผูเ้ช่าพืน้ท่ีตอ้งรบัผิดชอบกรณีผูเ้ช่าพืน้ท่ีบอกเลิกสญัญาก่อนครบกาํหนดระยะเวลาตามสัญญา 
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และขอ้สัญญาซึ่งจาํกัดการใชป้ระโยชนพื์น้ท่ีบางส่วนในโครงการ ยูดี ทาวน ์สาํหรบัประกอบกิจการบางประเภทเท่านัน้ 

ไดแ้ก่ ธุรกิจประเภทไฮเปอรม์ารเ์ก็ต ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรือธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ ดงันี ้กองทรสัตจ์ึงอาจมีความเส่ียงท่ีผูเ้ช่า

พืน้ท่ีอาจบอกเลิกสญัญาเช่าพืน้ท่ี และ/หรือ สญัญาบริการก่อนครบกาํหนดระยะเวลา และกองทรสัตไ์ม่สามารถหาผูเ้ช่า

พืน้ท่ีรายใหม่มาทดแทนผูเ้ช่าพืน้ท่ีเดิมไดใ้นเวลาอนัสมควร หรือไม่สามารถจดัหาผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายใหม่ได ้หรือผูเ้ช่าพืน้ท่ีราย

ใหม่ท่ีจดัหามาทดแทนนัน้มีระยะเวลาของสญัญาเช่าสัน้กว่าผูเ้ช่าพืน้ท่ีเดิม รวมถึงอาจไม่ไดร้บัค่าเสียหายเต็มจาํนวนตาม

ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จริง และมีขอ้จาํกัดในการหาผูเ้ช่า โดยอาจใหเ้ช่าพืน้ท่ีบางส่วนไดเ้ฉพาะแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีท่ีประกอบ

ธุรกิจบางประเภทเท่านัน้ จึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของกองทรสัตอ์ย่างมีนยัสาํคญั 

4. ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันของศูนยก์ารค้าและร้านค้าปลีกอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีกลุ่มเป้าหมาย

เดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาประโยชนแ์ละผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์

เน่ืองจากกองทรัสตม์ีรายไดห้ลักจากทรัพยสิ์นหลักท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรก ไดแ้ก่ โครงการ ยูดี ทาวน์ 

โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ และโครงการ 72 คอรท์ยารด์ จากการประกอบธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ท่ีภายในศนูยก์ารคา้ประเภทคอมมนิูตี ้

มอลล ์และศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์โดยเมื่อพิจารณาจากธุรกิจประเภทเดียวกันในพืน้ท่ีใกลเ้คียง กองทรสัตอ์าจประสบ

ปัญหาเร่ืองการแข่งขนัท่ีสงูขึน้จากการท่ีผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีสามารถดาํเนินธุรกิจศนูยก์ารคา้ในลกัษณะเดียวกนั และมี

การพฒันาปรบัปรุงและตกแต่งพืน้ท่ีคา้ปลีกหรือประสบความสาํเรจ็ในการจงูใจผูบ้รโิภค 

นอกจากนี ้ผู้ประกอบการเช่าพืน้ท่ีของกองทรัสตต์อ้งเผชิญกับความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง

ต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้ท่ีมาจับจ่ายใชส้อยหรือรบั

บริการ ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัในการหาผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายใหม่ การต่ออายุของผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายเดิม และการปรบัลดอตัราค่าเช่า

เพ่ือดงึดดูผูเ้ช่าพืน้ท่ี ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อการจดัหาประโยชนแ์ละผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์  

อย่างไรก็ดี สถานท่ีตัง้ของทรพัยสิ์นหลักท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกทั้ง 3 โครงการตัง้อยู่ในทาํเลท่ีเหมาะสม  

เป็นจุดศูนยก์ลางการเดินทางท่ีสะดวก และประสบความสาํเร็จในการวางตาํแหน่งทางการตลาดท่ีเหมาะสมดว้ยแนวคิด

และการออกแบบท่ีแตกต่างจากศูนยก์ารคา้ในบริเวณเดียวกันรวมถึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีชัดเจน จึงถือเป็นปัจจัย

สาํคญัท่ีช่วยเพ่ิมศกัยภาพของทรพัยสิ์นของกองทรสัตใ์หส้ามารถแข่งขนักับผูป้ระกอบการรายอ่ืนได ้และไม่กระทบต่อการ

จดัหาประโยชนแ์ละผลการดาํเนินงานของกองทรสัตอ์ย่างมีนยัสาํคญั 

 

ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

1. ความเสี่ยงจากกรณีทรัพยส์ินทีก่องทรัสตเ์ข้าลงทุนถูกเวนคืน 

กองทรสัตอ์าจมีความเส่ียงในกรณีท่ีหน่วยงานของรฐัเวนคืนทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ ซึ่งทาํใหก้องทรสัตไ์ม่

อาจใชท้รพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพ่ือประโยชนใ์นการดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้นอกจากนี ้กรณีท่ีเกิดการเวนคืนดงักล่าว 

กองทรสัตอ์าจไม่ไดร้บัค่าชดเชยจากการเวนคืนหรือไดร้บัค่าชดเชยดงักล่าวนอ้ยกว่ามลูค่าท่ีกองทรสัตใ์ชใ้นการลงทุนใน

ทรพัยสิ์น ซึ่งอาจส่งผลใหผ้ลประโยชนต์อบแทนท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัจากการลงทนุไม่เป็นไปตามท่ีไดป้ระมาณการไว ้

ทั้งในส่วนของประโยชน์ตอบแทนและเงินลงทุน โดยจาํนวนเงินค่าชดเชยท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้ับขึน้อยู่กับเงื่อนไขตามท่ี

กาํหนดในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง ระยะเวลาการเช่าทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยู่ภายหลงัจากการถกูเวนคืน หรือจาํนวนเงินค่าชดเชยท่ี

ไดร้บัจากการเวนคืน ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถกูเวนคืนได ้เน่ืองจากการเวนคืนท่ีดินเป็นนโยบาย

และความจาํเป็นในการใชพื้น้ท่ีของรฐัในเวลานัน้ ๆ ในอนาคต 
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2. ความเสี่ยงจากการทีก่องทรัสตอ์าจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเ์พิ่มขึน้ 

ความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบทางลบ

หากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยแ์ละค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการต่าง ๆ เพ่ิมขึน้โดยรายได้ไม่ไดเ้พ่ิมขึน้อย่าง

สอดคลอ้งกัน ปัจจัยท่ีอาจส่งผลให้ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยแ์ละค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการเพ่ิมสูงขึน้ เช่น 

ค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษาทรัพยสิ์น ภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย ์ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค 

ค่าบรกิารของผูร้บัจา้งช่วง อตัราเงินเฟ้อ และค่าเบีย้ประกนั เป็นตน้ 

3. ความเสี่ยงของมูลค่าของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท์ีก่องทรัสตล์งทุน ซึ่งอาจจะลดลงตามระยะเวลาเช่า

ทีเ่หลืออยู่และจะมีผลให้มูลค่าหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตล์ดลงตามสัดส่วน 

กองทรสัตจ์ะลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งมลูค่าของสิทธิการเช่าอาจจะลดลงตามระยะเวลาการเชา่ท่ี

เหลืออยู่ตามการประเมินมลูค่าของผูป้ระเมินราคาอิสระ และ/หรือ ปัจจยัอ่ืนใดท่ีอยูน่อกเหนือจากการควบคมุของผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์ซึ่งเมื่อครบกาํหนดระยะเวลาการเช่า หากกองทรสัตไ์ม่มีการลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม มลูค่าของทรพัยสิ์น

สทุธิของหน่วยทรสัตจ์ะเท่ากบัศูนย ์โดยกองทรสัตจ์ะไม่มีการสาํรองเงินทุนไวส้าํหรบัการจ่ายคืนเงินลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์แต่จะทยอยจ่ายคืนเงินลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยการลดทนุจดทะเบียน 

นอกจากนี ้มลูค่าหน่วยทรสัตอ์าจจะลดลงจากการประเมินค่าของสิทธิการเช่า การเปล่ียนแปลงในอัตราการเช่า

พืน้ท่ี และ/หรือ อตัราค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการสาธารณูปโภค หรือเน่ืองจากสาเหตอ่ืุนใดท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ

กองทรสัต ์ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงในมลูค่าสิทธิการเช่าดงักล่าว อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

ของกองทรสัต ์มลูค่าหน่วยทรสัต ์และ/หรือ การจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรสัตใ์นทา้ยท่ีสดุ 

4. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย และการก่อวินาศภัย 

ในการจัดหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นหลักของกองทรัสต ์ทรัพย์สินดังกล่าวอาจไดร้ับความเสียหายจากภัย

ธรรมชาติ เช่น อทุกภยั และ/หรือ จากการก่อวนิาศภยั ดงันัน้ เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรพัยสิ์นหลกัของ

กองทรสัตร์วมถึงการชดเชยความสญูเสียต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของผูเ้ช่าทรพัยสิ์น และเพ่ือใหไ้ดเ้งื่อนไขการทาํประกันภยัท่ี

ดีท่ีสดุ กองทรสัตไ์ดท้าํประกนัภยัในทรพัยสิ์นดงักล่าว โดยใหม้ีระยะเวลาความคุม้ครองทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตต์ลอด

ระยะเวลาการเช่า และระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายใุนวงเงินประกนัท่ีสอดคลอ้งกับมาตรฐานการประกนัภยัของอาคารท่ีมี

ลักษณะและการใชง้านใกลเ้คียงกันกับทรพัยสิ์นหลักของกองทรสัต ์ เช่น การประกันความเส่ียงภัยทรพัยสิ์น (All Risk 

Insurance) และการประกนัภยัเพ่ือประโยชนบ์คุคลท่ีสาม (Public Liability Insurance) ดว้ย 

 

ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์

1. ความเสี่ยงจากราคาหน่วยทรัสตอ์าจลดลงหลังจากเสนอขายหน่วยทรัสต ์

ราคาซือ้ขายหน่วยทรสัตข์ึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต เช่น โอกาสทางธุรกิจและ

การลงทุนของกองทรสัต ์สภาวะตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทยในทศันะของนกัลงทุน การคาดการณจ์ากนกัลงทนุ

และนกัวิเคราะห ์มลูค่าตลาดของทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ความน่าสนใจของหน่วยทรสัตเ์มื่อเปรียบเทียบกับหลกัทรพัยท่ี์

เป็นตราสารทุนอ่ืน ๆ ความสมดุลระหว่างผู้ซือ้และผู้ขายหน่วยทรัสต ์ขนาดและสภาพคล่องของตลาดการลงทุนใน

หน่วยทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยในอนาคต การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑแ์ละระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้ ตลอดจนความผนัผวนของตลาดตราสารทนุ  
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ดว้ยปัจจยัดงักล่าว หน่วยทรสัตอ์าจมีการซือ้ขายท่ีราคาสงูกว่าหรือตํ่ากว่ามลูค่าสินทรพัยส์ุทธิต่อหน่วย การท่ี

กองทรสัต ์มีกระแสเงินสดสาํหรบัการดาํเนินงานเพ่ือใชใ้นการลงทุน เป็นทุนสาํรองสาํหรบัการดาํเนินงาน หรือเพ่ือใชใ้น

การอ่ืน ๆ เงินทนุเหล่านีแ้มจ้ะเพ่ิมมลูค่าใหแ้ก่สินทรพัย ์แต่อาจมิไดเ้พ่ิมราคาตลาดใหแ้ก่หน่วยทรสัตด์ว้ย หากกองทรสัตไ์ม่

สามารถดาํเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหมายของตลาดได้ ทั้งในแง่ของการหารายได้ในอนาคตหรือการจ่าย

ผลประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ราคาตลาดของหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตก์็อาจไดร้บัผลกระทบดา้นลบ 

นอกจากนั้น หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งคุ ้มครองเงินลงทุน และการลงทุนใน

หน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช่ลักษณะของการเข้าทําสัญญาให้กู้ยืมเงินหรือเป็นการได้รับประกันว่า 

ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดเ้งินท่ีตนลงทนุคืน ดงันัน้ นกัลงทนุอาจมีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดเ้งินลงทนุคนืทัง้หมดหรือบางส่วน 

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ละผลประโยชน์

ตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์น้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการ

ดาํเนินการของอสังหาริมทรัพยท์ีล่งทุน 

รายไดท่ี้กองทรสัตจ์ะไดร้บัจากการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ รวมทัง้จาํนวนเงิน

รายได้ค่าเช่าท่ีได้รับตลอดจนอัตราค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการท่ีเกิดขึ ้น  

หากอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของกองทรัสต์ไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นจํานวนท่ีเพียงพอ กระแสเงินสดของกองทรัสตแ์ละ

ความสามารถในการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนของกองทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบดา้นลบ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถ

รับรองไดว้่าจะสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรือรักษาอัตราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนไว้ในระดับเดิมได้ 

นอกจากนี ้ยงัไม่สามารถรบัรองไดว้่าระดบัของผลประโยชนต์อบแทนท่ีจ่ายจะเพ่ิมขึน้เมื่อเวลาผ่านไป อีกทัง้ไม่สามารถ

รบัรองไดว้่าตามสญัญาเช่าในปัจจบุนั คู่สญัญาจะสามารถตกลงกนัเพ่ือใหอ้ตัราค่าเช่าท่ีไดร้บันัน้ เพ่ิมสงูขึน้ หรือว่ารายได้

ค่าเช่าจากการไดม้าซึ่งอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ิมเติมนัน้ จะเพ่ิมสงูขึน้ และทาํใหร้ายไดข้องกองทรสัตเ์พ่ิมสงูขึน้ อนัจะเป็นผลให้

กองทรสัตส์ามารถจ่ายผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นจาํนวนเพ่ิมสงูขึน้ได ้

ทัง้นี ้ในการคาํนวณผลประโยชนต์อบแทนท่ีผูล้งทุนไดร้บัจากหน่วยทรสัตน์ั้น จะพิจารณาจากผลประโยชนต์อบ

แทนท่ีกองทรสัตไ์ดร้บัจากการใหเ้ช่าหรือใหใ้ชพื้น้ท่ีของอสงัหาริมทรพัยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยข์อง

กองทรสัตเ์ท่านัน้ไม่ได ้โดยจะตอ้งคาํนวณเป็นเงินไดห้ลงัหกัรายจ่ายท่ีเกิดขึน้จากการดาํเนินงาน รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง

ค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการ การใหเ้ช่า การชาํระคืนเงินตน้จากการกูย้ืมท่ีถึงกาํหนดชาํระ ภาระผูกพันอ่ืนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระโดยพิจารณาสถานะเงินสด และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดของกองทรัสต ์ดังนั้น ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผู้ลงทุนไดร้ับจาก

หน่วยทรสัตจ์ึงนอ้ยกว่าผลประโยชนต์อบแทนท่ีกองทรสัตไ์ดร้บัจากการดาํเนินการของอสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

3. ความเสี่ยงจากการทีเ่งนิคืนทนุจากการเลิกกองทรัสตอ์าจจะน้อยกว่าจาํนวนเงนิทีผู้่ถือหน่วยทรัสตไ์ดล้งทนุ

จากการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถรบัประกันไดว้่าผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัเงินลงทุน

ของตนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสาเหต ุวิธีการของการเลิกกองทรสัต ์หลกัเกณฑก์ารจาํหน่ายทรพัยสิ์น

หลกัของกองทรสัต ์
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4. ความเสี่ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม 

ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์าจมีภาระภาษีเก่ียวกบัการลงทนุหรือซือ้ขายหน่วยทรสัตโ์ดยอาจจะตอ้งเสียภาษีในอตัราท่ีสงูขึน้ 

หรือในกรณีประโยชนต์อบแทนหรือผลประโยชนต์อบแทนท่ีจา่ยใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีไม่ไดม้ีสญัชาติไทยอาจจะตอ้งเสียภาษีหกั 

ณ ท่ีจ่ายในอตัราท่ีแตกต่างไปจากเดิมได ้หากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและระเบียบดา้นภาษี หรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้ในอนาคตภาระภาษี และค่าธรรมเนียมของกองทรสัตอ์าจเปล่ียนแปลงไปจากอตัราในปัจจบุนั เช่น ใน

การขาย โอน หรือรบัโอนกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรพัยใ์นอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการซือ้

ขาย โอน หรือรบัโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งกองทรสัตอ์าจตอ้งรบัภาระทัง้หมดหรือบางส่วน โดยท่ีอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษี

ท่ีกองทรสัตจ์ะตอ้งชาํระดงักล่าวอาจแตกต่างจากอตัราท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตไ์ม่มีขอ้พิพาทซึ่งกองทรัสตเ์ป็นคู่ความหรือคู่กรณี ท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อ

กองทรสัตท่ี์มีจาํนวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์รวมถึงไม่มีคดีหรือขอ้พิพาทใดท่ีกระทบต่อ

การลงทนุและการจดัหาประโยชนข์องกองทรสัตอ์ย่างมีนยัสาํคญั โดยท่ีคดหีรือขอ้พิพาทดงักล่าวยงัไม่สิน้สดุ 

 

6. ข้อมูลสาํคัญอื่น 

กองทรสัตไ์ม่มขีอ้มลูสาํคญัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทนุอย่างมีนยัสาํคญั 
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ส่วนที ่3 

การจัดการและกาํกับดแูลกองทรัสต ์
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7. ข้อมูลหน่วยทรัสตแ์ละผู้ถือหน่วยทรัสต ์

 

หน่วยทรัสต ์  

ขอ้มลูหน่วยทรสัต ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

จาํนวนเงินทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 2,880,000,000 บาท 

จาํนวนหน่วยทรสัต ์ 288,000,000 หน่วย 

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ 2,862,144,443 บาท 

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย 9.9380 บาท 

ประเภทหน่วยทรสัต ์ ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

 

การลดทุนชาํระแล้ว  

รอบผลการ

ดาํเนินงาน 

วันปิดสมุด

ทะเบียน 

วันทีจ่่ายเงนิ

ลดทนุ 

เงนิลดทนุ

ต่อหน่วย 

(บาท/หน่วย) 

จาํนวนเงนิ

ลดทนุ 

(บาท) 

เหตุผล 

1 ตลุาคม – 

31 ธันวาคม 

2564 

16 มีนาคม 

2565 

28 มีนาคม 

2565 
0.0700 20,160,000 

เ น่ืองจากกองทรัสต์มี รายการ

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นรายการ

ทางบัญชี ท่ี ไม่มีกระแสเงินสด

ออกไปจริง และไม่มีเหตุท่ีต้อง

นาํไปใชใ้นการคาํนวณกาํไรสทุธิท่ี

ปรบัปรุงแลว้ของกองทรสัต ์
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โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต ์ 

ขอ้มลูผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใหญ่ 10 ลาํดบัแรก ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564  

ลาํดับ ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์ จาํนวนหน่วยทรัสต ์ ร้อยละ 

1 บรษิัท อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน)  45,000,000  15.63 

2 บรษิัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 12,150,000 4.22 

3 บรษิัท อดุรพลาซา่ จาํกดั 12,100,000 4.20 

4 นายพิบลูยศ์กัดิ์ ไกรศกัดาวฒัน ์ 11,519,100 4.00 

5 บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 9,076,600 3.15 

6 บรษิัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 5,000,000 1.74 

7 นายสมชาติ โสตธิมยั 3,600,000 1.25 

8 มลูนิธิสขุโุม 3,500,000 1.22 

9 นายอนนัต ์ระวีแสงสรูย ์ 3,398,100 1.18 

10 นายคเชนทร ์เบญจกลุ 3,314,200 1.15 

 

การจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรัสต ์ 

นโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรัสต ์ 

การจ่ายประโยชนต์อบแทนเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิท่ี

ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยประโยชนต์อบแทนท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตน์ัน้ ไดแ้ก่ ประโยชนต์อบแทนสาํหรบั

รอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชนต์อบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ในแต่ละ

ไตรมาส ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่เกิน 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัชี เวน้แต่

กรณีท่ีกองทรสัตม์ีการเพ่ิมทุน กองทรสัตอ์าจมีการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนเกินกว่า 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัชีได ้เพ่ือเป็น

ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิม (โดยจะเริ่มจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีแรกของกองทรสัตห์าก

กองทรสัตม์ีกาํไรเพียงพอท่ีจะจ่ายประโยชนต์อบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าว) 

อน่ึง กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตามวรรคก่อนใหห้มายถึงกาํไรท่ีปรับปรุงดว้ยรายการตามท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. 

กาํหนดหรือประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลงในอนาคต เช่น การหกักาํไรท่ียงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่า

หรือสอบทานการประเมินค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ผลต่างของรายไดค้่าเช่าท่ีรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนและรายไดค้่าเช่าท่ี

ไดร้บัจรงิตามสญัญาเช่า การปรบัปรุงรายการอ่ืนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรสัต ์การหกัดว้ยรายการเงิน

สาํรองเพ่ือการชาํระหนีเ้งินกูย้ืมหรือรายเงินสาํรองเพ่ือการซ่อมแซม บาํรุงรกัษาหรือปรบัปรุงทรพัยสิ์นของกองทรสัตต์าม

แผน เป็นตน้ 
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2. ในกรณีท่ีกองทรัสตม์ีกาํไรสะสมท่ีอ้างอิงจากกาํไรสุทธิท่ีปรบัปรุงแลว้ในแต่ละปีของกองทรสัตต์ามข้อ 1.   

ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจจ่ายประโยชนต์อบแทนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตจ์ากกาํไรสะสมดงักล่าวดว้ยก็ได ้ 

3. ในกรณีท่ีกองทรัสตย์ังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์

4. ในกรณีท่ีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้จัดการ

กองทรสัตจ์ะประกาศจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพ่ือระบุชื่อผูถื้อ

หน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิไดร้บัประโยชนต์อบแทน และจะดาํเนินการจ่ายประโยชนต์อบแทนดังกล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

โดยหากเป็นประโยชนต์อบแทนสาํหรบัรอบปีบญัชี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนสาํหรบัรอบปีบญัชีภายใน 

90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี และหากเป็นประโยชนต์อบแทนระหว่างกาล ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทน

ระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (หากมี) ภายใน 90 วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชีสาํหรับไตรมาสล่าสุดก่อนจ่าย

ประโยชนต์อบแทน โดยในการกาํหนดอตัราการจ่ายประโยชนต์อบแทนจะขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึ่ง

หากประโยชนต์อบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสตร์ะหว่างรอบไตรมาสใดมีมูลค่าตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท 

ผูจ้ัดการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชนต์อบแทนในครัง้นั้น และใหส้ะสมประโยชนต์อบแทนดังกล่าวเพ่ือ

นาํไปจ่ายรวมกบัประโยชนต์อบแทนท่ีจะใหม้ีการจ่ายในงวดถดัไป 

5. ในการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้

1) ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิไดร้ับประโยชนต์อบแทนตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุด

ทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือการจ่ายประโยชน์

ตอบแทน ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตข์องผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย หากปรากฏว่ามีบคุคลใดหรือ

กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสตข์องกองทรสัตเ์กินกว่าอัตราท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนท่ี 

ถือหน่วยทรสัตเ์กินกว่าอตัราท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

2) ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะประกาศการจ่ายประโยชนต์อบแทน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต์

ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด เพ่ือกาํหนดสิทธิในการรบัประโยชนต์อบแทนและอัตราประโยชน์

ตอบแทน ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรพัย ์และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหน่ึงดังต่อไปนี้

ดว้ย 

• ส่งหนังสือแจง้ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ 

ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือ 

• ปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทาํการทกุแห่งของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือ 

• ประกาศผ่านเว็บไซตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ เว็บไซตข์องกองทรสัต ์หรือ 

• ประกาศในหนงัสือพิมพอ์ย่างนอ้ย 1 ฉบบั 

3) ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหม้ีการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามท่ีกฎหมายกาํหนดของผลประโยชน์

ตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละประเภท 
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4) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหม้ีการจ่ายประโยชนต์อบแทนเป็นเชค็ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนาม

ผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ละส่งทางไปรษณียต์ามท่ีอยู่ท่ีผู้ถือหน่วยทรัสต์ระบุไว้ในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์  

หรือนาํเงินฝากเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ีแจง้ไวโ้ดยผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะเป็นผูร้บัภาระ

ค่าธรรมเนียมค่าใชจ้่ายในการโอนเงินท่ีเกิดขึน้ และภาระความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (ถ้ามี)  

โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าวจากจาํนวนเงินท่ีจะส่งให ้

5) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ

เรียกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ใหเ้งินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทรสัตโ์ดย

ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่นาํประโยชน์ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไปใช้เพ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือ

ประโยชนข์องกองทรสัต ์ 

6. เงื่อนไข และวิธีการจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ถือหน่วยทรสัตเ์กินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 ประกาศท่ี กร. 14/2555 และประกาศท่ี สช. 29/2555 แลว้แต่กรณี  

มีขอ้จาํกดัสิทธิในการรบัประโยชนต์อบแทน โดยผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผูถื้อหน่วยทรสัตด์งักล่าวจะ

ไดร้บัประโยชนต์อบแทนเพียงเท่าท่ีเป็นไปตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตใ์นส่วนท่ีอยู่ในอตัราท่ีประกาศท่ี ทจ. 49/2555 

ประกาศท่ี กร. 14/2555 และประกาศท่ี สช. 29/2555 แลว้แต่กรณีกาํหนด และผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้ีการคาํนวณหา

จาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายท่ีอยู่ในกลุ่มบคุคลนัน้ โดยจะใช้

วิธีการเฉล่ียตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตข์องผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคาํนวณการ

จ่ายประโยชนต์อบแทน 

ทั้งนี ้เวน้แต่สาํนักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด สั่งการ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน ส่วนประโยชน์ตอบ

แทนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตด์งักล่าวนั้น ใหต้กเป็นของผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายอ่ืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรสัต ์ 

โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพิจารณาจดัสรรผลประโยชนด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิไดร้บัในคราวนัน้ 

ประวัติการจ่ายประโยชนต์อบแทน 

กองทรสัตไ์ดจ้่ายประโยชนต์อบแทนสาํหรบัผลการดาํเนินงานของปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดงันี ้

รอบผลการดาํเนินงาน 
วันจ่ายประโยชน์

ตอบแทน 

อัตราประโยชนต์อบแทน 

(บาทต่อหน่วย) 

เงนิปันผล เงนิลดทนุ รวม 

1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 - - - - 

1เมษายน 2564 – 30 มิถนุายน 2564 - - - - 

1 กรกฎาคม 2564 - 30 กนัยายน 2564 13 ธันวาคม 2564 0.0700 - 0.0700 

1 ตลุาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 28 มีนาคม 2565 - 0.0700 0.0700 

รวม 0.0700 0.0700 0.1400 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

ผู้จัดการกองทรัสต ์

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกัด ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ เป็นบริษัทจาํกัดซึ่งจดทะเบียน

จัดตั้งขึน้ในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีบริหารจัดการกองทรัสต์

โดยเฉพาะ โดยบรษิัทฯ ไดร้บัความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ากสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้ เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม  2562 

สรุปข้อมูลสาํคัญของบริษัท 

ชื่อผูจ้ดัการกองทรสัต ์ บรษิัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

AIM Real Estate Management Company Limited 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทย ุอาคารบี ชัน้ 8 หอ้ง 803 ถนนวิทย ุแขวง

ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบรษิัท 0105561149881 

โทรศพัท ์ 02-254-0441-2 

โทรสาร 02-254-0443 

Website www.aimcgreit.com  

Email info@aimrm.co.th 

compliance.d@aimrm.co.th 

ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 100,000 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไว ้ 100 บาทต่อหุน้ 

ประเภทธุรกิจ ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT Manager)  

ผูถื้อหุน้ใหญ่(สดัส่วนการถือหุน้) บรษิัท อีเทอนอลซนัไชน ์แคปปิตอล จาํกดั (รอ้ยละ 100.00) 

รายชื่อกรรมการ นายธนะชยั สนัติชยักลู 

นายไพสิฐ แก่นจนัทน ์

เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั 

นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 

นายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับนายไพสิฐ แก่นจันทน์ 

หรือนายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ รวมเป็นสองคน  

รอบระยะเวลาบญัช ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  

ขอ้มูล ณ วนัที ่: 18 กุมภาพนัธ์ 2565  
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โครงสร้างการถือหุ้น 

1. รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อนัดับแรก ณ วันที ่6 มีนาคม 2564 

ลาํดับ             ชื่อ 
จาํนวนหุ้น 

ทีถื่อ (หุน้) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที ่

จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด (%) 

1 บรษิัท อีเทอนอลซนัไชน ์แคปปิตอล จาํกดั/1 99,997 100.00 

2 นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 1 0.00 

3 นายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุ ิ 1 0.00 

4 นายพงษ์ธร สจุีรพนัธ ์ 1 0.00 

รวม 100,000 100.00 

หมายเหต:ุ  1/ บริษัท อีเทอนอลซันไชน์ แคปปิตอล จาํกดั เป็นบริษัททีป่ระกอบกิจการบริการทีป่รึกษาการลงทุน และมีรายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ 

วนัที ่6 มีนาคม 2564 ดงันี ้

ลาํดับ             ช่ือ จาํนวนหุ้นทีถ่ือ (หุ้น) 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที่ 

จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด (%) 

1 นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 9,500 47.50 

2 นายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒิุ 6,500 32.50 

3 นายธนาเดช โอภาสยานนท ์ 4,000 20.00 

รวม 20,000 100.00 

2. กลุ่มผู้ถือหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤติการณมี์อทิธิพลตอ่การกาํหนดนโยบายการจัดการหรือการดาํเนินงานของ

ผู้จัดการกองทรัสตอ์ย่างมีนัยสาํคัญ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์คือ บริษัท อีเทอนอลซนัไชน ์แคปปิตอล จาํกัด  

ซึ่งถือหุน้ของผูจ้ดัการกองทรสัตค์ิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัท อีเทอนอลซนั

ไชน ์แคปปิตอล จาํกัด มีผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูม้ีอาํนาจควบคุม คือ นายอมร จุฬาลกัษณานุกูล ซึ่งถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 

47.50 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และนายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ซึ่งถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 32.50 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดย บริษัท อีเทอนอลซนัไชน ์แคปปิตอล จาํกัด ประกอบกิจการบริการท่ีปรกึษาการ

ลงทนุ ซึ่ง ณ วนัท่ี 6 มีนาคม 2565 มีบรษิัทย่อย ดงันี ้

บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถือหุน้ 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจ

เมน้ท ์จาํกดั 

ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เ พ่ือการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์(REIT Manager) 

100.00 

บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เ พ่ือการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์(REIT Manager) 

60.00 
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โครงสร้างการจัดการ 

1. โครงสร้างองคก์ร 

ในการจดัโครงสรา้งองคก์ร ผูจ้ดัการกองทรสัตย์ึดหลกัการในการแบ่งหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน

อย่างชดัเจน แต่ละฝ่ายงานมีความเป็นอิสระ เป็นระบบ สอดคลอ้งต่อหลกัความไวว้างใจและหลกัการกาํกบัดูแลกจิการท่ี

ดี คาํนึงถึงการควบคมุความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้จากการทจุรติ ฉอ้ฉล ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

สามารถบริหารจดัการกองทรสัตด์ว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต ระมดัระวงั คาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคัญ 

และเพ่ือป้องกันการรั่วไหลของขอ้มูล หรือการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย และความสอดคลอ้งกับสภาพ ขนาด และความ

ซบัซอ้นของการทาํธุรกิจของบรษิัทฯ 

โครงสรา้งองคก์รของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ประกอบดว้ย 6 ฝ่ายงานหลกั อนัไดแ้ก่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ฝ่ายการเงิน

และนกัลงทุนสมัพนัธ ์ฝ่ายบญัชี ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบตัิงาน และฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ดงันี ้

แผนผังโครงสร้างองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

2. คณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผู้จัดการกองทรัสต์มีคณะกรรมการหน่ึงชุด ได้แก่  คณะกรรมการบริษัท  

ซึ่งประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิ จาํนวน 5 ท่าน ดงันี ้

 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายการเงินและ 
นกัลงทนุสมัพนัธ ์

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบญัช ี

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย 

และกาํกบัการปฏิบตัิงาน 

คณะกรรมการบรษิทั 

ประธานเจา้หนา้ท่ี

บรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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1. นายธนะชยั สนัติชยักลู ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายไพสิฐ แก่นจนัทน ์ กรรมการ 

3. เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั กรรมการอิสระ 

4. นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู  กรรมการ 

5. นายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุ ิ กรรมการ 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามแทนบริษัทฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์คือ นายอมร จุฬาลกัษณานุกูล ลงลายมือ

ชื่อรว่มกบันายไพสิฐ แก่นจนัทน ์หรือนายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุ ิรวมเป็นสองคน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะมีบทบาทท่ีสาํคญัในการติดตามและใหค้าํแนะนาํท่ีจาํเป็นแก่

บรษิัทฯ ในการดาํเนินงานในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีผูบ้รหิาร จาํนวน 5 ท่าน ดงันี ้

1. นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

2. นายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุ ิ กรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์และผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

3. นายธนาเดช โอภาสยานนท ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงาน 

4. นางสาวญาณิชศา ชาติวฒุิกอบกลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ ์

5. นายพงษ์ธร สจุีรพนัธ ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี

 

3. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต ์

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อ

บรษิัทฯ และหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบต่อกองทรสัตภ์ายใตก้ารบรหิารจดัการ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบต่อบรษิัทฯ 

1) ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ ระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน ์และมีความรบัผิดชอบท่ีเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้โดยไม่

ขดักบับทบาทหนา้ท่ีการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2) กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษัทฯ และกาํกับควบคมุดแูลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใตก้ารกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

3) พิจารณาตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระสาํคัญ เช่น แผนธุรกิจ อาํนาจการบริหารและรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

4) ดาํเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผลและ     

เชื่อถือได ้
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5) ควบคมุ ดแูล ใหฝ่้ายบรหิารมีการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างมีจรยิธรรม และมีความเท่าเทียมกนั 

6) กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืน มีความพรอ้มท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระใน

การพิจารณากาํหนดกลยทุธ ์การบรหิารงาน การแต่งตัง้กรรมการ และการกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินงาน 

ตลอดจนพรอ้มท่ีจะคดัคา้นการกระทาํของกรรมการอ่ืน ๆ หรือ ฝ่ายบริหาร ในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแยง้ใน

เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทกุราย 

7) พิจารณาคดัเลือก แต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่านเดิมท่ีพน้จากตาํแหน่ง  รวมทัง้คดัเลือก เสนอ

แต่งตัง้กรรมการเพ่ิมเติมต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

8) รายงานขอ้มูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” ต่อบริษัทฯ ตามเกณฑท่ี์

กาํหนด 

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบต่อกองทรสัตภ์ายใตก้ารบรหิารจดัการ 

1) ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะปฏิบัติหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นผูม้ีวิชาชีพซึ่งไดร้บัความไวว้างใจดว้ยความระมัดระวัง 

ซื่อสตัย ์สจุรติ เพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

2) บรหิารจดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) พิจารณากาํหนดนโยบายท่ีสาํคญัต่อการบริหารจดัการกองทรสัต ์เช่น กลยุทธแ์ละทิศทางการดาํเนินงาน

ของกองทรสัต ์โครงสรา้งทางการเงินและการลงทนุของกองทรสัต ์และระบบการบรหิารความเส่ียง เป็นตน้ 

4) พิจารณาอนุมัติการซื ้อ และ/หรือ ขายทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยการคัดเลือกและตรวจสอบ  

(Due Diligence) อสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

5) พิจารณาอนุมตัิการจดัหาแหล่งเงินทุนใหแ้ก่กองทรสัต ์ซึ่งรวมถึงแหล่งท่ีมาของเงินทุน จาํนวนขอ้กาํหนด 

และเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

7) พิจารณาอนมุตังิบประมาณประจาํปีของกองทรสัต ์

8) พิจารณาอนมุตัิการจดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

9) พิจารณาอนมุตัิการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

10) ดแูลใหก้องทรสัตม์ีการควบคุมภายในท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นระบบการควบคุมภายในของ

กองทรสัต ์

11) คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์รวมทั้งจดัประชมุผูส้อบบญัชี

ตามความเหมาะสม 

12) จัดทาํและเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับกองทรสัตใ์หถู้กตอ้ง ครบถว้น และเผยแพร่ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กาํหนด 
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13) พิจารณาดาํเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียน หรือขอ้พิพาทเก่ียวกับกองทรสัตจ์ากบุคคลภายนอกตามการเสนอ

ของผูบ้รหิารบรษิัท 

14) คดัเลือกประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

4. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

1) พิจารณาติดตามและใหค้าํแนะนาํท่ีจาํเป็นแก่บริษัทฯ ในการดาํเนินการใหม้ีกระบวนการจัดทาํและการ

เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสตแ์ละกองทรัสตใ์ห้มีความ

ถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เชื่อถือไดแ้ละทนัเวลา 

2) พิจารณาติดตามและใหค้าํแนะนาํท่ีจาํเป็นแก่บริษัทฯ ในการดาํเนินการใหม้ีระบบการควบคุมภายในและ

ระบบการทาํงานท่ีเหมาะสมในการทาํหนา้ท่ีในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์

3) พิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

กับกองทรัสตใ์ห้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาํหนดท่ีเก่ียวข้อง ทั้งนี  ้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อกองทรสัต ์

4) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมายและเป็นประโยชนต์่อกองทรสัต ์ 

จากขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของกรรมการอิสระท่ีไดก้าํหนดไว้ข้างตน้ ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องจะตอ้งมีการรายงานให้

กรรมการอิสระพิจารณาและรบัทราบอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการใหค้าํแนะนาํท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัเร่ือง ดงัต่อไปนี ้

1) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักองทรสัต ์

2) จุดอ่อนและจดุท่ีตอ้งมีการปรบัปรุงแกไ้ขเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและระบบการทาํงานในการทาํ

หนา้ท่ีในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์และความคืบหนา้ในการแกไ้ข 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต ์

1. หน้าทีท่ั่วไป 

ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะปฏิบัติหน้าท่ีโดยใชค้วามรูค้วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ดว้ยความรบัผิดชอบ 

ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยส์ุจริต โดยตอ้งปฏิบัติต่อผู ้ถือหน่วยทรัสตอ์ย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสุด

ของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม รวมทั้งตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สัญญาก่อตัง้ทรสัต ์สัญญาแต่งตัง้

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หนงัสือชีช้วน วตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้กองทรสัต ์

ตลอดจนขอ้ผูกพันท่ีไดใ้ห้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารท่ีเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ก่ผู ้ลงทุน และ

มติของท่ีประชุมผู ้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้ ผู ้จ ัดการกองทรัสต์ต ้องไม่กระทาํการใด  ๆ  อันเป็นการขัดหรือ

แย้งกับประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทนุโดยรวม 

2. หน้าทีต่ามหลักการดาํเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดการกองทรัสต ์ 

(ก) มีเงินทุนท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจและความรบัผิดชอบอนัอาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะผูจ้ดัการ

กองทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเน่ือง 
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(ข) เปิดเผย ใหค้วามเห็น หรือใหข้อ้มลูท่ีมีความสาํคญัและเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอในการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน 

โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งส่ือสารไดอ้ย่างชดัเจนไม่บิดเบือน และไม่ทาํใหส้าํคญัผิด 

(ค) ไม่นาํขอ้มลูจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ปใชป้ระโยชนอ์ย่างไม่เหมาะสมเพ่ือตนเอง หรือทาํใหเ้กิด

ความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชนโ์ดยรวมของกองทรสัต ์

(ง) ปฏิบัติงานดว้ยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนเ์กิดขึน้ ตอ้งดาํเนินการใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทนุไดร้บัการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม ทัง้นี ้ผูจ้ดัการ

กองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสต์ หากมีกรณีท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งสามารถแสดงไดว้่ามีกลไกท่ีจะทาํใหเ้ชื่อมั่นไดว้่า 

การบริหารจดัการกองทรสัตจ์ะเป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม และใน

กรณีท่ีผู้จัดการกองทรัสตจ์ัดการกองทรัสต์อ่ืนอยู่ดว้ย ทรัพย์สินหลักของกองทรัสตท่ี์ขออนุญาตเสนอขาย

หน่วยทรสัตต์อ้งไม่เป็นประเภทเดียวกนักบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตอ่ื์นนัน้ 

(จ) ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ พระราชบญัญัติทรสัตฯ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินการ

ของกองทรสัต ์ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพท่ีกาํหนดโดยสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจหลักทรัพย ์หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจหลักทรัพยท่ี์สาํนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุโลม และไม่

สนบัสนนุ สั่งการ หรือใหค้วามรว่มมือแก่บคุคลใด ๆ ในการปฏิบตัิท่ีอาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้กาํหนดดงักล่าว 

(ฉ) ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีใหค้วามรว่มมือในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของทรสัตี สาํนกังาน  ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัย ์

ซึ่งรวมถึงการขออนุมัติ การขอความเห็นชอบ หรือการเปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการ

กองทรสัตอ์ย่างมีนัยสาํคญั หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีควรแจง้ใหท้ราบต่อทรสัตี สาํนักงาน ก.ล.ต หรือ ตลาดหลกัทรพัย ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใหร้วมถึงหนา้ท่ี ดงัต่อไปนี ้

(1) จัดทําและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน  

และการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักองทรสัต ์โดยเมื่อทรสัตีประสงคจ์ะตรวจสอบการจดัการในเร่ืองใด ผูจ้ดัการ

กองทรสัตต์อ้งใหค้วามร่วมมือในการนาํส่งขอ้มลูและเอกสารหลกัฐาน รวมทัง้ใหเ้ขา้ไปตรวจสอบในสถาน

ท่ีตัง้ของอสังหาริมทรพัยต์ามท่ีทรสัตีรอ้งขอ เพ่ือใหท้รสัตีสามารถตรวจสอบใหเ้ป็นท่ีมั่นใจไดว้่าผูจ้ดัการ

กองทรสัตไ์ม่ปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือไม่รกัษาประโยชนข์องผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์ 

(2) จดัทาํและจดัส่งขอ้มลูและเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับการจดัโครงสรา้งรายไดข้องกองทรสัต ์วิธีการจดัหาและ

จดัเก็บรายได ้ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีสามารถเรียกเก็บจากกองทรสัต ์สญัญาท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดท้าํในนาม

กองทรสัตก์ับบริษัทหรือบุคคลต่าง ๆ การเขา้ลงทุนเพ่ิมเติม การจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัย ์และการก่อภาระ

หนีใ้หแ้ก่ทรสัตี เพ่ือใหท้รสัตีนาํมาวางแผนปฏิบัติงานในการกาํกับดูแลและตรวจสอบการบริหารจดัการ  

การควบคมุภายใน และการเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตด์งักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

(3) จดัใหม้ีการประกันภยัเพ่ือประกันภยัความรบัผิดท่ีอาจเกิดขึน้จากการดาํเนินธุรกิจหรือการปฏิบตัิงานของ

ตนในฐานะเป็นผูจ้ัดการกองทรสัต ์ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของตน 

ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นวงเงินท่ีเพียงพอและเหมาะสม  
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3. หน้าทีใ่นการทาํธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อกองทรัสต ์ 

ในการทาํธุรกรรมเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ดาํเนินการเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการจาํหน่าย จ่าย โอนอสงัหารมิทรพัย ์หรือการเขา้ทาํสญัญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือกองทรสัตเ์ป็นไปอย่างถกูตอ้งและมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย  

(ข)  ดาํเนินการเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตเ์ป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่าง

นอ้ยตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) ประเมินความพรอ้มของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรพัยน์ัน้ ๆ ก่อนรบัเป็นผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์หรือกอ่นลงทนุเพ่ิมเติมในอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเพ่ือกองทรสัต ์แลว้แต่กรณี 

(2) วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) 

อสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนและทรัสต์ท่ีลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ตลอดจนการประเมิน

ความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดจากการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ ๆ พรอ้มทัง้จดัใหม้ีแนวทางการ

บริหารความเส่ียงดว้ย ทั้งนี ้ความเส่ียงดังกล่าวใหห้มายความรวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

พฒันาหรือก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์(ถา้มี) เช่น ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการก่อสรา้งล่าชา้ และการไม่

สามารถจดัหาประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้

(ค) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

(ง) ดาํเนินการเพ่ิมทุนของกองทรสัต ์และลดทุนชาํระแลว้ของกองทรสัตต์ามเหตุ และกระบวนการท่ีกาํหนดใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

(จ) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์าํเนินการและใหค้วามรว่มมือตามท่ีจาํเป็น

เพ่ือใหก้ารส่งมอบงานแก่บคุคลท่ีจะเขา้มาปฏิบตัิแทนสาํเรจ็ลลุ่วงไป 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาเพ่ือใหค้าํปรกึษาหรือคาํแนะนาํเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละ

การจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตป์ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้

(1) ดาํเนินการใหท่ี้ปรกึษาซึ่งไดร้บัการคดัเลือกแจง้การมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีตนพิจารณา 

(2) ไม่ใหท่ี้ปรกึษาผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเขา้ร่วมพิจารณาในเร่ือง

นัน้ 

(ช) จัดทาํงบการเงินของกองทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี 

และส่งงบการเงินดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิน้รอบปีบัญชี โดยงบการเงินท่ี
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จัดทาํนั้นตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนักงาน 

ก.ล.ต. 

