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ประเภททรัพยส์ิน 
(ตามมูลค่าประเมิน)

อายุสัญญาเช่าคงเหลือเฉลี่ยถว่งน ้าหนัก 
(WALE) = 1.64 ปี

รายละเอียดการครบก าหนดช าระ
ของเงนิกู้ยมื

สัดส่วนการลงทุน โครงสร้างเงนิทุนของกองทรัสต์

สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 4,990.67 ก าไรสะสม (ลา้นบาท) 229.25

หนีส้นิรวม (ลา้นบาท) 1,141.39 สดัสว่นการกูย้ืม 18.43%

สว่นทนุ (ลา้นบาท) 3,849.28 (% ของ Total Asset)

59%
41%

TT 1 TT2

ชื่อกองทรัสต ์(ไทย) ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ
ชื่อกองทรัสต ์(อังกฤษ) Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อยอ่กองทรัสต์ B-WORK
ผู้จัดการกองทรัสต์ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บรษัิท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั 
ทรัสตี บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั

วันจัดตั้งกองทรัสต์ 6 กมุภาพนัธ ์2561
อายุกองทรัสต์ กองทรสัตไ์มก่ าหนดอายุ
ประเภทกองทรัสต์ ไมร่บัไถ่ถอนหนว่ยทรสัต์
ระยะเวลาการเช่า สทิธิการเช่าในท่ีดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และโครงการทรู ทาวเวอร ์2

ระยะเวลา 30 ปี (สิน้สดุวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2591)

สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563

Market Cap 4,130.56 ลา้นบาท ราคาปิด (บาท) 11.20

จ านวนหนว่ย 368,800,000 หนว่ย ทนุจดทะเบียน 3,620.03 ลา้นบาท

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (NAV) 3,849.28 ลา้นบาท NAV (ตอ่หนว่ย) 10.4373

PAR (บาทตอ่หนว่ย) 9.8157 วนัท่ีไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ 7 กมุภาพนัธ ์2561

Price/NAV 1.07 อายสุญัญาคงเหลอืเฉลีย่ 27.1 ปี

ทรัพยส์ินหลักทีล่งทุน
ราคาประเมินด้วย   
วธืีพจิารณารายได้

ผู้ประเมิน

อาคาร ทรูทาวเวอร ์1 2,839.10  ลา้นบาท บรษิัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์
คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดัอาคาร ทรูทาวเวอร ์2 1,750.20 ลา้นบาท

โครงสร้างรายได้ ราคาประเมินทรัพยส์ิน

100% 
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40% 38% 22% 0%

2564 2565 2566 2567

50.6 50.6 50.6 50.6 50.6 50.6

616.4

2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571

หมายเหต ุ: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิสามารถศึกษาเพิ่มเตมิไดท่ี้
www.bworkreit.com/th/investor-relations/publication-download/appraisal-reports
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ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563

นโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทน

ผู้ถอืหน่วยรายใหญ่

รายชื่อ จ านวนหน่วย สัดส่วน %

1. บรษัิท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั 56,000,000 15.18

2. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 37,405,500 10.14

3. ส านกังานประกนัสงัคม 32,585,000 8.84

4. บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 28,000,000 7.59

5. ธนาคาร ออมสนิ 26,208,200 7.11

Foreign Limit 49% Current Foreign Holding 0.26%

ประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์

สัดส่วนผู้เช่าแยกตามประเภทธุรกิจ (ร้อยละของพืน้ที่เช่าทั้งหมด)

- จ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปี
บญัชีนัน้
- จ่ายไมน่อ้ยกวา่ปีละ 2 ครัง้

รายการ 2561 2562 2563 ตั้งแต่จัดตัง้

เงินปันผล (บาทตอ่หนว่ย) 0.4834 0.7558 0.7709 2.0101

เงินลดทนุ (บาทตอ่หนว่ย) 0.1843 - - 0.1843

รวม (บาทต่อหน่วย) 0.6677 0.7558 0.7709 2.1944

สมมติฐานส าคัญในการค านวณ IRR ณ ราคาที่เข้าลงทุน 10 บาท/หนว่ย

- กระแสเงินสดค านวณจากรายงานประเมินเมื่อวนัท่ี 1/7/2563

- คา่ใชจ้่ายระดบักองทรสัตต์ามสญัญา (% ตอ่รายไดร้วม) 19.49%

- สดัสว่นการกูย้ืม * 18.43%

- สมมติฐานอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ** MLR-1%

Expected IRR  = 
8.979%

*เปรียบเทียบกบัสนิทรพัยส์ทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 , ** อตัราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์
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31% 32% 36% 1%

ไตรมาส 4 ปี 
2563

2564 2565 2566

สัดส่วนสัญญาเช่าที่จะหมดสัญญา อัตราการต่อสัญญาของผู้เช่า

ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563

ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ อัตราการเช่าเฉลี่ย / ค่าเช่าเฉลี่ย

อตัราการตอ่
สญัญาเช่า 100%

สัดส่วนสัญญาเช่าที่จะหมดสัญญา 
ในไตรมาส 4 ปี 2563

สัดส่วนสัญญาเช่าที่จะหมดสัญญา 
ภายหลังต่อสัญญาเช่า

608 625 644
ค่าเช่าเฉลี่ย (บาท / ตร.ม.) รายได้ค่าเช่าเฉลี่ยต่อพืน้ทีเ่ช่าท้ังหมด  (บาท / ตร.ม.) อัตราการเช่าเฉลี่ย (%)

608 627 646 608 625 644
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โครงการทรู ทาวเวอร ์1 โครงการทรู ทาวเวอร ์2

506 

580 576 

2561* 2562 2563

รายได้รวม

*กองทรสัตจ์ดัตัง้เม่ือวนัที่ 6 กมุภาพนัธ ์2561 ดงันัน้ผลประกอบการของปี 2561 ค านวณจากการปรบัตวัเลขใหเ้ต็มปี (Annualize) 

CAGR* = 1.24% 

309 

355 354 

2561* 2562 2563

ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงนิ ภาษีเงนิได้ 
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 

ล้านบาท ล้านบาท
CAGR* = 1.56% 

สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์
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ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563

ตัวเลขทางการเงนิทีส่ าคัญ (ล้านบาท) 2563 2562 2561

รายไดค้า่เช่าและคา่บรกิาร 563.30 566.74 496.04

รายไดอ้ื่น 10.25 9.48 7.81

ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสือ่ม
ราคาและตดัจ าหนา่ย (EBITDA) 353.63 354.74 309.01

การเพิ่มขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 434.01 271.38 194.67

อตัราก าไรตอ่หนว่ย (EPU) 0.85 0.83 0.74 

ผลประโยชนต์อบแทนตอ่หนว่ย (DPU) 0.7709 0.7558 0.4834

สว่นของลดทนุ (บาท) 0 0 0.1843

หนีส้นิรวม/สนิทรพัยร์วม (เทา่) 0.23 0.24 0.24

ดอกเบีย้ (%) 4.49% 5.11% 4.25%

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 451.14 268.72 (4,268,74)

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (329.99) (317.23) 4,403.66

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี/งวด 207.57 86.41 134.92

สนิทรพัยส์ทุธิ 3,849.28 3,701.20 3,702.81

ราคา/สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ย (เทา่) 1.07 1.21 1.07

ผลประโยชนต์อบแทน (%) ราคาปิด ณ สิน้ปีบญัชี 6.88% 6.25% 4.52%

มลูคา่ตลาด 4,130.56 4,462.48 3,946.16 

ราคาปิด ณ สิน้ปีบญัชี (บาท) 11.2 12.1 10.7

การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสตถ์งึการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทรัสต์

ในปี 2563 กองทรสัตม์ีรายไดร้วมเทา่กบั 575.64 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.7 จากปีกอ่น เนือ่งจาก รายไดค้า่
สาธารณปูโภค และรายไดค้า่ที่จอดรถลดลง อนัเนื่องมาจากนโยบาย Work from Home โดยกองทรสัตม์ีรายไดห้ลกัจากคา่
เช่าและคา่บรกิาร 563.30 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 97.86 ของรายไดร้วม และมีคา่ใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 263.81 ลา้นบาท
ซึง่มีองคป์ระกอบหลกัมาจากตน้ทนุการเช่าและบรกิาร รอ้ยละ 56.28 ของคา่ใชจ้่ายทัง้หมด และมีการเพิ่มขึน้ในสนิทรพัย์
สทุธิจากการด าเนินงาน 434.01 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 59.93 จากปีก่อน เนือ่งจากกองทรสัตม์ีก าไรจากการลงทนุสทุธิ
จ านวน 311.82 ลา้นบาท และ รายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 122.18 ลา้นบาท

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด - ไมม่ีเง่ือนไข -

สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์
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สรุปข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการกู้ยมืเงนิ

ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563

ธนาคารผู้ให้เงนิกู้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
ผู้ขอสินเชื่อ ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 
วัตถุประสงคใ์นการกู้ยมืเงนิ เพื่อใชล้งทนุในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์
วงเงนิกู้ ประเภทวงเงินกูร้ะยะยาว 920,000,000 บาท

ประเภทของอัตราดอกเบีย้ เป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวั
อัตราดอกเบีย้ ไมเ่กินอตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี

โดย “อัตราดอกเบีย้ MLR” หมายถึง อัตราดอกเบี ้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี 
ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลาของธนาคารผูใ้หเ้งินกู ้(MLR)

การช าระดอกเบีย้ ช าระราย 6 เดือน ในวนัสดุทา้ยของเดือน
ระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงนิต้น เริม่ช าระเงินตน้งวดแรกในวนัสดุทา้ยของเดือนที่ 48 นบัจากเดือนที่เบิกเงินกู้
ระยะเวลาช าระคืนเงนิกู้ ช าระเงินใหแ้ก่ธนาคารเป็นงวด จ านวน 13 งวด โดยเริม่ช าระเงินตน้งวดแรกใน

วันสุดท้ายของเดือนที่ 48 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้ และงวดต่อไปเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาทกุๆ 6 เดือน

ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) อัตราที่เรียกเก็บจริง % ของก าไรสุทธิ

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ 13,298,111 4.26%

คา่ธรรมเนียมทรสัตี 8,627,017 2.77%

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1,196,782 0.38%

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 46,562,495 14.93%

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 1,556,800 0.50%

คา่ธรรมเนียมที่ปรกึษาทางการเงิน ไมม่ีเรยีกเก็บ -

คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรสัต์ ไมม่ีเรยีกเก็บ -

คา่ใชจ้่ายในการดแูลและรกัษาสภาพอสงัหารมิทรพัย์ 147,672,601 47.36%

คา่เบีย้ประกนัภยั 796,835 0.26%

ภาษีที่เก่ียวขอ้ง ไมม่ีเรยีกเก็บ -

คา่ใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิการขาย ไมม่ีเรยีกเก็บ -