(ซ) จดัทาํและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต ์ซึ่งรวมถึงขอ้มลูตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนขอ้มลูอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดในสญัญากอ่ตัง้ทรสัต ์และสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

(ฌ) จดัทาํและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตต์่อทรสัตี สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ตามท่ีกาํหนดเอาไวใ้นพระราชบัญญัติหลักทรพัยฯ์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ซึ่ง

รวมถึงการจัดส่งรายงานประจาํปีของกองทรัสตพ์รอ้มกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปีให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์และการเปิดเผยขอ้มลูท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทรสัตอ์ย่างมีนยัสาํคญัหรือ

ขอ้มูลอ่ืนท่ีควรแจง้ใหท้ราบ นอกจากนี ้ใหผู้จ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีชีแ้จง จัดส่งเอกสาร หรือหลกัฐานท่ี

เก่ียวขอ้ง ดาํเนินการหรืองดเวน้การดาํเนินการตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. มีคาํสั่งหรือรอ้งขอ 

(ญ) หลีกเล่ียงสถานการณท่ี์อาจทาํใหเ้กิดขอ้สงสยัในความเป็นอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในการพิจารณาคดัเลือกหรือซือ้ขายอสงัหาริมทรพัย ์ตลอดจนหลกัทรพัยแ์ละบริการอ่ืนใดใหแ้ก่กองทรสัต ์

หา้มมิใหผู้จ้ัดการกองทรสัต ์กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูจ้ัดการของผูจ้ัดการกองทรสัต ์และพนักงานทุกคนของ

ผู้จัดการกองทรัสต์รับค่านายหน้า / ค่าธรรมเนียม อันเน่ืองมาจากการพิจารณาคัดเลือกหรือซือ้ขาย

อสงัหารมิทรพัย ์และบรกิารอ่ืนใดใหแ้ก่กองทรสัต ์

(ฎ) เปิดเผยส่วนไดเ้สียหรือการไดร้บัประโยชน์ของผู้จัดการกองทรัสตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรสัตจ์ากบริษัทหรือบุคคลท่ีเป็นคู่คา้กับกองทรสัตไ์วใ้นหนังสือชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มูลการ

เสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุม เพ่ือขออนุมัติทาํรายการต่าง ๆ และรายงานประจําปีของ

กองทรัสต์ เพ่ือผู้ลงทุนและทรัสตีจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้จัดการ

กองทรสัตใ์นการเขา้ทาํธุรกรรมต่าง ๆ เพ่ือกองทรสัต ์และความสมเหตสุมผลของธุรกรรมนัน้ 

ส่วนไดเ้สียหรือการไดร้บัประโยชนท่ี์ตอ้งพิจารณาเปิดเผย เช่น เจา้หนี ้ลกูหนี ้ผูค้ ํา้ประกนัหรือไดร้บัการคํา้

ประกัน การถือหุน้ระหว่างกัน หรือมีผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูบ้ริหารเป็นกลุ่มเดียวกัน การใหห้รือรบับริการ 

การซือ้ขายระหว่างกนั และการออกค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ใหแ้ก่กนั เป็นตน้ 

(ฏ) ติดตามการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ทาํรายงานกระจายยอดประโยชนต์อบแทนและ

ดาํเนินงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าวโดยใหเ้ป็นค่าใชจ้่ายของกองทรัสต ์และอาจมอบหมายให้

บคุคลอ่ืนดาํเนินการแทนได ้

(ฐ) ติดต่อ ประสานงาน และให้ข้อมูลต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงยื่นเอกสาร และนําส่ง

ค่าธรรมเนียม ภาษีโรงเรือนและท่ีดินหรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับกองทรสัตห์รือเกิดจากอสงัหาริมทรพัยท่ี์

กองทรสัตล์งทุน ท่ีกองทรัสตม์ีหน้าท่ีตอ้งชาํระต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องตามท่ีไดร้ับมอบหมาย

จากทรสัตี และดาํเนินการหกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีหกั ณ ท่ีจา่ยโดยอาจมอบหมายใหบ้คุคล

อ่ืนดาํเนินการแทนได ้

หน้าทีใ่นการบริหารจัดการกองทรัสต ์
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4. หน้าทีใ่นการบริหารจัดการกองทรัสต ์

(ก) เพ่ือให้ผู้จัดการกองทรัสตส์ามารถบริหารจัดการกองทรัสตไ์ดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการ

กองทรสัตจ์ึงไดจ้ดัใหม้รีะบบงานท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดลุการปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ระบบการบรหิารงานของกองทรสัต ์

(2) ระบบการจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัต ์

(3) ระบบการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  

(4) ระบบการคดัเลือกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละการติดตามดูแลคุณสมบตัิของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการดาํเนินการของกองทรสัต ์

(5) ระบบการกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงาน 

(6) ระบบการเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต ์ 

(7) ระบบการปฏิบตัิการดา้นงานสนบัสนนุ (Back Office)  

(8) ระบบการตรวจสอบและควบคมุภายใน  

(9) ระบบการติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทนุและการจดัการกบัขอ้รอ้งเรียนของผูล้งทนุ 

(10) ระบบการจดัการกบัขอ้พิพาททางกฎหมาย  

ทัง้นี ้การจดัใหม้ีระบบงานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทัง้หมดนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งเป็นผูจ้ดัทาํขึน้ดว้ยตนเอง เวน้

แต่เป็นกรณีการจดัระบบปฏิบตัิการดา้นงานสนบัสนนุ ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนดาํเนินการ

แทนได ้ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้

(1) การมอบหมายตอ้งไม่มีลักษณะท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนา้ท่ีของผูจ้ัดการ

กองทรสัต ์

(2) มีมาตรการรองรบัใหส้ามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ในกรณีท่ีผูร้บัดาํเนินการไม่สามารถดาํเนินการ

ต่อไปได ้

(3) ในกรณีท่ีมีการมอบหมายงานเก่ียวกับการลงทุนในทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทรสัต ์ตอ้งมอบหมายใหก้ับผูท่ี้

สามารถดาํเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

อย่างไรก็ดี การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเป็นผูร้บัดาํเนินการขา้งตน้ ตอ้งมิใช่การมอบหมายระบบและงานท่ีระบุไว้

ในขอ้ (ก) (1) (2) (3) (4) และ (9)  

(ข) บริหารจัดการกองทรัสตใ์ห้เป็นไปตามข้อกาํหนดแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์ 

(ค) คัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรพัยท่ี์จะใหก้องทรัสตไ์ปลงทุนดว้ยความรอบคอบและ

ระมัดระวัง โดยตอ้งบนัทึกและจัดเก็บขอ้มูล รวมทัง้เอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการคดัเลือก การตรวจสอบ และ

การตดัสินใจท่ีจะลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรพัยสิ์นใดทรพัยสิ์นหน่ึงใหแ้ก่กองทรสัตไ์วด้ว้ย ทัง้นี ้การคดัเลือกและ
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ตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรพัยท่ี์จะใหก้องทรสัตไ์ปลงทุน ใหผู้จ้ัดการกองทรสัตป์ฏิบตัิตามแนว

ปฏิบัติในการจดัการกองทุนและทรสัตท่ี์ลงทุนในอสังหาริมทรพัยซ์ึ่งสาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยให้

ยึดถือและปฏิบตัิตามเป็นมาตรฐานขัน้ตํ่าในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ง) ดาํเนินการต่าง ๆ ใหม้ั่นใจไดว้่าไดจ้ดัการดา้นการเงินและมลูค่าเชิงเศรษฐกิจของสินทรพัยข์องกองทรสัตอ์ยา่ง

มืออาชีพและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์เช่น 

(1) กาํหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกับขอ้

ผูกพนัท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชี ้

ชวน 

(2) กาํหนดวงเงินการก่อภาระหนีแ้ละควบคุมไม่ใหเ้กินท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดงรายการ

ขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วน 

(3) ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์ตรงกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของกองทรสัต ์และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์หนังสือชีช้วน หลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศ ทจ. 

49/2555 ตลอดจนประกาศ และคาํสั่งท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใด 

(4) บรหิารกระแสเงินสดของกองทรสัต ์ 

(5) พิจารณาการจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรสัตแ์ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(6) จัดให้มีการประกันภัยเพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต ์และ

ประกนัภยัสาํหรบัความรบัผิดต่อบคุคลภายนอกในวงเงินท่ีเพียงพอและเหมาะสม (เช่น ครอบคลมุอาคารส่ิง

ปลกูสรา้ง รวมถึงโครงสรา้งอาคาร ระบบนํา้ ระบบไฟฟ้า) ท่ีทาํใหท้รพัยสิ์นของกองทรสัตส์ามารถจดัหา

ผลประโยชน ์ 

(7) จดัใหม้ีการวางแผนการจดัสดัส่วนประเภทธุรกิจของผูเ้ช่าท่ีเหมาะสมสาํหรบัอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์

(Tenant Mix) 

(8) ควบคมุดแูลใหผู้เ้ช่าปฏิบตัิตามเงื่อนไขของสญัญาเช่า 

(9) ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัอสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัตไ์ดล้งทนุ 

(10) ประเมินผลการปล่อยเช่าในอดีตเพ่ือกาํหนดเงื่อนไขในการปล่อยเช่าและจดัทาํสญัญาเช่าใหเ้หมาะสม และ

ประเมินผลความถูกตอ้งของการติดตามเรียกเก็บค่าเช่า เพ่ือบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ หรือตดัหนีสู้ญ 

หรือบนัทึกหนีส้ญูรบัคืน (ในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไดภ้ายหลงัตดัหนีส้ญู)  

(11) จดัใหม้ีระบบดแูลรกัษาความปลอดภยัของอาคารส่ิงปลกูสรา้งท่ีกองทรสัตไ์ดล้งทุน เช่น ระบบแจง้เตือนไฟ

ไหม ้ระบบการติดต่อส่ือสาร และการจดัการเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

(12) กาํหนดและใชน้โยบายและแผนการปฏิบตัิงานในการบรหิาร บาํรุงรกัษา และปรบัปรุงอาคารส่ิงปลกูสรา้งท่ี

กองทรสัตไ์ดล้งทนุ 
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(จ) ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่ากองทรสัตม์ีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิโดยถกูตอ้งในอสงัหาริมทรพัยท่ี์ลงทนุ รวมทัง้สญัญาต่าง ๆ  

ท่ีกองทรสัตเ์ขา้ไปเป็นคู่สญัญามีการจดัทาํโดยถกูตอ้งตามกฎหมายและมีผลผกูพนัหรือสามารถใชบ้งัคบัไดต้าม

เงื่อนไขท่ีกาํหนดในสญัญาดงักล่าว 

(ฉ) จัดใหม้ีระบบในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงานของกองทรสัต ์หนังสือเชิญ

ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หนงัสือชีช้วน รายงานประจาํปีของ

กองทรสัต ์งบการเงิน และเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีของกองทรสัต ์และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่าง ๆ  

ท่ีมีผลใชบ้งัคบักับกองทรสัตแ์ละทรพัยสิ์นท่ีลงทุน โดยเก็บรกัษาขอ้มลูและเอกสารดงักล่าวใหถู้กตอ้งครบถว้น

และสามารถตรวจสอบได ้ภายในระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการจดัทาํเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าว 

(ช) จดัทาํและเผยแพรง่บการเงนิรายงานประจาํปีและขอ้มลูอ่ืนใดเก่ียวกบักองทรสัตใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น และเผยแพร่

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในกฎหมาย สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์แบบแสดงรายการ

ขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หนงัสือชีช้วน รวมทัง้ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมถึงกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัทาํ

และเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต ์ตอ้งรับผิดชอบร่วมกันในเนือ้หาข้อมูลท่ีประกาศหรือเผยแพร่ต่อผูถื้อ

หน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุนทั่วไป โดยตอ้งจัดใหม้ีระบบการตรวจสอบท่ีทาํใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มูลท่ีเปิดเผยในแบบ

แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หนงัสือชีช้วน หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์เอกสารโฆษณา 

ประกาศตีพิมพ ์หรือเอกสารเผยแพรอ่ื่นใด ไดร้บัการตรวจสอบว่ามีความถูกตอ้งครบถว้น ไม่ขาดขอ้มลูสาํคัญ 

และได้ให้ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนแล้ว รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายประกาศและข้อบังคับท่ี

เก่ียวขอ้งแลว้ 

(ซ) ดแูลใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตไ์ดร้บัขอ้มลูท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอก่อนท่ีจะใชสิ้ทธิออกเสียงในการอนุมตัิเร่ือง

ต่าง ๆ รวมทัง้ไดร้บัขอ้มลูนัน้ล่วงหนา้ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการ

เสนอขายหน่วยทรสัต ์หนงัสือชีช้วน และขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย ์

(ฌ) ควบคุมดูแลใหก้องทรสัตป์ฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบตัิท่ีออกโดยหน่วยงานของรฐัหรือองคก์ร

กาํกบัดแูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทรสัต ์รวมทัง้ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์

(ญ) จ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์กล่าวคือ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 

90 ของกาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของรอบปีบัญชี ซึ่งหมายความรวมถึงกาํไรสุทธิท่ีอ้างอิงสถานะเงินสดของ

กองทรสัต ์โดยจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายประโยชนต์อบ

แทนนัน้ แลว้แต่กรณี แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทรสัตย์งัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่จ่ายประโยชนต์อบแทน

แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(ฎ) ในกรณีท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสตก์าํหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ได ้การ

เบิกจ่ายดงักล่าวกระทาํไดเ้ฉพาะกรณีท่ีเป็นการเบิกจ่ายจากบญัชีเพ่ือดาํเนินงานประจาํวนัภายใตว้งเงินท่ีไดร้บั

การอนุมตัิจากทรสัตี และตอ้งจดัทาํและจดัส่งรายงานการเบิกจ่ายใหแ้ก่ทรสัตีเพ่ือใหท้รสัตีสามารถตรวจสอบ

รายการดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีสมควร 
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(ฏ) ดาํเนินการจดัทาํ และ/หรือ จดัส่งและรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัตซ์ึง่

อยู่ในความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีทรสัตีเห็นสมควร ใหแ้ก่ทรสัตี และ/หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดั

เพียงขอ้มูลเก่ียวกับการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทรัสตแ์ละมูลค่าหน่วยทรสัต ์รายงาน

ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ รายงานการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์

 

วิธีการและเงือ่นไขในการเปลี่ยนตัวผู้จัดการกองทรัสต ์

1. เหตใุนการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูจ้ดัการกองทรสัตล์าออก 

(ข) ผูจ้ดัการกองทรสัตถ์กูถอดถอนจากการทาํหนา้ท่ีเมื่อปรากฏเหตดุงัต่อไปนี ้

1) เมื่อปรากฏว่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ิไดจ้ดัการกองทรสัตต์ามหนา้ท่ีใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้น

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์พระราชบญัญัติทรสัตฯ์ หรือประกาศของสาํนกังาน 

ก.ล.ต. หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใด และการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีนั้นเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง

รา้ยแรงต่อกองทรสัต ์และ/หรือ ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และไม่สามารถเยียวยาแกไ้ขความเสียหายนัน้ไดภ้ายใน

ระยะเวลาตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2) ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีลักษณะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑใ์นหมวด 1 หรือฝ่าฝืน หรือไม่

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตัิตามคาํสั่งของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

หรือปฏิบตัิตามคาํสั่งแต่ไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

3) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสตข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. สิน้สุดลง และ

ผู้จัดการกองทรัสตไ์ม่ไดร้ับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ สช. 

29/2555 และไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายใน 90 วนั 

(ค) สาํนักงาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต ์หรือสั่งพักการปฏิบัติหน้าท่ีของ

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นเวลาเกินกว่า 90 วนั ตามประกาศ สช. 29/2555 

(ง) ผู้จัดการกองทรัสต์สิน้สภาพนิติบุคคลหรือชาํระบัญชี หรือถูกพิทักษ์ทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นคาํสั่งพิทักษ์ทรัพย์

เด็ดขาดหรือไม่ก็ตาม 

(จ) ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถดาํรงเงินกองทนุตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ สช. 29/2555 

2. วิธีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 

(ก) กรณีปรากฏเหตใุนการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์นอกเหนือจากเหตตุามขอ้ (ข) 1) ใหท้รสัตีเป็นผูม้ีอาํนาจ

ในการถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัตโ์ดยไม่ตอ้งมีการขอมติผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยในการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์

รายใหม่ ใหท้รสัตีขอมติผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีปรากฏ

เหตใุนการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละแต่งตัง้บคุคลท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติเห็นชอบภายใน 30 วนันบัแต่
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วนัท่ีไดร้บัมต ิทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถดาํเนินการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ตามวิธีการดงักล่าว ใหท้รสัตี

ดาํเนินการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ไดเ้องโดยคาํนึงถึงประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม

ตามระยะเวลาท่ีจาํเป็นและสมควร 

(ข) กรณีปรากฏเหตุในการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามขอ้ (ข) 1) ใหท้รสัตีเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือ

ขอมติผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต ์และในการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ภายใน 

60 วันนับแต่วันท่ีปรากฏเหตุในการเปล่ียนแปลงผูจ้ัดการกองทรสัต ์และแต่งตัง้บุคคลท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติ

เห็นชอบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีไดร้บัมติ ทั้งนี ้ในกรณีท่ีขอมติเพ่ือถอดถอนผูจ้ัดการกองทรัสตแ์ละแต่งตั้ง

ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่แลว้แต่ไม่สามารถดาํเนินการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ตามวิธีการดงักล่าว 

ให้ทรัสตีดาํเนินการถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิม และแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ไดเ้องโดย

คาํนึงถึงประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวมตามระยะเวลาท่ีจาํเป็นและสมควร 

การถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต ์ใหม้ีผลเมื่อทรสัตีบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตีไม่ตอ้งรบั

ผิดชดใชค้่าเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้กบัผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พราะการถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยอาศยัเหตตุาม

สญัญานี ้และ/หรือ ตามพระราชบญัญัติทรสัตฯ์ ตลอดจนประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ให้ผู้จัดการกองทรัสตร์ายเดิมมีหน้าท่ีดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือให้ทรัสตี หรือผู้จัดการกองทรัสตร์ายใหม่ 

แลว้แต่กรณี สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีต่อไปได ้ซึ่งการดาํเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพ่ือ

รบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหท้รสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ดว้ย 

 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้บคุคลภายนอกเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องทรพัยสิ์นในโครงการท่ีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทนุ โดยมีขอ้มลูสาํคญัสรุปได ้ดงันี ้

สรุปข้อมูลสาํคัญของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัท อดุรพลาซา่ จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 45/5 ถนนทองใหญ่ ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมืองอดุรธานี  

จงัหวดัอดุรธานี 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ (1) นายภาสกร วีรชาตยิานกุลู มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 37.18 

(2) นางสาวอภิชา วีรชาติยานกุลู มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 37.18 

(3) นายธนกร วีรชาติยานกุลู มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 12.82 

(4) นางมลฑาทิพย ์บวัชมุ มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 12.821 

เลขทะเบียนบรษิัท 0415547000058 

โทรศพัท ์ 042-932-998 

หมายเหต:ุ  1/ ขอ้มูล ณ วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2564 
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ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัท เชษฐโชต ิจาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์เอ ชัน้ 11 ถนนประเสรฐิมนกูจิ แขวงเสนานิคม 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ (1) นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์ มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 25 

(2) นายโชติ เชษฐโชติศกัดิ์ มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 25 

(3) นางสจุีรา เชษฐโชติศกัดิ์ มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 25 

(4) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 252 

เลขทะเบียนบรษิัท 0105554038670 

โทรศพัท ์ 02-938-5353 

หมายเหต:ุ  2/ ขอ้มูล ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

 

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัท ด-ีแลนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 99/10-14 หมู่ท่ี 4 ถนนเอกชยั ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดั

สมทุรสาคร 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ (1) นางสวุรรณา ปัญญาสาคร มสีดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 26.44 

(2) นายวลัลภ โพธิเพียรทอง มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 7.27 

(3) นายเพ่ิมเกียรติ โพธิเพียรทอง มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 5.82 

(4) นายวนัชยั โพธิเพียรทอง มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 5.82 

(5) นายสมชาย โพธิเพียรทอง มสีดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 5.821 

เลขทะเบียนบรษิัท 0745552003164 

โทรศพัท ์ 034-119-199 

หมายเหต:ุ  1/ ขอ้มูล ณ วนัที ่23 เมษายน 2564 

 

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัท โนเบิล ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจติ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ (1) RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 20.05 

(2) CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND 

AG มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 16.53 

(3) บรษิัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 9.13 

(4) นายธงชยั บศุราพนัธ ์มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 3.56 

(5) บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 3.522 

เลขทะเบียนบรษิัท 0107538000312 

โทรศพัท ์ 02-251-9977 

หมายเหต:ุ  2/ ขอ้มูล ณ วนัที ่25 สงิหาคม 2564 

 

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=NOBLE-R&language=en&country=US
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

1. หน้าทีใ่นการบริหารอสังหาริมทรัพย ์

(ก) ดาํเนินการเพ่ือใหม้ั่นใจว่ารายไดท่ี้เกิดขึน้จากอสงัหาริมทรพัยน์ั้นไดม้าโดยวิธีการใหเ้ช่าหรือวิธีการอ่ืนใด และ

บรหิารจดัการและจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

(ข) จัดหาผูเ้ช่ารายย่อยเพ่ือเช่าพืน้ท่ีในอสังหาริมทรพัย ์ประสานงาน รวมถึงเจรจากับผูเ้ช่ารายย่อยในการเขา้ทาํ

สญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัอสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงการบริหารงานใหเ้ป็นไปตาม

สญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

(ค) ประสานงาน เรียกเก็บ ติดตาม ทวงถามใหผู้เ้ช่ารายย่อยชาํระเงินค่าเชา่ เงินประกนั ค่าบรกิาร รวมถึงแต่ไม่จาํกดั

เฉพาะการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และหนีสิ้นใด ๆ (หากมี) การคืนเงิน

ประกันตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ การออกใบกาํกับภาษี ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และใบเสร็จรบัเงิน  

ในนามของกองทรสัต ์และนาํส่งเงินดังกล่าวใหแ้ก่ผูจ้ัดการกองทรสัตโ์ดยโอนไปยังบัญชีของกองทรสัตต์ามท่ี

ผูจ้ดัการกองทรสัตก์าํหนด 

(ง) ดาํเนินการเพ่ือใหม้ั่นใจว่าผูเ้ช่ารายย่อยปฏิบตัิตามสญัญาทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยท่ี์ผูเ้ช่ารายย่อย

เป็นคู่สญัญาอย่างเครง่ครดั 

(จ) ตกลงและรบัทราบหนา้ท่ีทั้งหมดของกองทรสัตใ์นฐานะผูใ้หเ้ช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยจะตอ้งดูแล ติดตามและจัดใหม้ีการปฏิบัติหนา้ท่ีดงักล่าวของกองทรสัตต์ามขอ้สัญญาในสัญญาเช่าและ

สญัญาบรกิารกบัเช่ารายย่อยโดยเครง่ครดัและครบถว้น  

(ฉ) บาํรุงรกัษาอสงัหาริมทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพท่ีดีเพ่ือพรอ้มนาํออกใหเ้ช่าหรือขาย ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซม ปรบัปรุง 

พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพดีและพรอ้มท่ีจะใชห้าผลประโยชนไ์ดต้ลอดเวลา 

(ช) จดัใหม้ีการเปล่ียนแปลง ฟ้ืนฟ ูและดดัแปลงอสงัหารมิทรพัยต์ามความจาํเป็นและสมควร 

(ซ) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมตลอดถึงการบํารุงรักษาทรัพย์สินใด ๆ  

ในเชิงป้องกันตามท่ีจาํเป็นเพ่ือประโยชนใ์นการบริหาร (Preventive Maintenance) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง

ระบบรกัษาความปลอดภัย ระบบการป้องกันอคัคีภัย ระบบการส่ือสารและการบริหารจดัการในกรณีเกิดเหตุ

ฉกุเฉิน 

(ฌ) พิจารณาตรวจสอบสภาพของอสงัหาริมทรพัยก์่อนส่งมอบใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายย่อยหรือกองทรสัต ์รวมถึงส่งรายงาน

การตรวจสอบอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์เมื่อมีการทาํสญัญาเช่าและสญัญาบริการใหม่ ต่ออายุ

สญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร หรือเมื่อสญัญาเช่าหรือสญัญาบรกิารเดิมสิน้สดุลง แลว้แต่กรณี 

(ญ) รวบรวม ตรวจสอบ ส่งมอบขอ้มลู และเอกสารทัง้หมดเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์หรือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิประโยชน์

ในอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะสญัญาต่าง ๆ  ท่ีจดัทาํ

ขึน้ระหว่างผูจ้ัดการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตี กับบุคคลภายนอกเก่ียวกับอสังหาริมทรพัย ์เพ่ือประโยชนข์อง

กองทรสัต ์และเพ่ืออาํนวยความสะดวกและช่วยเหลือผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการบรหิารจดัการกองทรสัต ์
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(ฎ) ตรวจสอบและชาํระค่าใชจ้่ายใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยห์รือคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัสญัญา

ท่ีทาํกับผูเ้ช่ารายย่อยหรือสัญญาอ่ืนใดเก่ียวกับอสังหาริมทรพัย ์รวมถึงค่าใชจ้่ายอ่ืนใดของกองทรสัตใ์นการ

บริหารจัดการอสังหาริมทรพัยต์ามท่ีผู้จัดการกองทรสัตอ์นุมัติและจัดเตรียมหนังสือรับรองการหัก ณ ท่ีจ่าย

สาํหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งและนาํส่งใหก้บักรมสรรพากร 

(ฏ) ดาํเนินการ และ/หรือ ประสานงานกับผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูจ้ัดการกองทรสัต ์ในการ

จดัการใหผู้เ้ช่ารายย่อยไดร้บับรกิารสาธารณปูโภคต่าง ๆ ในอสงัหารมิทรพัย ์รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงระบบไฟฟ้า 

ระบบนํา้ประปา โทรศัพท ์การกาํจัดขยะ การบาํรุงรกัษาอุปกรณ์ต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัย ท่ีจอดรถ 

รวมถึงการบรกิารอ่ืนใดท่ีจาํเป็นสาํหรบัอสงัหารมิทรพัย ์

(ฐ) อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทรสัตี บรษิัทประเมินค่าทรพัยสิ์น หรือบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

บคุคลดงักล่าวขา้งตน้ ในการสาํรวจและตรวจตราอสงัหารมิทรพัย ์

(ฑ) ดาํเนินการใด ๆ เพ่ือจัดหา และ/หรือ รบัโอน และ/หรือ ดาํเนินการอ่ืนใดร่วมกับผูจ้ัดการกองทรสัตเ์พ่ือทาํให้

กองทรัสตไ์ดม้าซึ่งใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องและจาํเป็นในการจัดหา

ผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัย ์

(ฒ) ประสานงานและอาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้ช่ารายย่อยในการขอรบัใบอนุญาตเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของ 

ผูเ้ช่ารายย่อยในอสงัหารมิทรพัย ์ 

(ณ) เรียกรอ้ง ต่อสู ้หรือดาํเนินกระบวนการทางกฎหมายเพ่ือใชสิ้ทธิแทนผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ก่ียวกบัการบรหิารจดัการ 

หรือเกิดจากการดาํเนินงานของอสงัหารมิทรพัย ์ตามท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตอ์นมุตัิเป็นครัง้คราวไป  

2. หน้าทีใ่นการจัดทาํบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการ และการตรวจสอบภายใน 

(ก) จดัใหม้ีบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีเป็นท่ีรบัรองโดยทั่วไป และรายงานต่าง ๆ  ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์เพ่ือจดัส่งบญัชีรายงานและเอกสารดงักล่าวใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(ข) บริหารจดัการเงินสดย่อยหมุนเวียน (Petty Cash) ตามท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้นุมัติ รวมถึงจดัเตรียมรายงาน

การใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดสาํหรบัเบิกเงินคืนจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ค) อาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามท่ีผูจ้ดัการกองทรสัต์

รอ้งขอ 

3. หน้าทีใ่นการทาํการตลาด 

(ก) ใหค้าํแนะนาํแก่ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการและการตลาดของอสงัหาริมทรพัยโ์ดยรวม 

ตลอดจนกลยุทธด์า้นการลงทุนและนโยบายการลงทุน เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ 

ทรสัต ์หนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มลู กฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงกฎและประกาศ

ของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ข) ทาํการตลาดและจัดหาผู้เช่ารายย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะการอาํนวยความสะดวกในการเยี่ยมชม

อสังหาริมทรัพยต์ามท่ีไดร้ับการรอ้งขอ การตอบข้อสงสัย การให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย ์และ

กิจกรรมอ่ืนใดท่ีนาํมาซึ่งรายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์ 
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4. หน้าทีใ่นการทาํสัญญาในการจัดหาผลประโยชนใ์นอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์

(ก) ประสานงานกบัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายย่อย เมื่อผูเ้ชา่รายย่อยประสงคจ์ะโอน 

และ/หรือ เปล่ียนแปลง และ/หรือ แกไ้ขสิทธิตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ รวมทั้งการเลิกสญัญาดงักล่าว 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวนัน้เป็นไปโดยราบร่ืน 

(ข) กาํหนดและเสนออตัราค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดภายใตส้ญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร 

หรือสัญญาอ่ืนใดท่ีมีลักษณะคลา้ยคลึงหรือเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย ์เมื่อไดร้ับการรอ้งขอจากผูจ้ัดการ

กองทรสัต ์

5. หน้าทีต่่อกองทรัสต ์

(ก) จดัทาํและจดัส่งรายงานหรือขอ้มลูใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตใ์หผู้จ้ดัการกองทรสัตภ์ายใน

เวลาอนัสมควรหรือภายในเวลาท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตก์าํหนดเมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นกรณีท่ี

มีความจาํเป็นและเหมาะสม รวมถึงจดัเตรียมและส่งมอบเอกสาร หรือรายงานเพ่ิมเติมในกรณีท่ีทรสัตี สาํนกังาน 

ก.ล.ต. ผูต้รวจสอบบญัชี กรมสรรพากร หรือหน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งไดข้อใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัส่ง

รายงานดงักล่าวใหแ้ก่บคุคลดงักล่าวตามจาํเป็นและสมควร 

(ข) จดัทาํและจดัส่งบญัชีอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งรวมถึงการทบทวนบญัชีดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ย่างนอ้ยปีละ 

1 ครัง้ หรือ/และ เมื่ออสงัหารมิทรพัยม์ีการเปล่ียนแปลงโดยมีนยัสาํคญั 

(ค) จดัทาํแผนการดาํเนินงานประจาํปีในการบริหารอสงัหาริมทรพัย ์และนาํเสนอแผนการดาํเนินงานประจาํปีของ

อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวต่อผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พ่ือขออนมุตัิ 

 

ทรัสต ี

สรุปข้อมูลสาํคัญของทรัสตี 

ชื่อทรสัตี บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซา่ ชัน้ 7-8 ถนนรชัดาภิเษก แขวง

จตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบียนบรษิัท 0105535048398 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจทรสัต ี ใบอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. วนัท่ี 18 กนัยายน 2556 

โทรศพัท ์ 02-949-1500 

โทรสาร 02-949-1501 

Website www.scbam.com 

ทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท 

ทนุชาํระแลว้ 100,000,000 บาท 
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โครงสร้างการถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ของทรสัตี ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2564 มีดงันี ้  

รายชื่อ จาํนวนหุ้นทีถื่อ (หุน้) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 19,999,998 99.999990 

2. นางสาวชนกานต ์อนนัตคณุากร 1 0.000005 

3. นางสาวอจัฉรา ศสัตรศาสตร ์ 1 0.000005 

รวม 20,000,000 100.000000 

 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของทรัสตี 

1. หน้าทีท่ั่วไป 

ทรสัตีมีหนา้ท่ีจดัการกองทรสัตด์ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัเยี่ยงผูม้ีวิชาชีพ รวมทัง้ดว้ยความชาํนาญ 

โดยปฏิบตัิต่อผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้กองทรสัต ์มติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์และขอ้ผกูพนัท่ี

ไดใ้หไ้วเ้พ่ิมเติมแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์(ถา้ม)ี 

ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักล่าว ทรสัตีอาจขอความเห็นจากท่ีปรกึษาวิชาชีพท่ีมีความเป็นอิสระตามแต่ท่ีทรสัตีจะ

พิจารณาเห็นสมควร อน่ึง การปฏิบตัิหนา้ท่ีของทรสัตี ใหท้รสัตีงดเวน้การกระทาํการอนัเป็นการขดัแยง้กับประโยชนข์อง

กองทรัสต์ ไม่ว่าการกระทาํนั้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้อ่ืน เว้นแต่เป็นการเรียก

ค่าตอบแทนในการทาํหนา้ท่ีเป็นทรสัตี หรือเป็นธุรกรรมท่ีมีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของ

ธุรกรรมนั้น และทรสัตีแสดงใหเ้ห็นไดว้่า ไดจ้ัดการกองทรสัตใ์นลักษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งให ้

ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น  

2. หน้าทีใ่นการจัดการทรัพยส์ิน 

(ก) ทรสัตีตอ้งมอบหมายการบริหารจดัการกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตท่ี์ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน 

ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการจัดการทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพยสิ์นหลัก ซึ่งทรัสตีอาจดาํเนินการด้วยตนเองได้หรือ

มอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนดาํเนินการแทนได ้

(ข) การจดัการทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่ทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เวน้แต่ผูจ้ดัการ

กองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินการได ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

- ในกรณีท่ีทรสัตีมีการดาํเนินการเอง ตอ้งจดัใหม้ีมาตรการในการแบ่งแยกหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีจดัการลงทนุ

ในทรพัยสิ์นอ่ืนดงักล่าวออกจากหน่วยงานซึ่งทาํหนา้ท่ีท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ

ความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าท่ี และจัดให้มีมาตรการป้องกันการล่วงรูข้้อมูลภายใน โดยต้องแยก

หน่วยงานและบคุลากรท่ีทาํหนา้ท่ีจดัการลงทนุในทรพัยสิ์นอ่ืนดงักล่าวออกจากหน่วยงานและบคุลากรอ่ืนท่ี

มีโอกาสใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูดงักล่าว 
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- ในกรณีท่ีมอบหมายให้บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้จัดการกองทรัสตเ์ป็นผู้รับดาํเนินการ ตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยการใหบ้คุคลอ่ืนเป็นผูร้บัดาํเนินการใน

งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการใหบ้คุคลอ่ืนเป็นผูร้บัดาํเนินการในงานท่ีเก่ียวกับ

การลงทนุของกองทนุโดยอนโุลม 

3. หน้าทีใ่นการจัดระบบงานของทรัสตี 

ทรสัตีมีหนา้ท่ีในการจดัใหม้ีระบบงานอย่างเหมาะสมตามพระราชบญัญัติทรสัตฯ์ และตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด โดยอย่างนอ้ยใหร้ะบบงานของทรสัตีครอบคลมุเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

(ก) การแยกกองทรสัตอ์อกจากทรพัยสิ์นส่วนตวัของทรสัตี โดยในการเก็บรกัษาทรพัยสิ์น จะตอ้งมีการแยกกองทรสัต์

ภายใตส้ญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ออกจากทรพัยสิ์นของกองทรสัตอ่ื์นหรือทรพัยสิ์นส่วนตวัของทรสัตี 

(ข) การตรวจสอบการจัดการกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์เพ่ือให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ

พระราชบญัญัติทรสัตฯ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) การบันทึกกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิเหนือทรพัยสิ์นในกองทรสัต ์รายได ้รายจ่ายและหนีสิ้นของกองทรสัต ์ตลอดจน

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทรสัต ์

(ง) การตรวจสอบดแูลและติดตามการทาํหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เพ่ือสิทธิประโยชนข์องกองทรสัต ์

(จ) การควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีการจัดการกองทรัสต์ไม่ เ ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์  

และพระราชบญัญัติทรสัตฯ์ และมิใหม้ีการทจุรติในการจดัการกองทรสัต ์

(ฉ) จดัทาํบญัชีทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ยกต่างหากจากบญัชีอ่ืน ๆ ของทรสัตี ในกรณีทรสัตีจดัการกองทรสัตห์ลาย

กอง ตอ้งจัดทาํบัญชีทรัพยสิ์นของกองทรัสตแ์ต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน และบันทึกบัญชีให้ถูกตอ้ง

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งในการจัดการกองทรัสต ์ทรัสตีตอ้งแยกกองทรัสตไ์วต้่างหากจากทรัพยสิ์น

ส่วนตัวของทรสัตี และทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีทรสัตีครอบครองอยู่ และในกรณีท่ีทรสัตีจดัการกองทรสัตห์ลายกอง ตอ้ง

แยกกองทรสัตแ์ต่ละกองออกจากกนัดว้ย 

(ช) ในกรณีท่ีทรัสตีมิไดด้าํเนินการให้เป็นไปตามข้อ (ฉ) ดังกล่าวข้างตน้ จนเป็นเหตุให้กองทรัสตป์ะปนอยู่กับ

ทรพัยสิ์นท่ีเป็นส่วนตวัของทรสัตีจนมิอาจแยกไดว้่าทรพัยสิ์นใดเป็นของกองทรสัตแ์ละทรพัยสิ์นใดเป็นทรพัยสิ์นท่ี

เป็นส่วนตวัของทรสัตีเอง ใหส้นันิษฐานว่า  

- ทรพัยสิ์นท่ีปะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรสัต ์

- ความเสียหายและหนีท่ี้เกิดจากการจดัการทรพัยสิ์นท่ีปะปนกันอยู่นัน้เป็นความเสียหายและหนีท่ี้เป็น

ส่วนตวัของทรสัต ี

- ผลประโยชนท่ี์เกิดจากการจดัการทรพัยสิ์นท่ีปะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นท่ีปะปนกันอยู่นัน้ ใหห้มายความรวมถึงทรพัยสิ์นท่ีถูกเปล่ียนรูปหรือถูกเปล่ียนสภาพไปจากทรพัยสิ์นท่ี

ปะปนกนัอยู่นัน้ดว้ย 
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(ซ) ในกรณีท่ีทรสัตีมิไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ (ฉ) ดงักล่าวขา้งตน้ จนเป็นเหตใุหก้องทรสัตแ์ต่ละกองปะปนกัน

จนมิอาจแยกไดว้่าทรพัยสิ์นใดเป็นของกองทรสัตใ์ด ใหส้นันิษฐานว่าทรพัยสิ์นนัน้ รวมทัง้ทรพัยสิ์นท่ีถกูเปล่ียนรูป

หรือถกูเปล่ียนสภาพไปจากทรพัยสิ์นนัน้และประโยชนใ์ด ๆ หรือหนีสิ้นท่ีเกิดขึน้จากการจดัการทรพัยสิ์นดงักล่าว 

เป็นของกองทรสัตแ์ต่ละกองตามสดัส่วนของทรพัยสิ์นท่ีนาํมาเป็นตน้ทนุท่ีปะปนกนั  

4. หน้าทีใ่นการบริหารจัดการกองทรัสต ์

(ก) ทรัสตีมีหน้าท่ีเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกครัง้ โดยหากมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือ

ดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ทรสัตีตอ้งปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

- ตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเก่ียวกับการดาํเนินการหรือเร่ืองท่ีขอมติว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตั้ง 

ทรสัต ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

- ทกัทว้งและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบว่าการดาํเนินการดงักล่าว หรือเร่ืองท่ีขอมติไม่สามารถกระทาํได ้

หากไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีทรสัตีเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นกองทรัสต ์หากตอ้งมีการออกเสียงหรือดาํเนินการใด ๆ ในฐานะผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์ใหท้รสัตีคาํนึงถึงและรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม และตัง้อยู่บนหลกัแห่ง

ความซื่อสตัยส์จุริต และรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีใน

ฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์

(ข) ทรสัตีมีหนา้ท่ีบงัคบัชาํระหนีห้รือดูแลใหม้ีการบงัคบัชาํระหนีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้สญัญาระหว่างกองทรสัตก์ับ

บคุคลอ่ืน 

(ค) หา้มมิใหท้รสัตีนาํหนีท่ี้ตนเป็นลกูหนีบ้คุคลภายนอกอนัมิไดเ้กิดจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นทรสัตีไปหกักลบลบหนี้

กบัหนีท่ี้บคุคลภายนอกเป็นลกูหนีท้รสัตี อนัสืบเน่ืองมาจากการจดัการกองทรสัต ์ทัง้นี ้การกระทาํท่ีฝ่าฝืนขอ้หา้มนี ้

ใหก้ารกระทาํเช่นนัน้ตกเป็นโมฆะ 

(ง) ในกรณีท่ีทรสัตีเขา้ทาํนิติกรรมหรือทาํธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอก ใหท้รสัตีแจง้ต่อบุคคลภายนอกทราบ

เป็นลายลกัษณอ์กัษรเมื่อเขา้ทาํนิติกรรมหรือธุรกรรมกบับคุคลภายนอกว่าเป็นการกระทาํในฐานะทรสัตีและตอ้ง

ระบใุนเอกสารหลกัฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรมนัน้ใหช้ดัแจง้ว่าเป็นการกระทาํในฐานะทรสัตี 

(จ) ในการจัดการกองทรสัต ์ทรสัตีจะมอบหมายใหผู้อ่ื้นจัดการกองทรสัตม์ิได ้เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหท้รสัตีมีสิทธิ

มอบหมายงานไดท้ัง้นีต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์เร่ือง การมอบหมายงานการจดัการกองทรสัต ์และ

หนา้ท่ีในการจดัการทรพัยสิ์น 

(ฉ) ทรสัตีมีหนา้ท่ีจดัทาํทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยทรสัตีอาจมอบหมายใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตใหบ้ริการเป็นนาย

ทะเบียนหลกัทรพัยต์ามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยฯ์ ดาํเนินการแทนได ้โดยเมื่อมีการมอบหมายผูอ่ื้นเป็นนาย

ทะเบียนหน่วยทรสัต ์ทรสัตีมีหนา้ท่ีกาํกบัดแูลใหผู้ท่ี้ไดร้บัมอบหมายดงักล่าวปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นการจดัทาํ

ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ละการออกเอกสารแสดงสิทธิ และการโอนและข้อจาํกัดการโอนหน่วยทรัสตแ์ห่ง

สัญญาก่อตัง้ทรสัตเ์วน้แต่มีการจดัทาํหลักฐานตามระบบ และระเบียบขอ้บังคบัของศูนยร์บัฝากหลักทรพัยใ์น

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบันายทะเบียนหลกัทรพัย ์
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(ช) ทรสัตีหรือนายทะเบียนหลกัทรพัยม์ีหนา้ท่ีจดัทาํหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรสัต ์หรือใบหน่วยทรสัตม์อบใหแ้ก่

ผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในสญัญากอ่ตัง้ทรสัต ์เร่ือง การจดัทาํทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละการ

ออกเอกสารแสดงสิทธิ 

(ซ) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตข์อใหท้รสัตีหรือนายทะเบียนหลกัทรพัยอ์อกหลกัฐานสิทธิในหน่วยทรสัตใ์หม่หรือใบ

หน่วยทรัสตใ์หม่แทนหลักฐานเก่าท่ีสูญหาย ลบเลือน หรือชาํรุดในสาระสาํคัญ ให้ทรัสตีหรือนายทะเบียน

หลักทรพัยม์ีหนา้ท่ีออกหรือดาํเนินการใหม้ีการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรสัตห์รือใบหน่วยทรสัตใ์หม่

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายในเวลาอนัควร 

(ฌ) ทรสัตีมีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นของทรสัตีเก่ียวกับการปฏิบัติหนา้ท่ีของผูจ้ัดการกองทรสัตใ์นรายงานประจาํปีของ

กองทรสัต ์ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีจดัทาํรายงานดงักล่าวเสนอต่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยทรสัตีจะตอ้งแสดง

ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการบรหิารจดัการกองทรสัตเ์ป็นอย่างไร สอดคลอ้งกบั

ขอ้กาํหนดแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์รวมทัง้กฎหมายประกาศ และขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ หากผูจ้ดัการ

กองทรัสต์มิไดด้าํเนินการเป็นไปตามข้อกําหนดแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือกฎหมาย หรือประกาศและ

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใดนั้น ใหร้ะบุเร่ืองดังกล่าว ตลอดจนการดาํเนินการของทรสัตีในการแกไ้ขใหม้ีความ

ถกูตอ้ง 

(ญ) ทรสัตีมีหนา้ท่ีใหก้ารรบัรองรายงานมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัตแ์ละมลูค่าหน่วยทรสัต ์ณ วนัทาํการสดุทา้ย

ของแต่ละไตรมาสตามหลกัเกณฑท่ี์กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งประกาศกาํหนด เพ่ือท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะใชใ้นการ

เปิดเผยรายงานดงักล่าวต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาสนัน้ 

นอกจากนี ้ทรสัตีมีหนา้ท่ีใชค้วามรอบคอบและระมดัระวงัเพ่ือใหผู้จ้ดัการกองทรสัตค์าํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 

(NAV) ของทรพัยสิ์นของกองทรสัตต์่อหน่วยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งประกาศกาํหนด เมื่อ

ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์อกรายงานประจาํปีในแต่ละรอบระยะเวลา โดยจดัพิมพข์อ้มลูเก่ียวกับมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยในรายงานประจาํปีของกองทรัสต ์ทั้งนี ้ผู้จัดการกองทรัสตต์อ้งส่งข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องกับการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรายงานประเมินมูลค่า

อสงัหารมิทรพัย ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูท่ีส่งใหแ้ก่ทรสัตีดว้ย 

(ฎ) ทรัสตีอาจก่อหนี ้และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใตห้ลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา

ก่อตัง้ทรสัต ์พระราชบญัญัติทรสัตฯ์ ประกาศ กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใด 

(ฏ) ทรสัตีไม่มีหนา้ท่ีใหห้ลกัประกันใด ๆ เพ่ือประกนัการปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนในฐานะทรสัต ีและทรสัตีไม่มีหนา้ท่ีอ่ืน

ใดต่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด นอกเหนือไปจากท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์และ/หรือ ท่ี

กฎหมายไดบ้ญัญัติไว ้อน่ึง การท่ีทรสัตีเขา้ทาํสญัญาก่อตัง้ทรสัตม์ิไดเ้ป็นการใหห้ลกัประกันรายไดห้รือผลการ

ประกอบการของกองทรสัต ์หรือหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาของบรรดาผูเ้ช่าไม่ว่ารายใด 

(ฐ) เมื่อกองทรสัตสิ์น้สดุลง ใหท้รสัตีทาํหนา้ท่ีต่อไปเพ่ือรวบรวม จาํหน่าย และจดัสรรทรพัยสิ์น โดยตอ้งชาํระสะสาง

หนีสิ้นและค่าใชจ้่ายเมื่อทรสัตสิ์น้สดุลงตามลาํดบัท่ีกาํหนดในพระราชบญัญัติทรสัตฯ์ 

(ฑ) ใหท้รสัตีแยกงบการเงินของกองทรสัตอ์อกจากงบการเงินของกองทรสัตอ่ื์น หรือของทรสัตี โดยคาํนึงถึงมาตรฐาน

ท่ีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบัญชี โดยงบการเงินท่ีจดัทาํขึน้ตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็น
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โดยผูส้อบบญัชีก่อนท่ีจะยื่นต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด ทั้งนี ้ผูส้อบบัญชีดังกล่าวตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. และตอ้งมิใช่

กรรมการ พนกังาน หรือลกูจา้งของทรสัตี 

(ฒ) ใหท้รสัตีงดเวน้การใชสิ้ทธิรบัเงนิหรือทรพัยสิ์นคืนจากกองทรสัตส์าํหรบัค่าใชจ้่ายท่ีชาํระใหก้บับคุคลภายนอก 

5. หน้าทีใ่นการติดตาม ดูแลและตรวจสอบผู้จัดการกองทรัสต ์หรือผู้ได้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) 

(ก) ดูแลใหก้ารบริหารจดัการกองทรสัตก์ระทาํโดยผูจ้ัดการกองทรสัตท่ี์ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรสัตต์ัง้อยู ่

(ข) ติดตาม ดแูล และดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือใหผู้ร้บัมอบหมายมีลกัษณะและปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์

กาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผูร้บัมอบหมายรายเดิม และการ

แต่งตัง้ผูร้บัมอบหมายรายใหม ่

(ค) ควบคมุดแูลใหก้ารลงทนุของกองทรสัตเ์ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ง) ควบคุมดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตอ์ย่างถกูตอ้งครบถว้นตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(จ) แสดงความเห็นเก่ียวกับการดาํเนินการหรือการทาํธุรกรรมเพ่ือกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้รับ

มอบหมายรายอ่ืน (ถา้มี) เพ่ือประกอบการขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์การเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตต์่อผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์หรือเมื่อสาํนกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ 

(ฉ) ในกรณีท่ีจําเป็น เพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ทรัสตีอาจกําหนดให้ผู้จัดการ

กองทรสัตต์อ้งดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามสมควร และไม่เป็นการก่อภาระใหแ้กผู่จ้ดัการกองทรสัตเ์กินกว่า

หนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัตห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้เร่ืองท่ีใหผู้จ้ัดการกองทรสัตด์าํเนินการ

ดงักล่าวตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือกฎหมาย หลกัเกณฑ ์กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของหน่วย

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และหากการดงักล่าวก่อใหเ้กิดภาระและค่าใชจ้่ายแก่ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ากเกินสมควร ทรสั

ตีและผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตกลงรว่มกนัต่อไป 

(ช) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผูจ้ดัการกองทรสัตก์ระทาํการ หรืองดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทรสัต ์

หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาก่อตัง้ทรัสตห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ให้ทรัสตีมีหน้าท่ีรายงานต่อสาํนักงาน 

ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่รูห้รือพึงรูถ้ึงเหตกุารณด์งักล่าว และดาํเนินการแกไ้ข ยบัยัง้ หรือเยียวยาความ

เสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรสัตต์ามท่ีเห็นสมควร 

(ซ) ในกรณีท่ีไม่มีผูจ้ัดการกองทรสัต ์หรือมีเหตุท่ีทาํใหผู้จ้ัดการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ใหท้รสัตีเขา้

จดัการกองทรสัตไ์ปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม ่ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัเกณฑต์ามท่ี

กาํหนดไวใ้นประกาศ กร. 14/2555 โดยใหท้รสัตีมีหนา้ท่ีจดัการกองทรสัตต์ามความจาํเป็นเพ่ือป้องกัน ยับยัง้ 

หรือจาํกดัมิใหเ้กิดความเสียหายรา้ยแรงต่อประโยชนข์องกองทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม และดาํเนินการ

ตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละพระราชบัญญัติทรสัตฯ์ ในการดาํเนินการดังกล่าว ทรสัตี

อาจมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนจดัการกองทรสัตแ์ทนในระหว่างนัน้ก็ได ้ทัง้นีภ้ายในขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไข
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ท่ีสัญญาก่อตัง้ทรสัตไ์ดร้ะบุไว ้รวมทั้งมีอาํนาจในการจัดใหม้ีผูจ้ัดการกองทรสัตร์ายใหม่ตามอาํนาจหนา้ท่ีใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละพระราชบญัญัตทิรสัตฯ์ 

นอกจากนี ้เมื่อทรสัตีเห็นว่ากรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหถู้กตอ้งและครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์หรือพระราชบัญญัติทรสัตฯ์ ประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใด เป็นการก่อหรืออาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างรา้ยแรงต่อกองทรสัต ์และ/หรือ ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ได้

ภายในระยะเวลาอนัสมควร ใหท้รสัตีสามารถเขา้ไปดาํเนินการแทนผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้ามท่ีทรสัตีเห็นสมควร ทัง้นี ้เพ่ือ

ประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวมก็ได ้

นอกเหนือจากท่ีกาํหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์หากผู้จัดการกองทรัสตจ์ะดาํเนินการใด ๆ ท่ีมีผลกระทบ แก้ไข หรือ

เปล่ียนแปลงส่วนใดส่วนหน่ึงอันเป็นสาระสาํคญัของทรพัยสิ์นหลัก เช่น การแกไ้ขเปล่ียนแปลงโครงสรา้งทรพัยสิ์น การ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงประเภทหรือลกัษณะการใชง้านทรพัยสิ์น ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งขอความเห็นชอบจากทรสัตีก่อนการ

ดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว 

6. หน้าทีเ่กี่ยวกับสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

(ก) ดแูลใหก้ารแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญาเป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ข) ในกรณีท่ีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญาไม่เป็นไปตามขอ้ (ก) ขา้งตน้ ใหท้รสัตีดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามอาํนาจ

หนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์และตามพระราชบัญญัติทรัสตฯ์ เพ่ือดูแลรกัษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ค) ในกรณีท่ีหลักเกณฑเ์ก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสตห์รือการจัดการกองทรสัตท่ี์ออกตามพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยฯ์ และตามพระราชบญัญัติทรสัตฯ์ มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงในภายหลงัและสญัญามีขอ้กาํหนดท่ีไม่

เป็นไปตามหลักเกณฑด์ังกล่าว ให้ทรัสตีดาํเนินการเพ่ือแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตัง้ทรสัตใ์ห้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑน์ัน้ ตามวิธีการท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. มีคาํสั่งตามมาตรา 21 

แห่งพระราชบญัญัติทรสัตฯ์ 

 

ข้อมูลของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

ผู้สอบบัญชี 

ชื่อผูส้อบบญัชี บรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร ์ออล ซีซั่นส ์เพลส หอ้งเลขท่ี เอส 1101, 

เอส 1102 ชัน้ 11 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์ 02-205-8222 
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นายทะเบียนหน่วยทรัสต ์

ชื่อนายทะเบียนหน่วยทรสัต ์ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 93 ชัน้ 14 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์ 02-009-9999 

 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 

ชื่อผูป้ระเมินมลูคา่ทรพัยสิ์น บรษิัท เอส. แอล. สแตนดารด์ แอพไพรซลั จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 114 ซอย 19 (รตันอทิุศ) ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

โทรศพัท ์ 02-652-6333 

 

ชื่อผูป้ระเมินมลูคา่ทรพัยสิ์น บรษิัท ไทยประเมินราคาลินน ์ฟิลลิปส ์จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 121/47-48 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์ 02-641-2044 

 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA.+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5.+%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&oq=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA.+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5.+%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&aqs=chrome..69i57j0i333l2.1159j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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9. การกาํกับดูแลกองทรัสต ์

 

นโยบายเกี่ยวกับการกาํกับดูแลกองทรัสต ์

ผูจ้ัดการกองทรสัตต์ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารจดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์

และสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์โดยปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความโปรง่ใส ความซื่อสตัยส์จุรติและความรบัผิดชอบ เพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุ

ของ   ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ป็นสาํคัญ ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะไม่กระทาํการใด ๆ อันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชนข์อง 

ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุนโดยรวม ทัง้นี ้การกาํกับดูแลกองทรสัตน์ัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายสาํคญัดงัต่อไปนี ้

1. เปิดเผยข้อมูลท่ีมีความสาํคัญและเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้อมูล

ดงักล่าวตอ้งมีความชดัเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทาํใหผุ้ล้งทนุเกิดความสาํคญัผิดในขอ้มลูนัน้ 

2. ไม่นาํขอ้มลูจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ปใชป้ระโยชนอ์ย่างไม่เหมาะสมเพ่ือตนเอง หรือทาํให้

เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชนโ์ดยรวมของกองทรสัต ์

3. ปฏิบตัิงานดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และในกรณีท่ีมีความขดัแยง้เกิดขึน้ 

ตอ้งดาํเนินการใหม้ั่นใจว่าผูล้งทนุไดร้บัการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

4. ใหค้วามรว่มมือในการปฏิบตัิหนา้ท่ีกบัทรสัตี สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งรวมถึงการขออนมุตั ิ

การขอความเห็นชอบ หรือการเปิดเผยข้อมูลท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรสัตอ์ย่างมี

นยัสาํคญั 

5. จัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ีกาํหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให ้

ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์

ตามจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์ตนถืออยู่ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสรา้งกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระกอบดว้ยคณะกรรมการชดุย่อยทัง้หมด 2 ชดุ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบรษิัท 

รายละเอียดตามท่ีปรากฎในประวตัิคณะกรรมการผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2. คณะกรรมการบรหิาร 

รายละเอียดตามท่ีปรากฎในประวตัิคณะผูบ้รหิารผูจ้ดัการกองทรสัต ์

การประชุมของผู้จัดการกองทรัสต ์

ข้อกาํหนดการประชุม 

1. การเรียกประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต ์

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ กรรมการคนหน่ึงคนใดสามารถเรียกประชุม

คณะกรรมการได ้โดยการจดัทาํหนงัสือเชิญประชมุ ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อ
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ท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยระเบียบรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือ

พิจารณา แลว้แต่กรณี โดยการจดัส่งหนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ จะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี ้ 

1) ในกรณีทั่วไปจดัส่งใหค้ณะกรรมการทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ 

2) ในกรณีท่ีมีประกาศกาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับระยะเวลาการจดัส่งหนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการไวเ้ป็น

การเฉพาะ ใหจ้ดัส่งใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองนัน้ ๆ 

ทัง้นี ้การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดาํเนินการเรียกประชุมอย่างนอ้ยไตรมาสละหน่ึงครัง้ และ/หรือ กรณีมี

เหตุสาํคญัซึ่งตอ้งไดร้บัมติจากคณะกรรมการบริษัท ใหก้รรมการดาํเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการไดโ้ดยใหป้ฏิบตัิ

ตามวิธีการเรียกประชมุท่ีกาํหนดดงักล่าวขา้งตน้ 

2. เหตุทีต่้องขอมต ิ

1) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักท่ีมีมูลค่าตั้งแต่รอ้ยละ10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของผู้จัดการ

กองทรสัต ์

2) การเรียกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

3) การพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของกองทรสัต ์

4) การกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

5) การพิจารณาและอนมุตัิงบประมาณประจาํปีของกองทรสัต ์

6) การเปล่ียนแปลงและแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 

7) การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นเร่ืองท่ีไม่กระทบสิทธิผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างมีนยัสาํคญั 

8) การแต่งตัง้ท่ีปรกึษาและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุของกองทรสัต ์

9) การจ่ายผลประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต ์

10) การกูย้ืมเงิน การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์และการชาํระคืนเงินกู ้

11) การทาํธุรกรรมกับผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัตซ์ึ่งมีขนาดรายการเกินกว่า 

1,000,000 บาท หรือเกินกว่ารอ้ยละ 0.03 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ทัง้นี ้

ขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศท่ี

เก่ียวขอ้งกาํหนด 

12) กรณีอ่ืนใดท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารเห็นว่าเป็นกรณีจาํเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการพิจารณา

และมีมติในเร่ืองดงักล่าว 

3. องคป์ระชุมคณะกรรมการและการออกเสียงลงคะแนน 

การประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองอย่างนอ้ยกึ่งหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทัง้หมด  
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การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ กรรมการหน่ึงคนมีหน่ึงเสียง ทั้งนี ้ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธาน

กรรมการหรือประธานในท่ีประชมุแลว้แต่กรณี มีคะแนนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

 

การทาํธุรกรรมทีส่าํคัญของกองทรัสตใ์นรอบบัญชีทีผ่่านมา 

วันที ่ รายละเอียด 

24 กมุภาพนัธ ์2564 - รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 2563 

- พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทนุของกองทรสัต ์AIMCG 

สาํหรบัปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

- พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์สาํหรบัรอบการ

ดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

- พิจารณาและอนมุตัิงบประมาณของกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2564 

- พิจารณารบัทราบรายการระหว่างกันท่ีเกิดจากการดาํเนินการตามปกติของกองทรสัต ์

AIMCG ประจาํปี 2563 ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

- พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ

กองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2564 

- พิจารณาและกาํหนดวนั เวลา และวาระการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

AIMCG ประจาํปี 2564 

16 เมษายน 2564 - แจง้ยกเลิกการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2564 

และการนาํส่งขอ้มลูของกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ทน

การจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 

13 พฤษภาคม 2564 - รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์AIMCG สาํหรับไตรมาสท่ี 1/2564 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

- พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทนุของกองทรสัต ์AIMCG 

สาํหรบัไตรมาสท่ี 1/2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

- พิจารณาการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์สาํหรบัรอบการดาํเนินงาน 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

- รบัทราบงบประมาณของกองทรสัต ์AIMCG ประจาํปี 2564 ท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก 

ทรสัตี 

11 สิงหาคม 2564 - รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์AIMCG สาํหรับไตรมาสท่ี 2/2564 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

- พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทนุของกองทรสัต ์AIMCG 

สาํหรบัไตรมาสท่ี 2/2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

- พิจารณาการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์สาํหรบัรอบการดาํเนินงาน 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
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วันที ่ รายละเอียด 

15 พฤศจิกายน 2564 - รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์AIMCG สาํหรับไตรมาสท่ี 3/2564 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

- พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทนุของกองทรสัต ์AIMCG 

สาํหรบัไตรมาสท่ี 3/2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

- พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์สาํหรบัรอบการ

ดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทรัสต ์ผู้จัดการกองทรัสตม์ีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร  

และ/หรือ พนักงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลภายใน ตอ้งไม่ใชแ้ละไม่เปิดเผยขอ้มลูภายในของกองทรสัตซ์ึ่งตนดาํรง

ตาํแหน่ง หรือมีส่วนร่วมในการบริหารในบริษัทท่ีเป็นผู้จัดการกองทรัสตซ์ึ่งเป็นสาระสาํคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน ต่อบุคคลท่ีไม่ไดม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับการบริหารกองทรสัตน์ั้น เพ่ือประโยชนส่์วนตนหรือบุคคลอ่ืนในทางท่ีมิ

ชอบ โดยกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือ พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน มีหนา้ท่ีรายงานการถือครอง

หน่วยทรสัตท์ุกครัง้ท่ีมีการซือ้ ขาย หรือโอนหน่วยทรสัตต์่อฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบัติงาน นอกจากนี ้ผูจ้ัดการ

กองทรัสตจ์ะจัดส่งข้อความทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์(E-Mail) แจ้งห้ามการซือ้ ขาย หรือ โอนหน่วยทรัสต ์ภายใน

ระยะเวลา 30 วนัก่อนวนัเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปีต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ

ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูภายในของกองทรสัตอ์นัมีสาระสาํคญัหรือมีผลกระทบต่อราคาหน่วยทรสัต ์

 

การพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทรัสต ์

1. การพิจารณาตัดสินใจลงทุน 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจเป็นฝ่ายงานมีหนา้ท่ีหลกัในการสรรหาและคดัเลือกทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนท่ีมีคุณภาพ

และเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสตแ์ละกฎเกณฑต์่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้กองทรสัตม์ีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง และสรา้งผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญัสรุปได ้ดงันี ้

1) ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะเป็นผูส้รรหาโอกาสในการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกั และดาํเนินการตรวจสอบในเบือ้งตน้

เพ่ือพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมตามวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และ หลกัเกณฑต์ามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือไม่ จากนัน้จึงนาํเสนอรายงาน

การลงทนุเบือ้งตน้ใหก้บัประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารพิจารณาอนมุตัิ 

2) กรณีท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอนมุตัิรายงานการลงทุนเบือ้งตน้ ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะดาํเนินการตรวจสอบ

และสอบทานรายละเอียดของทรพัยสิ์น (Due Diligence) อย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงขอ้มลู เอกสารสิทธิ และ

เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามหลักเกณฑเ์ก่ียวกับการลงทุนในทรัพยสิ์นซึ่งสาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด ตลอดจนการประเมินความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุในทรพัยสิ์นนัน้    
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3) ดาํเนินการใหม้ีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระภายนอก และรว่ม

สอบทานรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการประกอบการตดัสินใจลงทนุในทรพัยสิ์นดงักล่าว 

4) ดําเนินการนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  โดยภายหลังจากท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะดาํเนินการส่งข้อมูลการลงทุนในทรัพยสิ์นดังกล่าวให้ทรัสตี

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กบัขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์สาํนักงาน ก.ล.ต. 

กาํหนด (และท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต ประกาศเปล่ียนแปลง) เวน้แต่กรณีการพิจารณาการลงทุนในทรพัยสิ์นครัง้

แรกก่อนจดัตัง้กองทรสัต ์ไม่ตอ้งผ่านการเห็นชอบจากทรสัตี 

5) ดาํเนินการตามกระบวนการท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุใน

ทรพัยสิ์น 

2. การจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์ินหลักของกองทรัสต ์

1) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นหลกั โดยการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง การใหใ้ชพื้น้ท่ีท่ีมีการ

เรียกเก็บค่าตอบแทน การใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใหเ้ช่าหรือใหใ้ชพื้น้ท่ี ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่

ดําเนินการในลักษณะใดท่ีเป็นการใช้กองทรัสต์เพ่ือประกอบธุรกิจอ่ืน เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ

โรงพยาบาล เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีความจําเป็นอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงผู้เช่า

อสงัหารมิทรพัย ์หรืออยู่ระหว่างสรรหาผูเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ายใหม่ กองทรสัตอ์าจดาํเนินการในลกัษณะท่ี

เป็นการใชก้องทรสัตเ์พ่ือประกอบธุรกิจอ่ืนดังกล่าวเป็นการชั่วคราวได ้ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนด 

2) ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ก่บคุคลท่ีจะนาํอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปประกอบธุรกจิท่ี

กองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินการไดเ้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้ จะตอ้งมีขอ้ตกลงท่ี

กาํหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นจาํนวนท่ีแน่นอนไวล่้วงหนา้ และอาจกาํหนดค่าเช่าท่ีอา้งอิงกบัผลประกอบการ

ของผูเ้ช่าเพ่ิมเติมดว้ยก็ได ้ทัง้นี ้ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูขอ้ตกลงดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชี ้

ชวน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และรายงานประจาํปี 

3) หา้มมิใหผู้จ้ดัการกองทรสัตใ์หเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ก่บคุคลท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าจะนาํอสงัหารมิทรพัยน์ัน้

ไปใชป้ระกอบธุรกิจท่ีขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยการใหเ้ช่าในแตล่ะครัง้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์

ตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงเพ่ือใหก้องทรสัตส์ามารถเลิกสญัญาเช่าไดห้ากปรากฎว่าผูเ้ช่านาํอสงัหารมิทรพัยไ์ปใช้

ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว 

4) ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะดูแลรักษาทรัพยสิ์นหลักให้อยู่ในสภาพดีพรอ้มต่อการจัดหารายได ้โดยผู้จัดการ

กองทรสัตม์ีหนา้ท่ีจดัใหม้ีการประกันภยัในวงเงินท่ีทรสัตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมท่ีทาํใหท้รพัยสิ์นของ

กองทรสัตค์ืนกลบัสภาพเดิม เพ่ือใหก้องทรสัตส์ามารถจดัหาผลประโยชนไ์ดเ้หมือนเดิมตลอดระยะเวลาท่ี

กองทรสัตล์งทนุในทรพัยสิ์นหลกั โดยการประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งครอบคลมุถึงการประกนัวินาศภยัท่ีอาจ

เกิดขึน้กับอสงัหาริมทรพัย ์ในวงเงินประกันภยัซึ่งไม่นอ้ยกว่าจาํนวนตน้ทนุทดแทนหรือตน้ทุนเปล่ียนแทน 

(Full Replacement Cost) และการประกนัภยัความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกท่ีอาจไดร้บัความเสียหายจาก
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อสงัหาริมทรพัย ์หรือจากการดาํเนินการในอสงัหาริมทรพัยใ์นวงเงินท่ีเพียงพอและเหมาะสม ทัง้นี ้ในการ

พิจารณาวงเงินประกนัภยัขา้งตน้ท่ีจดัทาํโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทรสัตีจะไม่ปฏิเสธการจดัทาํประกนัภยัและ

วงเงินประกนัภยัดงักล่าวโดยไม่มีเหตผุลอนัควร 

5) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไดม้าซึ่งกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะจัดหา

ผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวโดยการใหเ้ช่าแก่เจา้ของเดิม  

ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งกาํหนดค่าเชา่ท่ีเรียกเก็บจากเจา้ของเดิมในลกัษณะท่ีเป็นธรรมเนียมทางการคา้ปกติ

เสมือนเป็นการทาํธุรกรรมกบัคู่คา้ทั่วไปท่ีเป็นบคุคลภายนอก 

 

การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

ในกรณีท่ีผู้จัดการกองทรัสตป์ระสงคจ์ะมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(Property Manager) ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีคดัเลือกผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยด์ว้ยความรอบคอบระมดัระวงั รวมทัง้

กาํกับและตรวจสอบการจดัการแทนอย่างเพียงพอ เพ่ือใหไ้ดผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัยท่ี์มีคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณใ์นการบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์และเพ่ือใหก้ารปฏิบตัิหนา้ท่ีและ

ความรบัผิดชอบเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญากอ่ตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์

ฯ พระราชบัญญัติทรัสตฯ์ ตลอดจนกฎหมาย และประกาศต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ถือ

หน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุนโดยทั่วไป ดังนี ้ในการแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยใ์หเ้ป็นผูบ้ริหารจดัการอสังหาริมทรพัยท่ี์

กองทรสัตเ์ขา้ไปลงทนุ เช่น การบริหารงานประจาํวนับนอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัใหม้ีการดาํเนินการ

อย่างนอ้ยในเร่ืองต่อไปนี ้

1) มีการประเมินและวิเคราะหป์ระสบการณ ์ชื่อเสียง และผลงานในอดีตของผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์ เช่น 

ความสามารถในการจดัหาผูเ้ช่า การติดตามหนี ้การบาํรุงรกัษาทรพัยสิ์นภายในอาคาร ระบบการบริหาร

จัดการพืน้ท่ีใหเ้ช่า การดูแลใหบ้ริการแก่ผูเ้ช่า ระบบควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการรั่วไหลของรายไดแ้ละ

ควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายให้รัดกุม ระบบงานท่ีสามารถป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ เ พ่ือให้มั่ นใจได้ว่าผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตจ์ะสามารถบรหิารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ดอ้ย่างด ีและสามารถสรา้ง

มลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่กองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัต ์ อน่ึง ระบบควบคุมภายในของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์ห้

เป็นไปตามขอ้กาํหนดขั้นตํ่าตามแนวปฏิบัติในการจดัการกองทุนและทรสัตท่ี์ลงทุนในอสังหาริมทรพัยซ์ึ่ง

สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

2) มีการพิจารณาความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งตอ้งกาํหนดตามระดบั

ความสามารถในการปฏิบตัิงาน เพ่ือสรา้งแรงจูงใจใหผู้บ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์พยายามเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่

กองทรสัต ์เช่น ผลตอบแทนของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยข์ึน้อยู่กบัรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารท่ีเรียกเก็บได้

จรงิหรือกาํไรสทุธิจากการปล่อยเช่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ เป็นตน้ 

3) จัดให้มีกลไกท่ีทําให้กองทรัสต์สามารถปรับเปล่ียนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีท่ีผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัยไ์ม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์หรือมีผลการ

บรหิารจดัการไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 
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4) จัดใหม้ีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์

โดย  สมํ่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าระบบควบคุมภายในยงัคงมีประสิทธิผลและสามารถป้องกันการทุจริตหรือ

ทาํใหต้รวจพบการทจุรติหรือการปฏิบตัิท่ีไม่เป็นไปตามระบบไดโ้ดยง่าย เช่น ขอใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

ส่งรายงานประเมินระบบการควบคุมภายใน (ถา้มี) ของทัง้ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน เฉพาะใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทรสัตใ์หก้บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจพิจารณากาํหนดในสญัญาว่าจา้งใหผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัยต์อ้งรบัผิดชอบใน

ความเสียหายท่ีเกิดขึน้กับผลประโยชนข์องกองทรสัตอ์ันเน่ืองมาจากความประมาทเลินเล่อของผูบ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัยใ์นระบบการควบคมุทาํใหเ้กิดการทจุรติไดโ้ดยง่าย 

5) ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตพ์บว่า ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์ระทาํการหรือละเวน้การกระทาํการอนัเป็นเหตุ

ใหข้าดความน่าเชื่อถือในการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี ้ความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีและตามมาตรฐานวิชาชีพอนัเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไปของผูป้ระกอบ

วิชาชีพเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ผู้จัดการกองทรสัตต์อ้งดาํเนินการบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัยร์ายนั้น เพ่ือท่ีผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะสามารถเขา้ไปดาํเนินงานแทน หรือคัดเลือกผูบ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัยใ์หม่เพ่ือทดแทนรายเดิม 

 

การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

ผู้จัดการกองทรัสต์มีระบบกํากับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือรักษา

ประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทนุโดยทั่วไป ดงัต่อไปนี ้

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัทาํหรือพิจารณาอนุมตัิแผนการดาํเนินงานประจาํปีพรอ้มงบประมาณประจาํปีท่ี

มอบหมายใหผู้บ้ริหารอสังหาริมทรพัยเ์ป็นผูจ้ัดทาํ รายละเอียดของรายรบัและรายจ่ายท่ีเกิดขึน้ค่อนขา้ง

แน่นอนในแต่ละปี เพ่ือหลีกเล่ียงรายจ่ายท่ีไม่พึงประสงค ์และไม่มองขา้มรายจ่ายจาํเป็นท่ีตอ้งเกิดขึน้อย่าง

แน่นอนในแต่ละปีกาํหนดเป้าหมายการจดัหารายไดใ้นแต่ละปี รวมทั้งติดตามควบคุมดูแลใหร้ายรบัและ

รายจ่ายของกองทรัสตเ์ป็นไปตามแผนการดาํเนินงานและงบประมาณท่ีวางไว้ โดยแผนงบประมาณ

ประจาํปีดงักล่าวตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตี 

2. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องกําหนดเงื่อนไขท่ีจูงใจให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์พยายามเพ่ิมมูลค่าและ

ผลตอบแทนใหแ้ก่กองทรสัต ์รวมทัง้ลดความเส่ียงใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

3. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งกาํกับดูแลและติดตามใหผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัยด์าํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนกล

ยทุธแ์ละนโยบายในการบรหิารจดัการกองทรสัตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์

4. ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งกาํหนดนโยบายและรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดหาผูเ้ช่าใหม่เพ่ือให้

ผู้จัดการกองทรัสตแ์ละผู้บริหารอสังหาริมทรัพยส์ามารถจัดหาพืน้ท่ีเช่าจากทรัพยสิ์นของกองทรัสตใ์ห้

สามารถตอบสนองและตรงกบัความตอ้งการของผูส้นใจจะเช่าใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

5. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัทาํขอ้ตกลงเก่ียวกบัรูปแบบการจดัหาและแบ่งผลประโยชนร์ะหว่างกองทรสัตก์บั

ผูเ้ช่า (ถา้มี) และการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายจากกองทรสัต ์โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องกองทรสัตเ์ป็นสาํคญั และ
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ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัภาระผกูพนัของอสงัหารมิทรพัยท่ี์มีอยู่กบัผูเ้ช่าตามสญัญาเชา่เดมิ

ใหผู้ป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นทราบเพ่ือนาํไปใชใ้นการกาํหนดราคาประเมินท่ียตุิธรรมสาํหรบัอสงัหารมิทรพัย์

นัน้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งกาํกบัดแูลและติดตามใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์าํเนินการใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ตกลงดงักล่าว 

6. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการคดัเลือกผูเ้ช่ารายใหญ่ หรือมีส่วนร่วมกบัผูบ้รหิาร

อสงัหาริมทรพัยใ์นการวางแผนการจัดส่วนประเภทธุรกิจของผูเ้ช่าเพ่ือจาํกัดและควบคุมความเส่ียงหรือ

ความผนัผวนของรายไดค้่าเช่าในแต่ละปี 

7. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องทบทวนหรือพิจารณากําหนดนโยบายค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์เพ่ือใหอ้ตัราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีเป็นไปในอตัราท่ีเหมาะสมตามสภาวะตลาดใหเ้ช่า

และใหบ้รกิารในขณะนัน้ 

8. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งตรวจสอบระบบในการควบคมุดแูลค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์

ระบบประกอบอาคารหรือการปรบัปรุงพืน้ท่ีอาคารของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพ่ือประเมินความเหมาะสม

ของการซ่อมแซมหรือการเปล่ียนทดแทน เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าค่าใชจ้่ายดังกล่าวไม่สูญเปล่าและก่อใหเ้กิด

ประโยชนต์่อกองทรสัตโ์ดยแทจ้รงิ 

9. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคมุเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจา้งของผูบ้รหิาร

อสงัหาริมทรพัย ์เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ากองทรสัตไ์ดร้บัสินคา้หรือบริการท่ีคุม้ค่ากับเงินท่ีจ่ายไป ไม่มีการเรียก

เก็บค่าใชจ้่ายจากกองทรสัตม์ากเกินความจาํเป็น และตอ้งอยู่ภายในกรอบท่ีสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดง

รายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนกาํหนดใหเ้รียกเก็บได ้

10. ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งกาํหนดใหผู้บ้ริหารอสังหาริมทรพัยม์ีหนา้ท่ีติดตามและควบคุมดูแลใหผู้เ้ช่าชาํระ

ค่าใชจ้่ายและค่าภาษีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชาํระเงินใหก้ับกองทรสัตใ์หค้รบถว้นถูกตอ้งตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด และใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์อ้งจดัทาํรายงานการคา้งชาํระค่าภาษีและค่าเบีย้ประกนัภยัของผู้

เช่าเป็นรายปีหรือรายเดือนหรือรายไตรมาส (ขึน้อยู่กับรอบการชาํระ) เพ่ือประโยชนใ์นการติดตามใหผู้เ้ช่า

ชาํระใหค้รบถว้นโดยเร็ว และผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะพิจารณาความจาํเป็นในการบอกเลิกสัญญาเช่าหรือ

ปรบัเปล่ียนเงื่อนไขการเช่าหรืออตัราค่าเช่าสาํหรบัผูเ้ช่ารายนีใ้นระยะต่อไป 

11. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งวิเคราะหค์วามผิดปกติในการบริหารจดัการของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์รวมทัง้สุ่ม

ตรวจสอบการดาํเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

12. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างสมํ่าเสมอ  

นอกจากนี ้ผู้จัดการกองทรัสตจ์ัดให้มีระบบในการติดตามควบคุม และสุ่มตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจไดว้่า

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ฏิบตัิตามหลกัเกณฑอ์ยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัเก็บรายไดแ้ละนาํส่งใหก้องทรสัตโ์ดยครบถว้นถกูตอ้ง 
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(2) ไม่เรียกเก็บค่าใชจ้่ายจากกองทรสัตม์ากเกินความจาํเป็น และตอ้งอยู่ภายในกรอบท่ีสัญญาแต่งตัง้

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือ

ชีช้วนกาํหนดใหเ้รียกเกบ็ได ้ 

(3) จดัเก็บ ควบคมุ และดแูลทรพัยสิ์นในการดาํเนินงานท่ีสาํคญั รวมทัง้ดแูลและซ่อมบาํรุงรกัษาทรพัยสิ์น

ของกองทรสัตอ์ย่างเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใหส้ามารถใชจ้ัดหาผลประโยชนไ์ดอ้ย่างต่อเน่ืองใน

ระยะยาว 

(4) แบ่งแยกหน้าท่ีงานท่ีสาํคัญ เช่น การอนุมัติการทาํรายการ การจัดเก็บดูแลทรัพยสิ์น และการบันทึก

รายการทางการบญัชีและสารสนเทศท่ีเกิดขึน้ออกจากกนั เพ่ือใหเ้กิดการตรวจสอบและถ่วงดลุระหว่างกนั 

(5) จดัใหม้ีแผนฉกุเฉิน (Contingency Plan) เพ่ือรองรบัเหตฉุกุเฉินหรือเหตกุารณท่ี์ไม่คาดฝันท่ีอาจเกิดขึน้ 

หรืออาจมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ผูบ้ริหารอสังหารมิทรพัย ์รวมถึง

ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

(6) ดาํเนินการตามมาตรการการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต ์

13. ผู้จัดการกองทรัสตต์อ้งประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพยอ์ย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินผลการ

ดาํเนินงานของกองทรัสต ์และหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการดาํเนินงานของ

กองทรสัต ์

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความเห็นว่าผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยท์กุรายปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนงบประมาณและ

เป้าหมายท่ีวางไว ้ 

 