คา่ใชจ้่ายอื่นใดที่มีมลูคา่มากกวา่ 0.01% ของ NAV ไมม่ีเรยีกเก็บ -

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ 2,825,800 0.91%

รวมคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 222,536,441 71.37%

สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์
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สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ

ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563

ข้อมูลเบือ้งต้น

1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์
ความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจของกองทรสัตเ์ก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการของทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตล์งทนุทัง้ดา้น

รายรับ รายจ่าย และความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ซึ่งเก่ียวข้องกับหลายองค์ประกอบ เช่น ผู้เช่า ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์ ผูใ้หบ้ริการ รวมถึงขัน้ตอน นโยบายและกระบวนการการบริหารงาน โดยความเสี่ยงประเภทนีจ้ ะส่งผล
กระทบตอ่ผลส าเรจ็ในการลงทนุของกองทรสัต ์

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยส์ินทีก่องทรัสตล์งทุน
การใชป้ระโยชนข์องทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุนัน้เผชิญกบัความเสี่ยงจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเสี่ยงจาก

การถูกเวนคืนที่ดิน ความเสี่ยงจากกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอ้ม ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติ และความเสี่ ยงจากปัจจัย
ภายใน เช่น ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระคา่เช่าของผูเ้ช่ารายยอ่ย ความเสีย่งเก่ียวกบัความไมเ่พียงพอของที่จอด
รถยนต ์เป็นตน้

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์ดยกองทรัสต์
ความเสีย่งเก่ียวกบัการลงทนุนีเ้ก่ียวขอ้งกบัความเสี่ยงตัง้แต่กระบวนการการตรวจสอบขอ้มลูของอสงัหาริมทรพัย์

ก่อนการลงทุน ในขณะที่หลังจากเข้าลงทุนแล้วมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ก็จะเผชิญกับความเสี่ยงจากมู ลค่าของ
อสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทรสัตล์งทุนตามการประเมินค่าโดยบริษัทประเมินค่าทรพัยส์ินนัน้ไม่ไดเ้ป็นเค รื่องมือแสดงมูลค่าที่
แทจ้ริงของอสงัหาริมทรพัย ์และไม่สามารถรบัประกนัไดว้่ามลูค่าของอสงัหาริมทรพัยน์ัน้จะเป็นไปตามที่ ประเมิน ไม่ว่าใน
ปัจจบุนัหรอือนาคต 

4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตโ์ดยผู้ลงทุน
ความเสีย่งเก่ียวกบัการลงทนุในหน่วยทรสัตอ์าจจะสง่ผลกระทบต่อผลตอบแทนและมลูค่าหน่วยลงทนุ เช่น ความ

เสี่ยงเก่ียวกับราคาของหน่วยทรสัตซ์ึ่งอาจลดลงหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละสภาพคล่องที่จ  ากัด ในตลาดรอง
ส าหรบัการซือ้ขายหนว่ยทรสัต ์ความเสีย่งเก่ียวกบัผลการด าเนินงานจรงิซึง่อาจมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัจากงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ที่คาดคะเนตามสมมติฐานไมว่า่โดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิาย เป็นตน้

ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

ที่อยู่
175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-674-6488

URL http://www.bworkreit.com/

ทรัสตี บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอรช์ัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-686-6100

URL www.ktam.co.th

สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์
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ส่วนที่ 1 สรุปขอ้มลูส ำคญัของกองทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

ส่วนที่ 1 หนำ้ 2 
 

1. สาระส าคัญของกองทรัสต ์

 

 ชื่อกองทรัสต ์(ภาษาไทย)  ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

 ชื่อกองทรัสต ์(ภาษาอังกฤษ) Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust 

 ชื่อย่อกองทรัสต ์ B-WORK 

 ผู้จัดการกองทรัสต ์ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั (“บลจ.บวัหลวง”) 

 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ บรษิัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ำกดั (“ทรู พรอพเพอรต์ีส”์) 

 ทรัสตี  บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (“บลจ.กรุงไทย”) 

 อายุกองทรัสต ์  กองทรสัตไ์ม่ก ำหนดอำย ุ

 ประเภทกองทรัสต ์ ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

 ระยะเวลาการเช่า สิทธิกำรเช่ำในที่ดินและอำคำรของโครงกำรทรู ทำวเวอร ์1 และโครงกำร 

ทรู ทำวเวอร ์2 ระยะเวลำ 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำเป็นตน้ไป 

โดยสิทธิกำรเช่ำจะสิน้สดุในวนัท่ี 7 กมุภำพนัธ ์2591 

 ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

 
3,620,030,160 บำท  

 ทรัพยส์ินทีเ่ข้าลงทุน  

อสังหาริมทรัพย ์ ลักษณะ 

การลงทนุ 

ทีต่ั้งโครงการ มูลค่าทรัพยส์นิ  

จากการประเมิน

มูลค่า ประจ าปี 

2563(2) 

มูลค่าทรัพยส์นิ  

จากการประเมิน

มูลค่า ประจ าปี 

2562(1) 

มูลค่าที่

กองทรัสต ์

เข้าลงทุน 

โครงกำร                              

ทรู ทำวเวอร ์1 

สิทธิกำรเชำ่

ที่ดินและอำคำร 

ถนนรชัดำภิเษก 2,839.10  
ลำ้นบำท 

2,776.00  
ลำ้นบำท 

2,934.14  
ลำ้นบำท 

โครงกำร                             

ทรู ทำวเวอร ์2 

สิทธิกำรเชำ่

ที่ดินและอำคำร 

ถนนพฒันำกำร 1,750.20  
ลำ้นบำท 

1,689.00  
ลำ้นบำท 

1,635.71  
ลำ้นบำท 

หมายเหต ุ(1) ประเมินมูลคา่ทรพัย์สนิ ณ วนัที ่1 กรกฏาคม 2562 โดย บริษัท ทเีอพ ีแวลูเอชั่น จ ากดัโดยวธิีรายได ้/

วเิคราะห์คดิลดกระแสเงนิสด (Income Approach) 

หมายเหต ุ(1) ประเมินมูลคา่ทรพัย์สนิ ณ วนัที ่1 กรกฏาคม 2563 โดย บริษัท เอด็มนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี จ ากดัโดยวธิี

รายได ้/วเิคราะห์คดิลดกระแสเงนิสด (Income Approach) 
 



ส่วนที่ 1 สรุปขอ้มลูส ำคญัของกองทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

ส่วนที่ 1 หนำ้ 3 
 

 สรุปข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ 

การจัดหารายได้จาก

อสังหาริมทรัพยท์ีล่งทนุ  

นโยบำยด ำเนินกำรจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน 

โดยน ำพื ้นที่ของทรัพย์สินที่เข้ำลงทุนออกให้เช่ำแก่ผู้เช่ำรำยย่อย  ผู้จัดกำร

กองทรัสต์โดยบลจ.บัวหลวง (REIT Manager) เป็นผู้จัดหำผลประโยชน ์

จำกทรัพย์สินของกองทรัสต์ผ่ำนกำรก ำหนดนโยบำยและกำรวำงกลยุทธ์ 

ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

แก่กองทรสัต ์และมอบหมำยหนำ้ที่ในกำรบริหำรจดักำรอสงัหำริมทรพัยใ์หแ้ก่  

ทรู พรอพเพอรต์ีส ์ในฐำนะผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์(Property Manager) 

   

 สรุปข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ 

การกู้ยืมเงนิ  

กองทรัสต์เข้ำท ำสัญญำเงินกู้กับธนำคำรก รุงเทพ  จ ำกัด  (มหำชน)  

ประเภทวงเงินกูร้ะยะยำว จ ำนวน 920,000,000 บำท เพื่อใชส้ ำหรบักำรลงทุน

ในทรพัยสิ์นหลกัที่ลงทนุครัง้แรก  

 

 ข้อมูลส าคัญการประกนัรายได้

ของอสังหาริมทรัพย ์

 

- ไม่มี - 

 สรุปเหตกุารณท์ีมี่นัยส าคัญ 

ทีก่ระทบต่อการด าเนินงาน 

ของกองทรัสต ์

 

- ไม่มี -  

 ข้อมูลการจ่ายประโยชน ์

ตอบแทนของกองทรัสต ์

กองทรัสต์มีกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563              

รวมทั้งสิน้ 4 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ำ 0.7709 บำทต่อหน่วยทรัสต์ โดยสำมำรถ 

สรุปรำยละเอียดกำรจ่ำยประโยชนต์อบแทนได ้ดงันี ้

คร้ังที ่ รอบผลประกอบการ 
วันจ่ายเงนิประโยชน์

ตอบแทน 

เงนิประโยชนต์อบ
แทน  

(บาทต่อหน่วย) 

รวม 
(บาทต่อหน่วย) 

1 6 ก.พ. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 6 กนัยำยน 2561 0.3034 
0.4834 

2 1 ก.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 25 มีนำคม 2562 0.1800 
3 1 ม.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2562 11 มิถนุำยน 2562 0.1912 

0.7558 
4 1 เม.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 5 กนัยำยน 2562 0.1810 
5 1 ก.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2562 6 ธันวำคม 2562 0.1880 
6 1 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 26 มีนำคม 2563 0.1956 
7 1 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563 10 มิถนุำยน 2563 0.1951 

0.7709 
8 1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 10 กนัยำยน 2563 0.1923 



ส่วนที่ 1 สรุปขอ้มลูส ำคญัของกองทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

ส่วนที่ 1 หนำ้ 4 
 

คร้ังที ่ รอบผลประกอบการ 
วันจ่ายเงนิประโยชน์

ตอบแทน 

เงนิประโยชนต์อบ
แทน  

(บาทต่อหน่วย) 

รวม 
(บาทต่อหน่วย) 

9 1 ก.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 8 ธันวำคม 2563 0.1923 
10 1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 24 มีนำคม 2564 0.1912 

รวม 2.0101 2.0101 
                                                                                                                             

 ข้อมูลการจ่ายเงนิเฉลี่ยคนืจาก

การลดทุนช าระแล้ว 
กองทรสัต์ไม่มีกำรจ่ำยเงินเฉล่ียคืนจำกกำรลดทุนช ำระแลว้  ตลอดปี 2563  

โดยปัจจุบันมีมูลค่ำหน่วยทรสัตท์ี่ตรำไวค้งเหลือ 9.8157 บำทต่อหน่วยทรสัต ์

โดยสำมำรถ สรุปรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินเฉล่ียคืนจำกกำรลดทุนช ำระแลว้ 

ดงันี ้

 คร้ังที ่ วันจ่ายเงนิเฉลี่ยคนืจากการลดทนุช าระแล้ว 
เงนิเฉลี่ยคืนทนุ  
(บาทต่อหน่วย) 

1 11 ธันวำคม 2561 0.1843 
รวม 0.1843 

 
 ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมของ

กองทรัสต ์ส าหรับรอบปีบัญชทีี่

ผ่านมา 

ในปี 2563 กองทรสัตม์ีค่ำใชจ้่ำยรวม 263.81 ลำ้นบำท โดยเป็นตน้ทนุกำรเช่ำ

และบริกำร 148.47 ลำ้นบำท ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรกองทุน

และอสังหำริมทรพัย ์71.24 ลำ้นบำท ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 2.29 ลำ้นบำท 

ค่ำใชจ้่ำยรอกำรตัดบัญชีตัดจ ำหน่ำย 0.53 ลำ้นบำท และตน้ทุนทำงกำรเงิน 

41.28 ลำ้นบำท  
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2. ความเสี่ยงทีส่ าคัญของการลงทนุในหน่วยทรัสต ์

2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต ์

 ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจของกองทรสัตเ์ก่ียวขอ้งกบักำรประกอบกิจกำรของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทนุทัง้ดำ้น

รำยรับ รำยจ่ำย และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำร ซึ่งเก่ียวข้องกับหลำยองค์ประกอบ เช่น ผู้เช่ำ ผู้บริหำร

อสังหำริมทรพัย์  ผู้ให้บริกำร รวมถึงขั้นตอน นโยบำยและกระบวนกำรกำรบริหำรงำน โดยควำมเส่ียงประเภทนีจ้ะส่งผล

กระทบต่อผลส ำเรจ็ในกำรลงทนุของกองทรสัต ์ 

2.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยส์ินทีก่องทรัสตล์งทุน 

 กำรใชป้ระโยชนข์องทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขำ้ลงทนุนัน้เผชิญกับควำมเส่ียงจำกปัจจยัภำยนอก เช่น ควำมเส่ียงจำก

กำรถูกเวนคืนที่ดิน ควำมเส่ียงจำกกฎหมำยเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม ควำมเส่ียงจำกภัยธรรมชำติ และควำมเส่ียงจำกปัจจัย

ภำยใน เช่น ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำเช่ำของผูเ้ช่ำรำยย่อย ควำมเส่ียงเก่ียวกบัควำมไม่เพียงพอของที่จอด

รถยนต ์เป็นตน้ 

2.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์ดยกองทรัสต ์

 ควำมเส่ียงเก่ียวกับกำรลงทุนนีเ้ก่ียวขอ้งกับควำมเส่ียงตัง้แต่กระบวนกำรกำรตรวจสอบขอ้มลูของอสงัหำรมิทรพัย์

ก่อนกำรลงทุน ในขณะที่หลังจำกเข้ำลงทุนแล้วมูลค่ำของอสังหำริมทรัพย์ก็ จะเผชิญกับควำมเส่ียงจำกมูลค่ำของ

อสังหำริมทรพัยท์ี่กองทรสัตล์งทุนตำมกำรประเมินค่ำโดยบริษัทประเมินค่ำทรพัยสิ์นนั้นไม่ไดเ้ป็นเครื่องมือแสดงมูลค่ำที่

แทจ้ริงของอสังหำริมทรพัย ์และไม่สำมำรถรบัประกันไดว้่ำมูลค่ำของอสงัหำริมทรพัยน์ั้นจะเป็นไปตำมที่ประเมิน ไม่ว่ำใน

ปัจจบุนัหรืออนำคต  

2.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตโ์ดยผู้ลงทุน 

 ควำมเส่ียงเก่ียวกับกำรลงทุนในหน่วยทรสัต์อำจจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนและมูลค่ำหน่วยลงทุน เช่น  

ควำมเส่ียงเก่ียวกับรำคำของหน่วยทรสัตซ์ึ่งอำจลดลงหลงัจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตแ์ละสภำพคล่องที่จ  ำกดัในตลำดรอง

ส ำหรบักำรซือ้ขำยหน่วยทรสัต ์ควำมเส่ียงเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนจรงิซึ่งอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกงบก ำไร

ขำดทนุเบ็ดเสรจ็ที่คำดคะเนตำมสมมติฐำนไม่ว่ำโดยชดัแจง้หรือโดยปรยิำย เป็นตน้ 

 



ส่วนที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 

 

การด าเนินกิจการของกองทรัสต ์
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1. ข้อมูลทั่วไป 

  ชื่อกองทรัสต ์(ภาษาไทย)  ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

 ชื่อกองทรัสต ์(ภาษาอังกฤษ) Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust 

 ชื่อย่อกองทรัสต ์ B-WORK 

 ผู้จัดการกองทรัสต ์ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  

 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ บรษิัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั 

 ทรัสตี  บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

 อายุกองทรัสต ์  กองทรสัตไ์ม่ก าหนดอาย ุ

 ประเภทหน่วยทรัสต ์ ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

 ระยะเวลาการเช่า สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และโครงการ 

ทรู ทาวเวอร ์2 ระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นตน้ไป 

โดยจะสิน้สดุในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2591 

 ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

 
3,620,030,160 บาท  

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาประโยชน ์

2.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงคข์องกองทรัสต ์

ทรัสต์เพื่ อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ  (“กองทรัสต์”) ได้จัดตั้งขึ ้นตาม

พระราชบญัญัติทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2561 โดยมีบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (“บลจ.กรุงไทย ”) เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  

บวัหลวง จ ากดั (“บลจ.บวัหลวง”) เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

กองทรสัตจ์ัดตัง้ขึน้เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหลักทรพัยป์ระเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 

(Real Estate Investment Trust, “REIT”) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศที่  ทจ. 49/2555 และมีวัตถุประสงค ์

ในการน าหน่วยทรสัตเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

เมื่อกองทรัสตน์ าเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และเงินที่ไดร้บัจากการกู้ยืมไปลงทุนในทรพัยสิ์นหลัก 

ของกองทรสัตแ์ลว้ บลจ.บัวหลวง ในฐานะผูจ้ัดการกองทรสัต ์(REIT Manager) ไดแ้ต่งตัง้บริษัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากัด 

(“ทรู พรอพเพอรต์ีส์”) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ส าหรบัโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และโครงการ 

ทรู ทาวเวอร ์2 เพื่อด าเนินการจดัหาผลประโยชนโ์ดยการใหเ้ช่า และ/หรือใหเ้ช่าช่วง รวมไปถึงการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เช่าหรือทรพัยสิ์นท่ีใหเ้ช่า โดยจะไดร้บัรายไดจ้ากการด าเนินการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ค่าเช่าพืน้ท่ีและ

ค่าบรกิารพืน้ท่ี และประโยชนอ์ื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  
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โดยการด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากับดูแลโดยทรสัตีเพื่อใหก้ารด าเนินงาน

ของผู้จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต ์

ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.ทรสัต ์รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่ เก่ียวข้องของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัยก์ าหนด  

ทัง้นี ้กองทรสัตจ์ะจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นหลักดังกล่าวโดยการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยเ์ท่านั้น โดยจะไม่ด าเนินการใน

ลกัษณะใดที่เป็นการใชก้องทรสัตเ์พื่อประกอบธุรกิจอื่น อีกทัง้จะไม่น าอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรัสตอ์อกใหเ้ช่าแก่บุคคลที่มี

เหตอุนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

ทัง้นี ้การบรหิารจดัการกองทรสัตจ์ะอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตโ์ดยมีสาระส าคญัตามเอกสารแนบ 2 

โดยผูล้งทนุสามารถขอดสู าเนาสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบัเต็มไดท้ี่ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  

 โครงสรา้งของกองทรสัต ์สามารถแสดงเป็นแผนภาพได ้ดงัต่อไปนี ้

 

 
  

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์
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2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

- ไม่ม ี

2.3 ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกจิของผู้บริหารอสังหาริมทรัพยห์รือของผู้ถือหน่วยรายใหญ่ 

ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากัด เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใหญ่ของกองทรสัต ์โดยถือ
หน่วยทรสัตท์ัง้สิน้รอ้ยละ 15.18  

แมว้่าบรษิัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั จะมีความสมัพนัธก์ับกองทรสัตใ์นฐานะผูถื้อหน่วยรายใหญ่ และเป็นผูบ้รหิาร
อสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์อย่างไรก็ตามกองทรสัตม์ีกลไกและมาตรการในการคัดเลือกผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ตามที่
ระบใุน ส่วนท่ี 3 หวัขอ้ 3.6 โดยค านึงถึงการรกัษาประโยชนส์งูสดุใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั 
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2.4 รายละเอียดสนิทรัพยท์ีก่องทรัสตล์งทุน 

2.4.1 รายละเอียดสนิทรัพย ์

 1.) โครงการทรู ทาวเวอร ์1 

 

 โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 เป็นอาคารส านักงานขนาดใหญ่สูง 36 ชั้น พรอ้มชั้นใต้ดิน 1 ชั้น  ตั้งอยู่ เลขที่  18                      
ถนนรชัดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ก่อสรา้งแลว้เสร็จและเปิดใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2536                 
มีพืน้ที่ใชส้อยทัง้หมดตามใบอนุญาตก่อสรา้ง 63,615 ตารางเมตร และพืน้ที่จอดรถจ านวน 431 คนั ปัจจุบนัด าเนินการเป็น
อาคารส านกังานใหเ้ช่าแก่บรษิัทในกลุ่มทรูและกลุ่มเครือเจรญิโภคภณัฑเ์ป็นหลกัและอาคารดงักล่าวถือเป็นอาคารส านกังาน
ใหญ่ของกลุ่มทรู ภายในอาคารมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน อันประกอบไปด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ  
ระบบลิฟท ์ระบบโทรศัพท ์ระบบป้องกันอัคคีภัย รวมถึงระบบกลอ้งรกัษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกที่จดัไวใ้หบ้รกิารแกพ่นกังานของผูเ้ช่ารายย่อยในกลุ่มทรูและกลุ่มเครือเจรญิโภคภณัฑ ์เช่น รา้น
กาแฟ และเบเกอรี่ TRUE Coffee และหอ้งสมดุ เป็นตน้ 

ที่ดินซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 มีรายละเอยีด ดงัต่อไปนี ้

  เลขทีด่นิ   เนือ้ที ่  

ล าดับ โฉนดทีด่ินเลขที ่ (เลขทีด่ินเดิม) หน้าส ารวจ ไร่ งาน ตารางวา 

1 8027 409 (328) 468 2 1 86.7 

2 42843 405 (1857) 2968 1 1 92.0 

รวม 3 3 78.7 
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งานระบบและสาธารณปูโภคภายในโครงการทรู ทาวเวอร ์1 

งานระบบภายในโครงการ รายละเอียด 

ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร  

(Electrical and Communication System) 