การติดตามดูแลผลประโยชนข์องกองทรัสต ์

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องกํากับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(บุคคลภายนอก) โดยฝ่ายบริหารอสังหาริมทรพัยจ์ะเป็นผูก้าํกับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมอย่างใกลช้ิด เพ่ือเป็นการ

รกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีควบคุมดูแลและบริหารรายรับ

รายจ่ายของกองทรสัตเ์พ่ือใหผ้ลตอบแทนของกองทรสัตเ์ป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นระบบการติดตามดูแลการ

ปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งมีดงันี ้

1. ตรวจสอบรายงานการจดัเก็บค่าเช่าและค่าบรกิาร 

2. ตรวจสอบรายงานค่าใชจ้่ายในการซือ้จดัจา้งสาํหรบังานบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมอุปกรณห์รืออาคารของ

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

3. ตรวจสอบการจดัเก็บรายได ้และการนาํส่งใหก้องทรสัตอ์ย่างถกูตอ้งครบถว้น 

4. ตรวจสอบรายงานคา้งชาํระค่าภาษีและค่าเบีย้ประกนัรายปี หรือรายเดือน หรือรายไตรมาส 

5. มีการหารือร่วมกับผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยอ์ย่างสมํ่าเสมอเพ่ือประเมินผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

และหาแนวทางท่ีเหมาะสมแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการดาํเนินงานของกองทรสัต ์
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ค่าตอบแทนของผู้จัดการกองทรัสต ์

ค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัตท่ี์สาํคญัสรุปได ้ดงันี ้

1. ค่าธรรมเนียมพืน้ฐานในการบริหารจัดการกองทรัสต ์ 

กองทรสัตต์กลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมพืน้ฐานในการบรหิารจดัการกองทรสัต ์(ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) ในอตัรา

ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์(Total Asset Value “TAV”) โดยใช้มูลค่าทรัพยสิ์นรวมของ

กองทรสัต ์ในวนัสดุทา้ยของแต่ละเดือนเป็นฐานในการคาํนวณ โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ตํ่าไม่นอ้ยกว่า 5,000,000 บาทต่อปี 

โดยกองทรสัตต์กลงชาํระค่าธรรมเนียมพืน้ฐานใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นรายเดือน 

2. ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพยส์นิหลักของกองทรัสต ์ 

กองทรสัตต์กลงชาํระค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็น

รายเดือน ในอัตรารอ้ยละ 3 ต่อปีของรายไดสุ้ทธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการของทรัพยสิ์นหลักของกองทรัสต์ 

นับตัง้แต่วันท่ีไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลักของกองทรสัตใ์นแต่ละคราว โดยกองทรสัตต์กลงชาํระค่าธรรมเนียมพืน้ฐานใหแ้ก่

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นรายเดือน 

3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ  

ค่าธรรมเนียมพิเศษ หมายถึง ค่าตอบแทนส่วนเพ่ิมเติมจากการบริหารจดัการกองทรสัตแ์ละทรพัยสิ์นหลกัของ

กองทรสัตใ์นอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3 ต่อปี ของกาํไรจากการดาํเนินงานของกองทรสัตส์าํหรบัทรพัยสิ์นหลักของกองทรสัต ์

นับตั้งแต่วันท่ีไดม้าซึ่งทรัพยสิ์นหลักของกองทรัสตใ์นแต่ละคราว โดยกองทรัสตต์กลงชาํระค่าธรรมเนียมพิเศษใหแ้ก่

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นรายเดือน 

4. ค่านายหน้าในการจดัหาผู้เช่า 

• ในกรณีท่ีผูเ้ช่ารายย่อยรายเดิมต่ออายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลาเท่ากบั 3 ปี กองทรสัตต์กลง

จะชาํระค่านายหนา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ท่ากับอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ

ท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวจาํนวน 0.5 เดือน ในกรณีท่ีเป็นการต่อสญัญามากกว่าหรือนอ้ย

กว่า 3 ปี กองทรัสตต์กลงจะชาํระค่านายหนา้ให้แก่ผูจ้ัดการกองทรัสตเ์พ่ิมขึน้หรือลดลง (แลว้แต่กรณี) โดย

คาํนวณตามสดัส่วน 

• ในกรณีท่ีผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ทาํสญัญาเช่าและสัญญาบริการเป็นระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี กองทรสัตต์กลงจะ

ชาํระค่านายหนา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ท่ากบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการท่ี

กองทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวจาํนวน 1 เดือน ในกรณีท่ีเป็นการทาํสญัญามากกว่าหรือนอ้ยกวา่ 3 

ปี กองทรสัตต์กลงจะชาํระค่านายหนา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พ่ิมขึน้หรือลดลง (แลว้แต่กรณี) โดยคาํนวณตาม

สดัส่วน 

5. ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคสว่นกลาง  

หมายถึง ค่าธรรมเนียมรายเดือนท่ีพึงชาํระใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการพืน้ท่ีส่วนกลางในอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัตล์งทนุ

สาํหรบัแต่ละโครงการ (ถา้มี) ในอตัราตามท่ีผูใ้หบ้รกิารพืน้ท่ีส่วนกลางรายนัน้ ๆ ไดเ้รียกเก็บจรงิ ในอตัราเริ่มตน้ 3 บาท ต่อ
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ตารางเมตร อย่างไรก็ดี อตัราค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางดงักล่าวจะมีอตัราเพ่ิมขึน้ไม่เกินรอ้ยละ 10 ต่อ 3 ปี 

โดยกองทรสัตต์กลงชาํระค่าดแูลระบบสาธารณปูโภคส่วนกลางใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารพืน้ท่ีส่วนกลางเป็นรายเดือน  

6. ค่าธรรมเนียมในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรัพยส์นิ  

• ค่าธรรมเนียมการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัและอปุกรณ ์(ถา้มี) ของกองทรสัต ์(Acquisition Fee): ไม่เกินรอ้ยละ 3 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไดม้าของกองทรสัตใ์นแต่ละคราว  

• ค่าธรรมเนียมการจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัและอุปกรณ ์(ถา้มี) ของกองทรสัต ์(Disposal Fee): ไม่เกินรอ้ยละ 

3 ของมลูค่าท่ีตํ่ากวา่ระหว่างทรพัยสิ์นท่ีจาํหน่ายไปของกองทรสัตใ์นแต่ละคราว และราคาประเมินท่ีจดัทาํโดยผู้

ประเมินราคาท่ีอยู่ในบญัชีรายชื่อท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 

การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หค้วามสาํคญัต่อการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทนุทั่วไปเพ่ือใหส้ามารถ

เขา้ถึงขอ้มลูของกองทรสัตไ์ดอ้ย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดยการเปิดเผยขอ้มลูท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และ

ทันเวลาอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งขอ้มูลทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และขอ้มูลสาํคัญอ่ืนใด เพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผู้

ลงทุนไดใ้ชข้อ้มูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ เช่น สาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านทางเว็บไซตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์

โดยฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงานเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัทาํ และ/หรือ กาํกับดแูล รวบรวมขอ้มลูจากฝ่ายงาน

ท่ีเก่ียวข้องให้เปิดเผยข้อมูลของผู้จัดการกองทรัสตแ์ละกองทรัสตใ์ห้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมถึงฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงาน จะตอ้งดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลู ประสานงาน และปฏิบตัิหนา้ท่ี

รว่มกนักบัทรสัตี ตาม “บนัทกึขอ้ตกลงการปฏิบตังิานร่วมกนั ระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตก์บัทรสัต”ี  โดยมีระบบรองรบัการ

เปิดเผยขอ้มลู ดงันี ้

1. ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงานรวบรวมกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลู

ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  

• ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลู

ของกองทนุรวมและทรสัตท่ี์มีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือโครงสรา้งพืน้ฐาน  

• ข้อบังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน

หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

2. ฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบัติงานจดัเตรียมแผนงานตรวจสอบ (Check List) เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน

การเปิดเผยขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และตรงตามกาํหนดเวลา  

3. ฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบัติงานติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑข์า้งตน้เพ่ือใหเ้ป็นปัจจุบนั

พรอ้มเผยแพรใ่หผู้บ้รหิาร และ/หรือ ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบอย่างสมํ่าเสมอ 

4. ฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบัติงานดาํเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว้ใน

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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5. การเปิดเผยขอ้มลูต่อทรสัตี ฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบตัิงานดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลู ประสานงาน 

และ ปฏิบตัิหนา้ท่ีร่วมกันกับทรสัตี ตาม “บนัทึกขอ้ตกลงการปฏิบตัิงานร่วมกนัระหว่างผูจ้ดัการกองทรัสต์

กบัทรัสตี” ซึ่งตามข้อตกลงนี ้กองทรัสตจ์ะตอ้งส่งรายงานประเภทต่าง ๆ  ให้ทรัสตีตามรอบระยะเวลาท่ี

กาํหนดหรือเมื่อมีเหตุการณส์าํคญั โดยฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบตัิงานจะรวบรวมขอ้มลู ความเห็น 

หลกัการและเหตผุล รวมถึงเอกสารประกอบจากหน่วยงานภายในท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือจดัทาํรายงานส่งใหท้รสัตี 

 

การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์

1. เหตุในการขอมต ิ

เหตใุนการขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์มีดงัต่อไปนี ้

1) การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัท่ีมีมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์

2) การเพ่ิมทนุหรือการลดทนุชาํระแลว้ของกองทรสัตท่ี์มิไดร้ะบไุวเ้ป็นการล่วงหนา้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

3) การเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไปของกองทรสัต ์

4) การทาํธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันกบัผูจ้ดัการกองทรสัตซ์ึ่งมีขนาดรายการตัง้แต่ 

20,000,000 บาท หรือ เกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 

ทั้งนี ้ขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

5) การเปล่ียนแปลงประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต ์

6) การเปล่ียนแปลงหรือถอดถอนทรสัตี 

7) การเปล่ียนแปลงหรือถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

8) การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นเร่ืองท่ีกระทบสิทธิผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ยา่งมีนยัสาํคญั 

9) การเลิกกองทรสัต ์

10) กรณีอ่ืนใดท่ีทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจําเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองให้ผู้ถือ

หน่วยทรสัตพิ์จารณาและมีมติในเร่ืองดงักล่าว 

 

2. หน้าทีข่องผู้จัดการกองทรัสตใ์นการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างนอ้ย ดงัต่อไปนี ้

1) จดัใหม้ีการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีของกองทรสัต ์

2) จดัใหม้ีการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์เมื่อมีรายการหรือเหตท่ีุกาํหนดไวด้งัต่อไปนี ้

• เมื่อผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งถือหน่วยทรสัตร์วมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทาํหนังสือขอให้ผู้จัดการกองทรสัตเ์รียกประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยระบุ

เหตุผลในการขอเรียกประชุมไวอ้ย่างชัดเจนในหนังสือนั้น ทั้งนี ้เมื่อมีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ชื่อกันทาํ
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หนังสือขอใหม้ีการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ลว้ ให้ผู้จัดการกองทรัสตจ์ัดให้มีการประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัตภ์ายใน 45 วนันบัแต่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์

• ในกรณีอ่ืนใดท่ีทรสัตีเห็นว่าเป็นกรณีจาํเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองให้ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์

พิจารณาและมีมติในเร่ืองนัน้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายใน 1 เดือน

นบัแต่ไดร้บัหนงัสือจากทรสัตี ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิทรสัตีในการปรกึษาหารือกับผูจ้ดัการกองทรสัตถ์ึงเหตุ

จาํเป็นดงักล่าว 

• ในกรณีอ่ืนใดท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าเป็นกรณีจาํเป็น หรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัตพิ์จารณาและมีมติในเร่ืองนัน้เพ่ือประโยชนใ์นการจดัการกองทรสัต ์ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิทรสัตี

ในการปรกึษาหารือกบัผูจ้ดัการกองทรสัตถ์ึงเหตจุาํเป็นดงักล่าว 

3. การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์

ในการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัทาํหนงัสือเชิญประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา วิธีการ

ประชุมระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรเพียงพอต่อการ

ตดัสินใจของผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี 

รวมทัง้ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นเร่ืองดงักล่าว ซึ่งรวมถึงผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตอ์าจไดร้บัจากการลงมติใน

เร่ืองนัน้ โดยการจดัส่งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์จะตอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปนี ้ 

1) ในกรณีทั่วไปตอ้งจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ 

2) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีตอ้งไดม้ตผิูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยทรสัตข์องผูถื้อหน่วยทรสัต์

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตอ้งจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน

ประชมุ 

ในกรณีท่ีมีประกาศกาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระยะเวลาการจดัส่งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตไ์วเ้ป็นการ

เฉพาะ ใหจ้ดัส่งใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองนัน้ ๆ 

ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตป์ระกาศการนดัประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถิ่นอย่างนอ้ยหน่ึงฉบบัไม่นอ้ยกว่า 3 

วนัก่อนวนัประชมุ 

ในกรณีท่ีผูจ้ัดการกองทรสัตม์ิไดด้าํเนินการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายในระยะเวลา 45 วันนับแต่วันท่ี

ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์และ/หรือ มิไดด้าํเนินการเรียกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายในระยะเวลา 1 เดือน นบัแต่

วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากทรสัตี แลว้แต่กรณี ใหท้รสัตีดาํเนินการเรียกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยใหป้ฏิบตัิตามวิธีการเรียก

ประชุมท่ีกาํหนดดงักล่าวขา้งตน้โดยอนุโลม และทรสัตีมีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ (ถา้มี) จากการจดัประชมุผู้

ถือหน่วยทรสัตแ์ทนผูจ้ดัการกองทรสัตด์งักล่าวไดต้ามจรงิ 

4. องคป์ระชุม 

การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตม์าประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จาํนวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ัง้หมด และตอ้งมีหน่วยทรสัตน์บัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จาํหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
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ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ 1 ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหน่วยทรสัต์

ซึ่งมาเขา้รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตน์ัน้ไดเ้รียกนดั

เพราะผูถื้อหน่วยทรสัตร์อ้งขอตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์การประชุมเป็นอันระงับไป ถา้การประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัตน์ัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหน่วยทรสัตร์อ้งขอตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ใหน้ดัประชุม

ใหม่ และใหส่้งหนงัสือเชิญประชมุไปยงัผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบั

ว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

5. สิทธิในการลงคะแนนเสียง 

ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยทรสัตท่ี์ตนถือ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยทรสัตด์งัต่อไปนี ้มีขอ้จาํกดัสิทธิ

ในการออกเสียงลงคะแนน 

1) ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ถือหน่วยทรสัตเ์กินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศท่ี ทจ.

49/2555 ประกาศท่ี กร.14/2555 และประกาศท่ี สช. 29/2555 แลว้แต่กรณี หรือในสัดส่วนอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะไดป้ระกาศกาํหนด หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไป ทั้งนี ้เฉพาะในส่วนท่ีเกินกว่าอตัรา

หรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

2) ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีขอมติ 

6. มติของผู้ถือหน่วยทรัสต ์

หากสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ม่ได้กาํหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน มติของผู้ถือหน่วยทรัสตใ์ห้ประกอบดว้ยคะแนนเสียง

ดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีทั่วไปใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักท่ีมีมูลค่าตั้งแต่รอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของ

กองทรสัต ์

(ข) การเพ่ิมทนุหรือการลดทนุชาํระแลว้ของกองทรสัตท่ี์มิไดร้ะบไุวเ้ป็นการล่วงหนา้ในสญัญานี ้

(ค) การเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไปของกองทรสัต ์

(ง) การทาํธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึ่งมีขนาดรายการ

ตัง้แต่ 20,000,000 บาท หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใด

จะสูงกว่า ทั้งนี ้ ขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย 

กฎระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

(จ) การเปล่ียนแปลงประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต ์

(ฉ) การเปล่ียนแปลงทรสัตี หรือผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ช) การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นเร่ืองท่ีกระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างมีนยัสาํคญั 
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(ซ) การเลิกกองทรสัต ์

อน่ึง มติของผู้ถือหน่วยทรัสตท่ี์จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสตม์ีลักษณะท่ีขัดหรือแย้งกับ

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศท่ี สร. 26/2555 หรือหลกัเกณฑอ่ื์นตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ หรือพระราชบญัญัต ิ

ทรสัตฯ์ ใหถื้อว่ามตินัน้ไม่มีผลบงัคบั 

 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

1. การคัดเลือกการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 ผู้จัดการกองทรสัตม์ีระบบการคัดเลือกและตรวจสอบว่าบุคลากรท่ีเป็นผู้บริหารมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวใ้น

ประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. ดงันี ้

1) เป็นผูม้ีประสบการณด์า้นบริหารจดัการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรพัยร์วมกันเป็น

ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวนัเริ่มเขา้ทาํงานกบับรษิัท 

2) เป็นผูท่ี้ไม่มีลักษณะตอ้งหา้มของบุคคลท่ีมีอาํนาจในการจัดการกองทรสัต ์ซึ่งเป็นลักษณะตอ้งหา้มตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบคุลากรในธุรกิจตลาดทนุโดยอนโุลม 

คณะกรรมการบริษัท หรือ ผูไ้ดร้บัมอบหมาย (แลว้แต่กรณี) จะเป็นผูดู้แลคัดเลือกผูบ้ริหารระดบัสูงสุด ตาม

คณุสมบตัิท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ โดยมีฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงานรว่มตรวจสอบคณุสมบตัิของผูส้มคัรดว้ย 

ระบบการติดตามดแูลคณุสมบตัิของบคุลากร 

ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีระบบในการติดตามดูแลใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินการของกองทรสัตเ์ป็นผู้มี

คณุสมบตัิเหมาะสม โดยมอบหมายใหฝ่้ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงานดาํเนินการ ดงันี ้

1) เมื่อกรรมการ / ผูบ้รหิาร / ผูม้ีอาํนาจในการจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้บัการแต่งตัง้ ฝ่ายกฎหมายและ

กาํกับการปฏิบัติงานจะดาํเนินการแจง้กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอาํนาจในการจัดการดังกล่าวให้ทราบถึง

ลกัษณะตอ้งหา้มของการเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิาร / ผูม้ีอาํนาจในการจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2) ฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบตัิงานดาํเนินการใหก้รรมการ / ผูบ้ริหาร / ผูม้ีอาํนาจในการจดัการ กรอก

ขอ้มูลและลงนามใน “แบบรบัรองประวตัิบุคคลที่จะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลผูม้ีอาํนาจในการ

จดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์” เพ่ือรบัรองว่าบุคคลดงักล่าวไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้ม และใน “แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สยีของกรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูม้ีอาํนาจในการจดัการ และบคุคล

ที่มีความเกี่ยวขอ้ง” เพ่ือแจ้งบริษัทให้ทราบถึงขอ้มูลส่วนตัวและความสัมพันธ์กับผู้เก่ียวข้องของบุคคล

ดงักล่าว ซึ่งบริษัทจะใชเ้ป็นขอ้มลูตรวจสอบการมีส่วนไดเ้สียของบุคคลดงักล่าวในการทาํธุรกรรมใด ๆ กับ

กองทรสัต ์

3) ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงานดาํเนินการแจง้ใหก้รรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูม้ีอาํนาจในการจดัการจดัทาํ 

“แบบรบัรองประวตัิบุคคลทีเ่ป็นหรือจะเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหาร / ผูม้ีอาํนาจในการจดัการกองทรสัต”์ และ 

“แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” และนาํส่งฝ่าย
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กฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงาน อย่างนอ้ยปีละครัง้ หรือ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูในแบบรายงานทัง้ 

2 แบบดงักล่าวขา้งตน้ 

4) หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีมีนัยสําคัญ ฝ่ายกฎหมายและกํากับการปฏิบัติงานจะรายงานให้

คณะกรรมการบรษิัททราบ 

5) คณะกรรมการบริษัทรายงานใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. ทราบ หากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขัดต่อกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2. การคัดเลือกคณะกรรมการอิสระ 

ในการคดัเลือกกรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์กรรมการอิสระตอ้งมคีณุสมบตัิอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในผูจ้ดัการกองทรสัต ์บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(นบัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์

ฯ) 

2) ไม่มีส่วนรว่มในการบรหิารงานรวมทัง้ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษา ท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํจากผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์หรือ บรษิัทในเครือ บรษิัทรว่ม หรือ เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชนห์รือ

ส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3) ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทัง้ในดา้นการเงิน

และการบรหิารงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษิัทในเครือ บรษิัทรว่ม หรือ เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน

ลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ 

4) ไม่เป็นคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิตกับผูบ้ริหาร หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

ผูจ้ัดการกองทรสัต ์บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น

ตวัแทนเพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

5) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้

ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของผูจ้ัดการกองทรสัต ์และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือ

หุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี   

7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษา

ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัคา่บรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ี

อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
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บริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้จัดการ

กองทรสัต ์หรือบรษิัทย่อย 

9) พรอ้มท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีท่ีจาํเป็นเพ่ือผลประโยชนข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์

และพรอ้มท่ีจะคดัคา้นการกระทาํของกรรมการอ่ืน ๆ หรือ ของฝ่ายจดัการ 

10) สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการ เพ่ือตดัสินใจในกิจกรรมท่ีสาํคญัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

11) มีความรูแ้ละประสบการณท่ี์เหมาะสม หรือเป็นผูม้ีศกัยภาพสงูและเป็นท่ียอมรบั 

12) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีชื่ออยู่ในบญัชีรายชื่อบุคคลท่ีตลาดหลกัทรพัยเ์ห็นว่าไม่สมควรเป็นผูบ้รหิารตามขอ้บงัคับ

ของตลาดหลกัทรพัย ์

13) ไม่เคยต้องคาํพิพากษาว่าได้กระทาํความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน 

กฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศภยั กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรือกฎหมาย

ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการเงนิในทาํนองเดยีวกนัไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงาน

ท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี ้ในความผิดเก่ียวกับการกระทาํอันไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกับการซือ้ขาย

หลกัทรพัยห์รือการบรหิารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวงฉอ้ฉลหรือทจุรติ 

14) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดาํเนินงานของผู้จัดการ

กองทรสัต ์  

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความเห็นว่า คณะกรรมการทกุท่านมีประสบการณแ์ละมีคณุสมบตัิครบถว้น เหมาะสม

แก่การดาํรงตาํแหน่งและปฏิบัติหนา้ท่ีในการบริหารจัดการกองทรสัต ์เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

กองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้ บริษัท แกรนท ์ธอนตัน จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีสาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2564 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) เป็นจาํนวนรวมทัง้สิน้ 1,200,000 บาท  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดต้ระหนกัถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมทัง้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและโดยออ้ม รวมถึงคาํนึงถึง

ผลประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั โดยมุ่งเนน้การบริหารใหเ้ป็นไปโดยความถูกตอ้งเป็นธรรมและต่อตา้นทจุรติ

คอรปัชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผูใ้ชแ้รงงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม เป็นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจท่ีผู้จัดการกองทรัสต์ให้

ความสาํคญัและพึงปฏิบตัิในการบริหารกองทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดบ้ริหารกองทรสัตภ์ายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

อย่างเครง่ครดั ไดแ้ก่ พระราชบญัญัตหิลกัทรพัยฯ์ พระราชบญัญัติทรสัตฯ์ กฎเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดแูล และสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์ตลอดจนการยึดหลักธรรมาภิบาล หลีกเล่ียงการดาํเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผูเ้ช่าทุกรายอย่างเป็นธรรม และไม่โฆษณาชวนเชื่อหรือ

เปิดเผยขอ้ความอนัเป็นเท็จอนัอาจก่อใหเ้กิดความสบัสน ความเขา้ใจผิดและความเสียหายต่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์และนกั

ลงทนุทั่วไป ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืน ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็น

การสรา้งความเชื่อมั่นแก่นกัลงทนุในระยะยาว 

การเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิขัน้พืน้ฐานของบุคคล ทัง้สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ โดยตระหนกัเป็น

อย่างยิ่งว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาบุคคล โดยมีการสนับสนุนให้มีความเสมอภาคตาม

กฎหมาย การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นโดยเสรี กําหนดสิทธิในการทาํงานตามกฎหมายแรงงาน สิทธิในการไดร้บั

สวสัดิการสงัคม และการคดัเลือกพนกังานเขา้ปฏิบตัิงานอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการจาํกดัเชือ้ชาติ ศาสนา และเพศ 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักและมุ่ ง ให้ความสําคัญในการดูแลรักษา ส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ และการลดผลกระทบต่าง ๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยถือว่าการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีรว่มกนัของ

ทุกคน ดังนั้น ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ึงสนับสนุนใหพ้นักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ี

คาํนึงถึงการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมใหม้ีการนาํทรพัยากรกลับมาใชใ้หม่ ตลอดจนรณรงคก์ารใชพ้ลังงานอย่าง

ประหยดั และปฏิบตัิตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

ผูต้รวจสอบภายในไดร้บัการแต่งตัง้โดยกรรมการอิสระของผูจ้ัดการกองทรสัต ์มีหนา้ท่ีดูแลตรวจสอบใหก้าร

ปฏิบตัิหนา้ท่ีของทุกฝ่ายงานของบริษัทฯ มีการดาํเนินการเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏิบตัิการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้น

ระบบการควบคุมภายในของผูจ้ัดการกองทรสัต ์โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมดแูลของกรรมการ

อิสระ 

ในการดาํเนินการตรวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในจะดาํเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนของระบบควบคุม

ภายในของผูจ้ดัการกองทรสัตท่ี์สาํคญัสรุปไดด้งันี ้

1. กาํหนดปัจจยัเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทาํการประเมินความเส่ียง เพ่ือใชใ้นการ

จดัทาํแผนงานการตรวจสอบภายในประจาํปี 

2. ดาํเนินการจดัทาํแผนงานการตรวจสอบภายในประจาํปี 

3. นาํเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีเพ่ือขออนมุตัิจากกรรมการอิสระ 

4. ดาํเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีท่ีไดร้บัการอนมุตัิ และนาํเสนอรายงาน

การตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงรายงานการปฏิบตัิงานท่ีไม่สอดคลอ้ง หรือผิดกฎระเบียบ หรือประเด็นท่ีพบ

จากการตรวจสอบภายในต่อกรรมการอิสระ 

5. กรณีพบการปฏิบัติงานผิดกฎระเบียบ ผูต้รวจสอบภายในจะประสานงานกับฝ่ายกฎหมายและกาํกับการ

ปฏิบตัิงานเพ่ือแจง้ต่อหน่วยงานท่ีปฏิบตัิผิดกฎระเบียบ เพ่ือใหด้าํเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนด 

6. ติดตามการปรบัปรุงแกไ้ขการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ จัดทาํรายงานการติดตามการแกไ้ข 

และนาํเสนอต่อกรรมการอิสระ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะว่าจา้งบุคคลภายนอกท่ีมีประสบการณค์วามชาํนาญ ใหท้าํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายใน 

โดยฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบตัิงานจะเป็นผูป้ระสานงานเพ่ือใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถทาํหนา้ท่ีตามท่ีกล่าว

ขา้งตน้ไดอ้ย่างสมบูรณ ์รวมทั้งจะดาํเนินการใหผู้ต้รวจสอบภายในนาํเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อกรรมการ

อิสระและคณะกรรมการบรษิัท 
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12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีระบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกองทรสัตก์บับคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ กล่าวคือ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงานจะร่วมกันดูแลใหก้ารทาํธุรกรรมเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1. ตอ้งเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนไม่ขดักบักฎเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด และท่ีสาํคญัตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของกองทรสัต ์

2. ตอ้งมีความสมเหตสุมผล กระทาํบนราคา และเงื่อนไขตลาดท่ีเป็นธรรม 

3. ค่าใชจ้่ายในการเขา้ทาํธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรสัต ์(ถา้มี) อยู่ในอตัราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

4. ผูม้ีส่วนไดเ้สียในการทาํธุรกรรมจะตอ้งไม่มีส่วนรว่มในการตดัสินใจอนมุตัิการเขา้ทาํธุรกรรม 

โดยฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบตัิงานจะทาํหนา้ท่ีดแูลและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนผ่์านการดาํเนินการดงันี ้

1. รวบรวมรายชื่อบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 

เพ่ือนาํส่งขอ้มลูใหท้รสัตีทุก 6 เดือน เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบรายการระหว่างกันของกองทรสัตก์ับบุคคลท่ี

เก่ียวโยง 

2. ตรวจสอบว่าเป็นธุรกรรมท่ีบุคคลเก่ียวโยงของกองทรัสตม์ีส่วนไดเ้สียหรือไม่ และจาํเป็นตอ้งขอความ

เห็นชอบจากทรสัตี หรือขออนมุตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตก์่อนท่ีจะทาํธุรกรรมดงักล่าวหรือไม่ 

3. หากเป็นธุรกรรมท่ีบุคคลเก่ียวโยงของกองทรสัตม์ีส่วนไดเ้สีย จะดาํเนินการใหฝ่้ายพัฒนาธุรกิจนาํเสนอ

ธุรกรรมดงักล่าวใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนส่งเร่ืองให ้คณะกรรมการบรษิัท

พิจารณาอนุมัติ ภายหลังจากท่ีไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ ฝ่ายกฎหมายและกาํกับการ

ปฏิบัติงานจะดาํเนินการให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนําเสนอธุรกรรมดังกล่าวแก่ทรัสตีเพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับขนาดของธุรกรรมและ

เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด (และท่ีอาจมีการประกาศเปล่ียนแปลง)  

ภายหลงัจากท่ีไดร้บัความเห็นชอบในการทาํธุรกรรมกบับคุคลเก่ียวโยงของกองทรสัตซ์ึ่งมีส่วนไดเ้สีย เพ่ือใหเ้กิด

ความเป็นธรรมเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนแ์ละสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาด โดย

คาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญัเสมือนทาํรายการกบับคุคลภายนอก ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการ

ติดตามและตรวจสอบธุรกรรมนัน้ ใหด้าํเนินการเป็นไปตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทรสัตี และตาม

ประกาศและกฎเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีการจดัการกองทรสัตอ่ื์นอยู่ดว้ย ทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตท่ี์ขออนญุาตเสนอขาย

หน่วยทรสัต ์ตอ้งไม่เป็นประเภทเดียวกับทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตอ่ื์นตามกฎเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด (และ

อาจมีการประกาศเปล่ียนแปลง) 
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รายการระหว่างกันในรอบระยะเวลาบัญชีในปีทีผ่่านมา 

ธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์ับผู้จัดการกองทรัสต ์หรือบุคคลทีมี่ความเกี่ยวโยงกันกับกองทรัสต ์มีดังต่อไปนี ้

(1)  รายการระหว่างกองทรัสตก์ับบริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท ์จํากัด ซึ่งเป็นผู้จัดการ

กองทรัสต ์สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2564 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ลักษณะรายการ รายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัทหลกัทรพัย์

จดัการกองทนุ

ไทยพาณิชย ์

จาํกดั ใน

ฐานะทรสัตี ของ 

กองทรสัต ์แต่งตัง้ 

บริษัท เอไอเอ็ม 

เรียลเอสเตท แมน

เนจเมน้ท ์จาํกดั 

เป็นผูจ้ดัการ

กองทรสัตโ์ดยมี

สิทธิและหนา้ที่

ตามสญัญา

แต่งตัง้ผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

ค่าธรรมเนียม

พืน้ฐานในการ

บริหารจดัการ

กองทรสัต ์

18.40 • รายการแต่งตัง้ผูจ้ัดการกองทรสัตด์งักล่าว มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ป็นผูมี้ประสบการณใ์น

ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทคอมมนูิตีม้อลลเ์ป็นอย่างดี 

• อัตราค่าธรรมเนียมพื้นฐาน เป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับ

ค่าธรรมเนียมผูจ้ัดการกองทรสัตข์องกองทรสัตอ่ื์น โดยกองทรสัตจ์ะจ่าย

ค่าธรรมเนียมพืน้ฐานเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของมูลค่า

ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นตํ่าไม่น้อยกว่า 

5,000,000 บาทต่อปี ตามที่ระบุในสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ัดการกองทรสัต ์ทัง้นี ้

ผูจ้ดัการกองทรสัตมี์ความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและ

เป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

ค่าธรรมเนียม

การบริหาร

จดัการ

ทรพัยส์ินหลกั

ของกองทรสัต ์

13.21 • รายการแต่งตัง้ผูจ้ัดการกองทรสัตด์งักล่าว มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก

เป็นรายการปกติธุรกิจของกองทรสัต ์

• อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ เป็น

อตัราที่สามารถเทียบเคียงไดก้ับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรพัยส์ิน

ของกองทรัสต์อ่ืน โดยกองทรัสต์จะจ่ายค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ

ทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัตเ์ป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 3.00 ของรายได้

สุทธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการของทรัพย์สินหลักของกองทรสัต ์

ทั้ งนี ้  ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่ า  รายการดังกล่ าว มีความ

สมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

• อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ เป็นอตัราที่ตกลงกันตามสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ัดการ

กองทรสัตเ์พ่ือเป็นแรงจูงในในการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูจ้ัดการกองทรสัต ์โดย

กองทรสัตจ์ะจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเป็นรายเดือนในอตัรารอ้ยละ 3.00 ต่อ

ปี ของกาํไรจากการดาํเนินงานสาํหรบัทรพัยส์ินหลักของกองทรสัต ์ทั้งนี ้

ผูจ้ดัการกองทรสัตมี์ความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและ

เป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วย 

• อตัราค่านายหนา้ในการที่ผูเ้ช่ารายย่อยต่อสญัญา และ/หรือ ในการจดัหาผู้

เช่ารายย่อยรายใหม่ของกองทรสัต ์เป็นอตัราที่ตกลงกนัตามสญัญาแต่งตัง้

ผู้จัดการกองทรัสต์เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการ

กองทรัสต์และเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับกองทรัสต์อ่ืน โดย

กองทรสัตจ์ะจ่ายเป็นอัตราไม่เกิน 0.5 เดือน และ 1 เดือน (แลว้แต่กรณี) 

ของอตัราที่ระบใุนสญัญา 
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(2)  รายการระหว่างกองทรัสตก์ับ บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน ไทยพาณิชย ์จํากัด ซึ่งเป็นทรัสตีของ

กองทรัสต ์สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2564 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ลักษณะรายการ รายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

สญัญาก่อตัง้ 

ทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้

บริษัทหลกัทรพัย์

จดัการกองทนุไทย

พาณิชย ์จาํกดั 

เป็นทรสัตีของ

กองทรสัต ์

ค่าธรรมเนียม 

ทรสัต ี

7.72 • รายการแต่งตัง้ทรสัตีดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการ

ปกติธุรกิจของกองทรสัต ์

• อัตราค่ าธรรมเนียมทรัสตี  เ ป็นอัตราที่ สามารถเทียบเคียงได้กับ

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ท รัส ตี ข อ ง ก อ ง ท รัส ต์ อ่ื น  โ ด ย ก อ ง ท รัส ต์จ ะ จ่ า ย

ค่าธรรมเนียมทรสัตีเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นตํ่าไม่น้อยกว่า 

5,000,000 บาทต่อปี ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ทั้งนี ้ผู ้จัดการ

กองทรสัตมี์ความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป

เพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

 

(3)    รายการระหว่างกองทรัสตก์ับธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทรัสตีของ

กองทรัสต ์สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2564 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ลักษณะรายการ รายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

กองทรสัตฝ์ากเงิน

กบัธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั 

ดอกเบีย้รบั 0.06 • รายการฝากเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นรายการที่สมเหตุสมผล

เนื่องจากเป็นการใชบ้ริการธนาคารทั่วไป 

• อัตราผลตอบแทนที่ไดร้บัจากการฝากเงิน เป็นอัตราดอกเบีย้เงินฝากซึ่ง

สามารถเทียบเคียงกับอัตราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาด

ใหญ่ทั่วไป ทัง้นี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตมี์ความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

 

(4)   รายการระหว่างกองทรัสตก์ับ บริษัท ดี-แลนด ์พร็อพเพอรต์ี ้จํากัด ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์สําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2564 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ลักษณะรายการ รายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัท ดี-แลนด ์

พรอ็พเพอรต์ี ้

จาํกดั เช่าพืน้ที่

กลบั เช่าพืน้ที่ของ

กองทรสัต ์สาํหรบั

ลกูคา้รายย่อย ค่า

บริหารจดัการ ค่า

ดแูลระบบ

รายได้ค่าเช่า

และค่าบริการ 

 

 

72.41 

 

 

• ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นว่าบริษัทในกลุ่มของ ดี-แลนด ์พร็อพเพอรต์ี ้จาํกัด  

ซึ่งเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยก์องทรสัต ์และเป็นเจา้ของโครงการ พอรโ์ต 

ชิโน่ เดิม ก่อนที่กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุครัง้แรกในโครงการนี ้ โดยมีบคุลากร

และทีมงานที่เป็นผูมี้ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการทาํหนา้ที่

ดแูลและบริหารอสงัหาริมทรพัยไ์ดอ้ย่างต่อเนื่องระยะยาว   

• อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ตกลงร่วมกันระหว่าง

กองทรสัตแ์ละกลุ่มของบริษัท ดี-แลนด ์พร็อพเพอรต์ี ้จาํกัด โดยมีความ

สอดคล้องกับโครงสรา้งผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สินโครงการ   
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ลักษณะรายการ รายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

สาธารณปูโภค 

และคา่ไฟฟ้า

นํา้ประปา ของ

โครงการ พอรโ์ต ้ 

ชิโน่ 

พอรโ์ต ชิโน่ ทัง้นี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นว่าอตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็น

อตัราที่สมเหตสุมผลและไม่ทาํใหก้องทรสัตเ์สียประโยชน ์โดยกองทรสัตย์งั

มีกาํไรจากการดาํเนินงานในระดบัที่เหมาะสม 

ค่ า ใช้จ่ายใน

ก า ร ดํ า เ นิ น

โครงการ (ค่า

บริหารจัดการ, 

ค่าดูแลระบบ

สาธารณปูโภค

ส่ ว น ก ล า ง 

และค่าไฟฟ้า 

นํา้ประปา) 

30.94 • ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล

เนื่องจากค่าใชจ่้ายดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นค่าใชจ่้ายที่

จาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

• อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และดูแลระบบสาธารณูปโภค

ส่วนกลางเป็นค่าใชจ่้ายตามสญัญา โดยอตัราดงักล่าวเป็นอตัราที่ใกลเ้คียง

กับตลาด ทัง้นี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตมี์ความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

• อตัราค่าไฟฟ้าและประปาเป็นอตัราเดียวกบัที่การไฟฟ้าฯ และการประปาฯ 

เรียกเก็บจากผูใ้ชบ้ริการ ทั้งนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตมี์ความเห็นว่า รายการ

ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเ พ่ือประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์

 

(5)  รายการระหว่างกองทรัสตก์ับ บริษัท อุดรพลาซ่า จาํกัด ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์สาํหรับรอบระยะเวลา

บัญชีตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2564 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ลักษณะรายการ รายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัท อดุรพลาซ่า 

จาํกดั เช่าพืน้ที่

กลบัและเช่าพืน้ที่

ของกองทรสัต ์

สาํหรบัลกูคา้ราย

ย่อย ค่าบริหาร

จดัการ ค่าดแูล

ระบบ

สาธารณปูโภค ค่า

เช่าที่ดิน และคา่

ไฟฟ้านํา้ประปา 

ของโครงการ ยดูี 

ทาวน ์

รายไดค้่าเช่า

และคา่บริการ 

 

 

120.99 

 

 

• ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นว่าบริษัทในกลุ่มของบริษัท อุดรพลาซ่า จาํกัด ซึ่ง

เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์และเป็นเจา้ของโครงการ ยูดี 

ทาวน์ เดิม ก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในโครงการนี ้มีบุคลากรและ

ทีมงานที่เป็นผูมี้ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการทาํหนา้ที่ดูแล

และบริหารอสงัหาริมทรพัยไ์ดอ้ย่างต่อเนื่องระยะยาว   

• อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ตกลงร่วมกันระหว่าง

กองทรสัตแ์ละกลุ่มของบริษัท อดุรพลาซ่า จาํกดั โดยมีความสอดคลอ้งกับ

โครงสรา้งผลประกอบการในอดีตของทรพัยส์ินโครงการ ยูดี ทาวน ์ทั้งนี ้

ผู ้จัดการกองทรัสต์เห็นว่ าอัตราค่า เ ช่าและค่าบริการ เ ป็นอัตราที่

สมเหตุสมผลและไม่ทาํใหก้องทรสัตเ์สียประโยชน ์โดยกองทรสัตย์งัมีกาํไร

จากการดาํเนินงานในระดบัที่เหมาะสม 

ค่ า ใช้จ่ายใน

ก า ร ดํ า เ นิ น

โครงการ (ค่า

บริหารจัดการ 

ค่าดูแลระบบ

สาธารณปูโภค

ส่ ว น ก ล า ง 

21.28 • ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล

เนื่องจากค่าใชจ่้ายดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นค่าใชจ่้ายที่

จาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

• อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และดูแลระบบสาธารณูปโภค

ส่วนกลางเป็นค่าใชจ่้ายตามสญัญา โดยอตัราดงักล่าวเป็นอตัราที่ใกลเ้คียง

กับตลาด ทัง้นี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตมี์ความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยทรสัต ์
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ลักษณะรายการ รายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

และค่าไฟฟ้า 

นํา้ประปา) 

• อัตราค่าเช่าที่ดินเป็นค่าใชจ่้ายตามสัญญา โดยอัตราดังกล่าวเป็นอัตรา

เดียวกับอตัราที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเรียกเก็บจากบริษัท อุดรพลาซ่า 

จาํกัด ทั้งนี ้ผู ้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

• อตัราค่าไฟฟ้าและประปาเป็นอตัราเดียวกบัที่การไฟฟ้าฯ และการประปาฯ 

เรียกเก็บจากผูใ้ชบ้ริการ ทั้งนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตมี์ความเห็นว่า รายการ

ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเ พ่ือประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์

(6)  รายการระหว่างกองทรัสตก์ับ บริษัท เม็มเบอร์ชิป จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ บริษัท 

เชษฐโชติ จาํกัด ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 

ลักษณะรายการ รายการ มูลค่ารายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