- ระบบไฟฟ้าแรงสงู (High Voltage System) 

- ระบบส ารองไฟฟ้า (Electrical Emergency) 

- ระบบตูป้ระธาน (Main Distribution Board) ตู ้จ่ายไฟฟ้า (Load Center) 

และตูส้ลบัแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉกุเฉินต่างๆ (Emergency Distribution Board) 

- ระบบโทรศพัท ์(Telephone System) 

- ระบบโทรทศันว์งจรเปิด (Television System) 

- ระบบโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) 

- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Computer Network System) 

ระบบสขุาภิบาลและดบัเพลิง  

(Sanitary and Fire Protection System) 

- ระบบน า้ดี (Cold Water System) 

- ระบบบ าบดัน า้เสีย (Waste Water Treatment System) 

- ระบบระบายน า้เสีย (Drainage System) 

- ระบบดบัเพลิง (Fire Protection System) 

ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ  

(Air Condition and Ventilation System) 

- เครื่องปรบัอากาศระบบ Chiller 

- เครื่องปรบัอากาศระบบ VRV 

- ระบบระบายอากาศ 

ระบบลิฟท ์ 

(Elevator System) 

 

- ลิฟทโ์ดยสาร Low Zone (ชัน้ G ถึง 21) จ านวน 6 ชดุ 

- ลิฟทโ์ดยสาร High Zone (ชัน้ G, 21ถึง 33) จ านวน 6 ชดุ 

- ลิฟทโ์ดยสาร Car Park (ชัน้ G ถึง 9) จ านวน 2 ชดุ 

- ลิฟทข์นของ (ชัน้ G ถึง 33) จ านวน 1 ชดุ 

 
 
  



ส่วนที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

ส่วนที่ 2 หนา้ 7 
 

 2.) โครงการทรู ทาวเวอร ์2 

 

 

โครงการทรู ทาวเวอร ์2 เป็นโครงการอาคารส านักงาน ตั้งอยู่เลขที่  1252 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโครงการทรู ทาวเวอร ์2 ด าเนินการเป็นอาคารส านักงานใหเ้ช่าแก่กลุ่มทรูและกลุ่ม
เครือเจรญิโภคภณัฑ ์โครงการประกอบดว้ยอาคารจ านวน 4 อาคาร ดงันี ้

1. อาคาร 1 เป็นอาคารส านกังานสงู 14 ชัน้ พรอ้มชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ 

2. อาคาร 2 เป็นอาคารส านกังานสงู 7 ชัน้ 

3. อาคาร 3 เป็นอาคารท่ีจอดรถสงู 7 ชัน้ พรอ้มชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้  

4. อาคาร 4 เป็นอาคารส านกังานสงู 5 ชัน้ 

โดยอาคาร 1 ก่อสรา้งแลว้เสร็จและเปิดใชอ้าคารเมื่อปี พ.ศ. 2534 ส่วนอาคาร 2 อาคาร 3 และ อาคาร 4 ก่อสรา้ง
แลว้เสร็จและเปิดใชอ้าคารเมื่อปี พ.ศ. 2555 มีพืน้ที่ใชส้อยทั้งหมดตามใบอนุญาตก่อสรา้ง 25,459 ตารางเมตร รวมพืน้ที่ 
ใช้สอยทั้งโครงการประมาณ 41,417 ตารางเมตร และพืน้ที่จอดรถจ านวนรวม 429 คัน ภายในมีระบบสาธารณูปโภค  
ซึ่งประกอบไปดว้ย ระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ ระบบลิฟท ์ระบบโทรศพัท ์ระบบป้องกันอคัคีภยั รวมถึงระบบกลอ้งรกัษา
ความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารอีกทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกที่จัดไวใ้หบ้ริการแก่พนักงานของผูเ้ช่ารายย่อย 
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ในกลุ่มทรูและกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ เช่น ร้านกาแฟและเบเกอรี่  TRUE Coffee และศูนย์ดูแลเด็กเล็กเป็นต้น 
นอกเหนือจากระบบสาธารณูปโภค  และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับอาคารส านักงานแล้ว โครงการทรู ทาวเวอร ์2  
ยงัมีพืน้ท่ีที่ออกแบบและสรา้งขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ช่ารายย่อย อนัไดแ้ก่  

- หอ้งประชมุและศนูยฝึ์กอบรมในอาคาร 2 ชัน้ 5 ถึง 7 ซึ่งสามารถรองรบัผูอ้บรมไดก้ว่า 250 คน 
- หอ้งสตดูิโอ ซึ่งมีความสงูของพืน้ถึงฝา้เพดาน (Floor to Ceiling) 10.5 เมตร ในอาคาร 4 พรอ้มหอ้งตดัต่อ 
- พืน้ที่ Server ซึ่งสามารถรองรบัน า้หนัก 1,000 ตนั (Floor Load) พรอ้มพืน้ที่ส  าหรบัระบบสนับสนุน เช่น 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารอง และระบบดบัเพลิงแบบสารเคมี มีการยกพืน้ของอาคารใหสู้งกว่า
ระดบัน า้ทะเล 5.4 เมตร เพื่อป้องกนัความเสียหายจากอทุกภยั   

ที่ดินซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโครงการทรู ทาวเวอร ์2 มีรายละเอยีด ดงัต่อไปนี ้

  เลขทีด่นิ   เนือ้ที ่  

ล าดับ โฉนดทีด่ินเลขที ่  (เลขทีด่นิเดิม) หน้าส ารวจ ไร่ งาน ตารางวา 

1 2923 2822 (61) 99 4 0 56.0 

2 90760 2823 (1684) 7111 4 0 57.0 

รวม 8 1 13.0 

งานระบบและสาธารณปูโภคภายในโครงการทรู ทาวเวอร ์2 

งานระบบภายในโครงการ รายละเอียด 

ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร  

(Electrical and Communication System) 

- ระบบไฟฟ้าแรงสงู (High Voltage System) 

- ระบบส ารองไฟฟ้า (Electrical Emergency) 

- ระบบตูป้ระธาน (Main Distribution Board) ตู ้จ่ายไฟฟ้า (Load Center) 

และตูส้ลบัแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉกุเฉินต่างๆ (Emergency Distribution Board) 

- ระบบโทรศพัท ์(Telephone System) 

- ระบบโทรทศันว์งจรเปิด (Television System) 

- ระบบโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) 

- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Computer Network System) 

ระบบสขุาภิบาลและดบัเพลิง  

(Sanitary and Fire Protection System) 

- ระบบน า้ดี (Cold Water System) 

- ระบบบ าบดัน า้เสีย (Waste Water Treatment System) 

- ระบบระบายน า้เสีย (Drainage System) 

- ระบบดบัเพลิง (Fire Protection System)  

ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ  

(Air Condition and Ventilation System) 

- เครื่องปรบัอากาศแบบ Chiller 

- เครื่องปรบัอากาศระบบ VRV 
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งานระบบภายในโครงการ รายละเอียด 

- ระบบระบายอากาศ 

ระบบลิฟท ์ 

(Elevator System) 

โครงการทรู ทาวเวอร ์2 อาคาร 1 

- ลิฟทโ์ดยสารจ านวน 3 ชดุ 

- ลิฟทข์นของจ านวน 1 ชดุ 

โครงการทรู ทาวเวอร ์2 อาคาร 2 

- ลิฟทโ์ดยสารจ านวน 3 ชดุ 

- ลิฟทข์นของจ านวน 1 ชดุ 

โครงการทรู ทาวเวอร ์2 อาคาร 3 

- ลิฟทโ์ดยสาร Car Park จ านวน 2 ชดุ 

โครงการทรู ทาวเวอร ์2 อาคาร 4 

- ลิฟทโ์ดยสารจ านวน 1 ชดุ 

- ลิฟทข์นของขนาดใหญ่จ านวน 1 ชดุ 

 
2.4.2 มูลค่าทรัพยส์นิจากรายงานการประเมินมูลค่าคร้ังล่าสุด 

 บริษัทประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น บริษัท เอ็ดมันด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผูป้ระเมินมูลค่า
ทรพัยสิ์นที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นโดยวิธีรายได้/วิเคราะหค์ิดลด
กระแสเงินสด (Income Approach) ในการก าหนดมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการประมาณการงบกระแสเงินสดตลอดอายุ
สญัญาเช่าคงเหลือ โดยวิธีดังกล่าวเป็นการพิจารณาประมาณการรายไดข้องทรพัยสิ์นที่คาดว่าจะสามารถสร้างรายไดใ้น
อนาคต โดยสามารถสรุปสมมติฐานส าคญัในการประเมินมลูค่า ดงันี ้

รายละเอียด โครงการทรู ทาวเวอร ์1 โครงการทรู ทาวเวอร ์2 
วิธีการประเมินมูลค่า วิธีรายได/้วิเคราะหค์ิดลดกระแสเงินสด (Income Approach) 
ระยะเวลาโครงการคงเหลือ 27 ปี 7 เดือน นบัจากวนัท่ีประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น  
วันทีป่ระเมิน 1 กรกฏาคม 2563 
มูลค่าทรัพยส์ินทีป่ระเมิน 2,839,100,000 บาท  

 
1,750,200,000 บาท 
 

สมมติฐานส าคัญ 
พืน้ท่ีเช่าสทุธิ (NLA) อาคาร 36 ชัน้ พรอ้มชัน้ใตด้ิน                     

พืน้ท่ีเช่าสทุธิ 37,315 ตารางเมตร 
- อาคาร 1 พืน้ท่ี 11,624 ตารางเมตร 
- อาคาร 2 พืน้ท่ี 7,757 ตารางเมตร 
- อาคาร 3 พืน้ท่ี 1,074 ตารางเมตร 
- อาคาร 4 พืน้ท่ี 4,629 ตารางเมตร 
รวมพืน้ท่ีเช่าสทุธิ 25,084 ตารางเมตร 

อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีเฉล่ีย  เฉล่ีย 647 บาท/ตรม./เดือน เฉล่ีย 599 บาท/ตร.ม./เดือน (1) 
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รายละเอียด โครงการทรู ทาวเวอร ์1 โครงการทรู ทาวเวอร ์2 
อตัราการปรบัค่าเชา่ ปรบัขึน้รอ้ยละ 3.25 ต่อปี 
อตัราการเชา่พืน้ท่ี รอ้ยละ 98 ตัง้แต่ปีที่ 2 เป็นตน้ไป 
รายไดอ้ื่นๆ ประกอบดว้ยรายไดค้่าที่จอดรถ รายไดส้าธารณปูโภค – ค่าไฟฟ้า และ รายไดอ้ื่น 
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ
บรหิารจดัการ 

ประมาณการจากคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ 

ค่าธรรมเนียมการบรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์

ตามสญัญาจดัจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ค่าใชจ้่ายการปรบัปรุง และ/หรือซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลกูสรา้งในทรพัยสิ์นที่เช่าครัง้
ใหญ่ (Major Renovation) รอ้ยละ 3 ของรายไดจ้ากพืน้ท่ีเช่าและบรกิาร  

อตัราคิดลด                      
(Discount Rate) 

รอ้ยละ 9.50 

หมายเหต ุ(1) พจิารณาจากวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัตามพืน้ทีข่องแต่ละอาคาร 

 ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้รวจสอบสมมติฐานหลกัของผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นแลว้ เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล
เมื่อเทียบกบัผลประกอบการในปัจจบุนั และครอบคลมุถึงแนวโนม้ของธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังาน 

 อย่างไรกต็าม ผลประกอบการที่เกิดขึน้จรงิอาจแตกตา่งจากสมมติฐานดงักล่าวได ้ หรือเหตกุารณต์่างๆอาจจะไม่
เป็นไปตามที่คาดการณไ์ว ้ เนื่องจากความเห็นดงักล่าวตัง้อยู่บนปัจจยัสภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจ และภาวะเศรษฐกจิ
ปัจจบุนั ดงันัน้หากมกีารเปล่ียนแปลงใดๆ ในอนาคต อาจส่งผลใหค้วามเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต 

 
2.5 การจัดหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพย ์

2.5.1 ลกัษณะการจัดหาผลประโยชน ์

บลจ.บัวหลวง ในฐานะผูก้่อตั้งทรสัตแ์ละผู้จัดการกองทรสัต ์(REIT Manager) มีนโยบายที่จะด าเนินการจัดหา

ผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุครัง้แรก โดยการน าทรพัยสิ์นดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูป้ระกอบการรายย่อย โดยไดแ้ต่งตัง้ 

ทรู พรอพเพอรต์ีส์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์(Property Manager) ตามนโยบายของผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยจ์ะเป็นผูด้  าเนินการ

หาผู้สนใจเช่าพื ้นที่ของทรัพย์สินดังกล่าว และมีหน้าที่ ในการท าการตลาดโดยการติดต่อลูกค้าเป้าหมายโดยตรง  

หรือการติดต่อผ่านตวักลางต่างๆ รวมทัง้การส่งเสรมิการตลาด การใหผู้ส้นใจที่จะเช่าพืน้ท่ีเขา้ชมทรพัยสิ์นดงักล่าว การเจรจา

กับผู้ที่สนใจจะเช่าพืน้ที่ การท าสัญญาเช่าและการต่อสัญญาเช่า และการเก็บค่าเช่าและติดตามลูกหนี ้ ทั้งนี ้ ผู้จัดการ

กองทรสัตจ์ะช าระค่าตอบแทนการบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยใ์นอตัราที่อา้งอิงตามผลประกอบการ

ของโครงการที่บรหิารจดัการ 
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2.5.2 ลกัษณะของสัญญาเช่าและผู้เช่า 

ภายหลงัการเขา้ลงทุน กองทรสัตโ์ดยทรสัตีจะเขา้เป็นคู่สญัญากบัผูเ้ช่ารายย่อย ในสญัญาเช่าพืน้ท่ีและบรกิารพืน้ที่ 

เนื่องจากกองทรสัตจ์ะเป็นผูใ้หบ้ริการพืน้ที่ซึ่งเป็นบริการที่เก่ียวกับการใหเ้ช่าพืน้ที่เท่านัน้ เพื่อใหข้อบเขตการใหบ้ริการของ

กองทรสัตเ์ป็นไปตามการใหบ้รกิารพืน้ท่ีของส านกังานใหเ้ช่าทั่วไป  

1.) อตัราการเช่า  

โครงการทรู ทาวเวอร ์1 

ลักษณะการใช้ พืน้ทีเ่ช่าทัง้หมด (ตร.ม.) (1) พืน้ทีเ่ช่าทีส่ามารถจัดหารายได้ (ตร.ม.) (1) 

พืน้ท่ีส านกังานใหเ้ช่า 32,055 32,055 

พืน้ท่ีเช่าอื่น 5,260 5,138 

พืน้ทีเ่ช่าทัง้หมด 37,315 37,193 

อัตราการเช่า (ร้อยละ) 99.67% 

 โครงการทรู ทาวเวอร ์2 

ลักษณะการใช้ พืน้ทีเ่ช่าทัง้หมด (ตร.ม.) (1) พืน้ทีเ่ช่าทีส่ามารถจัดหารายได้ (ตร.ม.) (1) 

พืน้ท่ีส านกังานใหเ้ช่า 15,902 15,902 

พืน้ท่ีเช่าอื่น 9,139 9,139 

พืน้ทีเ่ช่าทัง้หมด 25,041 25,041 

อัตราการเช่า (ร้อยละ) 100.00% 

รวมโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และ 2 

ลักษณะการใช้ พืน้ทีเ่ช่าทัง้หมด (ตร.ม.) พืน้ทีเ่ช่าทีส่ามารถจัดหารายได้ (ตร.ม.) (1) 

พืน้ท่ีส านกังานใหเ้ช่า 47,957 47,957 

พืน้ท่ีเช่าอื่น 14,399 14,277 

พืน้ทีเ่ช่าทัง้หมด 62,356 62,234 

อัตราการเช่า (ร้อยละ) 99.80% 

หมายเหต ุ(1) ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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 2.) อายุสัญญาคงเหลือของสัญญาเช่าพืน้ทีใ่นแต่ละปี 

 หมายเหต ุ(1) ขอ้มูลโครงสรา้งสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 
 

คิดเป็นอตัราส่วนพืน้ทีเ่ช่าต่อพืน้ทีเ่ช่าทัง้หมด (ร้อยละ)(1) 

โครงการทรู ทาวเวอร ์1 

 
โครงการทรู ทาวเวอร ์2 

 
รวมโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และ โครงการทรู ทาวเวอร ์2 

 

29% 38% 33% 0.2%

ไตรมาส 4 ปี 2563 2564 2565 2566

34% 23% 40% 3%

ไตรมาส 4 ปี 2563 2564 2565 2566

31% 32% 36% 1%

ไตรมาส 4 ปี 2563 2564 2565 2566



ส่วนที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

ส่วนที่ 2 หนา้ 13 
 

 3.) อตัราการต่อสัญญาเช่าของสัญญาเช่าทีส่ิน้สุดใน ปี 2563 

ลักษณะการใช้ พืน้ทีเ่ช่าทีส่ิน้สุดสัญญาเช่า               
ณ สิน้ปี 2563 (ตร.ม.) 

ร้อยละพืน้ทีเ่ช่าทีมี่การตอ่สัญญาเช่า 
หรือ จัดท าสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายใหม่ (1) 

อาคารทรู ทาวเวอร ์1 10,895 รอ้ยละ 100 

อาคารทรู ทาวเวอร ์2 8,415 รอ้ยละ 100 

รวมทัง้หมด 19,310 ร้อยละ 100 

หมายเหต ุ(1) ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

4.) อตัราค่าเช่าพืน้ทีเ่ฉลี่ย 

โครงการ 
อัตราค่าเช่าพืน้ทีเ่ฉลี่ย (บาท / ตร.ม.)(1) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

โครงการทรู ทาวเวอร ์1 608 627 646 

โครงการทรู ทาวเวอร ์2 564 581 598 

รวมโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และ 2 590 608 627 

 หมายเหต ุ(1) ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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 5.) ประเภทธุรกิจของผู้เช่า  

คิดเป็นอตัราส่วนพืน้ทีเ่ช่าต่อพืน้ทีเ่ช่าทัง้หมด (ร้อยละ)(1) 

โครงการทรู ทาวเวอร ์1 

 
โครงการทรู ทาวเวอร ์2 

 
รวมโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และ โครงการทรู ทาวเวอร ์2 
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หมายเหต ุ (1) ขอ้มูลโครงสรา้งสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
             (2) ทรูออนไลน ์ใหบ้ริการอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบริการบรอดแบนดแ์ละโซลูชั่นบริการโครงข่ายขอ้มูล บริการ
อนิเทอร์เน็ตไรส้าย (WiFi) ดาตา้เกตเวย์ และบริการเสริมต่างๆ ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ประสิทธิภาพสูง, ทรูมูฟ เอช ใหบ้ริการ
โทรศพัท์เคลือ่นที่ดว้ยเครือข่ายประสิทธิภาพสูงสดุและครอบคลุมทั่วประเทศ ครบทุกมิติ ทัง้ 5G 4G 3G และ 2G บนคลื่น
ความถีค่รบถว้นสูงสดุ, ทรูวิชั่นส ์ผูใ้หบ้ริการโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชิก บริการในระบบเอชดี และโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล
ทั่วประเทศ ดว้ยคอนเทนตค์ณุภาพสูงครบถว้น ทัง้ภายในประเทศ ต่างประเทศ        
 
2.6 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ตง่ตัง้บรษิัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั (“ทรู พรอพเพอรต์ีส”์) เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบั
โครงการทรู ทาวเวอร ์1 และโครงการทรู ทาวเวอร ์2 โดยมีรายละเอียดของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงันี ้ 

บริษัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากัด  

บรษิัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั (“ทรู พรอพเพอรต์ีส”์) จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2535 โดยมีทนุจด
ทะเบียนเริ่มตน้ 1 ลา้นบาท และปัจจบุนัมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนจนปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 7,059 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัท 
ก่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ที่อาคารส านกังานในเขตกรุงเทพมหานคร และอาคารส านกังานในเขตภูมิภาค รวมทัง้
ใหบ้รกิารภายในอาคาร และการใหเ้ช่าเฟอรน์ิเจอร ์

ค่าตอบแทนทีผู้่บริหารสังหาริมทรัพยจ์ะได้รับจากผู้จัดการกองทรัสต ์

ค่าธรรมเนียมของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพยสิ์นที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุนครัง้แรก  ประกอบไปดว้ย 

 3 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนที ่1: ค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน ไม่เกิน 3.00% ของรายไดจ้ากการด าเนินงานส าหรบัแต่ละโครงการ   

ส่วนที่ 2: ค่าธรรมเนียมพิเศษ ไม่เกิน 10.00% ของก าไรขั้นตน้จากอสังหาริมทรพัยห์ลังปรบัปรุง  ส าหรบัแต่ละ

โครงการ  

ส่วนที่ 3: ค่าธรรมเนียมการบริการการท าสัญญา ไม่เกิน 3 เดือนของรายไดค้่าเช่าพืน้ที่ และ/หรือ ค่าบริการ

พืน้ท่ี ส าหรบัการเขา้ท าสญัญาใหม่หรือการต่ออายสุญัญาเดิมเพื่อการเช่าหรือการใหบ้รกิารพืน้ที่ รวมถึงการน าทรพัยสิ์นของ