กลุ่มบริษัท เม็ม

เบอรชิ์ป จาํกดั 

เช่าพืน้ที่ของ

กองทรสัต ์ค่า

บริหารจดัการ 

และคา่ดแูลระบบ

สาธารณปูโภค 

ของโครงการ 72 

คอรท์ยารด์ 

รายไดค้่าเช่า

และคา่บริการ 

 

 

46.14 

 

 

 

• ผู้จัดการกองทรัสตเ์ห็นว่าบริษัทในกลุ่มของ เม็มเบอรชิ์ป จาํกัด ซึ่งเป็น

ผู้บ ริหารอสังหาริมทรัพย์กองทรัสต์ และเป็นเจ้าของโครงการ 72              

คอรท์ยารด์เดิม ก่อนที่กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนครัง้แรกในโครงการนี ้ โดยมี

บุคลากรและทีมงานที่เป็นผูมี้ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญในการทาํ

หนา้ที่ดแูลและบริหารอสงัหาริมทรพัยไ์ดอ้ย่างต่อเนื่องระยะยาว   

• อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ตกลงร่วมกันระหว่าง

กองทรสัตแ์ละกลุ่มของ บริษัท เม็มเบอรชิ์ป จาํกัด โดยมีความสอดคลอ้ง

กบัโครงสรา้งผลประกอบการในอดีตของทรพัยส์ินโครงการ 72 คอรท์ยารด์ 

ทั้งนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราที่

สมเหตุสมผลและไม่ทาํใหก้องทรสัตเ์สียประโยชน ์โดยกองทรสัตย์งัมีกาํไร

จากการดาํเนินงานในระดบัที่เหมาะสม 

ค่าใชจ่้ายใน

การดาํเนิน

โครงการ      

(ค่าบริหาร

จดัการ และ 
ค่าดแูลระบบ

สาธารณปูโภค

ส่วนกลาง) 

7.90 • ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเป็นรายการที่ มีความสมเหตุสมผล

เนื่องจากค่าใช้จ่ายดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นค่าใชจ่้ายที่

จาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

• อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และดูแลระบบสาธารณูปโภค

ส่วนกลางเป็นค่าใชจ่้ายตามสญัญา โดยอตัราดงักล่าวเป็นอตัราที่ใกลเ้คียง

กับตลาด ทัง้นี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตมี์ความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยทรสัต ์
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12.2 นโยบายการทํารายการระหว่างกองทรัสตก์ับผู้จัดการกองทรัสต ์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการ

กองทรัสตใ์นอนาคตและแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีนโยบายการทาํรายการระหว่างกองทรัสตก์ับผูจ้ัดการกองทรัสต ์และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับ

ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นอนาคต และมีแนวทางในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกองทรสัตก์บับคุคลท่ีอาจ

มีความขัดแยง้ กล่าวคือ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบัติงานจะร่วมกันดูแลใหก้ารทาํธุรกรรม

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

(1) ตอ้งเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนไม่ขดักับกฎเกณฑท่ี์สาํนกังานก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด และท่ีสาํคญัตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของกองทรสัต ์

(2) ตอ้งมีความสมเหตสุมผล กระทาํบนราคา และเงื่อนไขตลาดท่ีเป็นธรรม 

(3) ค่าใชจ้่ายในการเขา้ทาํธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรสัต ์(ถา้มี) อยู่ในอตัราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

(4) ผูม้ีส่วนไดเ้สียในการทาํธุรกรรมจะตอ้งไม่มีส่วนรว่มในการตดัสินใจอนมุตัิการเขา้ทาํธุรกรรม 

(5) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะนาํเสนอธุรกรรมดงักล่าวต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ ทั้งนี ้ภายหลังจากท่ีไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ 

ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงานจะดาํเนินการใหฝ่้ายพฒันาธุรกิจนาํเสนอธุรกรรมดงักล่าวแก่ทรสัตี และ/หรือ ผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบหรืออนมุตัิ (แลว้แต่กรณี) เพ่ือใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎหมายท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด (และท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ประกาศเปล่ียนแปลง) 
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ส่วนที ่4 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่าํคัญ 

 

ดว้ยกองทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์มีหนา้ท่ีนาํส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน

ระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด รวมทัง้มีหนา้ท่ีจดัส่งงบการเงินต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีกองทรสัตไ์ด้

ยื่นงบการเงินดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผูส้อบบญัชีท่ีทาํการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของกองทรสัต ์

ประจาํปี ผู้สอบบัญช ี หมายเหต ุ

2564 นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรตันช์ชัวาลย ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 6549 

บรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

2563 นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรตันช์ชัวาลย ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 6549 

บรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

2562 นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรตันช์ชัวาลย ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 6549 

บรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

 

รายงานผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดต้รวจสอบและสอบทานงบการเงินของกองทรสัตใ์นระยะเวลาท่ีผ่านมา สรุปไดด้งันี ้

ประเภท หมายเหต ุ

งบการเงนิตรวจสอบ ปี 2564 ถูกตอ้งตามควรในสาระสาํคญัตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีสาํหรบักองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เ พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ท่ีสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

งบการเงนิตรวจสอบ ปี 2563 ถูกตอ้งตามควรในสาระสาํคญัตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีสาํหรบักองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เ พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ท่ีสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

งบการเงนิตรวจสอบ ปี 2562 ถกูตอ้งตามควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 

• งบดุล 

                                                                                                                               (หน่วย : บาท) 

งบดุล 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
    

สินทรัพย ์    

เงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายตุิธรรม 

(ราคาทนุ : 3,127 ลา้นบาท, 31 ธันวาคม 2563 : 

3,127 ลา้นบาท, 31 ธันวาคม 2562 : 3,058 ลา้น

บาท) 

2,823,086,780 3,119,368,397 3,115,982,674 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยต์ามมลูคา่ยตุิธรรม  

(ราคาทนุ :  31 ธันวาคม 2563 : 68 ลา้นบาท, 31 

ธันวาคม 2562 : 92 ลา้นบาท) 

- 68,649,367 92,490,147 

เงินสดและรายการเทียบเท่ากบัเงินสด 174,724,513 70,986,060 62,618,709 

ลกูหนี ้    

จากการใหเ้ชา่และบรกิาร 318,934,180 125,828,109 15,599,101 

จากดอกเบีย้ 21,455 847 3,791 

จากกรมสรรพากร 2,392,320 2,616,872 2,979,097 

รายไดท่ี้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 77,088 142,165 

ค่าใชจ้า่ยรอตดับญัช ี 21,997,773 30,712,151 39,450,405 

สินทรพัยอ่ื์น 2,978,366 2,889,427 3,816,686 

รวมสินทรัพย ์ 3,344,135,387 3,421,128,318 3,333,082,775 
    

หนีส้นิ    

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 40,000,000 40,000,000 - 

เจา้หนี ้    

จากดอกเบีย้ 1,130,551 2,413,099 160,193 

อ่ืน 65,245,224 33,783,341 23,071,426  

ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่าย 41,943,891 13,453,861 15,594,033  

เงินมดัจาํและเงินประกนัจากคา่เช่า 67,821,798 77,220,914 94,934,005 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 66,086,780 67,923,622 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 199,762,700 204,110,852 202,993,092  

รวมหนีส้ิน 481,990,944 438,905,689 336,752,749 

สินทรัพยสุ์ทธ ิ 2,862,144,443 2,982,222,629 2,996,330,026 
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งบดุล 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยสุ์ทธ ิ    

ทนุจดทะเบียน  

(หน่วยทรสัต ์288,000,000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ

10 บาท) 

2,880,000,000 2,880,000,000 2,880,000,000 

ทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

(หน่วยทรสัต ์288,000,000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ

10 บาท) 

2,880,000,000 2,880,000,000 2,880,000,000 

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม (17,855,557) 102,222,629 116,330,026 

สินทรัพยสุ์ทธ ิ 2,862,144,443 2,982,222,629 2,996,330,026 

สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท) 9.9380 10.3549 10.4039 

จาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จาํหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้

ปี/งวด (หน่วย) 

288,000,000 288,000,000 288,000,000 

 

• งบกาํไรขาดทุน 

   (หน่วย : บาท) 

งบกาํไรขาดทนุ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 

ธันวาคม 2564 

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 

ธันวาคม 2563 

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาตั้งแต ่      

วันที ่3 กรกฎาคม 

2562 (วันจัดตั้ง

กองทรัสต)์ ถึงวนัที ่

 31 ธนัวาคม 2562 
    

รายได้จากการลงทนุ    

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 360,507,930 388,325,230 187,936,300 

ดอกเบีย้รบั 175,157 72,305 382,639 

รายไดอ่ื้น 1,502,030 542,168 - 

รวมรายได้จากการลงทนุ 362,185,117 388,939,703 188,318,939 
   

 

ค่าใช้จ่าย    

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 18,404,861 17,956,465 8,382,593 

ค่าธรรมเนียมทรสัต ี 7,719,948 7,582,490 3,617,772 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 921,715 925,315 574,817 

ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ 13,205,366 13,360,062 6,246,731 

ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ 63,235,441 89,022,133 50,520,870 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,488,017 1,316,644 862,312 

ค่าใชจ้า่ยรอตดับญัชตีดัจาํหน่าย 8,714,378 8,738,254 4,169,242 
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งบกาํไรขาดทนุ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 

ธันวาคม 2564 

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 

ธันวาคม 2563 

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาตั้งแต ่      

วันที ่3 กรกฎาคม 

2562 (วันจัดตั้ง

กองทรัสต)์ ถึงวนัที ่

 31 ธนัวาคม 2562 

ค่าใชจ้า่ยอ่ืน 1,389,820 1,871,452 1,257,661 

ตน้ทนุทางการเงิน 13,938,900 13,476,563 957,021 

รวมค่าใช้จ่าย 129,018,446 154,249,378 76,589,019 

รายได้จากการลงทนุสุทธ ิ 233,166,671 234,690,325 111,729,920 
   

 

รายการกาํไรจากเงนิลงทุน    

กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 23,377 (400,243)  164,030  

กาํไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของ

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์

- (293,780) 490,147 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของ

เงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

(296,446,469) (67,441,299) 58,781,129 

รายการกาํไร (ขาดทนุ) สุทธิจากเงนิลงทุน (296,423,092) (68,135,322)  59,435,306  

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (63,256,421) 166,555,003  171,165,226  

 

• งบกระแสเงนิสด   

             (หน่วย: บาท) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 

2564 

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 

2563 

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาตั้งแต ่        

วันที ่3 กรกฎาคม 

2562 (วันจัดตั้ง

กองทรัสต)์ ถึงวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน (63,256,421) 166,555,003 171,165,226 

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึน้ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) 

กิจกรรมดาํเนินงาน 

   

การซือ้เงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์  -  (3,057,793,306) 

การซือ้เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ -  (171,904,000)  (157,000,000) 

การขายเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 68,672,744 195,050,757   65,164,030  

ตน้ทนุทางการเงิน 13,938,900 13,476,563  957,021  

การเพ่ิมขึน้ในลกูหนีจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร (193,106,071)  (110,229,008)  (15,599,101) 
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งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 

2564 

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 

2563 

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาตั้งแต ่        

วันที ่3 กรกฎาคม 

2562 (วันจัดตั้ง

กองทรัสต)์ ถึงวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 

การ (เพ่ิมขึน้) ลดลงในลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ (20,608)  2,944  (3,791) 

การ (เพ่ิมขึน้) ลดลงในลกูหนีจ้ากกรมสรรพากร 224,552  362,225  (2,979,097) 

การเพ่ิมขึน้ในรายไดท่ี้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (87,764)  (699,781)  (422,664) 

การ (เพ่ิมขึน้) ลดลงในคา่ใชจ้า่ยรอตดับญัช ี 8,714,378 8,738,254  (39,450,405) 

การ (เพ่ิมขึน้) ลดลงในสินทรพัยอ่ื์น (88,939)  927,259  (3,816,686) 

การเพ่ิมขึน้ในเจา้หนีอ่ื้น 31,461,883 10,711,915   23,071,426  

การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในคา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 28,490,030  (1,689,393)   16,466,293  

การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในเงินมดัจาํและเงินประกนัจากค่าเช่า (9,399,116) (17,713,091)   94,934,005  

เงินสดจา่ยหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ (5,097,093) (2,589,321) - 

ขาดทนุ (กาํไร) จากเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ (23,377) 400,243  (164,030) 

ขาดทนุ (กาํไร) จากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของ

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์

-  293,780  (490,147) 

ขาดทนุ (กาํไร) จากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของ

เงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

296,446,469  67,441,299  (58,781,129) 

เงนิสดได้มา (ใช้ไป) สุทธใินกจิกรรมดาํเนินงาน 176,869,567 159,135,648 (2,964,742,355) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 40,000,000 - 

เงินสดรบัจากการขายหน่วยทรสัต ์ - - 2,880,000,000 

เงินสดรบั (จ่ายคืน) จากการกูย้ืมเงนิระยะยาว (5,411,200) - 202,993,092  

การจา่ยประโยชนต์อบแทนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยทรสัต ์ (56,821,765) (180,662,400) (54,835,200) 

ดอกเบีย้จ่าย (10,898,149) (10,105,897) (796,828) 

เงนิสดได้มา (ใช้ไป) สุทธใินกจิกรรมจัดหาเงนิ (73,131,114) (150,768,297)  3,027,361,064  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธใิน

ระหว่างปี/งวด 

103,738,453 8,367,351 62,618,709 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี/งวด 70,986,060 62,618,709 - 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี/งวด 174,724,513 70,986,060 62,618,709 
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14. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต ์

 

สรุปผลการดาํเนินงานปี 2564 

ในรอบปี 2564 กองทรัสต์มีผลการดําเนินงานจากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนรวมทั้งสิ ้น 4 โครงการ 

ประกอบดว้ย โครงการ ยูดี ทาวน ์โครงการ 72 คอรท์ยารด์ โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ และโครงการ โนเบิล โซโล โดยมีพืน้ท่ีใช้

สอยรวม 85,355.72 ตารางเมตร และพืน้ท่ีใหเ้ช่ารวม 45,256.63 ตารางเมตร  

สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2564 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตม์ี

รายไดร้วมเท่ากบั 362.19 ลา้นบาท ลดลง 26.75 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 6.88 จากปี 2563 มีกาํไรจากการลงทนุสทุธิ

เท่ากับ 233.17 ลา้นบาท ลดลง 1.52 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 0.65 จากปี 2563 ทั้งนี ้การปรบัตัวลดลงของผลการ

ดาํเนินงานปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 นั้น มีปัจจัยหลักจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ท่ีแพรร่ะบาดตัง้แต่ปี 2563 

รายได ้

กองทรสัตม์ีรายไดร้วมจาํนวน 362.19 ลา้นบาท ลดลง 26.75 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 6.88 จากปีก่อนหนา้ โดย

การลดลงของรายไดร้วมของกองทรัสตใ์นปี 2564 มีปัจจัยหลักจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ท่ีแพรร่ะบาดตัง้แต่ปี 2563 โดยรายไดร้วมของกองทรสัตใ์นปี 2564 ประกอบดว้ย  

(1) รายได้จากการให้เช่าและบริการจํานวน 360.51 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.54 ของรายได้รวม โดย

กองทรสัตร์บัรูร้ายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่าตามนโยบายการบญัช ีส่งผลใหร้ายได้

จากการใหเ้ช่าและบรกิารตามบญัชีท่ีปรากฎในงบการเงินมากกว่ารายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารท่ีไดร้บัจรงิ ทัง้นี ้รายได้

จากการใหเ้ช่าและบรกิารตามบญัชีท่ีปรากฎในงบการเงินเป็นรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารโครงการ ยดูี ทาวน ์จาํนวน 

172.59 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 47.88 ของรายไดร้วม โครงการ พอรโ์ต ้ชิโน่ จาํนวน 108.55 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

30.11 ของรายไดร้วม โครงการ 72 คอรท์ยารด์ จาํนวน 64.83 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 17.98 ของรายไดร้วม และโครงการ 

โนเบิล โซโล จาํนวน 14.53 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.03 ของรายไดร้วม โดยทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนทั้งหมดมี

อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียตลอดทัง้ปีอยู่ท่ีรอ้ยละ 100 ซึ่งประกอบดว้ยการปล่อยเช่าพืน้ท่ีแก่ผูเ้ช่ารายย่อย และการปล่อยเช่า

พืน้ท่ีแก่เจา้ของทรพัยสิ์นเดิมหรือบริษัทในเครือ อาทิ พืน้ท่ีเช่ารา้นคา้ขนาดเล็ก พืน้ท่ีเช่าท่ีมีสญัญาเช่าระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 

ปี) หรือพืน้ท่ีท่ีดาํเนินการหารายไดห้รือใหเ้ช่าเป็นรายวนัประเภทลานกิจกรรมเพ่ือการประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสรมิการ

ขาย รา้นอาหารและเคร่ืองดื่ม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสญัญาเช่าอย่างรวดเรว็ ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารบรหิารจดัการการเช่าพืน้ท่ี

ดงักล่าวมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากขึน้  

(2) รายไดด้อกเบีย้รบัและรายไดอ่ื้นจาํนวนรวม 1.68 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.46 ของรายไดร้วม 
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ค่าใชจ้่าย 

กองทรสัตม์ีค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 129.02 ลา้นบาท0

1 ลดลง 25.23 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 16.36 จากปีก่อนหนา้

ในทิศทางเดียวกันกับการลดลงของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการจากผลการดาํเนินงานเต็มปี โดยหลกัประกอบดว้ย 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการจาํนวน 63.24 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 17.46 ของรายไดร้วม ค่าธรรมเนียมผูจ้ัดการ

กองทรัสตจ์าํนวน 18.40 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.08 ของรายไดร้วม ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรพัยสิ์นของ

กองทรสัตจ์าํนวน 13.21 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.65 ของรายไดร้วม และตน้ทนุทางการเงินจาํนวน 13.94 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 3.85 ของรายไดร้วม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดอกเบีย้จ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และอีกส่วนหน่ึงเป็น

ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้จากการบนัทึกดอกเบีย้จ่ายจากหนีสิ้นตามสญัญาเช่าตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี ซึ่งเป็นรายการท่ีมิใช่เงินสด 

กาํไรจากการลงทนุสทุธิ 

กองทรสัตม์ีกาํไรจากการลงทุนสทุธิจาํนวน 233.17 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 64.38 ของรายไดท้ัง้หมด ลดลง 1.52 

ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 0.65 จากปีก่อนหนา้ ทั้งนี ้ในปี 2564 กองทรสัตม์ีรายการขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงใน

มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์เกิดจากการสอบทานการประเมินค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตป์ระจาํปี ซึ่ง

เป็นรายการทางการบญัชีและเป็นรายการท่ีมิใช่เงินสดจาํนวน 296.45 ลา้นบาท ทาํใหใ้นปี 2564 กองทรสัตม์ีการลดลงใน

สินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานเท่ากบั 63.26 ลา้นบาท ซึ่งตํ่ากว่าการเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานของปี 

2563 ประมาณ 229.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 137.98 เ น่ืองจากในปี 2564 กองทรัสต์มีรายการขาดทุนจากการ

เปล่ียนแปลงในมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์สงูกว่าปี 2563 อย่างไรก็ดี รายการกาํไรหรือขาดทนุจาก

การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าว เป็นการบนัทึกรายการทางการบญัชีและเป็น

รายการท่ีมิใช่เงินสด 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรพัย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีสินทรพัยร์วมเป็นจาํนวนทัง้สิน้ 3,344.14 ลา้นบาท ลดลง 76.99 ลา้นบาท 

หรือลดลงรอ้ยละ 2.25 จากสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยหลกัประกอบดว้ยเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

ตามมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 2,823.09 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 84.42 ของสินทรัพย์รวม ปรับลดลงจากเงินลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจาํนวน 296.28 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากมลูค่าสทุธิตาม

บัญชีจากรายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรายการขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยจ์ากการสอบทานการประเมินค่าทรพัยสิ์นประจาํปีซึ่งเป็นรายการท่ีมิใช่เงินสด 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีลกูหนีจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารจาํนวน 318.93 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.54 

 
1 ดว้ยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจาํเป็นในการใหข้อ้มูลแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุนเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งและทั่วถึง จึงไดต้ั้ง

งบประมาณคา่ใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์อาทิเช่น ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธด์ว้ยช่องทางต่าง ๆ การส่งเสริมการขาย การ

จัดกิจกรรม การจัดสมัมนา สื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ ์หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ ประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนไม่เกิน 1.00 ลา้นบาท 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และค่าใชจ่้ายประกาศต่าง ๆ เว็บไซต ์การจัดประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต ์หรือสิ่งพิมพท์ี่จัดส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต)์ ซึ่ง

จะถกูจดัรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ของกองทรสัต ์ทัง้นี ้ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นไปตามที่ระบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอ

ขายหน่วยทรสัต ์
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ของสินทรพัยร์วม ปรบัเพ่ิมสงูขึน้จากลกูหนีจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจาํนวน 193.11 ลา้น

บาท อันเป็นผลจากการชาํระค่าเช่าและบริการล่าชา้เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในชว่งปี 2563 เป็นตน้มา 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีหนีสิ้นรวมจาํนวน 481.99 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 43.09 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้

รอ้ยละ 9.82 จากหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการบนัทึกหนีสิ้นตามสญัญาเช่าตามแนว

ปฏิบตัิทางบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชส้นบัสนุนการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ทัง้นี ้หนีสิ้นรวม โดยหลกั

ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะยาวและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินรวมจาํนวน 239.76 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

49.74 ของหนีสิ้นรวม เพ่ือใชส้นับสนุนการลงทุนในทรพัยสิ์นและการดาํเนินงานของกองทรสัต ์โดยเงินกูย้ืมทั้งหมดคิด

ดอกเบีย้ดว้ยอตัราดอกเบีย้ MLR ปรบัลบดว้ยอตัราตามท่ีระบใุนสญัญาเงินกู ้  

อตัราส่วนการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับรอ้ยละ 7.17 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม ซึ่ง

ยังคงเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งซึ่งระบุไวว้่า กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 35 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวม 

หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวม ในกรณีท่ีกองทรสัตม์ีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดบัท่ีสามารถ

ลงทนุได ้(Investment Grade) 

สินทรพัยส์ทุธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิน้ 2,862.14 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนท่ีได้รับจากผู้ถือ

หน่วยทรสัตจ์าํนวน 2,880.00 ลา้นบาท และขาดทนุสะสมจาํนวน 17.86 ลา้นบาท มีสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 9.9380 บาท 

ลดลงจาก 10.3549 บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

สภาพคล่อง 

กองทรัสตม์ีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 176.87 ลา้นบาท และมีกระแสเงินสด

สุทธิที่ใช ้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจาํนวน 73.13 ลา้นบาท ซึ่งโดยหลักประกอบดว้ย เงินสดจ่ายสาํหร ับการจ่าย

ผลประโยชนต์อบแทนให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตจ์าํนวน 56.82 ลา้นบาท และดอกเบีย้จ่ายจาํนวน 10.90 ลา้นบาท 

ส่งผลให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตมี์เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวนทั้งสิน้ 174.72 ลา้นบาท 

ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีอ่าจมีผลกระทบต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานในอนาคต 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคภยัอ่ืนใดท่ีเป็นอนัตรายถึงชีวิต โรคติดต่อ หรือ

โรคระบาดรุนแรง และมาตรการการจดัการการแพรร่ะบาดดงักล่าวโดยรฐับาล เช่น มาตรการปิดเมือง รวมถึงเศรษฐกจิโลก

ท่ีชะลอตวัจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและความสามารถในการชาํระค่า

เช่าและบริการของผูเ้ช่าในทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน

ของกองทรัสตไ์ด ้อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสตแ์ละผู้บริหารอสังหาริมทรัพยข์องแต่ละโครงการไดม้ีการเฝ้าติดตาม

สถานการณก์ารแพร่ระบาด มาตรการฟ้ืนฟูและกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐั และพยายามบริหารจดัการโครงการอย่าง

เต็มท่ีและรดักุม โดยมีเป้าหมายเพ่ือใหโ้ครงการและผูเ้ช่าสามารถดาํเนินธุรกิจร่วมกันไดใ้นระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อ

ภาพรวมของโครงการในระยะยาว โดยคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั 
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15. ความเหน็ของทรัสตีเกี่ยวกับการดาํเนินงานของกองทรัสต ์

 

 



ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMCG)  

หน้าที ่119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่5 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบันีแ้ลว้ดว้ยความระมดัระวงั ผูจ้ดัการ

กองทรสัตข์อรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้

ในสาระสาํคญั นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์บัรองวา่  

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีของกองทรสัตไ์ดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของกองทรสัตแ์ลว้ 

(2) ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดจ้ัดใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจว่าการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัตใ์น

ส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีผูจ้ัดการกองทรัสตไ์ดร้ับรองความ

ถกูตอ้งแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้อบหมายให ้นายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูล้งลายมือชื่อกาํกบั

เอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของบคุคลดงักล่าวกาํกบัไว ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูท่ี

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้   

 

ชื่อ ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

 

1. นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 

 

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

 

 

  

 

 

2. นายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

  

 

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสตแ์ละในฐานะผู้ไดร้ับมอบหมายจากทรัสตีใหด้าํเนินการแทนกองทรัสตต์ามสัญญา

ก่อตัง้ทรสัตส์าํหรบัทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

ฉบบัลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2562 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
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เอกสารแนบ 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหาร 

ซ่ึงรับผิดชอบในสายงานทีเ่ก่ียวกับการดูแลจัดการกองทรัสต ์
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบในสายงานทีเ่กี่ยวกับการดูแลจดัการกองทรัสต ์

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท มี

กรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี ้

คณะกรรมการบรษิทั 

บรษิัทฯ มีคณะกรรมการ 1 ชดุ คอื คณะกรรมการบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิ จาํนวน 5 ท่าน ดงันี ้

ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษาและการอบรม ประสบการณก์ารทาํงาน 

1 นายธนะชยั สนัติชยักลู ประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ประกาศนียบตัรชัน้สงูดา้นสอบบญัชี  คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (ตน้ทนุ) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรบัผูบ้ริหาร

ระดบัสงู (ปปร. รุน่ที่ 11) สถาบนัพระปกเกลา้ 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท. รุน่ที่ 1)  

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 18/2002 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ (2564 - ปัจจบุนั) 

• สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการบญัชี

บริหาร (2563 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2561 – ปัจจบุนั) 

• บริษัท เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2561 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท สาลี่ พริน้ติง้ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (2561 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2560 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2559 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท อีสเทิรน์ โพลีเมอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2556 - ปัจจบุนั) 
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ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษาและการอบรม ประสบการณก์ารทาํงาน 

• บริษัท เอ็ม พิคเจอรส์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2556 -  

ปัจจบุนั) 

• สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ที่ปรกึษากลุ่มอตุสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจภุณัฑก์ระดาษ 

(2555 - ปัจจบุนั) 

2 นายไพสิฐ แก่นจนัทน ์ กรรมการ • ปริญญาโท Executive MBA  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท Development Administration,  

Western Michigan University, Michigan สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาโท Political Science  

Western Michigan University, Michigan สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี รฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ที่ 4/2014 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุน่ที่ 

18/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Nomination and Governance Committee Program 

(RNG) รุน่ที่ 6/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ที่ 13/2013 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• Certificate in Hotel Real Estate Investment & Asset 

Management 2008, Cornell University สหรฐัอเมริกา 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 56/2005 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• นกับริหารระดบัสงู ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม (นมธ.) รุน่ที ่1  

• บริษัท ยเูรกา ดีไซน ์จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (2563 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท หลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการบริหาร (2563 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท 168 ลกักีเ้ทรด จาํกดั 

กรรมการ (2562 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการ (2561 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท หลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (2563 - ปัจจบุนั) 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

(2560 – 2563) 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการ (2559 - ปัจจบุนั) 

• Hospitality Advisory Services (Thailand) 

ผูก้่อตัง้และผูใ้หค้าํปรึกษาหลกั (Principal) (2553 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท พราว เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการ (2562 – 2563) 
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ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษาและการอบรม ประสบการณก์ารทาํงาน 

• Marriott Hotels & Resorts Asia 

หวัหนา้คณะผูแ้ทนการพฒันาโรงแรมประจาํประเทศไทย 

(Chief Representative Hotel Development Thailand) 

(2553 - 2555) 

• TCC Hotel Group & TCC Land Development 

SEVP & Chief Investment/Operation Officer (2550 - 2552) 

• บริษัท แกรนด ์แอสเสท ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (2539 - 2549) 

3 เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั กรรมการอิสระ • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี เภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการอิสระ (2561 – ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการอิสระ (2560 - ปัจจบุนั) 

• หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สยามอปุกรณเ์คร่ืองเย็น 

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ (2558 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท ทโูฟรท์รี จาํกดั 

ที่ปรกึษา (2553 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท อวานการด์ แคปปิตอล จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ (2549 - 2553) 

• บริษัท เทิรน์อะราวด ์จาํกดั 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (2545 - 2549) 

• บริษัท เงินทนุสินเอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (2542 - 2545) 

• คาเซนอฟ เอเซีย ลิมิเตด  

ผูจ้ดัการ (2541 - 2542) 
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ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษาและการอบรม ประสบการณก์ารทาํงาน 

4 นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู กรรมการ • ปริญญาโท บริหารการจดัการ (MBA) Ashland University 

สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 204/2015 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   

 

• บริษัท บลิท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2562 – 2565) 

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ (2561 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ (2559 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  

กรรมการผูจ้ดัการ (2557 - 2559) 

• ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) / ธนาคาร ซีไอเอ็ม

บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2546 - 2557) 

• บริษัท ดิจิตอล ออนป้า จาํกดั (มหาชน) 

ผูบ้รหิารระดบัสงูทางการเงิน (2544 - 2546) 

5 นายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒิุ กรรมการ • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบริหารการเงิน  

Lubin School of Business, Pace University, New York สหรฐัอเมริกา 

• Diploma in Finance University of California, Berkeley 

สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 253/2018 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์และผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ (2561 

- ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์และผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ (2560 

- ปัจจบุนั) 

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  

ผูจ้ดัการทั่วไปและผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  

(2558 - 2559) 
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ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษาและการอบรม ประสบการณก์ารทาํงาน 

• ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

ผูอ้าํนวยการ – ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ ์(2556 - 2558) 

• ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น 

ผูอ้าํนวยการ – ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ ์(2552 – 

2556) 

 

คณะผูบ้รหิารของบรษิัท 

บรษิัทฯ มีคณะผูบ้รหิาร จาํนวน 5 ท่าน ดงันี ้

ลาํดับ ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

1 นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร • ปริญญาโท บริหารการจดัการ (MBA) Ashland University 

สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 204/2015 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   

 

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ (2561 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท บลิท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2562 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ (2559 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  

กรรมการผูจ้ดัการ (2557 - 2559) 

• ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) / ธนาคาร ซีไอเอ็ม

บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2546 - 2557) 

• บริษัท ดิจิตอล ออนป้า จาํกดั (มหาชน) 

ผูบ้ริหารระดบัสงูทางการเงิน (2544 - 2546) 
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ลาํดับ ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

2 นายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒิุ กรรมการผูจ้ดัการและ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันา

ธุรกิจ 

• ปริญญาโท (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบริหารการเงิน  

Lubin School of Business, Pace University, New York สหรฐัอเมริกา 

• Diploma in Finance University of California, Berkeley 

สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร คณะ

พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 253/2018 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

(2561 - ปัจจบุนั)  

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

(2560 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  

ผูจ้ดัการทั่วไปและผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  

(2558 - 2559) 

• ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

ผูอ้าํนวยการ - ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ ์(2556 - 2558) 

• ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น 

ผูอ้าํนวยการ - ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ ์(2552 - 2556) 

3 นายธนาเดช โอภาสยานนท ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย

และกาํกบัการปฏบิตัิงาน 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) Ann Arbor – Ross School of 

Business, The University of Michigan 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการธนาคารและ

การเงิน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ - ผูอ้าํนวยการฝ่าย

กฎหมายและกาํกบัการปฏบิตัิงาน (2563 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ - ผูอ้าํนวยการฝ่าย

กฎหมายและกาํกบัการปฏบิตัิงาน (2563 - ปัจจบุนั) 

• ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

เจา้หนา้ที่อาวโุส - ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2551 - 2563) 

• ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

เจา้หนา้ที่ - เจา้หนา้ที่อาวโุส (2544 - 2549) 

4 นางสาวญาณิชศา ชาตวิฒิุกอบ

กลุ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน

และนกัลงทนุสมัพนัธ ์

• ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Massachusetts, Boston 

สหรฐัอเมริกา 

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 

(2561 - ปัจจบุนั) 
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• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบญัชีและการบริหารธรุกิจ

ระหว่างประเทศ University of Massachusetts,  Boston สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอนัดบั 1) สาขาการเงินและการ

ธนาคาร คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• หลกัสตูรทีป่รกึษาทางการเงิน (Financial Advisor License) ชมรม

วาณิชธนกิจ สมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย (Investment Banking 

Club - Association of Thai Securities Companies) 

• IR Professional Development Program - Certificate in Investor 

Relations 2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

• CFO Certification Program - Strategic CFO in Capital Markets 

2019 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 

(2559 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ ์(2559) 

• ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น 

ผูอ้าํนวยการ – นกัวิเคราะหส์ินเช่ืออาวโุส  

(2558 - 2559) 

• ธนาคารอาร ์เอช บี จาํกดั  

ผูจ้ดัการฝ่ายพิจารณาสินเช่ือ (2557 - 2558) 

• ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ - ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ ์(2557) 

• ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

เจา้หนา้ที่วิเคราะหส์ินเช่ือโครงการ - ผูจ้ดัการธุรกิจ

สมัพนัธ ์(2554 - 2557) 

5 นายพงษ์ธร สจีุรพนัธ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี • ปริญญาโท สาขาการกาํกบัดแูลกิจการ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท สาขาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี)  

มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี (2561 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี (2559 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท ดี.โอ.ไอ. จาํกดั 

กรรมการ (2555 – ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอ แอนด ์เค คอนสตรั๊คชั่น อินเตอร ์เนชั่นแนล 

2018 จาํกดั  

กรรมการ (2555 – ปัจจบุนั) 

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี (2558 - 2559) 
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ลาํดับ ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

• บริษัท อาราเม็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน (2557 - 2558) 

• บริษัท เหรียญ จิบเซ่ง กรุ๊ป จาํกดั 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน (2554 - 2557) 

• บริษัท อคัรา ไมนิ่ง จาํกดั  

เจา้หนา้ที่บญัชีอาวโุส (2544 - 2554) 
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สรุปสาระสาํคัญของสัญญาก่อตั้งทรัสต ์(และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม) 

 

คู่สญัญา บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“ผู้ก่อตั้งทรัสต์” และ “ผู้จัดการ

กองทรสัต”์) 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จาํกดั (“ทรสัตี”) 

ลกัษณะของกองทรสัต์

และกลไกการบรหิาร 

ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอร์

เชียล โกรท ใชช้ื่อภาษาอังกฤษว่า AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold 

Real Estate Investment Trust หรือ AIMCG เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์      

ท่ีก่อตัง้ขึน้ดว้ยผลของสญัญาก่อตัง้ทรสัตนี์ ้และสมบูรณเ์มื่อผูก้่อตัง้ทรสัตโ์อนเงินท่ีไดจ้าก

การจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์ดว้ยความไวว้างใจใหท้รสัตีจัดการทรพัยสิ์นเพ่ือประโยชนข์อง     

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และอาจเป็นกองทรสัตท่ี์จะรบัการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์

เข้ามารวมกับกองทรัสต ์โดยผู้จัดการกองทรัสตจ์ะดาํเนินการเพ่ือใหก้องทรัสตไ์ดม้าซึ่ง

ทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีแปลงสภาพ โดยแลกกับการท่ีกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวจะไดร้บัหน่วยทรสัตท่ี์ออกใหม่ของกองทรสัต ์และเงินสด (ถา้มี) 

กองทรสัตนี์ไ้ม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรพัยสิ์นท่ีอยู่ในชื่อและอาํนาจจดัการ

ของทรสัตี 

การจดัการกองทรสัตจ์ะกระทาํโดยทรสัตีและผูจ้ดัการกองทรสัตท่ี์ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตี

ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ ในการนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีอาํนาจหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบหลักท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน

ทรัพยสิ์นหลักของกองทรัสต ์และทรัสตีมีอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักในการ

กาํกับดูแลการปฏิบัติหนา้ท่ีของผูจ้ัดการกองทรสัต ์และผูร้บัมอบหมายรายอ่ืน (ถา้มี) ให้

เป็นไปตามสญัญาและตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรกัษาทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ทัง้นี ้

ในกรณีท่ีกองทรัสตม์ีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพยสิ์นหลัก การจัดการ

ลงทนุในทรพัยสิ์นอ่ืนดงักล่าวจะดาํเนินการโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยจะเป็นไปตามท่ีระบุ

ไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผู้จัดการกองทรัสตแ์ละทรัสตีต่างฝ่ายต่างจะปฏิบัติหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นผู้ท่ีมีวิชาชีพซึ่ง

ไดร้บัความไวว้างใจ ดว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ โดยตอ้งปฏิบตัิต่อผูถื้อหน่วยทรสัต์

อย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวมและเป็นไปตามสญัญา

ก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันท่ีไดใ้ห้ไว้เพ่ิมเติมในเอกสารท่ี
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เปิดเผย เพ่ือประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ก่ผู้ลงทุน (ถา้มี) และมติของผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์

ชื่อ อาย ุประเภท และ

วตัถปุระสงคข์อง

กองทรสัต ์

ชื่ อของกองทรัสต์ คือ ทรัสต์เ พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่ า

อสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท ใชช้ื่อภาษาองักฤษว่า AIM Commercial 

Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ AIMCG 

กองทรสัตจ์ัดตัง้ขึน้โดยไม่มีกาํหนดอายุของกองทรสัตแ์ละเป็นกองทรสัตป์ระเภทไม่ไดใ้ห้

สิทธิแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์ 

กองทรัสต์จัดตั้งขึน้ตามพระราชบัญญัติทรัสต ์เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินธุรกรรมใน 

ตลาดทุนและกองทรัสต์นี ้อาจเป็นกองทรัสต์ท่ีรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยเ์ขา้รวมกับกองทรสัต ์ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยมี

วัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน และอาจดาํเนินการเพ่ือแลกเปล่ียนกับ

ทรัพยสิ์นและภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และนาํหน่วยทรัสตด์ังกล่าวเขา้จด

ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

ในการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้น ผู้ก่อตั้งทรัสตจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบ

แสดงรายการขอ้มลูในการเสนอขายแต่ละครัง้ โดยจะกาํหนดใหช้าํระค่าหน่วยทรสัตด์ว้ย

เงินสดหรือเทียบเท่าเท่านั้น และภายหลังจากท่ีผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้โอนเงินท่ีได้จากการ

จาํหน่ายหน่วยทรสัตใ์หท้รสัตีและกองทรสัตไ์ดก้่อตัง้ขึน้อย่างสมบูรณต์ามพระราชบญัญัต ิ

ทรสัตแ์ลว้ ผูก้่อตัง้ทรสัตจ์ะดาํเนินการยื่นคาํขอต่อตลาดหลกัทรพัย ์เพ่ือขอใหพิ้จารณารบั

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนภายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนันบัแต่วนัปิด

การเสนอขายหน่วยทรสัต ์และเมื่อนาํหน่วยทรสัตไ์ปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลักทรพัยเ์รียบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะสามารถทาํการซือ้/ขายหน่วยทรสัต์

ผ่านระบบ “การซือ้/ขายหน่วยทรสัตจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย”์ ได ้โดยปฏิบตัิตามกฎ 

ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ผูก้่อตัง้ทรสัตจ์ะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์

ทราบถึงกาํหนดเวลาดงักล่าวโดยการเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ละผูล้งทุนโดยมิ

ชกัชา้ 

เมื่อกองทรัสต์นาํเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สินหลักของ

กองทรสัตแ์ลว้ และเมื่อกองทรสัตร์บัโอนทรพัยสิ์นและภาระของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์

แล้ว (ในกรณีท่ีมีการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้ารวมกับกองทรัสต์)             
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ผู้ก่อตั้งทรัสต/์ผู้จดัการกองทรัสตจ์ะนาํทรัพยสิ์นหลัก และทรัพยสิ์นหลักท่ีไดร้ับโอนจาก

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์(ในกรณีท่ีมีการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ขา้รวม

กับกองทรสัต)์ ดงักล่าวไปจดัหาผลประโยชน ์ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง การใหใ้ช้

พืน้ท่ีท่ีมีการเรียกเก็บค่าตอบแทน และการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าหรือใหใ้ชพื้น้ท่ี

หรือทรพัยสิ์นท่ีใหเ้ช่า ในการจดัหาผลประโยชนด์งักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมอบหมาย

หรือแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ให้ดําเนินการได้ โดยการ

มอบหมายหรือแต่งตั้งจะเป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กฎหมาย และ

ประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งนี ้กองทรสัตจ์ะมีทุนชาํระแลว้ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้แรก ไม่นอ้ยกว่า 

500,000,000 (หา้รอ้ยลา้น) บาท เพ่ือรองรบัการลงทุนในทรพัยสิ์นใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนด

ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

การดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์จะอยู่ภายใต้

การควบคุมและกาํกับดูแลโดยทรสัตี เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นไป

ตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และหลกัเกณฑต์ามพระราชบญัญัติทรสัต ์

ประกาศอ่ืนๆ ท่ีออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์และ

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่ดาํเนินการในลกัษณะใดท่ีเป็นการใชก้องทรสัตเ์พ่ือประกอบ

ธุรกิจอ่ืน และจะไม่นาํอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตอ์อกใหเ้ช่าแก่บคุคล

ท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าจะนาํอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกจิท่ีขดั

ต่อศีลธรรม หรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจพิจารณาลงทุนในทรพัยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจากการลงทุน

ในทรัพย์สินหลักได้ ทั้งนี ้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสัดส่วนท่ีกําหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทรสัตม์ีรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุปี และรอบ