กองทรสัตจ์ดัหาประโยชน ์ส าหรบัก าหนดระยะเวลาตามสญัญา 3 (สาม) ปี และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมการท่ีผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะไดร้บัจากผูจ้ดัการกองทรสัตร์วมกันจะไม่เกินอตัรารอ้ยละ 3.00 

ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์(NAV) ต่อปี 

ความเกี่ยวขอ้งระหว่างผู้จัดการกองทรัสตแ์ละผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่มีความเก่ียวขอ้งกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย  ์
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2.7 การกู้ยืมเงนิ 

 กองทรสัตเ์ขา้ท าสญัญาเงินกูก้บัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยมีเงื่อนไขที่ส  าคญัดงัต่อไปนี  ้

ธนาคารผู้ให้เงนิกู ้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ขอสินเชื่อ ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ  

วัตถุประสงคใ์นการกู้ยืมเงนิ เพื่อใชล้งทนุในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

วงเงนิกู ้ ประเภทวงเงินกูร้ะยะยาว 920,000,000 บาท เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ การซื ้อสังหาริมทรัพย์และงานระบบของโครงการทรู  

ทาวเวอร ์1 และ 2  

ประเภทของอัตราดอกเบีย้ เป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

อัตราดอกเบีย้ ไม่เกินอตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate)ลบรอ้ยละ 1.00 ต่อปี 

โดย “อัตราดอกเบี ้ย MLR” หมายถึง อัตราดอกเบี ้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี 

ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลาของธนาคารผูใ้หเ้งินกู ้(Minimum Loan Rate, 

“MLR”) 

การช าระดอกเบีย้ ช าระราย 6 เดือน ในวนัสดุทา้ยของเดือน 

ระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงนิตน้ เริ่มช าระเงินตน้งวดแรกในวนัสดุทา้ยของเดือนที่ 48 นบัจากเดือนที่เบิกเงินกู ้

ระยะเวลาช าระคืนเงนิกู ้ ช าระเงินใหแ้ก่ธนาคารเป็นงวด จ านวน 13 งวด โดยเริ่มช าระเงินตน้งวดแรก

ในวนัสุดทา้ยของเดือนที่ 48 นบัจากเดือนที่เบิกเงินกู้ และงวดต่อไปเมื่อครบ

ก าหนดระยะเวลาทกุๆ 6 เดือน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

งวดที่ 1-12                  จ านวนเงินงวดละ 25,300,000 บาท 

งวดที่ 13 (งวดสดุทา้ย) ช าระหนีส่้วนท่ีเหลือทัง้หมด 

หลักประกันการกู้ยืม 1) ไม่จ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพันในโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และ

โครงการทรู ทาวเวอร ์2 (Negative Pledge) 

2) จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสิทธิการเช่าในโครงการทรู  

ทาวเวอร ์1 

3) จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสิทธิการรบัเงินค่าเช่าทัง้หมด

ของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และโครงการทรู ทาวเวอร ์2 

4) การประกนัภยัความเส่ียงภยัทกุประเภทในทรพัยสิ์น (Property All Risks 

Insurance) และการประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption 

Insurance) โดยธนาคารเป็นผูร้บัผลประโยชนร์ว่มกบักองทรสัต ์
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ทั้งนี ้การกูย้ืมเงินจะช่วยใหเ้กิดประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัต์ ในแง่ของอัตราผลตอบแทน เนื่องจากมีตน้ทุนทาง
การเงิน (Cost of Debt) ต ่ากว่าตน้ทนุของผูถื้อหน่วยทรสัต ์(Cost of Equity) โดยสถานะของการกูย้ืมเงิน ณ สิน้ปี 2563 ของ
กองทรสัต ์มีรายละเอียด ดงันี ้ 

• จ านวนเงินกู ้เท่ากบั 920,000,000 บาท 

• สดัส่วนเงินกูย้ืมเทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นรวม เท่ากบั 0.1843 เท่า 

3. ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมของธุรกจิทีก่องทรัสตล์งทนุ 

3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 ในปี 2563 ภาคเศรษฐกิจไทยไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งส่งผลดา้นลบต่อสภาวะการลงทุนและการบรโิภค ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 
2563 ไดป้รบัตวัลดลงรอ้ยละ 6.1 เทียบกบัการขยายตวัที่รอ้ยละ 2.3 ในปี 2562 ในขณะที่อตัราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียในปี 2563 
นัน้ติดลบรอ้ยละ 0.8 เทียบกับรอ้ยละ 0.7 ในปี 2562 ภาครฐัไดม้ีการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ ทัง้ดา้นนโยบาย
การคลงัและนโยบายการเงิน เพื่อส่งเสริมใหเ้ศรษฐกิจในองคร์วมและการบริโภคมีการฟ้ืนตวั โดยที่คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (MPC) ของธนาคารแห่งประเทศไทยไดม้ีการปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงจากรอ้ยละ 1.25 ในปี 2562 เป็นรอ้ย
ละ 0.5 ในปี 2563 อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นของนกัลงทนุและผูบ้ริโภคที่อยู่ในระดบัต ่าไดส่้งผลใหก้ารลงทนุและการบริโภค
ภาคเอกชนในปี 2563 ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 8.4 และ 1.0 ตามล าดบั 
 ปัญหาการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ยงัคงด าเนินต่อไปในปี 2564 ขณะที่ปัจจยัส าคญัที่จะส่งผลต่อการฟ้ืนตวั
ทางเศรษฐกิจจะขึน้อยู่กับความมีประสิทธิภาพของการควบคุมการแพร่ระบาดและผลส าเร็จของโครงการวคัซีนป้องกันโรค  
COVID-19 โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2564 นั้นคาดว่าจะมีการขับเคล่ือนหลักจากการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศ 
รวมถึงการเพิ่มขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไปของนกัท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงหลงัของปี 2564 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติประมาณการการเติบโตของ GDP ของประเทศไทยในปี 2564 ที่รอ้ยละ 2.5 ถึง 3.5 และคาดว่าอตัราเงิน
เฟ้อจะอยู่ที่รอ้ยละ 1.0 ถึง 2.0 

3.2 ภาวะอตุสาหกรรมอสังหาริมทรัพยส์่วนพาณิชยกรรมประเภทอาคารส านักงาน 

3.2.1 ภาพรวมตลาดอาคารส านักงานกรุงเทพมหานคร 

 ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 พืน้ที่ส  านักงานในกรุงเทพมหานคร ยังมีอุปทานเพิ่มขึน้รวมทั้งสิน้ 9.063 ลา้น
ตารางเมตร หรือเพิ่มขึน้ในอัตรารอ้ยละ 0.3 จากไตรมาสก่อนหนา้ โดยอุปทานดงักล่าว มาจากการเปิดตัวโครงการอาคาร
ส านักงาน 3 โครงการ มีพืน้ที่รวมทั้งหมด 27,119 ตารางเมตร และพบว่ามีอาคารส านักงาน 5 โครงการที่เล่ือนการเปิดตัว
ออกไป คิดเป็นพืน้ท่ีเช่ารวมประมาณ 98,558 ตารางเมตร 

 ส าหรับพื ้นที่ว่างรอการเช่า มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึน้  ตั้งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ในหลายอาคาร
ส านกังาน เนื่องจากผูเ้ช่าขอคืนพืน้ที่หรือขอปรบัลดพืน้ที่เช่าลงเพื่อตอ้งการประหยดัตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจ  และพบว่า มี
บริษัทจ านวนมากอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนนโยบายของพืน้ท่ีส านกังาน ในลกัษณะการใชพ้ืน้ที่ท  างานรว่มกัน ซึ่งอาจ
ส่งผลต่ออุปสงคก์ารใชพ้ืน้ที่ส  านกังานมีแนวโนม้ปรบัตวัลดลง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ค่าเช่าที่ตกลงกัน ส าหรบับางอาคาร
ส านักงานมีการปรบัลดลงมากกว่ารอ้ยละ 15-30 เพื่อตอ้งการดึงดูดความสนใจผูเ้ช่า ฝ่ายวิจัยและการส่ือสาร ของคอลลิ
เออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย คาดการณว์่า แนวโนม้วิถีการท างานในปี พ.ศ.2564 จะเปล่ียนแปลงไป โดยจะมีการ
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อปุทานทัง้หมด อปุทานใหม่

ผสมผสานการท างานนอกพืน้ที่ส  านักงานมากขึน้ ส่งผลใหฟั้งกช์ั่นของพืน้ที่ส  านักงานในอนาคตจะเปล่ียนจากพืน้ที่แบบ
ดั้งเดิมไปสู่พื ้นที่ที่ส่งเสริมการท างานร่วมกัน (Co-Working Space) และมีความยืดหยุ่นมากขึน้เพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการขององคก์รและสังคมของพนักงาน การใชส้ านักงานจะเปล่ียนไปสู่การมีสถานที่ท  างานแบบผสมผสานเนื่องจาก
บรษิัทต่างวางแผนท่ีจะใชพ้ืน้ท่ีส านกังานใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อธุรกิจและบคุลากร 

3.2.2 อุปทาน 

 ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 พืน้ที่ส  านักงานในกรุงเทพมหานคร ยังมีอุปทานเพิ่มขึน้รวมทั้งสิน้ 9.063 ลา้น
ตารางเมตร หรือเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 0.3 จากไตรมาสก่อนหนา้ จากการเปิดตวัโครงการอาคารส านกังาน 3 โครงการ ไดแ้ก่ 
บล็อก 28 สามย่าน พืน้ท่ีเช่ารวมทัง้หมด 8,622 ตารางเมตร ซมัเมอร ์พอ้ยท ์สขุุมวิท กรุงเทพฯ ตัง้บนถนนสขุมุวิท โดยมีพืน้ที่
รวมทั้งหมด 5,780 ตารางเมตร และโครงการส านกังานเมืองไทย แคปปิตอล ส านกังานใหญ่ ซึ่งตัง้บนถนนจรญัสนิทวงศ ์มี
พืน้ท่ีเช่าทัง้หมด 12,717 ตารางเมตร ซึ่งทัง้ 3 โครงการ มีพืน้ท่ีรวมทัง้หมด 27,119 ตารางเมตร และพบว่ามีอาคารส านกังาน 
5 โครงการ พืน้ท่ีเช่ารวมประมาณ 98,558 ตารางเมตร ที่เล่ือนการเปิดตวัออกไป  

 จากการประมาณการพบว่าพืน้ที่อาคารส านักงานมีแนวโน้มจะก่อสรา้งแลว้เสร็จและเปิดตัวในอนาคตอันใกล ้
จ านวนประมาณ 478,290 ตารางเมตร ในปี พ.ศ.2564 และอีกประมาณ 537,587 ตารางเมตร ในปี พ.ศ. 2565  

 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจยัและการส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย พบว่า มีพืน้ที่ส  านกังานที่อยู่
ระหว่างการก่อสรา้งซึ่งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 2568 คิดเป็นรอ้ยละประมาณ 58.7 ของอาคารส านกังานที่
อยู่ระหว่างการก่อสรา้งทัง้หมดอยู่ในย่านศนูยก์ลางธุรกิจและโดยพืน้ท่ีส านกังานเกรดเอมีสดัส่วนมากถึงรอ้ยละ 82.3  

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ฝ่ายวิจยัและการสื่อสาร คอลลิเออรส์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย 

 ฝ่ายวิจยัและการส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย พบว่า อปุทานอาคารส านกังานส่วนใหญ่กว่า
รอ้ยละ 45.0 จะยงัคงอยู่ในย่านศูนยก์ลางธุรกิจ อย่างไรก็ตามยงัพบว่า พืน้ที่ส  านกังานท่ีอยู่ระหว่างการก่อสรา้งมากกว่ารอ้ย
ละ 58.7 ยังคงตัง้อยู่ในย่านศูนยก์ลางธุรกิจที่มีราคาที่ดินค่อนขา้งสูงส าหรบัการพัฒนา เช่น ถนนพระราม 4 สุขุมวิท สีลม 
หรือ สาทร ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา มีอาคารส านกังานอีกหลายโครงการ เช่น โครงการ สขุุมวิท ฮิลส ์โครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบ
งคอก และโครงการ หมอชิตคอมเพล็กซ ์ไดร้ับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งคาดการณ์ว่า
โครงการเหล่านีจ้ะเริ่มด าเนินการก่อสรา้งในระยะเวลาไม่นานหลงัจากนี ้

อปุทานพืน้ท่ีส านกังานในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2554 – พ.ศ.2565 
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ที่มา: ฝ่ายวิจยัและการสื่อสาร คอลลิเออรส์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย 

 ฝ่ายวจิยัและการส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย พบว่า อาคารส านกังานจ านวน 5 โครงการ 
เล่ือนการเปิดตวัจากปี พ.ศ. 2563 อยา่งไรกต็าม ช่วงไตรมาส 4 ของปี มีบางโครงการเริ่มมีความคืบหนา้ในเรื่องของ
แผนพฒันาและการก่อสรา้ง เช่น โครงการ มารเ์กต็ เพลส ทองหล่อ 4 ซึ่งเป็นโครงการมิกซย์สู  คาดวา่จะเปิดใหบ้รกิารได้
ภายในปี พ.ศ.2565 โดยจะมีขนาดพืน้ท่ีประมาณ 10,000 ตารางเมตร มลูค่าการลงทนุรวม 1,200 ลา้นบาท ที่ผ่านการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในช่วงเดือนตลุาคมที่ผ่านมา และเริม่ก่อสรา้งตัง้แต่ในช่วงปลายปี พ.ศ.2563  

3.2.3 อุปสงค ์

 ณ สิน้ไตรมาสที่ 4  ปีพ.ศ.2563 พืน้ที่ส  านักงานทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร มีการใช้พืน้ที่ เช่าประมาณ 8.485  
ลา้นตารางเมตร หรือมีอตัราการเช่า คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 93.6 ปรบัตวัลดลงประมาณรอ้ยละ 0.9 จากไตรมาสก่อนหนา้ พืน้ที่
สขุุมวิทยงัคงมีอตัราการเช่าสงูสดุในย่านศนูยก์ลางธุรกิจในอตัรารอ้ยละ 94.7 อตัราการเช่าในไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2563 มีการ
หดตัวลดลงเล็กนอ้ย ในขณะที่พืน้ที่รอบเมืองฝ่ังเหนือมีอัตราการเช่าสูงสุดในพืน้ที่ย่านนอกศูนยก์ลางธุรกิจที่รอ้ยละ 94.8 
ความตอ้งการใชพ้ืน้ที่ส  านักงานในช่วงที่ผ่านยังคงปรบัตัวลดลงจากในช่วงไตรมาสก่อนหนา้ เนื่องจากผูเ้ช่าบาง ส่วนไดร้บั
ผลกระทบจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโควิด -19 ผูเ้ช่าที่ไดร้บัผลกระทบ
ดงักล่าว มีแนวโนม้ในการขอลดขนาดพืน้ที่เช่าหรือยื่นขอผ่อนผนัเพื่อลดอัตราค่าเช่าชั่วคราว โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการบิน 
ท่องเที่ ยว บริษัทที่ ปรึกษา หรือมีการยกเลิกการเช่าพื ้นที่  และเปล่ียนการเช่าเป็น ลักษณะพื ้นที่ ท  างานร่วมกัน  
(Co-Working Space) และพบว่าหลายบริษัทที่ตอ้งการยา้ยพืน้ที่และปรบัปรุงพืน้ที่เช่าใหท้ันสมยั โดยส่วนใหญ่เนน้การลด
ขนาดลงหรือบางรายมีความประสงคท์ี่จะยา้ยอาคารส านักงานใหม่ในราคาที่ถูกลง ในพืน้ที่ใกลเ้คียง เพื่อเป็นการประหยัด
ตน้ทุน เนื่องจากมองว่า ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ยังมีธุรกิจบางประเภทที่มีการใชพ้ืน้ที่
ส  านกังานเพิ่มขึน้ เช่น อีคอมเมิรซ์  โลจิสติกส ์และเทคโนโลยี ที่ยงัคงสามารถในการหารายไดม้ากขึน้ในภาวะเศรษฐกิจซบเชา 
จนขยายกิจการขอเช่าพื ้นที่เพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีอุปสงค์เกิดใหม่จากกลุ่มสตารท์อัพที่ท  าธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีการแพทย์หรือนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม และธุรกิจด้านการให้บริการพืน้ที่ส  านักงานร่วมกัน (Co-Working 
Space)  

 

อปุทานพืน้ท่ีส านกังานแบ่งตามพืน้ท่ี ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 
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 ถึงแมว้่าในช่วงที่ผ่านมาผูป้ระกอบการหลายรายยงัคงมองว่า ตลาดอาคารส านกังานยงัสามารถรกัษาผลตอบแทนก าไร
ของธุรกิจนีอ้ยู่ในระดบัที่น่าพอใจ และถือเป็นธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบนอ้ยกว่าธุรกิจเช่าพืน้ที่ประเภทอื่นๆ อนัเป็นผลจากการแพร่
ระบาดของไวรสัโควิด-19  เนื่องจากความตอ้งการของพืน้ที่อาคารส านกังานเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งฝ่าย
วิจยัและการส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย พบว่า ส าหรบัในปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีอุปสงคก์ารใชพ้ืน้ท่ี
ส านกังานใหม่ในกรุงเทพฯกว่า 191,000 ตารางเมตร และคาดการณว์่าในปี พ.ศ. 2564 อาจมีการใชพ้ืน้ที่ส  านกังานใหม่ในพืน้ที่
กรุงเทพฯ กว่า 300,000 ตารางเมตร จากอุปทานท่ีคาดว่าจะเปิดบริการใหม่ในปีหนา้กว่า  470,000 ตารางเมตร แต่พบว่า พืน้ท่ี
ว่างรอการเช่าโดยรวม มีแนวโนม้ปรบัตวัเพิ่มขึน้ตัง้แต่ช่วงกลางปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาในหลายอาคารส านกังาน เนื่องจากผูเ้ช่าขอ
คืนพืน้ที่หรือขอปรบัลดพืน้ที่เช่าลงเพื่อตอ้งการประหยดัตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจ  และวิถีการท างานนอกพืน้ที่ ซึ่งพบว่า มีบรษิัท
จ านวนมากอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนรูปแบบการท างานใหม่ โดยเนน้การท างานรว่มกนั และสรา้งวฒันธรรมความยืดหยุ่น
ในการปรบัเปล่ียน ที่ส  าคัญไปกว่านั้นคือการปรบัเปล่ียนพืน้ท่ีท างานใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุดจะกลายเป็นส่ิงที่ทุกคนใหค้วาม
สนใจ ซึ่งจากขอ้มลูพบว่าอตัราการเช่าพืน้ที่อาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 ปรบัลดลงในทกุพืน้ที่ 
และคาดการณ์ว่าพืน้ที่ว่างในหลายอาคารส านักงานจะมีแนวโน้มปรบัตัวเพิ่มขึน้ในอนาคต  หากภาพรวมเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจในประเทศไม่ปรบัตวัดีขึน้ รวมถึงแนวโนม้การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 รอบใหม่ที่กลบัมาระบาดอีกครัง้ในประเทศ
ไทยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา 
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อปุสงคพ์ืน้ท่ีส านกังานท่ีเพิม่ขึน้ตอ่ปี ปี พ.ศ.2554 – ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ในปี พ.ศ.2563 

 

               ที่มา: ฝ่ายวิจยัและการสื่อสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย 

3.2.4 อตัราค่าเช่า 

 ค่าเช่ามีแนวโน้มปรับตัวลดลงในทุกพื ้นที่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของ ปีพ  .ศ  . 2563 โดยพบว่าราคาเสนอเช่าเฉล่ียโดย
ภาพรวมในทุกระดบัและพืน้ที่ของอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร ปรบัตวัลดลงประมาณรอ้ยละ 0.1 มาอยู่ที่ประมาณ 742 
บาทต่อตารางเมตร จากในช่วงไตรมาสก่อนหนา้ ซึ่งพบว่าในพืน้ท่ีศูนยก์ลางธุรกิจปรบัตวัลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1,108 บาทต่อ
ตารางเมตร จากเดิมที่ 1,110 หรือประมาณรอ้ยละ 0.2 ซึ่งเป็นผลกระทบในช่วงระยะเวลาสัน้ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาพบว่า
หลายอาคารส านกังานมีการปรบัลดค่าเช่าลงเล็กนอ้ย เพื่อเป็นการช่วยเหลือผูเ้ช่าในช่วงที่ไวรสัโควิด-19 ระบาด  และพบว่าหลาย
อาคารส านักงานปรบัลดราคาเสนอเช่าลงเพื่อตอ้งการดึงดูดความสนใจผูเ้ช่าเขา้มา และพบว่าค่าเช่าที่ตกลงกัน ในบางอาคาร
ส านกังานที่อตัราการเช่าอยู่ในเกณฑท์ี่ค่อนขา้งต ่าอาจจะลดลงมากกว่ารอ้ยละ 15-30 อยู่กบัการเจรจาและขนาดพืน้ที่ 