ระยะเวลาบญัชีแรกใหสิ้น้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ทรพัยสิ์นท่ีจะใหเ้ป็น

กองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นเริ่มตน้ (Initial Assets) ท่ีจะใหเ้ป็นกองทรสัต ์คือ เงินท่ีผูก้่อตัง้ทรสัตไ์ดร้บัจากการ

จาํหน่ายหน่วยทรสัตใ์นการเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้แรก (“ทรพัยสิ์นเริ่มตน้”) ผูก้่อตัง้ทรสัต ์

มีหนา้ท่ีดาํเนินการใหผู้จ้ัดจาํหน่ายหลักทรพัยโ์อนเงินท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยทรัสต์

ใหแ้ก่ทรสัตีเพ่ือใหก้ารก่อตัง้กองทรสัตแ์ลว้เสร็จภายใน 15 (สิบหา้) วนัทาํการนบัแต่วนัปิด
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การเสนอขายหน่วยทรัสต ์และยื่นเอกสารหลักฐานท่ีแสดงไดว้่ามีการโอนเงินดังกล่าว 

พรอ้มกบัรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรสัตต์่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ภายหลังจากท่ีกองทรสัตโ์ดยทรสัตีไดร้บัทรพัยสิ์นเริ่มตน้ดังกล่าว กองทรสัตจ์ะลงทุนใน

ทรพัยสิ์นหลกัตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ทัง้นี ้กองทรสัตอ์าจใชเ้งินประกนัการเช่า 

และ/หรือ เงินท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั รวมทัง้กูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชย์

หรือสถาบนัการเงินเพ่ือการลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าวดว้ย ทัง้นี ้การใชเ้งินประกนัการ

เช่า รวมทัง้จาํนวนเงินกูแ้ละขอ้กาํหนดเก่ียวกับการกูย้ืมเงินเป็นไปตามแบบแสดงรายการ

ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสตด์ังกล่าว นอกจากนี ้ทรัพยสิ์นท่ีจะให้เป็นกองทรัสตย์ัง

รวมถึงทรัพย์สินอ่ืนท่ีกองทรัสตจ์ะได้มาเพ่ิมเติมตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญา

ก่อตัง้ทรสัต ์ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง  

หน่วยทรสัต ์ หน่วยทรัสต์ แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละเท่าๆ กัน โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต ์

เท่าๆ กันในการเป็นผูร้บัประโยชนข์องกองทรสัต ์โดยสิทธิดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ตกลงและ

เงื่อนไขแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี หน่วยทรัสตข์อง

กองทรสัตนี์ม้ิไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการขายคืนหรือไถ่ถอน ทัง้นี ้หน่วยทรสัตข์อง

กองทรัสตเ์ป็นหน่วยทรัสตป์ระเภทระบุชื่อผู้ถือและชาํระเต็มมูลค่าทั้งหมด รวมทั้งไม่มี

ข้อจาํกัดการโอนหน่วยทรัสต ์เว้นแต่ข้อจาํกัดท่ีเป็นไปตามกฎหมายตามท่ีไดร้ะบุไว้ใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

 

อาํนาจหนา้ท่ีของ

ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการ

เพ่ิมทนุ 

กองทรัสตอ์าจเพ่ิมทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพ่ือเสนอขายเป็นการทั่วไปต่อผู้ลงทุน  

ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ หรือเสนอขายเป็นการเฉพาะ 

เจาะจงใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตบ์างรายก็ได ้โดยใหเ้ป็นไปตามมติของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละ

ขอ้กาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเพ่ิมทุนของกองทรสัต ์ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือขอมติอนุมัติใหเ้พ่ิมทุน และ

การดาํเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติทรสัต ์พระราชบญัญัติ

หลกัทรพัย ์ประกาศ ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง และมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

การออกหน่วยทรัสตเ์พ่ือเพ่ิมทุนของกองทรัสตใ์ห้ออกเป็นหน่วยเต็ม กองทรัสตจ์ะออก

หน่วยทรสัตท่ี์เป็นเศษมิได ้ในการออกหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ตามจาํนวนเงินค่าจองซือ้

นัน้ ใหผู้จ้องซือ้ไดร้บัหน่วยทรสัตเ์ป็นจาํนวนเต็มเท่านัน้ 
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การออกหน่วยทรสัตเ์พ่ือเพ่ิมทุนของกองทรสัตใ์หก้าํหนดระยะเวลาเฉพาะวนัทาํการเท่านัน้ 

เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะกาํหนดเป็นประการอ่ืนใด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีก่อน 

หากการเพ่ิมทุนของกองทรสัตจ์ะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูจ้ดัการ

กองทรสัตแ์ละบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละบคุคล

ท่ีเก่ียวโยงกันของผู้จัดการกองทรัสต์งดออกเสียงในวาระท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมทุนของ

กองทรสัต ์และการออกหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีดาํเนินการตามท่ีสมควรเพ่ือใหห้น่วยทรสัตท่ี์ออกใหม่ในแต่ละ

คราวสามารถเขา้เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยภ์ายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนั 

นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นแต่ละคราวนัน้ 

เหตใุนการเพ่ิมทนุและ

กระบวนการเพ่ิมทนุ 

เหตใุนการเพ่ิมทนุ 

1. เพ่ือลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์หรือสงัหาริมทรพัยท่ี์ใช้

ในการดาํเนินกิจการของทรพัยสิ์นหลกั หรือลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตโ์ดย

ทางอ้อมตามหลักเกณฑ์และประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ิมเติมจาก

ทรพัยสิ์นของกองทรสัตท่ี์มีอยู่เดิม  

2. เพ่ือปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรสัตห์รืออสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัตม์ีสิทธิการเช่า ใหอ้ยู่ในสภาพดีและมีความ

พรอ้มท่ีจะใช้หาผลประโยชน์ หรือสอดคลอ้งกับสภาพตลาดหรือความตอ้งการของ

ลกูคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

3. เพ่ือต่อเติมหรือก่อสรา้งอาคารเพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แลว้ ซึ่งเป็นของกองทรสัตห์รือท่ี

กองทรัสตม์ีสิทธิการเช่า เพ่ือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชนข์องกองทรัสตห์รือ

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรือความตอ้งการของลกูคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

4. เพ่ือชาํระเงินกูย้ืมหรือภาระผกูพนัของกองทรสัต ์ 

5. เพ่ือลงทุนในทรพัยสิ์นอ่ืนตามหลักเกณฑแ์ละสัดส่วนท่ีกาํหนดในประกาศสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. เพ่ือเหตอ่ืุนตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

7. เพ่ือเหตุอ่ืนใดท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรและจาํเป็นใหม้ีการเพ่ิมทุน ซึ่งตอ้งไม่ขดั

หรือแยง้กบักฎหมาย หรือกฎระเบียบของสาํนกังาน ก.ล.ต.  

กระบวนการเพ่ิมทนุ 

1. การเพ่ิมทนุของกองทรสัตจ์ะกระทาํไดต้่อเมื่อไม่ขดัหรือแยง้กบัเจตนารมณใ์นการก่อตัง้

กองทรัสต์และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ 

ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  
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2. การเพ่ิมทุนของกองทรสัตจ์ะตอ้งไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์อนุมตัิใหเ้พ่ิมทุนดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัต์

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติม ดงัต่อไปนี ้

2.1 การเพ่ิมทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เ ป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรสัตบ์างราย ตอ้งไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งถือหน่วยทรสัตร์วมกันเกินกว่า

รอ้ยละ 10 (สิบ) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงคดัคา้นการเพ่ิมทนุ 

2.2 ในกรณีท่ีเป็นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสตเ์พ่ือการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจ

ทั่วไป (General Mandate) ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกรณีท่ีแสดงไวอ้ย่างชดัเจนว่าการ

จัดสรรหน่วย ทรัสตใ์หม่จากการเพ่ิมทุนจะเป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑท่ี์

กาํหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ย 

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใดๆ 

เก่ียวกับการเพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และตามแนวทางท่ี

สาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนดในรายละเอียดเพ่ือใหเ้กิดความชัดเจนในทางปฏิบตัิ 

(ถ้ามี) ทั้งนี ้การเพ่ิมทุนตอ้งกระทาํให้แลว้เสร็จภายใน 1 (หน่ึง) ปีนับแต่วันท่ีท่ี

ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนมุตัิใหเ้พ่ิมทนุ 

3. ในกรณีท่ีเป็นการเพ่ิมทุนเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินหลักเพ่ิมเติม ได้ผ่านกระบวนการ

เก่ียวกับการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลักและอุปกรณต์ามท่ีกาํหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต ์

และหากเป็นการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบุคคลท่ีเก่ียว

โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตอ้งผ่านการดาํเนินการตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

4. ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้บัอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหน่วยทรสัตท่ี์ออกใหม่ 

การลดทนุชาํระแลว้ของ

กองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีอาํนาจหนา้ท่ีในการดาํเนินการลดทนุชาํระแลว้ของกองทรสัตใ์หเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และจะแกไ้ขเพ่ิมเตมิต่อไป 

เหตใุนการลดทนุชาํระ

แลว้และกระบวนการลด

ทนุชาํระแลว้ 

เหตใุนการลดทนุชาํระแลว้ของกองทรสัต ์

ใหม้ีไดเ้ฉพาะในกรณี ดงันี ้

1. เป็นการลดทนุชาํระแลว้ตามแผนท่ีกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

2. กองทรสัตม์ีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยู่ภายหลงัจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรพัย ์

หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์หรือการตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์(ถา้

มี) ทัง้นี ้ตอ้งปรากฏขอ้เท็จจรงิดว้ยว่ากองทรสัตไ์ม่มีกาํไรสะสมเหลืออยู่แลว้ 

3. กองทรสัตม์ีการเพ่ิมทนุเพ่ือใหไ้ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ิมเติม แต่ปรากฏเหตขุดัขอ้งใน

ภายหลัง ทาํใหไ้ม่สามารถไดม้าซึ่งอสังหาริมทรพัยบ์างส่วนอันเป็นไปตามสัญญาท่ี

เก่ียวขอ้ง ซึ่งไดร้ะบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูแลว้  
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4. กองทรสัตม์ีรายการค่าใชจ้่ายท่ีไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุตอ้งนาํไปใชใ้นการคาํนวณ

กาํไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ของกองทรสัตต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

5. กรณีอ่ืนใดท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์มีติใหล้ดทนุชาํระแลว้ของกองทรสัตไ์ด ้

กระบวนการลดทนุชาํระแลว้ 

1. การลดทุนชาํระแลว้ของกองทรสัตจ์ะกระทาํไดต้่อเมื่อไม่ขดัหรือแยง้กับเจตนารมณใ์น

การก่อตัง้กองทรสัต ์บทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติทรสัต ์พระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์

ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  

2. ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนุมตัิใหล้ดทุนชาํระแลว้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 

ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  

3. ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการลดทุนชาํระแลว้ดว้ยวิธีการลดมูลค่าหน่วยทรสัตใ์ห้

ต ํ่าลงเท่านัน้ 

4. ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียน ณ วนัปิดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรสัต ์โดยคาํนวณมลูค่าหน่วยทรสัตท่ี์ใช้

ในการลดทนุชาํระแลว้จากมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์ณ วนัปิดทะเบียนพกัการ

โอนหน่วยทรสัต ์ทัง้นี ้เงินเฉล่ียคืนตอ้งไม่ไดม้าจากเงินกาํไรของกองทรสัต ์

5. กระบวนการลดทุนใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด และรวมถึงหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนดใน

อนาคตท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

ทัง้นี ้กระบวนการลดทนุชาํระแลว้สาํหรบัเหตตุามท่ีระบใุนขอ้ 1. ขอ้ 2. ขอ้ 3. ขอ้ 4. หรือ ขอ้ 

5. สามารถกระทําได้โดยไม่ต้องได้รับมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี หากผู้จัดการ

กองทรัสตเ์ห็นสมควร ผู้จัดการกองทรสัตอ์าจดาํเนินการขอมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัตใ์หล้ดทนุชาํระแลว้ โดยดาํเนินการจดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามวิธีการขอมติ

และการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ การเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตม์ิไดก้่อใหเ้กิดนิติสมัพนัธใ์นลกัษณะของตวัการตวัแทนระหว่างผูถื้อ

หน่วยทรัสตก์ับทรสัตี และมิไดก้่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนหรือ

ลกัษณะอ่ืนใดระหว่างทรสัตีและผูถื้อหน่วยทรสัต ์และในระหว่างผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยกนั 

การเป็นผู้ถือหน่วยทรัสตม์ิไดท้าํให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของ

กองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี้ให้แก่ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือเจ้าหนี้ของ

กองทรสัต ์โดยทรสัตี ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และเจา้หนีข้องกองทรสัตจ์ะบงัคบัชาํระหนีไ้ดจ้าก

ทรพัยสิ์นของกองทรสัตเ์ท่านัน้ 
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ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิเรียกใหก้องทรสัตจ์่ายประโยชนต์อบแทนไดไ้ม่เกินไปกว่าเงินกาํไร 

หลังหักค่าสาํรองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายอนุญาตใหก้องทรสัตห์ักได ้ซึ่งรวมถึงกาํไรท่ียงัไม่

เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น

ของกองทรัสต ์รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรสัต ์รายการเงินสาํรองเพ่ือการชาํระหนีเ้งิน

กู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสตต์ามวงเงินท่ีไดร้ะบุไว้ในแบบแสดง

รายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วน หรือแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และมีสิทธิเรียกให้

คืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าจาํนวนทุนของกองทรสัตท่ี์ปรบัปรุงดว้ยส่วนเกินหรือส่วนตํ่ากว่า

มลูค่าหน่วยทรสัต ์

ไม่ว่าในกรณีใดๆ มิใหต้ีความสัญญาก่อตัง้ทรสัตไ์ปในทางท่ีก่อใหเ้กิดผลขัดหรือแยง้กับ

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

การเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ทาํใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตม์ีกรรมสิทธิ์และสิทธิเรียกรอ้งเหนือทรพัยสิ์น

ของกองทรสัตโ์ดยเด็ดขาดแตเ่พียงผูเ้ดียว ไม่ว่าส่วนหน่ึงส่วนใด และผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่มี

สิทธิเรียกรอ้งใหโ้อนทรพัยสิ์นของกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยผูถื้อหน่วยทรสัตม์ี

สิทธิติดตามเอาทรพัยสิ์นของกองทรสัตค์ืนจากบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีทรสัตี และ/หรือ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จดัการกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือ

พระราชบัญญัติทรัสต์ อันเป็นผลให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถูกจําหน่ายจ่ายโอนไปยัง

บคุคลภายนอก ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท่ี์พระราชบญัญัติทรสัตก์าํหนด 

ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ตอ้งรบัผิดต่อผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือทรสัตีในการชาํระเงินอ่ืนใดเพ่ิมเติม

ใหแ้ก่กองทรสัตห์ลงัจากท่ีไดช้าํระเงินคา่หน่วยทรสัตค์รบถว้นแลว้ และผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่มี

ความรบัผิดอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกสาํหรบัหน่วยทรสัตท่ี์ถือนัน้ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ตลอดจน

ซักถาม และแสดงความเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทรสัตข์องทรสัตีและผูจ้ัดการ

กองทรสัตว์่าเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและสญัญาก่อตัง้ทรสัตก์าํหนดไว้

หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่มีสิทธิเข้าแทรกแซงการดาํเนินงานตามปกติ 

(Day-to-day Operations) ท่ีไม่ขดัหรือแยง้กับสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์ของผูจ้ัดการกองทรสัต์

และทรสัตี ซึ่งเร่ืองดงักล่าวใหถื้อเป็นอาํนาจและดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือทรสัตี 

แลว้แต่กรณี 

ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิท่ีจะไดร้บัการจดัสรรผลตอบแทนจากกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑ ์และ

วิธีการตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
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ผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ต่ละรายมีสิทธิลงมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต ์หรือแก้ไข

วิธีการจัดการ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์

ซึ่งทรสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ 

เมื่อไดร้บัมติตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืนเมื่อเลิกกองทรสัตห์รือลดทุน โดยในกรณีของการ

เลิกกองทรสัตน์ัน้ ทรสัตีซึ่งเป็นผูม้ีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการชาํระบญัชีกองทรสัต ์อาจจดัให้

มีผูช้าํระบญัชีทาํหนา้ท่ีเป็นผูช้าํระบญัชี โดยดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบไุว้

ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์อน่ึง ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัเงินคืนก็ต่อเมื่อกองทรสัตม์ีทรพัยสิ์น

คงเหลือภายหลังจากไดห้ักค่าใชจ้่ายและชาํระหนีข้องกองทรัสตเ์มื่อเลิกกองทรัสตแ์ลว้

เท่านัน้ สาํหรบักรณีการลดทนุชาํระแลว้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์าํเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี

สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ผู้ถือหน่วยทรัสตม์ีสิทธิท่ีจะโอนหน่วยทรัสตไ์ด ้แต่ทั้งนี ้จะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข และ

หลกัเกณฑท่ี์ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ กล่าวคือ ผู้ถือหน่วยทรัสตส์ามารถนาํหน่วยทรัสตไ์ปจาํนาํไดต้าม

กฎหมาย ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีทรสัตี และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยทรสัตก์าํหนด มี

สิทธิลงมติเก่ียวกับการบริหารจดัการกองทรสัตต์ามเงื่อนไขและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้น

สัญญาก่อตัง้ทรสัต ์และจะตอ้งไม่ขัดต่อกฎหมาย และประกาศ หลักเกณฑห์รือขอ้บงัคบั

ของสาํนกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะตอ้งไม่เป็นการเพ่ิมภาระของทรสัตี 

ผูก้่อตัง้ทรสัต ์และผูจ้ดัการกองทรสัต ์เกินไปกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด มีสิทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืน

เมื่อมีการลดเงินทนุตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

การโอนหน่วยทรสัต ์ ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถโอนหน่วยทรสัตไ์ด ้เวน้แต่จะเขา้ข่ายเป็นกรณีท่ีถกูจาํกดัการโอน

หน่วยทรสัต ์โดยวิธีการโอนหน่วยทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

การลงทนุของกองทรสัต ์ การลงทุนของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 

ตลอดจนประกาศ และคาํสั่งท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนดหรือจะแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไป 

การลงทุนในทรพัยสิ์นหลักและอุปกรณต์อ้งเป็นไปตามนโยบายการลงทุน รวมทั้งวิธีการ

ไดม้าตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์โดยอาจเป็นการลงทนุโดยทางตรงหรือการลงทุน

โดยทางออ้ม โดยกองทรสัตม์ีนโยบายการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัประเภทอสงัหาริมทรพัย ์

หรือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย)์ และทรพัยสิ์นอนั
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เป็นส่วนควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยประเภททรัพยสิ์นท่ี

กองทรัสตจ์ะลงทุน ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยอ์าคารศูนยก์ารคา้ คอมมนิูตี ้

มอลล์ (Community Mall) ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ ศูนย์อาหาร และศูนย์การ

ประชุม รวมถึงอสงัหาริมทรพัยอ่ื์นใดท่ีเก่ียวขอ้งกับ สนบัสนุน หรือส่งเสรมิธุรกิจการใหเ้ช่า

พืน้ท่ีอาคารศูนย์การค้า คอมมูนิตี ้มอลล์ (Community Mall) ห้างสรรพสินค้า อาคาร

พาณิชย ์ศูนยอ์าหาร และศูนยก์ารประชุมดังกล่าว และทรพัยสิ์นอ่ืนใดท่ีอาจส่งเสริมการ

ลงทนุของกองทรสัต ์ทัง้นี ้นอกเหนือจากการลงทนุในทรพัยสิ์นหลกั กองทรสัตม์ีนโยบายจะ

ลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งทรพัยสิ์นอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์เช่น พนัธบตัรรฐับาล ตั๋ว

เงินคลัง เงินฝากในธนาคาร เป็นตน้ และกองทรสัตอ์าจลงทุนในหุน้ของนิติบุคคลซึ่งเป็น

ผูเ้ช่าทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตภ์ายใตเ้งื่อนไขท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ทั้งนี ้ สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์โดยทางอ้อม ต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นการลงทุนผ่านบรษิัทท่ีจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการดาํเนินการในลกัษณะ

เดียวกันกับกองทรสัตไ์ม่ว่าบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท โดยการถือหุน้หรือตราสาร

หนีท่ี้ออกโดยบรษิัทดงักล่าว หรือการเขา้ทาํสญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการใหกู้ย้ืมเงนิกบั

บรษิัทดงักล่าว  

(2) บริษัทท่ีกองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อม ต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

(2.1) เป็นบรษิัทท่ีกองทรสัตเ์ป็นเจา้ของ (wholly-owned subsidiary) 

(2.2) ในกรณีท่ีผูท่ี้จะจาํหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่าหรือใหสิ้ทธิในทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าว

มิใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตอ้งเป็นบริษัทท่ีเขา้ลกัษณะใด

ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี ้

(ก)   บริษัทท่ีมีกองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 (เจ็ดสิบหา้) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 (เจ็ดสิบหา้) 

ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทนัน้   

(ข)   บรษิัทท่ีมีกองทรสัตห์รือบรษิัทตามขอ้ (ก) เป็นผูถื้อหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 75 (เจ็ดสิบหา้) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 75 (เจ็ดสิบหา้) ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทนัน้ 

(ค)   บรษิัทท่ีถกูถือหุน้ตอ่ไปเป็นทอดๆ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 (เจด็สิบหา้) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 (เจ็ดสิบหา้) 
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ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทนัน้ โดยเริ่มจากการถือหุน้ของ

ขอ้ (ก) หรือ ขอ้ (ข) 

การถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวไม่ว่าในชั้นใด ต้องมีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่า

จาํนวนท่ีกฎหมายของประเทศท่ีบรษิัทนัน้จดัตัง้ขึน้ไดก้าํหนดไวส้าํหรบัการผ่าน

มติท่ีมีนัยสาํคัญ โดยการถือหุน้ในชั้นสุดทา้ยเมื่อคาํนวณโดยวิธีตามสัดส่วน 

(pro rata basis) แลว้ ตอ้งมีจาํนวนหุ้นท่ีกองทรัสตถื์อไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 51 

(หา้สิบเอ็ด) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทในชัน้สดุทา้ย 

(2.3) เป็นบริษัทท่ีกองทรสัตไ์ม่สามารถถือหุน้ในบริษัทดงักล่าวไดถ้ึงสัดส่วนตามขอ้ 

(2.1) หรือ (2.2) เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอ่ืน โดยกองทรสัตห์รือบริษัท

ตามขอ้ (2.1) หรือ (2.2) ตอ้งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่าจาํนวนขัน้สงูท่ีสามารถ

ถือไดต้ามกฎหมายดงักล่าว ซึ่งตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 (ส่ีสิบ) ของจาํนวน

สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทนัน้ และแสดงไดว้่ากองทรสัตม์ีส่วนรว่มในการ

บรหิารจดัการบรษิัทดงักล่าวอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทนัน้ดว้ย 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พ่ือการเพ่ิมทุน การลงทุนใน

ทรพัยสิ์นหลกัโดยทางออ้มของกองทรสัตต์อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีด้ว้ย 

(3.1) กรณีท่ีกองทรสัตจ์ะมกีารลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผ่านการลงทนุใน 

ตราสารหนีห้รือการเขา้ทาํสญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการใหกู้ย้ืมเงินกบับรษิัทตาม

ขอ้ (2) บรษิัทใด หากสดัส่วนการลงทนุหรือการใหกู้ย้ืมเงินดงักล่าวเกินกวา่

สดัส่วนท่ีกองทรสัตแ์ละบรษิัทอ่ืนตามขอ้ (2) ถือหุน้รวมกนัในบรษิทันัน้ ตอ้ง

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   ไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีใหล้งทนุหรือเขา้ทาํสญัญาดงักล่าว  

(ข)   ไดร้ับมติจากท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตอ์นุมัติการลงทุนหรือการเขา้ทาํ

สญัญาดงักล่าว โดยหนงัสือนดัประชมุท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต์อ้ง

มีขอ้มลูตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ขอ้มลูอนัเป็นสาระสาํคญั

ต่อการตดัสินใจของผูถื้อหน่วยทรสัต ์และขอ้มลูดงัต่อไปนี ้

1.   เหตผุลและความจาํเป็นในการลงทนุหรือการเขา้ทาํสญัญาดงักล่าว 

2.   ความสมเหตสุมผลของอตัราดอกเบีย้ 

3.   เงื่อนไขการชาํระคืนเงินตน้ 

(3.2) กรณีท่ีกองทรสัตจ์ะมกีารลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผ่านการถือหุน้ใน

บรษิัทตามขอ้ (2) (2.2) หรือ (2.3) ตอ้งไดร้บัมติจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์

อนมุตัิการลงทนุดงักล่าว โดยหนงัสือนดัประชมุท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์
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ตอ้งมีขอ้มลูตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ขอ้มลูอนัเป็นสาระสาํคญัต่อ

การตดัสินใจของผูถื้อหน่วยทรสัต ์และขอ้มลูดงันี ้

(ก)   ความเส่ียงจากการลงทนุโดยการถือหุน้ในสดัส่วนดงักล่าว 

(ข)   รายละเอียดเก่ียวกบัเงื่อนไขท่ีสาํคญัของการรว่มลงทนุ การแบ่งกาํไรและ 

ประโยชนต์อบแทนระหวา่งกองทรสัตก์บัผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบรษิัท การมี

ผลใชบ้งัคบัของสญัญาระหว่างกองทรสัตก์บัผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบรษิัท 

ขอ้จาํกดัในการจาํหน่ายหุน้ของบรษิัทท่ีกองทรสัตถื์อ และความเห็นของ 

ท่ีปรกึษากฎหมายในเร่ืองดงักล่าว 

(4)    ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์สดงไดว้่า มีกลไกการกาํกบัดแูลท่ีจะทาํใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

สามารถดแูลและควบคมุใหบ้รษิทัตามขอ้ (2) ดาํเนินการใหเ้ป็นไปในทาํนองเดยีวกบั

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวส้าํหรบักองทรสัตท่ี์มีการลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัโดยตรง โดย

ตอ้งมกีลไกการกาํกบัดแูลอย่างนอ้ยตามท่ีกาํหนดดงัต่อไปนี ้แต่ทัง้นี ้ในกรณีของ

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการกูย้ืมเงินตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ใหพิ้จารณาเฉพาะ

ในชัน้ของกองทรสัตเ์ท่านัน้ 

(4.1)   มีการส่งบคุคลเขา้เป็นกรรมการของบรษิัทดงักล่าวอยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการ

ถือหุน้ในบรษิัทนัน้ และมีระเบียบปฏิบตัิหรือขอ้กาํหนดท่ีทาํใหก้ารส่งบคุคล

ดงักล่าวตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(4.2)   มีการกาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้

ตามขอ้ (4.1) ไวอ้ยา่งชดัเจน ซึ่งรวมถงึ 

(ก)   การกาํหนดกรอบอาํนาจในการใชดุ้ลพินิจท่ีชัดเจน และท่ีมีผลใหก้าร

พิจารณาของกรรมการดังกล่าวในการออกเสียงในการประชุม

คณะกรรมการของบริษัทในเร่ืองสาํคัญตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตก์่อน  

(ข)   การติดตามดูแลให้บริษัทดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหว่างกนั และการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีมีนยัสาํคญั ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

(ค)   การติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทดงักล่าวปฏิบตัิให้

เป็นไปตามหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

(4.3)   มีการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่าง

กองทรสัตก์บัผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบรษิัทดงักล่าว 
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(4.4)   มีกลไกในการกาํกับดูแลท่ีมีผลใหก้ารทาํรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับ

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทาํ

รายการสาํคญัอ่ืนใดของบริษัทดงักล่าว มีสาระของรายการและไดร้บัมติจาก

ท่ีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์

ก่อนการเขา้ทาํรายการดงักล่าวของบริษัทดงักล่าว ทัง้นี ้ใหพิ้จารณาการทาํ

รายการของบริษัทดังกล่าวทาํนองเดียวกับการทาํรายการในลักษณะและ

ขนาดเดียวกันกับท่ีกองทรสัตต์อ้งไดร้บัมติของคณะกรรมการของผูจ้ัดการ

กองทรสัตห์รือท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามขอ้กาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

(4.5)   กลไกในการกาํกับดูแลท่ีมีผลใหก้ารแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเร่ืองใดๆ ท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมี

นยัสาํคญั เช่น การแกไ้ขเอกสารสาํคญั การเลิกหรือเปล่ียนการประกอบธุรกจิ 

การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งเงินทุน การออกหลักทรพัย ์การกูย้ืมเงิน การให้

หลกัประกนั การโอนหรือขายทรพัยสิ์น เป็นตน้ ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากกองทรสัต ์

กลไกการกาํกบัดแูลตามวรรคหน่ึงขอ้ (4.4) และ (4.5) มิใหน้าํมาใชบ้งัคบักับ

บริษัทตามขอ้ (2) (2.3) ท่ีถูกถือหุน้โดยกองทรสัตแ์ละบริษัทตามขอ้ (2) (ถา้

มี) รวมกันนอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 (หา้สิบ) ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บรษิัทท่ีถกูถือหุน้นัน้ 

(5)    ในกรณีท่ีกองทรสัตม์ีนโยบายจะใหกู้ย้ืมเงินแก่บริษัทตามขอ้ (2) ไม่ว่าในรูปแบบใด 

จะตอ้งมีขั้นตอนการดาํเนินการในการใหกู้ย้ืมเงินตามหลักเกณฑใ์นประกาศ ทจ. 

49/2555 และมีวตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้ืมเงินดงักล่าว ดงัต่อไปนี ้

(5.1)  ลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์และ/หรือ สิทธิการเช่าซึ่งเป็นทรพัยสิ์นหลัก และ/

หรือ อปุกรณ ์(ถา้มี) เพ่ิมเติม 

(5.2) บรหิารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

(5.3) ดูแล ซ่อมบาํรุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพยสิ์นหลักของกองทรัสต ์ให้อยู่ใน

สภาพดี และพรอ้มนาํไปจัดหาผลประโยชน ์หรือสอดคลอ้งกับสภาพตลาด

หรือความตอ้งการของลกูคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(5.4) ต่อเติมหรือก่อสรา้งอาคารเพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แลว้ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นหลกั

ของกองทรสัต ์เพ่ือประโยชนใ์นการจัดหาผลประโยชนข์องกองทรัสต ์หรือ

สอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรือความตอ้งการของลกูคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(5.5) ชาํระเงินกูย้ืมหรือภาระผกูพนัของบรษิัทตามขอ้ (2) 
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(5.6) เป็นเงินทนุหมนุเวยีนของบรษิัทตามขอ้ (2)  

(5.7) ปรบัโครงสรา้งเงินกูย้ืมเพ่ือนาํไปชาํระหนีเ้งินกูย้ืมฉบบัเดิม (Refinance) 

(5.8) ปรบัโครงสรา้งเงินทนุของบรษิทัตามขอ้ (2) 

(5.9) ป้องกันความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และ/หรือ ป้องกันความ

เส่ียงทางดา้นอตัราดอกเบีย้ อนัเน่ืองมาจากการกูย้ืมเงนิหรือออกตราสารหนี ้

(5.10)  จ่ายประโยชนต์อบแทนใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(5.11) เหตุจําเป็นอ่ืนใดตามท่ีผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร เพ่ือบริหารจัดการ

กองทรสัตแ์ละเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(6.)    ตอ้งมกีารประเมินมลูคา่ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(6.1)   มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อม  

ทัง้ในชัน้ของกองทรสัตแ์ละในชัน้ของบรษิัทท่ีกองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหุน้ ดงันี ้

(ก)   การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน

สัญญาก่อตัง้ทรสัต ์โดยตอ้งคาํนึงถึงสัดส่วนการถือหุน้ของกองทรสัต ์

ภาระภาษีของบริษัทท่ีกองทรัสตเ์ป็นผู้ถือหุ้น และปัจจัยอ่ืนท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อราคาอสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัตล์งทนุโดยทางออ้ม 

ในกรณีท่ีการลงทุนโดยทางออ้มดงักล่าวมีการถือหุน้ในบริษัทตามขอ้ 

(2) เป็นทอดๆ การประเมินมลูค่าในชัน้ของกองทรสัตต์อ้งคาํนึงถงึปัจจยั

ตามวรรคหน่ึงของบรษิัทในทกุชัน้ดว้ย 

(ข)   การประเมินมลูค่าในชัน้ของบริษัทท่ีถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

ในอสงัหารมิทรพัย ์ใหป้ระเมินมลูค่าตามหลกัเกณฑใ์นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

(6.2)   มีการประเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นอ่ืนซึ่งบรษิัทท่ีกองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหุน้และบรษิัทท่ี

ถกูถือหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ (ถา้ม)ี ไดล้งทนุไว ้ตามหลกัเกณฑด์งันี ้

(ก)   ใชม้ลูค่ายตุิธรรมตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกาํหนดมลูค่ายตุิธรรมของ

เงินลงทนุท่ีออกโดยสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุโดยอนโุลม 

(ข)   ในกรณีท่ีหลักเกณฑต์ามขอ้ (ก) ไม่รองรบัการกาํหนดมูลค่ายุติธรรม

ของทรพัยสิ์นใด ใหใ้ชม้ลูค่าท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบั

หรือมาตรฐานสากล 

        สมาคมบริษัทจัดการลงทุนตามวรรคหน่ึง หมายความว่า สมาคมท่ี

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้และจดทะเบียน
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กบั สาํนกังาน ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือทาํการส่งเสรมิและพฒันา

ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 

(6.3)   ในกรณีท่ีกองทรสัตม์ีการลงทุนในตราสารหนีห้รือสญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการ

ให้กู้ยืมเงิน ต้องมีการประเมินมูลค่าตราสารหรือสัญญาดังกล่าวตาม

หลกัเกณฑใ์นขอ้ (6.2) ดว้ย 

การไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัแต่ละครัง้ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งดาํเนินการตา่งๆ ตามท่ีกาํหนด

ในสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี ้เช่น จะตอ้งตรวจสอบและสอบทาน (การทาํ Due Diligence) 

ขอ้มลูและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นหลกัและอปุกรณ ์(ถา้มี) ตอ้งประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์นหลกัอย่างนอ้ยตามขอ้กาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ฯลฯ รวมทัง้ตอ้งมีสาระของ

รายการ ระบบในการอนุมตัิ รวมถึงกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรสัตีหรือการขอมติ

ของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ดงันี ้

ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมท่ีเขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี ้

- เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- เป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของกองทรสัต ์

- สมเหตสุมผลและใชร้าคาท่ีเป็นธรรม 

- ค่าใชจ้า่ยในการเขา้ทาํธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรสัต ์(ถา้ม)ี อยูใ่นอตัราท่ีเป็น

ธรรมและเหมาะสม 

- ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในการเขา้ทาํธุรกรรมไม่มีส่วนรว่มในการตดัสินใจเขา้

ทาํธุรกรรมนัน้ 

ในดา้นระบบในการอนมุตัิ ตอ้งผ่านการดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

- ไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

- ในกรณีท่ีเป็นการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัท่ีมีมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 (สิบ) ของมลูคา่

ทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัตข์ึน้ไป ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการ (Board of 

Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

- ในกรณีท่ีเป็นการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัท่ีมีมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 (สามสิบ) ของ

มูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัตข์ึน้ไป ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หน่วยทรสัตท่ี์มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  
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ทัง้นี ้การคาํนวณมลูค่าของทรพัยสิ์นตามขอ้นี ้จะคาํนวณตามมลูค่าการไดม้าซึ่ง

ทรัพย์สินทั้งหมดของแต่ละโครงการท่ีทาํให้กองทรัสต์พรอ้มจะหารายได ้ซึ่ง

รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการนัน้ดว้ย 

กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรสัตีหรือการขอมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ใหผู้จ้ัดการ

กองทรสัตแ์ละทรสัตีมีหนา้ท่ีดงัต่อไปนี ้

- หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัมีใหเ้อกสารขอความเห็นชอบหรือหนงัสือ

เชิญประชุม แลว้แต่กรณี แสดงความเห็นของตนเก่ียวกับลักษณะธุรกรรมการ

ไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม พรอ้มทัง้เหตผุลและขอ้มลูประกอบท่ีชดัเจน 

- หนา้ท่ีของทรสัตีในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือใหค้วามเห็นเก่ียวกับ

ลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งหรือไม่ 

การจําหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นหลักในแต่ละครัง้ ผู้จัดการกองทรัสตต์อ้งดาํเนินการต่างๆ 

ตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ดงันี ้ 

ก่อนการจาํหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นหลัก ให้ผู้จัดการกองทรัสตจ์ัดให้มีการประเมินมูลค่า

ทรพัยสิ์นหลกัตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

การจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยสิ์นหลกัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 

(ก)  การจาํหน่ายไปจะกระทาํโดยเปิดเผยและมีสาระของรายการ ระบบการอนุมตัิ และ

กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์

ตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

(ข)    การจาํหน่ายทรพัยสิ์นหลกัก่อนครบ 1 (หน่ึง) ปีนบัแต่วนัท่ีกองทรสัตไ์ดม้าซึ่งทรพัยสิ์น

หลักนั้นหรือการจําหน่ายทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิให้แก่เจ้า

ของเดิม นอกจากจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้ (ก) แลว้ ยงัตอ้งเป็นกรณีท่ีเป็น

เหตจุาํเป็นและสมควรโดยไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ

ผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

การจดัหาผลประโยชน์

ของกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นหลกั โดยการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง การ

ใหใ้ชพื้น้ท่ีท่ีมีการเรียกเก็บค่าตอบแทน การใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการใหเ้ช่าหรือใหใ้ช้

พืน้ท่ี ทั้งนี ้ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะไม่ดาํเนินการในลักษณะใดท่ีเป็นการใชก้องทรัสตเ์พ่ือ

ประกอบธุรกิจอ่ืน เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้  

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยแ์ก่บุคคลท่ีจะนาํอสงัหาริมทรพัยน์ั้น

ไปประกอบธุรกิจท่ีกองทรัสตไ์ม่สามารถดาํเนินการไดเ้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ
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โรงพยาบาล เป็นตน้ จะตอ้งมีขอ้ตกลงท่ีกาํหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นจาํนวนท่ีแน่นอนไว้

ล่วงหนา้ และหากจะมีส่วนท่ีอา้งอิงกับผลประกอบการของผูเ้ช่า จาํนวนเงินค่าเช่าสงูสดุท่ี

อ้างอิงกับผลประกอบการนั้น จะไม่เกินกว่ารอ้ยละ 50 (ห้าสิบ) ของจาํนวนเงินค่าเช่าท่ี

กาํหนดไวแ้น่นอนล่วงหนา้ 

หา้มมิใหผู้จ้ัดการกองทรสัตใ์หเ้ช่าอสังหาริมทรพัยแ์ก่บุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าจะนาํ

อสงัหาริมทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกิจท่ีขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยการ

ใหเ้ช่าในแต่ละครัง้ กองทรสัตต์อ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงเพ่ือใหก้องทรสัตส์ามารถเลิกสญัญาเช่า

ไดห้ากปรากฏว่าผูเ้ช่านาํอสงัหารมิทรพัยไ์ปใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักล่าว 

ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะดูแลรกัษาทรพัยสิ์นหลักใหอ้ยู่ในสภาพดีพรอ้มต่อการจดัหารายได ้

โดยผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีจัดใหม้ีการประกันภัยในวงเงินท่ีทรสัตีเห็นว่าเพียงพอและ

เหมาะสมท่ีทาํใหท้รพัยสิ์นของกองทรสัตค์นืกลบัสภาพเดิม เพ่ือใหก้องทรสัตส์ามารถจดัหา

ผลประโยชน์ไดเ้หมือนเดิมตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสตล์งทุนในทรัพยสิ์นหลัก โดยการ

ประกันภัยดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึ งการประกันวินาศภัย ท่ีอาจเกิดขึ ้นกับ

อสงัหาริมทรพัย ์ในวงเงินประกันภยัซึ่งไม่นอ้ยกว่าจาํนวนตน้ทุนทดแทนหรือตน้ทนุเปล่ียน

แทน (Full Replacement Cost) และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกท่ีอาจ

ไดร้ับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย ์หรือจากการดาํเนินการในอสังหาริมทรัพยใ์น

วงเงินท่ีเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี ้ในการพิจารณาการวงเงินประกันภัยขา้งตน้ท่ีจดัทาํ

โดยผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่ปฏิเสธการจัดทาํประกันภัยและวงเงินประกันภัย

ดงักล่าวโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 

ในกรณีท่ีกองทรสัตไ์ดม้าซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสงัหารมิทรพัย ์และผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะ

จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าวโดยการใหเ้ช่าแก่เจา้ของเดิม ผู้จัดการ

กองทรสัตต์อ้งกาํหนดค่าเช่าท่ีเรียกเก็บจากเจา้ของเดิมทัง้ในส่วนราคาค่าเช่าและเงื่อนไข

การเช่าในลกัษณะท่ีเป็นธรรมเนียมทางการคา้ปกติเสมือนเป็นการทาํธุรกรรมกบัคู่คา้ทั่วไป

ท่ีเป็นบคุคลภายนอก 

การกูย้มืเงินและก่อภาระ

ผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของ

กองทรสัต ์

กองทรสัตจ์ะกูย้ืมเงินไดแ้ต่เฉพาะการกูย้ืมเงินเพ่ือวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้ 

(1) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าซึ่งเป็นทรัพย์สินหลัก และ/หรือ 

อปุกรณ ์(ถา้มี) เพ่ิมเติม 

(2) บรหิารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

(3) ดแูล ซ่อมบาํรุงรกัษา หรือปรบัปรุงทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยข์อง

กองทรสัต ์หรืออสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัตม์ีสิทธิการเช่าใหอ้ยู่ในสภาพดี และพรอ้ม
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นาํไปจดัหาผลประโยชน ์หรือสอดคลอ้งกับสภาพตลาดหรือความตอ้งการของลกูคา้

ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(4) ต่อเติมหรือก่อสรา้งอาคารเพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แลว้ซึ่งเป็นของกองทรสัต ์หรือท่ี

กองทรสัตม์ีสิทธิการเช่า เพ่ือประโยชนใ์นการจดัหาผลประโยชนข์องกองทรสัต ์หรือ

สอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรือความตอ้งการของลกูคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(5) ชาํระเงินกูย้ืม หรือภาระผกูพนัของกองทรสัต ์

(6) เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรสัต ์

(7) ปรบัโครงสรา้งเงินกูย้ืมเพ่ือนาํไปใชช้าํระหนีเ้งินกูย้ืมฉบบัเดิม (Refinance) 

(8) ปรบัโครงสรา้งเงินทนุของกองทรสัต ์

(9) เหตุจาํเป็นอ่ืนใดตามท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควร เพ่ือบริหารจัดการกองทรสัต์

และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์

กรณีท่ีกองทรสัตล์งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละจะกูย้ืมเงินเพ่ือการดูแล ซ่อม 

บาํรุงรกัษา หรือปรบัปรุงทรพัยสิ์นของกองทรสัตต์ามขอ้ (3) หรือต่อเติม หรือก่อสรา้งอาคาร

เพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือท่ีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่า เพ่ือ

ประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตามข้อ (4) ผู้จัดการกองทรัสตต์อ้ง

คาํนึงถึงกาํหนดเวลาเช่าท่ีเหลืออยูต่ามสญัญาเช่าของกองทรสัตด์ว้ย 

กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินไดโ้ดย (ก) การขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน ธนาคารพาณิชย ์

บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์บริษัทประกันภัยหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีอาจสามารถให้

สินเชื่อแก่กองทรสัตไ์ด ้(ข) การออกตราสารหนีห้รือหลักทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคล

ใดๆ หรือเขา้ทาํสญัญากูห้รือสญัญาอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการกูย้ืมกบับคุคลหรือนิติบคุคล

อ่ืนท่ีสามารถใหกู้ย้ืมได ้ทัง้นี ้โดยไม่ขดักับกฎหมาย ประกาศ คาํสั่งใด หรือหลกัเกณฑใ์ดๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

การกูย้ืมเงินของกองทรสัตไ์ม่ว่าดว้ยวิธีการใด ตอ้งไม่มีลกัษณะ (ก) มีขอ้ตกลงและเงื่อนไข

ทาํนองเดียวกบัขอ้กาํหนดของหุน้กูท่ี้ใหไ้ถ่ถอนหุน้กูเ้มื่อมีการเลิกบรษิัท (Perpetual Bond) 

(ข) มีลักษณะของอนุพันธ์แฝง เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเขา้ลักษณะครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้น

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์(ค) มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

สดัส่วนการกูย้ืมเงินตอ้งไม่เกินอตัราส่วนอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ 

ทรสัต ์เวน้แต่การเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกูย้ืมเงินเพ่ิมเติม 

การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัตใ์หก้ระทาํไดเ้ฉพาะกรณีท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง

กบัการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัตด์งัตอ่ไปนี ้
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(1) การก่อภาระผูกพนัซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการทาํขอ้ตกลงหลกัท่ีกองทรสัตส์ามารถกระทาํ

ไดต้ามขอ้กาํหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 เช่น การนาํทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ป

เป็นหลกัประกนัการชาํระเงินกูย้ืมตามสญัญานี ้

(2) การก่อภาระผูกพันท่ีเป็นเร่ืองปกติในทางพาณิชย์ หรือเป็นเร่ืองปกติในการทํา

ธุรกรรมประเภทนัน้ 

(3) กรณีท่ีกองทรสัตต์อ้งนาํทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ปเป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงินอนั

เป็นการก่อภาระผกูพนัใหม่เหนือทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์การใหห้ลกัประกนัดงักล่าว

กองทรสัตต์อ้งไดร้บัอนมุตัิโดยมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ในกรณีท่ีการก่อภาระผูกพันตามวรรคหน่ึงเป็นการดาํเนินการเพ่ือประโยชนข์องบริษัทท่ี

กองทรสัตม์ีการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัโดยทางออ้มบริษัทใดตามขอ้ (2) ภายใตห้วัขอ้การ

ลงทุนของกองทรสัต ์หากสัดส่วนการก่อภาระผูกพนัดังกล่าวเกินกว่าสัดส่วนท่ีกองทรสัต์

และบริษัทอ่ืนตามข้อ (2) ภายใตห้ัวข้อการลงทุนของกองทรัสตด์ังกล่าว (ถ้ามี) ถือหุ้น

รวมกันในบริษัทนัน้ การก่อภาระผูกพนัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ (3) (3.1) 

ภายใตห้วัขอ้การลงทนุของกองทรสัต ์โดยอนโุลมดว้ย  

กองทรัสตส์ามารถกู้ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสตไ์ดโ้ดย

คาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคัญ โดยผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะพิจารณาถึง

ความจาํเป็นและความเหมาะสมในการกูย้ืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผูกพันเหนือทรพัยสิ์น

ของกองทรสัต ์และพิจารณาถึงหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการกูย้ืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระ

ผูกพัน จากนั้นนาํเสนอต่อทรสัตีเพ่ือใหค้วามเห็นชอบเป็นกรณีไป ทั้งนี ้หากการกูย้ืมเงิน

เป็นไปเพ่ือปรบัโครงสรา้งเงินทุนของกองทรสัต ์ทรสัตีจะสอบทานความเหมาะสมของการ

เขา้ทาํรายการดงักล่าวดว้ย โดยทรสัตีจะเป็นผูล้งนามผกูพนักองทรสัตใ์นการเขา้ทาํสญัญา

เพ่ือกูย้ืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผกูพนัเหนือทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ 

กองทรสัตอ์าจกูย้ืมเงนิ โดยการขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน หรือเขา้ทาํสญัญาท่ีมีลกัษณะ

เป็นการกูย้ืม ก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์และ/หรือทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของทรสัตีไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละคาํสั่งท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินและก่อภาระผูกพันของ

กองทรสัต ์ดงัต่อไปนี ้

1) ดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้กองทรัสตส์ามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายหลังการ

อนุญาตตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. เก่ียวกับการอนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท่ี้
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ออกใหม่ของกองทรสัต ์ในกรณีท่ีกองทรสัตจ์ะมีการออกหุน้กู ้หรือตราสารหนีอ่ื้นใดใน

อนาคต (ถา้มี)  

2) เปิดเผยจาํนวนเงินกูย้ืม และเงินกนัสาํรองเพ่ือชาํระหนีต้ามสญัญากูย้ืมเงิน หรือตามท่ี

มีภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินในแต่ละปีจนกว่าจะชาํระหนีเ้สร็จสิน้ (ถ้ามี) ในแบบ

แสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ้ชวน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีของ

กองทรสัต ์

3) กาํหนดวงเงินกันสาํรองท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงจาํนวนเงินกูย้ืม หรือภาระผูกพนัจาก

การกูย้ืมเงินและระยะเวลาการชาํระหนี ้ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่   

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และสถานะเงินสดท่ีเกิดจากการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized 

Loss) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

4) กาํหนดใหก้องทรสัตอ์าจนาํวงเงินกนัสาํรองของรอบระยะเวลาบญัชีใดท่ีมีสภาพคล่อง

ไม่เพียงพอท่ีจะกนัเงินสาํรอง ไปรวมเพ่ือการกนัสาํรองในรอบระยะเวลาบญัชีถดัๆ ไป 

ในกรณีท่ีกองทรสัตล์งทุนในทรพัยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผ่านบริษัทท่ีกองทรสัตถื์อหุน้ หาก

บริษัทดังกล่าวจะมีการกูย้ืมเงิน การกูย้ืมเงินของบริษัทดังกล่าวไม่ว่าดว้ยวิธีการใด จะมี

ลักษณะเช่นเดียวกับข้อกําหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต  ์เก่ียวกับวัตถุประสงค์ วิธีการ 

ลกัษณะตอ้งหา้มของการกูย้ืมเงิน การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์และหนา้ท่ี

ของผู้จัดการกองทรัสตใ์นการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินและก่อภาระผูกพัน

ดงักล่าว โดยอนุโลม เวน้แต่กรณีสดัส่วนการกูย้ืมเงินจะกาํหนดเฉพาะในชัน้ของกองทรสัต์

เท่านัน้  

การกูย้ืมเงนิของกองทรสัตท่ี์ไดร้บัผลกระทบเน่ืองจากสถานการณโ์ควิด 19 ใหส้ามารถกูย้ืม

เงินไดเ้พ่ิมเติมจากการกูย้ืมท่ีกาํหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 

เป็นการกูย้ืมเงินระยะสัน้ท่ีมีการทาํสัญญากูย้ืมเงินและเบิกเงินกูค้รัง้แรกภายในปี พ.ศ. 

2563 และ พ.ศ. 2564 โดยมีกาํหนดเวลาชาํระหนีเ้งินกู้ไม่เกิน 1 (หน่ึง) ปีนับแต่วันท่ีทาํ

สญัญากูย้ืมเงืน  

เป็นการกูย้ืมเงินเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเสริมสภาพคล่องของกองทรสัต ์และตอ้งมิใช่เพ่ือ

การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตห์รือการลดเงินทนุชาํระแลว้ของกองทรสัต ์ 

จาํนวนเงินท่ีกูย้ืมดังกล่าวตอ้งไม่เกินค่าใชจ้่ายหรือภาระผูกพันอ่ืนของกองทรสัตต์ามงบ

การเงินปีล่าสดุ หรือภาระผกูผนัท่ีกองทรสัตต์อ้งปฏิบตัิตามสญัญาหรือตามขอ้มลูท่ีไดม้กีาร

เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยทรสัตไ์ดแ้ลว้ก่อนวันทาํสัญญากู้ยืมเงิน เช่น ข้อมูลท่ีเปิดเผยไวใ้น

หนงัสือชีช้วนหรือแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี เป็นตน้  
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ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีของกองทรสัต ์ 

การประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์นและมลูค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิ 

การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทนุไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

การประเมินมลูค่าอสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัตล์งทนุ 

ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีแต่งตัง้ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น โดยผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์น

นั้นตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสาํนักงาน 

ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นชอบบรษิัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั  

กรณีอสงัหาริมทรพัยท่ี์ลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอาจเป็นบุคคลท่ี

อยู่ในบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งทางการหรือหน่วยงานกาํกับดูแลของประเทศอนัเป็นท่ีตัง้

ของอสังหาริมทรัพยก์าํหนดให้สามารถทาํหนา้ท่ีประเมินมูลค่าอสังหาริมทรพัยน์ั้นๆ ได ้

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่ปรากฏบญัชีรายชื่อดงักล่าว ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นตอ้งเขา้

ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 

- เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเก่ียวกบัการประเมินมลูคา่ทรพัยสิ์น ซึ่งมีผลงานเป็นท่ี

ยอมรบัอย่างแพรห่ลายในประเทศอนัเป็นท่ีตัง้ของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้  

- เป็นบคุคลท่ีมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานและระบบงานในการประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์นท่ีเป็นสากล  

- เป็นผูป้ระเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นท่ีมีเครือข่ายกวา้งขวางในระดบัสากล 

(International Firm) 

การประเมินมลูค่าตอ้งไมก่ระทาํโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นรายเดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 

(สอง) ครัง้  

ในกรณีดงันี ้จะจดัใหม้ีการประเมินมลูค่าอย่างเตม็รูปแบบท่ีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ 

และเป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

(1) เมื่อกองทรสัตจ์ะไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั โดยใหป้ระเมินล่วงหนา้ได้

เป็นเวลาไม่เกิน 1 (หน่ึง) ปี 

(2) เมื่อครบกาํหนด 2 (สอง) ปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมลูคา่เตม็รูปแบบครัง้ล่าสดุ 

(3) เมื่อปรากฏเหตกุารณห์รือการเปล่ียนแปลงใดๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อการดอ้ยคา่

ของอสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัตล์งทนุอย่างมีนยัสาํคญั 

(4) เมื่อทรสัตีหรือผูส้อบบญัชีของกองทรสัตร์อ้งขอ  

มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุก 1 (หน่ึง) ปีนับแต่วันท่ีมีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบ 

ครัง้ล่าสดุ 
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การประเมินมลูค่าและการสอบทานการประเมินมลูคา่ของกองทรสัตจ์ะกระทาํอย่าง

ต่อเน่ืองกบัรอบการประเมินมลูคา่และการสอบทานการประเมินมลูค่าของกองทนุรวม

อสงัหารมิทรพัย ์

ในกรณีกองทรสัตม์ีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยโ์ดยทางออ้ม การประเมินมลูคา่หรือการ

สอบทานการประเมินมลูคา่อสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัตล์งทนุโดยทางออ้มผ่านการถือหุน้

ในบรษิัทตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 

จดัใหม้ีการประเมินมลูค่าอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว ทัง้ในชัน้ของกองทรสัตแ์ละในชัน้ของ

บรษิัทท่ีออกหุน้ดงันี ้

- การประเมินมลูค่าในชัน้ของกองทรสัต ์จะประเมินมลูคา่ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ (1) 

ถึงขอ้ (6) โดยตอ้งคาํนึงถึงสดัส่วนการถือหุน้ของกองทรสัต ์ภาระภาษีของบรษิัท

ท่ีกองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหุน้ และปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาอสงัหารมิทรพัย ์ 

- ในกรณีท่ีการลงทนุโดยทางออ้มดงักล่าวมกีารถือหุน้ในบรษิัทเป็นทอดๆ การ

ประเมินมลูคา่ในชัน้ของกองทรสัตต์อ้งคาํนึงถึงปัจจยัตามวรรคหน่ึงของบรษิัทใน

ทกุชัน้ดว้ย  

การประเมินมลูค่าในชัน้ของบรษิทัท่ีถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสงัหารมิทรพัย ์ให้

ประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑก์ารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรพัยท่ี์กองทรัสตล์งทุน โดย

อนโุลม 

จดัใหม้ีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอ่ืนซึ่งบรษิัทท่ีกองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหุน้และบรษิัทท่ีถกูถือ

หุน้ต่อไปเป็นทอดๆ (ถา้ม)ี ไดล้งทนุไว ้ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

- ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เ ก่ียวกับการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินลงทนุท่ีออกโดยสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุโดยอนโุลม 

- ในกรณีหลักเกณฑเ์ก่ียวกับการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีออกโดย

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนข้างต้นไม่รองรับการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของ

ทรัพย์สินใด ให้ใช้มูลค่า ท่ีเป็นไปตามหลักวิชาการอันเป็นท่ียอมรับหรือ

มาตรฐานสากล 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนี้หรือสัญญาท่ีถือเป็นการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยโ์ดยทางออ้ม จะจดัใหม้ีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ 
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การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีกองทรสัตล์งทนุ    

ใชม้ลูค่ายตุิธรรมตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกาํหนดมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุท่ีออกโดย

สมาคมบริษัทจดัการลงทุนโดยอนุโลม ในกรณีหลักเกณฑด์ังกล่าว ไม่รองรบัการกาํหนด

มลูค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นใด ใหใ้ชม้ลูค่าท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัหรือ

มาตรฐานสากล 

หลกัเกณฑก์ารคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (Net Asset Value: NAV) 

ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะเป็นผูจ้ัดทาํและส่งรายงานมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทรสัต์และ

มลูค่าหน่วยทรสัต ์ณ วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละไตรมาส ซึ่งผ่านการรบัรองจากทรสัตีแลว้

ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนั นบัแต่วนัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาสนัน้ 

นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัทาํและส่งรายงานมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทรสัต์

และมลูค่าหน่วยทรสัต ์ณ วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดือนใหท้รสัตีตรวจสอบภายใน 45 

(ส่ีสิบหา้) วัน นับแต่วันสุดทา้ยของแต่ละเดือน เวน้แต่หากวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนใด

เป็นวนัสิน้ไตรมาส ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัทาํและส่งรายงานทรพัยสิ์นสทุธิดงักล่าวใหท้รสัตี

ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัทาํการสดุทา้ยของเดือนนัน้ เพ่ือใหท้รสัตีทาํการตรวจสอบ

อย่างนอ้ย 15 (สิบหา้) วนัก่อนท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะส่งรายงานมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิซึ่งผ่าน

การรบัรองจากทรสัตีแลว้ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้การคาํนวณและรายงานมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัตแ์ละมลูค่าหน่วยทรสัตใ์ห้

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

การคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทุนใหเ้ป็นไปตามวิธีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น

ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เว้นแต่เป็นการคํานวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ี

กองทรสัตล์งทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม ในช่วงเวลาตัง้แต่วันท่ีมีการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวจนถึงวนัก่อนวนัสอบทานการประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรพัยค์รัง้

แรกใหค้าํนวณตามราคาท่ีไดม้าซึ่งอสงัหารมิทรพัยน์ัน้แทน 

ใหใ้ชต้วัเลขทศนิยมดงัต่อไปนี ้

- คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิและใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขทศนิยม 2 (สอง) ตาํแหน่ง

และปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

- คาํนวณมลูค่าหน่วยทรสัตเ์ป็นตวัเลขทศนิยม 5 (หา้) ตาํแหน่งและปัดเศษทศนิยม

ตามหลักสากล แต่ใชผ้ลลัพธเ์ป็นตวัเลขทศนิยม 4 (ส่ี) ตาํแหน่งและตดัทศนิยม

ตาํแหน่งท่ี 5 (หา้) ทิง้ 
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ในกรณีท่ีมเีศษเหลือจากการปัดเศษตามวรรคหน่ึง ใหน้าํเศษนัน้รวมคาํนวณเขา้เป็น

ทรพัยสิ์นในกองทรสัต ์

เงื่อนไขเพ่ิมเตมิ: 

สาํหรับวิธีการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยทรสัต ์ผู้จัดการกองทรสัตจ์ะ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ เวน้แต่กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กาํหนด 

สั่งการ เห็นชอบและ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหเ้ป็นไป

ตามนัน้ 

ทัง้นี ้การคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ และมลูค่าหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตท่ี์

ผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระกาศเป็นการคาํนวณโดยใชร้ายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบ

ทานการประเมินค่าครัง้ล่าสุดเป็นฐานในการกาํหนดมูลค่าทรพัยสิ์นหลัก(อสังหาริมทรพัย)์ 

ของกองทรัสต์ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าท่ีจะซื ้อขายได้จริงของทรัพย์สินหลัก 

(อสงัหารมิทรพัย)์ ดงักล่าว 

ทั้งนี ้การประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรพัยท่ี์กองทรัสต์

ลงทุนในส่วนท่ีตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 หากผูป้ระเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินการไดเ้น่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์

โควิด 19  ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตข์อผ่อนผนัการประเมินมลูค่าหรือการสอบทานการประเมิน

มลูค่าอสงัหารมิทรพัยต์่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1) จดัส่งหนงัสือขอผ่อนผนัดงักล่าว ท่ีมีขอ้มลูตามรายการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้ต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ก่อนวนัครบระยะเวลาท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศ สร. 26/2555 

(2) เหตผุลและความจาํเป็นในการขอผ่อนผนัซึ่งแสดงถึงขอ้มลูอย่างนอ้ยดงันี ้

- ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับรายไดข้องกองทรัสตอ์ันเน่ืองมากจากสถานการณ ์

โควิด 19 

- อุปสรรคหรือขอ้จาํกัดในการดาํเนินงานหรือการเขา้ถึงขอ้มลูซึ่งมีผลกระทบ

อย่างมีนัยสําคัญต่อการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ จนเป็นผลให้            

ผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ม่สามารถประเมินมูลค่าหรือสอบ

ทานการประเมินมลูค่าอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้ 

- ขอ้มลูอ่ืนท่ีจาํเป็นและเป็นประโยชนห์รืออาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของ

ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทนุอย่างมีนยัสาํคญั เช่น หนงัสือแจง้เหตผุลการไม่

สามารถประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหริมทรพัยจ์าก    

ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์เป็นตน้  
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(3) เปิดเผยขอ้มลูขา้งตน้ผ่านระบบการรบัส่งขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยต์ามแนวทาง

ท่ีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

การทาํธุรกรรมระหวา่ง

กองทรสัตก์บัผูจ้ดัการ

กองทรสัตห์รือบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

ดา้นสาระของรายการตอ้งเป็นธุรกรรมท่ีเข้าลักษณะตามข้อกาํหนดเก่ียวกับสาระของ

รายการของการไดม้าซึง่ทรพัยสิ์นหลกั 

ดา้นระบบในการอนมุตัิ การทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรสัต ์นอกจากท่ีไดแ้สดงขอ้มูลไวอ้ย่างชัดเจนแลว้ในแบบ

แสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วน ให้ดาํเนินการเก่ียวกับการขออนุมัติการเข้าทาํ

รายการ ดงัต่อไปนี ้ 

ไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีวา่เป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  

ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมท่ีมีมลูค่าเกินกว่า 1,000,000 (หน่ึงลา้น) บาท หรือตัง้แต่รอ้ยละ 0.03 

(ศูนยจ์ุดศูนยส์าม) ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัตข์ึน้ไป แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 

(ทั้งนี ้ขนาดของธุรกรรมดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) ตอ้งไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of 

Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมท่ีมีมลูค่าตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สิบลา้น) บาทขึน้ไป หรือเกินรอ้ยละ 3 

(สาม) ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทรสัต ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสงูกว่า (ทั้งนี ้ขนาดของ

ธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 

3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง 

ในกรณีท่ีธุรกรรมในขอ้นีเ้ป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยสิ์นหลกั การคาํนวณมลูคา่

จะคาํนวณตามมลูค่าการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นทัง้หมดของแต่ละโครงการท่ีทาํ

ใหโ้ครงการนัน้ๆ พรอ้มจะหารายได ้ซึ่งรวมถึงทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการนัน้ดว้ย 

การทาํธุรกรรมระหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการ

กองทรัสต ์นอกจากท่ีไดแ้สดงข้อมูลไวอ้ย่างชัดเจนแลว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและ

หนังสือชี ้ชวน ให้กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติของผู้ถือ

หน่วยทรัสตต์อ้งเป็นไปตามข้อกาํหนดแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์ก่ียวกับกระบวนการขอ

ความเห็นชอบจากทรสัตี หรือการขอมตขิองผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ก่ียวกบัการไดม้าซึง่ทรพัยสิ์น

หลกัโดยอนุโลม และในกรณีท่ีเป็นการขอมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อ
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หน่วยทรสัตด์งักล่าวตอ้งมีความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือประกอบการขอมติจาก   

ผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ย 

การทาํธุรกรรมท่ีเป็นการ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ระหว่างกองทรสัตก์บัทรสั

ตี 

ในการจดัการกองทรสัต ์หา้มมิใหท้รสัตีกระทาํการใดอันเป็นการขดัแยง้กับประโยชนข์อง

กองทรสัต ์ไม่ว่าการกระทาํนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องทรสัตีเองหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น 

เวน้แต่ (1) เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทาํหนา้ท่ีเป็นทรสัตี หรือ (2) เป็นธุรกรรมท่ีมี

มาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของธุรกรรมนัน้ และทรสัตีแสดงให้

เห็นไดว้่าไดจ้ดัการกองทรสัตใ์นลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อ

หน่วยทรสัตท์ราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิได้

แสดงการคัดคา้นแต่อย่างใด การเปิดเผยข้อมูลและการคดัคา้นดังกล่าวให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนดเป็นอย่างอ่ืน การ

เปิดเผยข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี ้ให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผูถื้อ

หน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุน ก่อนการเข้าทําธุรกรรมท่ีเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของ

กองทรสัต ์

(1) เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรพัยต์ามขอ้บังคับของตลาดหลักทรพัยท่ี์เก่ียวกับ

เร่ืองดงักล่าว หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถเขา้ถึงขอ้มลูการจะเขา้ทาํ

ธุรกรรมไดอ้ย่างทั่วถึง 

(2) มีระยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูท่ีสมเหตสุมผล ซึ่งตอ้งไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วนั 

(3) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดคา้นท่ีชดัเจน โดย

ระยะเวลาดังกล่าวตอ้งไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วัน เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการขอมติผูถื้อ

หน่วยทรัสต์เพ่ือเข้าทาํธุรกรรมดังกล่าว ให้การคัดค้านกระทาํในการขอมติผู้ถือ

หน่วยทรสัตน์ัน้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตแ์สดงการคดัคา้นอยา่งชดัเจนตามวิธีการท่ีมีการเปิดเผยตามขอ้ 

(3) ขา้งตน้ ในจาํนวนเกินกว่า 1 ใน 4 (หน่ึงในส่ี) ของจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด ทรสัตีจะกระทาํหรือยินยอมใหม้กีารทาํธุรกรรมท่ีเป็นการขดัแยง้กบัประโยชนข์อง

กองทรสัตไ์ม่ได ้

การเปิดเผยขอ้มลูของ

กองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มลูของ

กองทรสัตต์่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์ทรสัตี และผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดงัต่อไปนี ้

เวน้แตม่ีเหตท่ีุทาํใหสิ้น้สดุหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ทัง้นี ้การเปิดเผย

ขอ้มลูของกองทรสัตด์งักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ ประกาศคณะกรรมการ
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กาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุ

รวมและทรสัตท่ี์มีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือโครงสรา้งพืน้ฐาน และขอ้บงัคบัตลาด

หลกัทรพัยว์่าดว้ยการรบั การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรสัตข์องทรสัต์

เพ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

1. รายงานท่ีแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน ซึ่งไดแ้ก่ ประเภทขอ้มลูดงันี ้

(1) งบการเงนิ 

(2) การวเิคราะหแ์ละคาํอธิบายระหวา่งกาลของฝ่ายจดัการ (Interim Management 

Discussion and Analysis) 

(3) รายงานประจาํปี 

(4) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 

2. รายงานท่ีแสดงมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าหน่วย และความคืบหนา้ของการพฒันา 

ทรพัยสิ์นหลกั ซึ่งไดแ้ก่ ประเภทขอ้มลูดงันี ้

(1) มลูค่าทรพัยสิ์นรวม มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ และมลูค่าหน่วย 

(2) รายงานความคืบหนา้ของการพฒันาทรพัยสิ์นหลกั ในกรณีท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ

ในทรพัยสิ์นหลกัขณะท่ียงัไม่แลว้เสรจ็ 

ทัง้นี ้ราคาประเมินของทรพัยสิ์นท่ีเปิดเผยหรือใชใ้นการจดัทาํรายงานท่ีระบไุวใ้นขอ้นี ้ตอ้ง

กระทาํโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดในสัญญาก่อตั้ง 

ทรสัต ์และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

การจดัทาํและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตต์ามสญัญานี ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ระยะเวลา และเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ใหจ้ดัทาํและส่งต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

โดยในกรณีท่ีเป็นขอ้มลูตามรายงานประจาํปี นอกจากการจดัทาํและส่งขอ้มลูต่อสาํนกังาน 

ก.ล.ต. แลว้ ใหส่้งขอ้มลูดงักล่าวไปยงัผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ

สามญัประจาํปี 

รายงานท่ีแสดงมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าหน่วย และความคืบหนา้ของการพฒันาทรพัยสิ์น

หลกั ใหจ้ดัทาํและส่งต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยในกรณีท่ีเป็นมลูคา่ทรพัยสิ์นรวม มลูค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิ และมลูค่าหน่วย นอกจากการจดัทาํและส่งขอ้มลูตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้ 

ใหส่้งขอ้มลูดงักล่าวไปยงัผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ย 

อน่ึง ระยะเวลาในการนาํส่งงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และรายงาน

ประจาํปีใหเ้ป็นไปดงัต่อไปนี ้
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ระยะเวลาในการนาํส่งงบการเงิน 

ก.   กรณีทั่วไป 

- งบการเงินไตรมาส 1 (หน่ึง) ไตรมาส 2 (สอง) และไตรมาส 3 (สาม) ฉบบัสอบ

ทาน ภายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาสดงักล่าว 

- งบการเงินประจาํรอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ ภายใน 2 (สอง) เดือนนบัแต่วนั

สิน้สดุรอบระยะเวลาบญัช ี

ข.   กรณีส่งงบการเงินไตรมาส 4 (ส่ี) ฉบบัสอบทาน ก่อนส่งงบการเงินประจาํรอบปีบญัชี 

ฉบบัตรวจสอบ 

- งบการเงินไตรมาส 1 (หน่ึง) ไตรมาส 2 (สอง) ไตรมาส 3 (สาม) และไตรมาส 4 

(ส่ี) ฉบบัสอบทาน ภายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนันบัแตว่นัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาส

ดงักล่าว 

- งบการเงินประจาํรอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ ภายใน 3 (สาม) เดือนนบัแต่วนั

สิน้สดุรอบระยะเวลาบญัช ี

ทัง้นี ้กองทรสัตส์ามารถเลือกส่งงบการเงินไตรมาส 2 (สอง) ฉบบัสอบทาน หรืองบการเงิน

ประจาํงวด 6 (หก) เดือน ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีก็ได ้โดยในกรณีท่ีกองทรสัต์

เลือกส่งงบการเงินประจาํงวด 6 (หก) เดือน ใหก้องทรสัตน์าํส่งงบการเงินดงักล่าวภายใน 2 

(สอง) เดือนนบัแตว่นัสดุทา้ยของรอบระยะเวลา 6 (หก) เดือนแรกของปีบญัช ี

ระยะเวลาในการนาํส่งแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 

ภายใน 3 (สาม) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาบญัช ี

ระยะเวลาในการนาํส่งรายงานประจาํปี 

- นาํส่งต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 4 (ส่ี) เดือนนับแต่วันสิน้สุดรอบระยะเวลา

บัญชี ทั้งนี ้ วันท่ีส่งให้สํานักงาน ก.ล.ต. ต้องไม่ช้ากว่าวันท่ีส่งให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์

- นาํส่งต่อผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ปพรอ้มกบัการจดัส่งหนงัสือนดัประชมุสามญัประจาํปี 

ทั้งนี ้หลักเกณฑ ์ระยะเวลา และเงื่อนไขอ่ืนใดใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ 

ทรสัต ์และตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ใหก้ารจดัทาํงบการเงินและเอกสารประกอบของกองทรสัตเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

1. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํรอบปีบัญชีของกองทรสัตต์อ้งผ่านการ

สอบทานหรือตรวจสอบ แลว้แต่กรณี จากผูส้อบบญัชี 
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      รายงานของผูส้อบบญัชีตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัต่อไปนี ้

(1) การจัดทาํและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีตอ้งใชใ้นการจดัทาํงบการเงินนัน้ 

(2) ผูส้อบบัญชีถูกจาํกัดขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบ แลว้แต่กรณี โดยการ

กระทาํหรือไม่กระทาํการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และกรรมการหรือผูบ้ริหารของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2. งบการเงินของกองทรสัตต์อ้งจดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ทัง้นี ้

หากการจดัทาํหรือการเปิดเผยขอ้มลูในเร่ืองใดไม่มีมาตรฐานรายงานทางการเงินของ

ไทยครอบคลุม ให้กองทรัสตร์ะบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับรายการ

นโยบายบญัชีท่ีใชป้ฏิบตัิสาํหรบัการบนัทึกบญัชีรายการนัน้ และคาํอธิบายว่านโยบาย

บญัชีดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใด 

3. รายการท่ีแสดงในงบการเงินรายไตรมาสของกองทรัสต์ตอ้งมีรายการครบถ้วนใน

ลกัษณะเดียวกบังบการเงินประจาํรอบปีบญัชี 

4. ในกรณีท่ีกองทรัสตม์ีบริษัทย่อย กองทรัสตต์อ้งดาํเนินการเพ่ือให้บริษัทย่อยจัดทาํ

ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูการเปิดเผยอ่ืนใหแ้ก่กองทรสัต ์เพ่ือใหก้องทรสัตส์ามารถ

จัดทาํงบการเงินรวมให้เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ

เปิดเผยขอ้มลูของกองทุนรวมและทรสัตท่ี์มีการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

ในกรณีท่ีมีเหตตุามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัการจดัทาํงบ

การเงินรวม หรือมีเหตุจาํเป็นท่ีทาํใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถนาํข้อมูลทางการเงินของ

บริษัทย่อยใดมารวมในงบการเงินรวม กองทรัสตด์ังกล่าวต้องเปิดเผยเหตุผลและ

ผลกระทบของการไม่นาํขอ้มลูทางการเงินของบรษิัทนัน้มารวมไวใ้นหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินรวมดว้ย 

5. กองทรสัตต์อ้งดาํเนินการส่งเอกสารดงัต่อไปนีต้่อสาํนกังาน ก.ล.ต. พรอ้มกบัการจดัส่ง 

งบการเงนิ 

(1) หนงัสือรบัรองงบการเงิน ซึ่งมีขอ้มลูตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ

กองทนุรวมและทรสัตท่ี์มีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือโครงสรา้งพืน้ฐาน 

(2) บทสรุปประเภทรายงานของผูส้อบบัญชีตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีใน

ตลาดทนุ 

6. เมื่อปรากฏวา่รายไดห้รือกาํไรสทุธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบการเงนิ

ในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่ารอ้ยละ 20 (ยี่สิบ) ใหก้องทรสัตจ์ดัทาํการวิเคราะห์
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และคาํอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and 

Analysis) โดยอย่างนอ้ยใหแ้สดงถึงสาเหตแุละปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดความแตกต่าง 

รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดจากปัจจยัดงักล่าว และส่งต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. พรอ้มกับการ

จดัส่งงบการเงิน 

7. กองทรสัตจ์ะดาํเนินการจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายเดิม

ปฏิบตัิหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์

มาแลว้ 5 (หา้) รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยกองทรสัตส์ามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหม่

ท่ีสังกัดสาํนักงานสอบบญัชีเดียวกับผูส้อบบัญชีรายเดิมได ้หรือกองทรสัตจ์ะแต่งตัง้

ผู้สอบบัญชีรายท่ีพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีเน่ืองจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็น

ผูส้อบบัญชีของกองทรสัตไ์ดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 2 (สอง) รอบปีบัญชีนับแต่

วนัท่ีผูส้อบบญัชีรายดงักล่าวพน้จากการปฏิบตัิหนา้ท่ี  

ทัง้นี ้งบการเงินและเอกสารประกอบของกองทรสัตข์า้งตน้ใหม้ีรูปแบบและวิธีการจดัทาํและ

จดัส่งเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายงานประจาํปีของกองทรสัต ์และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีของกองทรสัต ์ตอ้งมี

ข้อมูลตามท่ีกาํหนดในประกาศท่ีเก่ียวข้อง โดยให้มีรูปแบบและวิธีการจัดทาํและจัดส่ง

เป็นไปตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

การจดัทาํและการเปิดเผยรายงานท่ีแสดงมลูคา่ทรพัยสิ์น มลูค่าหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัทาํและเปิดเผยรายงานท่ีแสดงมลูคา่ทรพัยสิ์นรวม มลูค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิ และมลูค่าหน่วยทรสัต ์ณ วนัทาํการสดุทา้ยของแตล่ะไตรมาส ซึ่งผ่านการ

รบัรองจากทรสัตีแลว้ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนั

นบัแต่วนัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาส โดยการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ปิดเผยขอ้มลู

ดงักล่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย ์

มลูค่าทรพัยสิ์นรวม มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ และมลูค่าหน่วยทรสัตท่ี์แสดงในรายงาน ตอ้ง

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

ใหใ้ชร้าคาท่ีไดจ้ากการประเมินมลูค่าหรือการสอบทานการประเมนิมลูค่าครัง้ล่าสดุแลว้แต่

กรณี เวน้แตใ่นกรณีท่ีเป็นการคาํนวณมลูคา่ในชว่งเวลาตัง้แต่การลงทนุในทรพัยสิ์นหลกั

จนถึงวนัก่อนวนัท่ีมีการสอบทานการประเมินมลูค่าครัง้แรก ใหใ้ชร้าคาท่ีไดม้าซึ่งทรพัยสิ์น

หลกัในการคาํนวณ โดยการประเมินมลูค่าหรือการสอบทานการประเมินมลูคา่ตอ้งเป็นไป

ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทนุหรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์กาํหนด

เก่ียวกบัวธีิการประเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์
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ใชต้วัเลขทศนิยม ดงันี ้

มลูค่าทรพัยสิ์นรวมและมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ ใหค้าํนวณและใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขทศนิยม 2 

(สอง) ตาํแหน่งและปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

มลูค่าหน่วยทรสัต ์ใหค้าํนวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 (หา้) ตาํแหน่งและปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล แต่ใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขทศนิยม 4 (ส่ี) ตาํแหน่ง และตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 

(หา้) ทิง้ ในกรณีท่ีมีเศษเหลือจากการปัดเศษดงักล่าวขา้งตน้ ใหน้าํเศษนัน้รวมคาํนวณเขา้

เป็นทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

ในกรณีท่ีกองทรสัตม์ีการลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัท่ียงัไม่แลว้เสรจ็ ใหก้องทรสัตจ์ดัทาํรายงาน

ความคืบหนา้ของการพฒันาทรพัยสิ์นหลกัทกุรอบระยะเวลา 6 (หก) เดือนนบัแต่วนัท่ีมีการ

ลงทนุในทรพัยสิ์นหลกันัน้ และส่งรายงานดงักล่าวตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 30 

(สามสิบ) วนันบัแตว่นัสดุทา้ยของรอบระยะเวลา 6 (หก) เดือนนัน้ โดยรายงานความ

คืบหนา้ดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งมีขอ้มลูอย่างนอ้ยดงันี ้

1. ขอ้มลูความคืบหนา้ของการพฒันาโดยเปรียบเทียบกบัแผนการพฒันา 

2. ในกรณีท่ีความคืบหนา้ของการพฒันาไม่เป็นไปตามแผนการพฒันา ใหร้ะบแุนว

ทางแกไ้ขและผลกระทบท่ีกองทรสัตไ์ดร้บัหรืออาจไดร้บัไวด้ว้ย 

เมื่อกองทรสัตพ์ฒันาทรพัยสิ์นหลกัจนแลว้เสรจ็และพรอ้มจะนาํไปจดัหาผลประโยชน ์

ใหจ้ดัทาํและส่งรายงานความคืบหนา้ของการพฒันาทรพัยสิ์นหลกัโดยระบขุอ้มลู

เก่ียวกบัการพฒันาท่ีแลว้เสรจ็ เชน่ วนัท่ีก่อสรา้งแลว้เสรจ็ เป็นตน้ และส่งรายงาน

ดงักล่าวต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแตว่นัท่ีก่อสรา้งแลว้เสรจ็และ

พรอ้มจะนาํไปจดัหาผลประโยชน ์

เมื่อเกิดเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตร์ายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยไม่

ชกัชา้ 

1. เหตกุารณท่ี์ทาํใหห้รืออาจส่งผลกระทบใหต้อ้งเลิกกองทรสัต ์

2. เหตกุารณท่ี์สญัญาก่อตัง้ทรสัตก์าํหนดใหเ้ป็นเหตแุห่งการเลิกกองทรสัต ์หรือเหตกุารณ์

อ่ืนท่ีทาํใหท้ราบกาํหนดการเลิกกองทรสัตล่์วงหนา้ 

3. กองทรสัตป์ระสบความเสียหายอย่างรา้ยแรง 

4. กองทรสัตไ์ม่สามารถจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ไม่ว่าทัง้หมดหรือ

บางส่วน 

5. กองทรสัตเ์ปล่ียนวตัถปุระสงคห์รือเปล่ียนนโยบายการลงทนุ 
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ทัง้นี ้การรายงานตามวรรคหน่ึงตอ้งแสดงรายละเอียดตามท่ีกาํหนดในกฎหมายและ

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากการเปิดเผยขอ้มลูตามท่ีกาํหนดขา้งตน้แลว้ ในกรณีท่ีมีประกาศ หรือคาํสั่งใดของ

ตลาดหลักทรพัย ์และ/หรือ สาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนดใหผู้จ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีต้อง

เปิดเผยขอ้มูล หรือนาํส่งสารสนเทศใดอันเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทรสัต ์และการ

ปฏิบัติหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ใหผู้จ้ัดการกองทรสัตป์ฏิบัติตามประกาศ หรือคาํสั่ง

ดงักล่าวดว้ย 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะสิน้สดุหนา้ท่ีในการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต ์เมื่อมกีาร

ชาํระบญัชขีองกองทรสัต ์ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งดาํเนินการแจง้เหตท่ีุทาํใหห้นา้ท่ีใน

การจดัทาํและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานสิน้สดุลงขา้งตน้ต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนถึงกาํหนดเวลาส่งรายงานดงักล่าว 

การจา่ยประโยชน ์

ตอบแทนแก่ผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจา่ยประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 

(เกา้สิบ) ของกาํไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ (ใหห้มายถึงกาํไรท่ีปรบัปรุงดว้ยการหกักาํไรท่ียงัไม่

เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรพัยสิ์น

ของกองทรสัต ์รวมทัง้การปรบัปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรสัต ์และการหกัดว้ยรายการเงินสาํรองเพ่ือ

การชาํระหนีเ้งินกูย้มืหรือภาระผกูพนัจากการกูย้ืมเงินของกองทรสัตต์ามวงเงินท่ีไดร้ะบไุว้

ในแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วน หรือแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี แลว้แต่

กรณี) ของรอบปีบญัชี โดยประโยชนต์อบแทนท่ีจะจา่ยใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตน์ัน้แบ่งเป็น 

ประโยชนต์อบแทนสาํหรบัรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) และประโยชนต์อบแทน

ระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากม)ี ในแต่ละไตรมาส ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะ

จ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่เกิน 4 (ส่ี) ครัง้ตอ่รอบปีบญัชี เวน้แตก่รณีท่ี

กองทรสัตม์ีการเพ่ิมทนุ กองทรสัตอ์าจจ่ายผลประโยชนต์อบแทนเกินกวา่ 4 (ส่ี) ครัง้ตอ่รอบ

ปีบญัชีได ้เพ่ือเป็นประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม (โดยจะเริ่มจ่ายประโยชนต์อบแทนใน

รอบระยะเวลาบญัชีแรกของกองทรสัต ์หากกองทรสัตม์ีกาํไรเพียงพอท่ีจ่ายประโยชนต์อบ

แทนในรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าว) 

ในกรณีท่ีกองทรสัตม์ีกาํไรสะสมท่ีอา้งอิงจากกาํไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ในแต่ละปีของ

กองทรสัตต์ามท่ีระบขุา้งตน้ในรอบระยะเวลาบญัชใีด ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจจ่ายประโยชน์

ตอบแทนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตจ์ากกาํไรสะสมดงักล่าวดว้ยก็ได ้
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ในกรณีท่ีกองทรสัตย์งัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่จ่ายประโยชนต์อบ

แทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

หลกัเกณฑใ์นการจ่ายประโยชนต์อบแทนและผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิในการไดร้บั

ประโยชนต์อบแทนจากกองทรสัตเ์ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

การจา่ยประโยชนต์อบแทนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตท่ี์ไดร้บัผลกระทบจาก

สถานการณโ์ควิด 19 ซึง่มีรอบปีบญัชีสิน้สดุไม่เกินวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ให้

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์า่ยประโยชนต์อบแทนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 (เกา้สิบ) ของกาํไรสทุธิท่ี

ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้กาํไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ดงักล่าวใหป้รบัปรุงเพ่ิมเตมิ

จากรายการตามประกาศ สร. 26/2555 ได ้ดว้ยรายการผลตา่งระหว่างรายไดค้่าเช่าคา้งรบั

ในรอบปีบญัชีก่อนหนา้กบัรอบปีบญัชีปัจจบุนั 

ทัง้นี ้รายไดค้า่เช่าคา้งรบัตามวรรคหน่ึงใหร้วมถงึรายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองจากการใหเ้ช่าคา้งรบั

ดว้ย 

การขอมติและการประชมุ

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

การขอมติเพ่ืออนุมัติในเร่ืองใดๆ ในการบริหารจัดการและการดาํเนินงานของกองทรัสต์

ตามท่ีสัญญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละพระราชบัญญัติทรัสตก์าํหนดนั้น ใหก้ระทาํดว้ยวิธีการจัด

ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีประกาศ สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

การขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ผูจ้ัดการกองทรสัตอ์าจ

ดาํเนินการดว้ยวิธีการส่งหนงัสือขอมติแทนการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ีกาํหนดไว้

ในประกาศ สร. 26/2555 แต่ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการขอมติเพ่ือการจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของ

กองทรสัต ์ 

โดยการดาํเนินการขอมตดิงักล่าว ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตป์ฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

จัดส่งหนังสือขอมติของผูถื้อหน่วยทรสัตล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วันก่อนวนัปิดรบั

หนงัสือตอบกลบัจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยหนงัสือขอมติดงักล่าวตอ้งระบวุนัปิดรบัหนงัสือ

ตอบกลับไว้อย่างชัดเจน และมีรายละเอียดตามท่ีกาํหนดไว้ในข้อ 94(1) แห่งประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโดยอนโุลม  

มติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้ 

กรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือทาํรายการท่ีใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อ
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มติตามจาํนวนหน่วยทรัสตร์วมกันเกินกึ่งหน่ึงของจาํนวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของผู้ถือ

หน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิออกเสียง  

กรณีอ่ืนใดนอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ใหถื้อตามมติตามจาํนวนหน่วยทรสัตร์วมกันเกินกึ่ง

หน่ึงของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีหนังสือตอบกลับและมีสิทธิ

ออกเสียง  

ผู้จัดการกองทรัสตอ์าจดาํเนินการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสตต์ามวรรคหน่ึงดว้ยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมของผูถื้อหน่วยทรสัต ์มาตรฐานการรกัษา

ความมั่นคงปลอดภัยของการดาํเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และการปฏิบัติใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมหรือการดาํเนินการทางอิเล็กทรอนิกสด์ว้ย  

การนับองค์ประชุมตามวรรค์หน่ึงให้เป็นไปตามมาตรา 129/2 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัย ์และหลักเกณฑท่ี์กาํหนดตามประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 129/2 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยโ์ดยอนโุลม 

เหตใุนการขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีดงัต่อไปนี ้

(1) การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยห์ลักท่ีมีมูลค่าตั้งแต่รอ้ยละ 30 (สามสิบ) ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์ 

(2) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุนชาํระแลว้ของกองทรัสตท่ี์มิไดร้ะบุไวเ้ป็นการล่วงหนา้ใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

(3) การเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไปของกองทรสัต ์

(4) การทาํธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักับผูจ้ดัการกองทรสัตซ์ึ่ง

มีขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สิบลา้น) บาท หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 (สาม) ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ทัง้นี ้ขนาดของธุรกรรม

ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ

ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

(5) การเปล่ียนแปลงผลประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต ์

(6) การเปล่ียนแปลงหรือถอดถอนทรสัตี (ซึ่งจะตอ้งเป็นไปตามเหตใุนการเปล่ียนแปลงหรือ

ถอดถอนตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต)์ 

(7) การเปล่ียนแปลงหรือถอดถอนผูจ้ัดการกองทรัสต ์(ซึ่งจะตอ้งเป็นไปตามเหตุในการ

เปล่ียนแปลงหรือถอดถอนตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต)์ 

(8) การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์นเร่ืองท่ีกระทบสิทธิผู้ถือหน่วยทรัสตอ์ย่างมี

นยัสาํคญั 

(9) การเลิกกองทรสัต ์
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(10) กรณีอ่ืนใดท่ีทรสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นวา่เป็นกรณีจาํเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอ

เร่ืองใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาและมีมตใินเร่ืองดงักล่าว 

ทัง้นี ้การแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นกองทรสัต ์รวมถึงในกรณีท่ีมีการลงทนุ

ในทรัพยสิ์นใหม่ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมภายหลังการรับการแปลงสภาพ (หากมี) และการ

ดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จะดาํเนินการโดยอาศยัมติท่ีไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการแปลงสภาพ และท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์

ของกองทรสัตเ์พ่ือการแปลงสภาพ โดยจะไม่มีการขอมติจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง

กองทรสัตอี์กรอบหน่ึงภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์รียบรอ้ย 

หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

1. การประชมุสามญัประจาํปีซึง่ตอ้งจดัใหม้ีขึน้ภายใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบปี

บญัชีของกองทรสัต ์

ในกรณีท่ีการประชุมสามญัประจาํปีท่ีจดัขึน้ในปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ของผูถื้อ

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ป็นการประชมุเพ่ือรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบเท่านัน้ 

โดยไม่มีการขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจดาํเนินการดว้ยวิธีการ

อ่ืนแทนการจดัประชุมสามญัประจาํปี เพ่ือรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบอย่างนอ้ย

ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ 

(1) การจัดการกองทรัสต์ในเร่ืองท่ีสาํคัญ และแนวทางการจัดการกองทรัสต์ใน

อนาคต 

(2) ฐานะการเงินและผลการดาํเนินการของกองทรสัตใ์นรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา โดย

อย่างนอ้ยตอ้งมีงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบ

บญัชีแลว้  

(3) การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี  

ทัง้นี ้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้ีช่องทางการส่ือสารเพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถ

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมจากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด ้และในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีการ

สอบถามขอ้มลูใดๆ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัทาํสรุปประเด็นสาํคญัในลกัษณะคาํถาม

และคาํตอบเพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบดว้ยและใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์ผยแพรข่อ้มลูนี้

ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย ์

2. การประชมุวิสามญัคือ การประชมุคราวอ่ืนท่ีมิใช่การประชมุสามญัประจาํปีซึ่งจะจดัให้

มีขึน้เมื่อมีรายการหรือเหตท่ีุกาํหนดไวด้งัต่อไปนี ้
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(1) เมื่อผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งถือหน่วยทรัสตร์วมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 (สิบ) ของ

จาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เขา้ชื่อกันทาํหนงัสือขอใหผู้จ้ดัการ

กองทรสัตเ์รียกประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยระบุเหตผุลในการขอเรียกประชุมไว้

อย่างชดัเจนในหนงัสือนัน้ ทัง้นี ้เมื่อมีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ชื่อกนัทาํหนงัสือขอใหม้ี

การเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้ีการประชุมผู้

ถือหน่วยทรัสต์ภายใน  45 (ส่ี สิบห้า) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์

(2) ในกรณีเร่ืองใดท่ีทรัสตีเห็นว่าเป็นกรณีจาํเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาและมีมติในเร่ืองนัน้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัให้

มีการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายใน 1 (หน่ึง) เดือนนบัแต่ไดร้บัหนงัสือจากทรสัตี 

ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกับผู้จัดการกองทรัสตถ์ึงเหตุจาํเป็น

ดงักล่าว 

(3) ในกรณีอ่ืนใดท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าเป็นกรณีจาํเป็น หรือสมควรท่ีจะเสนอ

เร่ืองใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาและมีมติในเร่ืองนั้นเพ่ือประโยชนใ์น

การจัดการกองทรัสต์ ทั้งนี ้ ไม่ตัดสิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกับผู้จัดการ

กองทรสัตถ์ึงเหตจุาํเป็นดงักล่าว 

ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์าํเนินการตามขัน้ตอนในการเรียกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ี

กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

การเรียกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

การเรียกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์ัน้ตํ่าดงันี ้

จดัทาํหนงัสือนดัประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดย

อย่างนอ้ยตอ้งมีขอ้มลูเก่ียวกับสถานท่ี วนั เวลา วิธีการประชุม ตลอดจนระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้

ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ในเร่ืองดังกล่าว ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีมีการขอมติของผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์ใหร้วมถึงความเห็นเก่ียวกับผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตอ์าจไดร้บัจากการลง

มติในเร่ืองนัน้ๆ ดว้ย  

จดัส่งหนงัสือนดัประชมุถึงผูถื้อหน่วยทรสัตล่์วงหนา้กอ่นวนัประชมุตามระยะเวลาดงันี ้

(ก) 14 (สิบส่ี) วัน ในกรณีท่ีเป็นการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมีวาระท่ีตอ้งไดม้ติผู้ถือ

หน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนหน่วยทรสัตข์องผูถื้อหน่วยทรสัต์

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(ข) 7 (เจ็ด) วนั ในกรณีอ่ืนนอกจากกรณีท่ีระบไุวใ้นขอ้ (ก) ขา้งตน้  
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ประกาศการนดัประชมุในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถิ่นอยา่งนอ้ย 1 (หน่ึง) ฉบบั ไม่นอ้ย

กว่า 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตม์ิไดด้าํเนินการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายในระยะเวลา 

45 (ส่ีสิบหา้) วันนับแต่วนัท่ีไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา

ก่อตัง้ทรสัต ์และ/หรือ ภายในระยะเวลา 1 (หน่ึง) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากทรสัตี

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์แลว้แต่กรณี ใหท้รสัตีดาํเนินการเรียกประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยใหป้ฏิบตัิตามวิธีการเรียกประชมุท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้โดยอนโุลม และ ทรสั

ตีมีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ (ถา้มี) จากการจัดประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์แทน

ผูจ้ดัการกองทรสัตด์งักล่าวไดต้ามจรงิ  

การประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตม์าประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบหา้) คน

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผู้ถือหน่วยทรัสตท์ั้งหมด และต้องมีหน่วยทรัสตน์ับ

รวมกันไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 (หน่ึงในสาม) ของจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

จึงจะเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 (หน่ึง) 

ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนด 

หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตน์ั้นไดเ้รียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยทรัสตร์อ้งขอตามท่ี

กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์

นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยทรัสตร์อ้งขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใหส่้ง

หนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการ

ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ทั้งนี ้ให้ผู้จัดการกองทรัสตแ์ต่งตัง้บุคคลหน่ึงเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์การพิจารณาของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวาระใดท่ีประธานในท่ีประชุม    

ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีส่วนไดเ้สีย ใหป้ระธานออกจากการประชุมในวาระนั้น และใหผู้จ้ดัการ

กองทรสัตน์าํเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือใหท่ี้ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาแต่งตัง้บุคคลนัน้

ใหเ้ป็นประธานในท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวาระนัน้ๆ 

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีส่วนไดเ้สียในวาระใด ใหท้รสัตีนาํเสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือใหท่ี้

ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั้งบุคคลนั้นให้เป็นประธานในท่ีประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัตใ์นวาระนัน้ๆ ในกรณีท่ีทัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด 

ให้ท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงขึน้เป็นประธานในท่ี

ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวาระนัน้ๆ 
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อน่ึง หากการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองท่ีทรสัตีหรือผูจ้ดัการ

กองทรสัตม์ีส่วนไดเ้สีย ใหท้รสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละตวัแทนของทรสัตหีรือผูจ้ดัการ

กองทรสัตไ์ม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว (ในกรณีท่ีทรสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละ

ตวัแทนของทรสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหน่วยทรสัต)์ 

วิธีการนบัคะแนนเสียง 

ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีคะแนนเสียง 1 (หน่ึง) เสียงต่อ 1 (หน่ึง) หน่วยทรสัตท่ี์ตนถือ โดยผูถื้อ

หน่วยทรัสตท่ี์มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งไม่เป็นผู้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ี

พิจารณา 

การดาํเนินการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

การดาํเนินการประชมุ ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 

เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะมีมติใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจาํนวนผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งมาประชุม เมื่อท่ีประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัตพิ์จารณาเสรจ็แลว้ ผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งมีหน่วยทรสัตน์บัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 

ใน 3 (หน่ึงในสาม) ของจาํนวนหน่วยทรัสตท่ี์จาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัตพิ์จารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรสัตพิ์จารณาเร่ืองตามลาํดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามท่ี

กล่าวมาขา้งตน้ หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์สนอไม่เสร็จตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

แลว้แต่กรณี และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตก์าํหนดสถานท่ี 

วัน และเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และให้ผู้จัดการกองทรัสตส่์งหนังสือนัดประชุมระบุ

สถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) 

วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 3 

(สาม) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย  

เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะกําหนดไว้เ ป็นอย่างอ่ืน มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

1. ในกรณีทั่วไปใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

2. ในกรณีดังต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลักท่ีมีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 (สามสิบ) 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์



ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMCG)  

หนา้ที่ 168 

 

(2) การเพ่ิมทนุหรือการลดทนุชาํระแลว้ของกองทรสัตท่ี์มิไดร้ะบไุวเ้ป็นการล่วงหนา้ใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

(3) การเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไปของกองทรสัต ์

(4) การทําธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต ์ซึ่งมีขนาดรายการตั้งแต่ 20,000,000 (ยี่สิบลา้น) บาท หรือเกินกว่า

รอ้ยละ 3 (สาม) ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกวา่ 

ทั้งนี ้ ขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

(5) การเปล่ียนแปลงประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต ์

(6) การเปล่ียนแปลงทรสัตี หรือผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(7) การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ในเ ร่ืองท่ีกระทบสิทธิของผู้ถือ

หน่วยทรสัตอ์ย่างมีนยัสาํคญั 

(8) การเลิกกองทรสัต ์

การจาํกดัสิทธิในการรบั

ประโยชนต์อบแทน การ

จดัการกบัประโยชนต์อบ

แทน และสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนของผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์

การจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ทรสัตี หรือผูก้่อตัง้ทรสัต/์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ยู่ในบงัคบัท่ีจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารจดัสรรหน่วยทรสัต ์และ

อัตราตามท่ีกาํหนดในประกาศ ทจ . 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 

29/2555 แลว้แต่กรณี และกรณีท่ีอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัตจ์ะลงทุนจะตัง้อยู่ในประเทศ

ไทย ซึ่งมีข้อกาํหนดของกฎหมาย กฎ หรือข้อกาํหนดท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพยน์ั้น

กาํหนดสดัส่วนการลงทนุของผูล้งทุนต่างดา้วไว ้ผูก้่อตัง้ทรสัต/์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัสรร

หน่วยทรสัตแ์ก่ผูล้งทนุต่างดา้วใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือขอ้กาํหนดนัน้ดว้ย  

ในกรณีท่ีกองทรสัตล์งทุนในอสงัหาริมทรพัยห์ลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือ

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยน์ัน้มีการกาํหนดสดัส่วนการลงทนุของผูล้งทุนต่าง

ดา้วไวแ้ตกต่างกัน ผูก้่อตัง้ทรสัต/์ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะจัดสรรหน่วยทรัสตต์ามสัดส่วนท่ี

กาํหนดไวต้ ํ่าสดุของบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้กาํหนดนัน้ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือกลุ่มบคุคลเดียวกนัของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ถือหน่วยทรสัตเ์กินกว่าอตัรา

หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 

และประกาศ สช. 29/2555 แลว้แต่กรณี มีขอ้จาํกดัสิทธิในการรบัประโยชนต์อบแทน โดยผู้

ถือหน่วยทรสัต ์หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของผูถื้อหน่วยทรสัตด์งักล่าวจะไดร้บัประโยชนต์อบ

แทนเพียงเท่าท่ีเป็นไปตามสัดส่วนการถือหน่วยทรสัตใ์นส่วนท่ีอยู่ในอัตราท่ีประกาศ ทจ. 

49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แลว้แต่กรณี กาํหนด และให้

ประโยชนต์อบแทนในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือกลุ่มบคุคลเดียวกนัของผูถื้อ

หน่วยทรสัตด์ังกล่าวตกเป็นของผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายอ่ืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรสัต ์
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ทั้งนี ้เวน้แต่สาํนักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด สั่งการ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน ส่วน

ประโยชน์ตอบแทนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวนั้น ให้ตกเป็นของผู้ถือ

หน่วยทรัสตร์ายอ่ืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต ์โดยผู้จัดการกองทรัสตจ์ะพิจารณา

จดัสรรผลประโยชนด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิไดร้บัในคราวนัน้ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีขอ้จาํกัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ (1) ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์

ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ ทจ. 

49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แลว้แต่กรณี หรือในสดัส่วนอ่ืน

ใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะไดป้ระกาศกาํหนด หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไป ทัง้นี ้เฉพาะ

ในส่วนท่ีเกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และ (2) ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มี

ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีขอมติ 

สิทธิหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบของทรสัต ี

ภายใตบ้ังคับแห่งสัญญาก่อตัง้ทรัสตฉ์บับนี ้ทรัสตีมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีอาํนาจและ

ความสามารถทางกฎหมาย รวมทั้งมีสิทธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสตใ์นฐานะผู้เป็น

เจา้ของทรพัยสิ์นหรือผูม้ีสิทธิเหนือทรพัยสิ์น และทรสัตีมีสิทธิ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบใน

การจัดการกองทรสัตต์ามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขของสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์พระราชบญัญัติ 

ทรสัต ์ประกาศ สร. 26/2555 และประกาศ กร. 14/2555 

การปฏิบตัิหนา้ท่ีของทรสัตี ใหท้รสัตีงดเวน้การกระทาํการอนัเป็นการขดัแยง้กับประโยชน์

ของกองทรสัต ์ไม่ว่าการกระทาํนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องทรสัตีเองหรือประโยชนข์อง

ผู้อ่ืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทาํหน้าท่ีเป็นทรัสตี หรือเป็นธุรกรรมท่ีมี

มาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของธุรกรรมนัน้ และทรสัตีแสดงให้

เห็นไดว้่าไดจ้ดัการกองทรสัตใ์นลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อ

หน่วยทรสัตท์ราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิได้

แสดงการคดัคา้นแต่อย่างใด ทัง้นี ้การเปิดเผยขอ้มลูและการคดัคา้นดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม

ใหเ้ป็นไปตามประกาศ สร. 27/2557 และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทรสัตีมีหนา้ท่ีในการจดัการทรพัยสิ์น ดงันี ้

ทรัสตีตอ้งมอบหมายการบริหารจัดการกองทรสัตใ์ห้แก่ผู้จัดการกองทรัสตท่ี์ไดร้บัความ

เห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการจัดการทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สินหลัก 

ซึ่งทรัสตีอาจดาํเนินการดว้ยตนเองไดต้ามท่ีระบุไว้ดา้นล่างหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืน

ดาํเนินการในกรณีท่ีไม่มีผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือมีเหตท่ีุทาํใหผู้จ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้
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การจัดการทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ให้เป็นหน้าท่ีของผู้จัดการ

กองทรสัต ์เวน้แต่ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินการได ้ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้

ในกรณีท่ีทรสัตีมีการดาํเนินการเอง ตอ้งจดัใหม้ีมาตรการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

- มีการแบ่งแยกหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีจัดการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนดังกล่าวออกจาก

หน่วยงานซึ่งทาํหนา้ท่ีท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือความขดัแยง้

ในการปฏิบตัิหนา้ท่ี 

- มีมาตรการป้องกันการล่วงรูข้อ้มูลภายใน โดยตอ้งแยกหน่วยงานและบุคลากรท่ีทาํ

หน้าท่ีจัดการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนดังกล่าวออกจากหน่วยงานและบุคลากรอ่ืนท่ีมี

โอกาสใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูดงักล่าว 

ในกรณีท่ีมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูร้บัดาํเนินการ ตอ้งปฏิบตัิให้

เป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยการให้

บุคคลอ่ืนเป็นผูร้บัดาํเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ

ใหบ้คุคลอ่ืนเป็นผูร้บัดาํเนินการในงานท่ีเก่ียวกบัการลงทนุของกองทนุโดยอนโุลม 

ทรสัตีไม่ตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือบุคคล 

ใดๆ จากการปฏิบตัิหนา้ท่ีของทรสัตี หากทรสัตีไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและ

ระมดัระวงัเยี่ยงผูม้ีวิชาชีพ รวมทัง้ดว้ยความชาํนาญ โดยปฏิบตัิต่อผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่าง

เป็นธรรมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต ์และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์

ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์และขอ้ผูกพนัท่ีไดใ้หไ้วเ้พ่ิมเติมแก่  

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์(ถา้มี) 

ในการนี ้แมท้รสัตีไม่ตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัต์

ตามวรรคก่อน ใหท้รสัตียังมีหนา้ท่ีดาํเนินการเรียกรอ้งต่อผูท่ี้ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

กองทรสัต ์หรือผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพ่ือใหก้องทรสัต ์หรือผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดร้บัชดเชยความ

เสียหายตามความเป็นจรงิ 

ทรสัตีไม่ตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือบุคคล

ใดๆ จากการกระทาํ หรือการงดเวน้กระทาํการใดๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หากว่าทรสัตีได้

ปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริต และได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการกํากับดูแลและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ท่ีของผูจ้ัดการกองทรสัตเ์พ่ือใหเ้ป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต ์

และพระราชบญัญัติทรสัต ์ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
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ในกรณีเช่นว่า ใหก้องทรสัตโ์ดยทรสัตีมีสิทธิเรียกรอ้งโดยตรงต่อผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พ่ือให้

ผู้จัดการกองทรัสต์ชดเชยเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้ให้แก่กองทรัสต์ หรือผู้ถือ

หน่วยทรสัตต์ามความเป็นจรงิ 

ในกรณีท่ีไม่มีผูจ้ัดการกองทรัสต ์หรือมีเหตุท่ีทาํให้ผู้จัดการกองทรัสตไ์ม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ ให้ทรัสตีเข้าจัดการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการ

กองทรสัตร์ายใหม่ ทั้งนี ้ภายใตห้ลักเกณฑต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ กร. 14/2555 โดย

ใหท้รสัตีมีหนา้ท่ีจัดการกองทรสัตต์ามความจาํเป็นเพ่ือป้องกัน ยับยั้ง หรือจาํกัดมิใหเ้กิด

ความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และ

ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละพระราชบญัญัติทรสัต ์

ในกรณีท่ีทรสัตีประสงคจ์ะถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ทรสัตีและกลุ่มบุคคลเดียวกันกบั 

ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสตร์วมกันไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 (ห้าสิบ) ของจํานวนหน่วยทรัสตท่ี์

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรสัต ์หรือในสัดส่วนอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนดหรือจะแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไป 

การจาํกดัความรบัผิด

ของทรสัตีและการชดใช้

ความเสียหายใหแ้ก่ทรสัต ี

ภายใตบ้ังคับแห่งสัญญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละพระราชบัญญัติทรสัต ์ความรบัผิดต่อบุคคลใด

ตามสญัญาซึง่ทรสัตีไดก้ระทาํในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์รวมถึงความรบัผิดต่อบคุคลใด

อนัเกิดจาก หรือท่ีเก่ียวกับทรพัยสิ์นใดๆ ของกองทรสัตใ์หม้ีจาํนวนจาํกดั โดยทรสัตีจะตอ้ง

รบัผิดต่อบุคคลภายนอกดงักล่าวไม่เกินจาํนวนเงินชดใชค้่าเสียหายท่ีทรสัตีจะไดร้บัตามท่ี

กํา ห น ด ไว้ในสัญ ญาก่อ ตั้งท รัสต์  ทั้ ง นี ้  ใ น ก ร ณี ท่ี ท รัสตี ไม่ ป ฏิบัติหน้า ท่ีตาม ท่ี

พระราชบัญญัติทรสัตก์าํหนดไว ้โดยเจตนา โดยไม่สุจริต หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่าง

รา้ยแรง กรณีเช่นว่านี ้ทรสัตีจะมีขอ้ยกเวน้ความรบัผิดมิได ้

การแตง่ตัง้ เงื่อนไข และ

วิธีการเปล่ียนแปลงและ

ค่าตอบแทนของ 

ทรสัตี 

การแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศัยมติของผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ีกาํหนดใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัตว์่าดว้ยเร่ืองมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

เหตใุนการเปล่ียนแปลงทรสัตีมีดงัต่อไปนี ้

(1) ทรสัตีลาออกจากการเป็นทรสัตีของกองทรสัต ์

(2) ทรสัตีถกูพิทกัษ์ทรพัย ์หรือสิน้สภาพนิติบคุคล 

(3) ทรสัตีเลิกกิจการและเขา้สู่กระบวนการชาํระบญัช ี

(4) ทรัสตีหยุดประกอบกิจการไม่ว่าโดยสมัครใจหรือตามคาํสั่งของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งใหพ้กัการประกอบธุรกิจเป็นทรสัตีเป็นการชั่วคราว หรือสั่งเพิกถอนการ

อนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรสัตี 

(5) ผูถื้อหน่วยทรสัตม์มีติใหเ้ปล่ียนแปลงหรือถอดถอนทรสัตี  

(6) ทรสัตีไม่สามารถดาํรงเงินกองทนุตามประกาศ กข. 9/2552 
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การเปล่ียนแปลงทรสัตีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ม่ไดม้ีผลกระทบต่อการมีผล

บงัคบัใชข้องสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละไม่มีผลกระทบต่อสถานะของกองทรสัต ์และไม่ไดท้าํ

ใหส้ัญญาก่อตัง้ทรสัตต์อ้งเลิกไป ทั้งนี ้เมื่อทรสัตีรายใหม่เขา้ทาํหนา้ท่ีแทนทรสัตีรายเดิม

และมสิีทธิโดยสมบรูณเ์หนือกองทรสัตต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญากอ่ตัง้ทรสัต ์ทรสัตีรายใหม่

ตอ้งผูกพันตามสิทธิและหนา้ท่ีของคู่สัญญาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัตท์ุกประการ 

ทั้งนี ้ทรสัตีรายใหม่มิไดร้บัมาซึ่งความรบัผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทาํ

ของทรสัตีรายเดิม 

ค่าตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมของทรสัตีใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ความเป็นอิสระของ 

ทรสัตีและความขดัแยง้

ทางผลประโยชนข์องทรสั

ตี 

ทรสัตีตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นทรสัตีของกองทรสัตอ์ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ รวมทัง้

ไม่กระทาํการใดท่ีเป็นการขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องกองทรสัต ์

หากทรัสตีมีความเก่ียวข้องกับผูจ้ัดการกองทรัสตใ์นลักษณะตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา

ก่อตัง้ทรสัต ์หรือ เป็นหรือมีความเก่ียวขอ้งกับผูท่ี้จะจาํหน่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิใน

อสงัหาริมทรพัยแ์ก่กองทรสัตใ์นลกัษณะท่ีทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กับอสังหาริมทรพัยห์รือการจัดหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพยไ์ดอ้ย่างอิสระ ใหถื้อ

ว่าทรสัตีขาดความเป็นอิสระและจะรบัเป็นทรสัตีของกองทรสัตม์ิได ้

ทรสัตีจะกระทาํการใดท่ีเป็นการขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทรสัต ์หรืออาจทาํใหท้รสัตีขาด

ความเป็นอิสระมิได ้เวน้แต่เป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

1. เป็นธุรกรรมท่ีมีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรม

ดงักล่าว 

2. ในกรณีท่ีเป็นการทาํธุรกรรมท่ีเป็นการขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทรสัต ์ตอ้งมีการ

เปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยบุคคล

ดงักล่าวไม่คดัคา้นหรือคดัคา้นในจาํนวนท่ีนอ้ยกว่าหลกัเกณฑต์ามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

และประกาศ สร. 27/2557 

ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์กิดขึน้ ทรสัตีตอ้งดาํเนินการใหม้ั่นใจไดว้่าผูถื้อ

หน่วยทรสัตไ์ดร้บัการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม โดยการป้องกันความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนร์ะหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตีใหร้วมถึงการดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

1. ทรสัตีตอ้งไม่มีผลประโยชนอ่ื์นท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของกองทรสัต ์และ

หากมีกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ตอ้งสามารถแสดงไดว้่ามี

กลไกท่ีจะทาํใหเ้ชื่อมั่นไดว้่า การบริหารจัดการกองทรสัตจ์ะเป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดี

ท่ีสดุของกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 
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2. กองทรสัตจ์ะไม่เขา้ทาํรายการใดท่ีอาจส่งผลใหท้รสัตีไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็น

อิสระ เช่น การซือ้อสงัหาริมทรพัยจ์ากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตีซึ่งอาจทาํใหท้รสัตี

ไม่สามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกับการตรวจสอบและสอบทาน (การทาํ Due Diligence) 

ของผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างเป็นอิสระ เป็นตน้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละ

หนา้ท่ีของผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

ผู้จัดการกองทรสัตต์อ้งปฏิบัติหน้าท่ีโดยใชค้วามรูค้วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ดว้ยความรบัผิดชอบ ดว้ยความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุริต โดยตอ้งปฏิบตัิต่อผูถื้อ

หน่วยทรสัตอ์ย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม รวมทัง้ตอ้ง

ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สัญญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บับนี ้วัตถุประสงคใ์นการ

จัดตั้งกองทรัสต ์และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต ์ตลอดจนข้อผูกพันท่ีได้ให้ไว้เพ่ิมเติมใน

เอกสารท่ีเปิดเผยแก่ผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยทรสัต ์(ถา้มี) 

ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีดาํรงเงินกองทุนและจัดส่งรายงานการดาํรงเงินกองทุนใหแ้ก่ 

ทรสัตีและสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศ สช. 29/2555 

ในกรณีท่ีผูก้อ่ตัง้ทรสัต/์ผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ผูก้่อตัง้ 

ทรสัต/์ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละกลุ่มบคุคลเดียวกนักบัผูก้่อตัง้ทรสัต/์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะถือ

หน่วยทรสัตร์วมกันไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 (หา้สิบ) ของจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของกองทรสัต ์หรือในสัดส่วนอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด

หรือจะแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไป 

ความรบัผิดของผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

ในกรณีท่ีผู้จัดการกองทรัสตบ์ริหารจัดการกองทรัสตไ์ม่เป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญา

ก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ ผู้จัดการ

กองทรัสต์ต้องรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต ์และต้องรับผิดอย่างไม่มี

ขอ้จาํกัดความรบัผิดในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ปฏิบตัิหนา้ท่ี ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ี

อาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกับการดูแลจดัการกองทรสัต ์ซึ่งรวมถึง

การลงทนุในทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งรบัผิดชอบในค่าปรบัหรือ

ค่าเสียหายใดๆ ท่ีเกิดแก่ตนเองอนัเน่ืองมาจากการท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตก์ระทาํผิดหนา้ท่ีของ

ตนตามนยัมาตรา 33/1 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะนาํ

ทรพัยสิ์นของกองทรสัตม์าชาํระคา่ปรบัหรือชดใชค้า่เสียหายดงักล่าวไม่ได ้

ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งรบัผิดชอบในค่าปรบัหรือ

ค่าเสียหายใดๆ ท่ีเกิดแก่กองทรสัตอ์นัเน่ืองมาจากการท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตก์ระทาํผิดหนา้ท่ี
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ของตนไม่วา่ดว้ยประการใดๆ โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะนาํทรพัยสิ์นของกองทรสัตม์าชาํระ

ค่าปรบัหรือชดใชค้่าเสียหายดงักล่าวไม่ได ้ 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อความ

เสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือบคุคลใดๆ จากการปฏิบตัิหนา้ท่ีของ

ผู้จัดการกองทรัสต ์หากผู้จัดการกองทรสัตไ์ดป้ฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและ

ระมัดระวังเยี่ยงผูม้ีวิชาชีพ รวมทั้งดว้ยความชาํนาญโดยปฏิบัติต่อผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่าง

เป็นธรรมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต ์และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 

ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้ผกูพนัท่ีไดใ้หไ้วเ้พ่ิมเติมแก่ผูล้งทนุ (ถา้มี) 

ในการนี ้แมผู้จ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แกก่องทรสัตห์รือผูถื้อ

หน่วยทรัสต์ตามวรรคหน่ึง ผู้จัดการกองทรัสต์ยังมีหน้าท่ีดําเนินการเรียกร้องต่อผู้ท่ี

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต ์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต ์เพ่ือให้กองทรัสต ์หรือผู้ถือ

หน่วยทรสัตไ์ดร้บัชดเชยความเสียหายตามความเป็นจรงิ 

ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของทรสัตี ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่

กองทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือบุคคลใดๆ จากการกระทาํ หรือการงดเวน้กระทาํการ

ใดๆ ของทรสัตี หากว่าผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีโดยสจุรติ และเป็นไปตามสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์และพระราชบญัญัติทรสัตต์ลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

ในกรณีเช่นว่า ให้ผู้ถือหน่วยทรัสตม์ีสิทธิเรียกรอ้งโดยตรงต่อทรัสตีเพ่ือให้ทรัสตีชดเชย

เยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้ใหแ้ก่กองทรสัต ์หรือผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามความเป็นจรงิ 

การเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

เหตใุนการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีดงัต่อไปนี ้

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตล์าออกตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ 

ทรสัต ์

2. ผูจ้ดัการกองทรสัตถ์กูถอดถอนจากการทาํหนา้ท่ีเมื่อปรากฏเหตตุามท่ีระบุไวใ้นสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์

3. สาํนักงาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ัดการกองทรสัตห์รือสั่งพกั

การปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นเวลาเกินกว่า 90 (เกา้สิบ) วนั ตามประกาศ 

สช .29/2555 

4. ผูจ้ดัการกองทรสัตสิ์น้สภาพนิติบคุคลหรือชาํระบญัชี หรือถกูพิทกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็น

คาํสั่งพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดหรือไม่ก็ตาม 

5. ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถดาํรงเงนิกองทนุตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ สช. 29/2555  
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ใหท้รสัตีขอมติผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ภายใน 60 (หกสิบ) 

วนันบัแต่วนัท่ีปรากฏเหตุตามท่ีกาํหนด และแต่งตัง้บุคคลท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติเห็นชอบ

ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัมติ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ 

ทรสัต ์

ใหผู้จ้ัดการกองทรสัตร์ายเดิมมีหนา้ท่ีดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือใหท้รสัตี หรือผูจ้ัดการ

กองทรสัตร์ายใหม่ แลว้แต่กรณี สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อไปได ้ซึ่งการดาํเนินการดงักล่าว

รวมถึงการลงลายมือชื่อในหนงัสือเพ่ือรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหท้รสั

ตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ดว้ย  

ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนข์องผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

การปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ี

ใชค้วามรอบคอบและระมดัระวงัในการดาํเนินการเพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนร์ะหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดย 

ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งไม่มีผลประโยชนอ่ื์นท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของ

กองทรสัต ์และหากมีกรณีท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ้งสามารถแสดง

ไดว้่ามมีาตรการหรือกลไกท่ีสามารถรองรบัใหก้ารจดัการกองทรสัตด์าํเนินไปในลกัษณะท่ี

เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรสัต ์และเป็นไปตามประกาศ สช. 29/2555 และ

ประกาศ กร. 14/2555  

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีการจดัการกองทรสัตอ่ื์นอยูด่ว้ย ทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต์

ท่ีขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรสัต ์ตอ้งไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต์

อ่ืนนัน้  

ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีจะเรียกเก็บจากทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ดต้อ้งเป็นค่าใชจ้่ายท่ี

จาํเป็นและสมควรท่ีไดก้าํหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนและแบบแสดงรายการขอ้มลู ซึง่เก่ียวขอ้ง

กบัการบรหิารจดัการกองทรสัตโ์ดยตรง โดยจะเรียกเก็บจากกองทรสัตไ์ดไ้ม่เกินอตัราท่ี

กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ไดแ้ก ่

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชยก์าํหนด (ถา้มี) 

2. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามอัตราท่ีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์

กาํหนด 

3. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรสัต ์หรือใบหน่วยทรสัต ์ใหเ้ป็นไป

ตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยทรสัตก์าํหนด 
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4. ค่าธรรมเนียมในการจดแจง้การจาํนาํหน่วยทรสัตก์บันายทะเบียนหน่วยทรสัตใ์หเ้ป็นไป

ตามอตัราท่ีทรสัตี และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยทรสัตก์าํหนด 

5. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตข์อใหผู้จ้ดัการกองทรสัตห์รือนายทะเบียนหน่วยทรสัต์

ดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ใหเ้ป็นไปตามท่ี

จ่ายจรงิ 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญา 1. การแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสตต์อ้งไม่ขัดหรือแยง้กับเจตนารมณใ์นการก่อตั้ง

กองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ 

ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

2. การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตัง้ทรสัตใ์นเร่ืองท่ีกระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัตต์อ้ง

ไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์เวน้แต่เป็นการแกไ้ข

เพ่ิมเติมตามคาํสั่งของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง พระราชบญัญัติทรสัต ์

3. การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นประเด็นท่ีไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสต ์

หรือการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเห็นโดยชดัแจง้ คู่สัญญาสามารถทาํความตกลงเห็นชอบ

รว่มกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์

4. การแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตัง้ทรสัตก์รณีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย 

หรือระเบียบหรือคาํสั่ง คู่สัญญาจะตอ้งเข้าทาํความตกลงเพ่ือแก้ไข เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ดเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั 

คาํสั่งท่ีเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าวโดยไม่ตอ้งขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์

5. หากมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นกรณีอ่ืนใดอนัจะเป็นคุณต่อ

กองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตม์ากกว่าขอ้ตกลงและเงื่อนไขเดิม ไม่กระทบสิทธิของผู้

ถือหน่วยทรสัตอ์ย่างมีนยัสาํคญั และทรสัตีไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นเร่ืองท่ี

ขอแกไ้ขนัน้ ใหท้รสัตีมีอาํนาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ด้

ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จําต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต ์อย่างไรก็ดี การแก้ไข 

เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมสัญญาท่ีเป็นการแก้ไขในสาระสาํคัญของสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์

จะตอ้งไม่เพ่ิมภาระใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือทาํใหสิ้ทธิเรียกรอ้งใดๆ ของผูจ้ดัการ

กองทรสัตท่ี์มีอยู่แต่เดิมเสียไป เวน้แต่การแกไ้ขในสาระสาํคญัดงักล่าว จะไดร้บัความ

ยินยอมจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์

6. กรณีการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์หากเป็นไปตามนโยบาย

การลงทุน ประเภททรพัยสิ์น หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซึ่งทรพัยสิ์นหลกั รวมถงึการดาํเนินการในการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับผูจ้ดัการ

กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต ์(ถ้ามี) ตามท่ีกําหนดใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ใหคู้่สญัญามีอาํนาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมรายละเอียด

ทรัพยสิ์นหลักของกองทรัสตใ์นสัญญาก่อตั้งทรัสต์ไดโ้ดยไม่จาํตอ้งขอมติจากผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์โดยการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมสัญญาดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคับท่ีเก่ียวขอ้งไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัต์



ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท 
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ในทางท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์สียประโยชนท์ัง้นี ้การแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมดงักล่าว

จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตี 

การเลิกกองทรสัต ์ ทรสัตีจะเลิกกองทรสัต ์เมื่อปรากฏเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้

1. เมื่อจาํนวนผูถื้อหน่วยทรสัตล์ดลงเหลือนอ้ยกว่า 35 (สามสิบหา้) ราย 

2. เมื่อมีการจาํหน่ายทรพัยสิ์นหลกั และผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินการเพ่ือให้

กองทรสัตล์งทนุในอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นมลูค่ารวมกนัไม่นอ้ยกว่า 500,000,000 (หา้รอ้ย

ล้าน) บาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรสัต ์ภายใน 1 (หน่ึง) ปีนบัแต่วนัท่ีจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าว 

3. กรณีท่ีมีเหตตุอ้งเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์แต่ทรสัตีไม่สามารถหาผูท่ี้มีคณุสมบตัิ

เหมาะสมในการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด นับแต่วันท่ีการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้จัดการกองทรัสตร์ายเดิมสิน้สุด 

และทรสัตีไดใ้ชค้วามพยายามอย่างดีท่ีสดุในการขอมติของผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือแต่งตัง้

ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่แลว้แต่ยงัไม่สามารถแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ได ้

ในกรณีดงักล่าวนี ้ใหท้รสัตีขอมตจิากผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการเลิกกองทรสัต ์

4. เมื่อมีเหตตุอ้งเปล่ียนแปลงทรสัตีแต่มิอาจแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่เพราะมีเหตุอนัมิอาจ

หลีกเล่ียงได ้และผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้อ้งขอต่อศาลใหม้ีการแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่แลว้ แต่

มิอาจแต่งตัง้ได ้

5. เมื่อท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติใหเ้ลิกกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์

6. กรณีท่ีมีการควบรวมกองทรสัตก์ับกองทรสัตอ่ื์น และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหม้ี

การเลิกกองทรสัต ์

7. เหตอ่ืุนตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
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