 พืน้ที่ส  านกังานในเขตลมุพินียงัคงเป็นพืน้ที่ที่มีอตัราค่าเช่าเฉล่ียสงูสดุอยู่ที่ 1,095 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในขณะ
ที่ค่าเช่าเฉล่ียของพืน้ท่ีส านักงานเกรดเอ ในกรุงเทพฯอยู่ที่ประมาณ 900 - 1,600 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งคอลลิเออรส์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ประเทศไทย คาดการณว์่า บริษัทส่วนใหญ่ยังจ าเป็นตอ้งขยายพืน้ท่ีเช่าเพิ่มขึน้เมื่อมีโอกาสเนื่องจากพบว่ามีจ านวน
พนักงานเพิ่มขึน้ทุกปี แต่ในช่วงที่ผ่านมาหลายบริษัทอาจมีการปรบัลดพนักงานลงหรือบางบริษัทไดห้ยุดแผนการขยายพืน้ที่
ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณปั์จจบุนัในตลาดที่ยงัคงไม่เสถียร อย่างไรก็ตาม ตลาดอาคารส านกังานโดยรวมคาดว่าจะยงัคงเป็น
ธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และค่าเช่าจะยงัคงมีโอกาสปรบัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในอนาคตเมื่อสถานการณฟ้ื์นตวัอย่างเต็มที่ 
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ที่มา: ฝ่ายวิจยัและการสื่อสาร คอลลิเออรส์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย 

 ฝ่ายวิจยัและการส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย พบว่า ในช่วงที่ผ่านมา ผูใ้หเ้ช่าไดม้ีการปรบัค่า
เช่าเพิ่มขึน้เพียงรอ้ยละ 3.0 จากอตัราค่าเช่าเดิม ซึ่งเป็นอัตราต ่าสดุของการปรบัอตัราค่าเช่าโดยทั่วไปท่ีรอ้ยละ 3.0-5.0 หรือใน
ลูกคา้บางรายที่ตอ้งการขอต่อสัญญาเช่าในพืน้ที่เช่าเดิม อาจไม่มีการปรบัอัตราค่าเช่าเพิ่ม โดยคงอัตราค่าเช่าเฉล่ียเท่ากับ
สญัญาปีล่าสดุไว ้เนื่องจากผูใ้หเ้ช่าตอ้งการรกัษาผูเ้ช่าไว ้นอกจากนีย้งัพบว่ามีผูเ้ช่าจ านวนมากเริ่มใหค้วามส าคญักบัการควบคุม
ค่าใช้จ่ายและการลดความเส่ียง ซึ่งปัจจัยส าคัญในการเรื่องของการพิจารณาการเช่าพืน้ที่ส  านักงานบริษัทหลายแห่งทั้งใน
ประเทศไทยและในเอเชียแปซิฟิก คาดการณ์ว่าแนวโน้มการท างานจะเปล่ียนไป โดยมีการผสมผสานการท างานนอกพืน้ที่
ส  านักงานมากขึน้ ส่งผลใหฟั้งกช์ั่นของพืน้ท่ีส านักงานในอนาคตจะเปล่ียนจากพืน้ท่ีแบบดัง้เดิมไปสู่พืน้ท่ีที่ส่งเสริมการท างาน
รว่มกนัและมีความยืดหยุ่นมากขึน้เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการขององคก์รและสงัคมของพนกังาน เนื่องจากบรษิัทต่างวางแผน
ที่จะใชพ้ืน้ที่ส  านกังานใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อธุรกิจและบคุลากร 

3.2.5 ภาพรวมตลาดอาคารส านักงานในท าเลรัชดาภเิษก / พระราม 9 

 อีกหนึ่งท าเลที่น่าจบัตามองในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร นอกจากย่านศูนยก์ลางธุรกิจ (CBD) คือ รชัดาภิเษก – พระราม 9 
ที่หลายฝ่ายต่างมองว่าเป็นศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ (New CBD) ซึ่งมาจากปัจจยัหลายๆ อย่าง ทัง้ในเรื่องของราคาที่ดินในพืน้ที่
ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ (CBD) ที่เพิ่มสงูขึน้จนไม่สามารถท าก าไรจากการก่อสรา้งอาคารส านกังานใหคุ้ม้ทุนไดภ้ายในระยะเวลา 10 
ปี ผู้พัฒนาอาคารส านักงานจึงเริ่มมองหาท าเลแห่งใหม่ที่มีศักยภาพพอที่จะพัฒนาหรือขยับขยายโครงการออกมาจากย่าน
ศูนยก์ลางธุรกิจ ซึ่งรชัดาภิเษก-พระราม 9 จัดว่าเป็นท าเลที่มีศกัยภาพสูง สามารถเดินทางสญัจรไดอ้ย่างรวดเร็วดว้ยโครงข่าย
รถไฟฟ้าใตด้ิน และเชื่อมต่อกับย่านศูนยก์ลางธุรกิจไดส้ะดวกสบาย ซึ่งในปัจจุบันมีอาคารส านกังานและคอนโดมิเนียมเกิดขึน้
จ านวนมากตามแนวถนนรชัดาภิเษก-พระราม 9 และในอีก 2 ปีขา้งหนา้จะมีอาคารส านกังานเกิดใหม่อีกกว่า 52,000 ตารางเมตร 
เรียกไดว้่าย่านรชัดาภิเษก – พระราม 9 จะเป็นแหล่งรวมอาคารส านกังานทัง้เก่าและใหม่เขา้ไวด้ว้ยกันในอนาคต อีกทัง้ในย่านนี ้
ยงัมีศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ อาท ิเซ็นทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ที่มีเนือ้ที่กว่า 214,000 ตารางเมตร และศูนยร์วมรา้นคา้ไอที
อย่างฟอรจ์ูนทาวน์ และ เอสพลานาด รชัดาภิเษก ที่มีพืน้ท่ีจัดแสดงงานศิลป์ โรงละครและโรงภาพยนตร ์รวมถึงเสน้ทางการ
คมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อไดอ้ย่างทั่วถึงดว้ยรถไฟฟ้าใตด้ิน (MRT) รถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ ลิง้ค ์(Airport Link) ที่เป็นจุดเปล่ียนการ
เชื่อมต่อไดอ้ย่างง่ายดาย ซึ่งจากปัจจยัความเจริญเติบโตเหล่านี ้ลว้นผลกัดนัใหท้ าเลรชัดาภิเษก – พระราม 9 เป็นท าเลที่น่าจับ
ตามองทัง้ในส่วนของตลาดพืน้ที่ส  านกังาน พืน้ที่คา้ปลีก และคอนโดมิเนียมในอนาคต 

ราคาเสนอเชา่เฉล่ียแบง่ตามพืน้ที่  ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2563 
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ที่มา: ฝ่ายวิจยัและการสื่อสาร คอลลิเออรส์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย 
 

 ฝ่ายวิจัยและการส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย พบว่า อุปทานรวมพืน้ที่ส  านักงานในท าเล
รชัดาภิเษก / พระราม 9  ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ. 2563 มีอุปทานสะสมทั้งหมด 1,182,055 ตารางเมตร โดยในปีพ.ศ. 2563 ที่
ผ่านมาพบว่ามีอุปทานพื ้นที่ส  านักงานเปิดตัวใหม่ในพื ้นที่นี ้ 2 อาคารส านักงาน คือ โครงการเมเจอรท์าวเวอรพ์ระราม 9 - 
รามค าแหง ตั้งบนถนนพระราม 9 – รามค าแหง บนพืน้ที่ 2 ไร่  มีพืน้ท่ีเช่ารวมทั้งหมด 25,181 ตารางเมตร  พัฒนาโดยบริษัท 
เมเจอร ์ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) และโครงการอารต์ิซาน รชัดา  บนถนนเทียมร่วมมิตร ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทริสแลนด ์
(ประเทศไทย) จ ากัด มีพืน้ท่ีเช่าทั้งหมด 4,000 ตารางเมตร  โดยการดังกล่าวเป็นพืน้ที่ส  านักงานแบบขายขาดตารางเมตรละ
ประมาณ 120,000-130,000 บาทต่อตารางเมตร   ซึ่งทัง้ 2 อาคารส านกังานมีพืน้ที่เช่ารวมทัง้สิน้ 29,181 ตารางเมตร เป็นอาคาร
ส านกังานเกรดเอ จ านวน 1 อาคารและอาคารส านกังานเกรดบี จ านวน 1 อาคาร ส าหรบัในปีพ.ศ. 2564 คาดการณว์่าจะมีพืน้ที่
ส  านกังานใหม่เปิดตวัในท าเลรชัดาภิเษก / พระราม 9  อีกประมาณ 52,000 ตารางเมตร จากอาคารส านักงานใหม่ที่อยู่ระหว่าง
การพฒันา 2 อาคาร ซึ่งทัง้ 2 อาคารส านกังานเป็นอาคารส านกังานเกรด บี ตัง้อยู่บนถนนรชัดาภิเษก และถนนพระราม 9-ดินแดง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ที่มา: ฝ่ายวิจยัและการสื่อสาร คอลลิเออรส์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย 

 

อปุทานพืน้ท่ีส านกังานในท าเลรชัดาภิเษก / พระราม 9 ปี พ.ศ.2554 – พ.ศ.2565 

อปุทานพืน้ท่ีส านกังานจ าแนกตามเกรด ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 
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 จากอุปทานพืน้ท่ีส านกังานสะสมทั้งหมด 1,182,055 ตารางเมตร พบว่าเป็นพืน้ท่ีส านักงานเกรดบีมากที่สดุ 829,546 
ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 70.2 รองลงมาคือ พื ้นที่ส  านักงานเกรดเอ 202,673 ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 17.1 และพื ้นที่
ส  านกังานเกรดซีอีกประมาณ 149,836 ตารางเมตรคิดเป็นรอ้ยละ 12.7 ของพืน้ที่ส  านกังานทัง้หมดในพืน้ที่นี ้
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ฝ่ายวิจยัและการสื่อสาร คอลลิเออรส์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย 

 
 จากอุปทานพืน้ที่ส  านกังานทัง้หมดในท าเลรชัดาภิเษก / พระราม 9 พบว่าพืน้ที่ส  านกังาน  995,089 ตารางเมตร หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 84.2 เป็นการพัฒนาเพื่อการพาณิชยส์ าหรบัการปล่อยเช่าพืน้ท่ี และอีก 186,966 ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 15.8  
เป็นการพฒันาเพื่อการใชเ้ป็นการภายในของผูพ้ฒันาหรือปล่อยเช่าพืน้ที่ในบางส่วนเล็กนอ้ย 

อุปสงค ์ 
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อปุทานพืน้ท่ีส านกังานจ าแนกตามการใชง้าน ณ  สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 

อตัราการเชา่ในท าเลรชัดาภิเษก / พระราม 9 จ าแนกตามเกรดณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563  
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 ณ สิน้ไตรมาสที่ 4  ปีพ.ศ. 2563  พืน้ที่ส  านกังานทัง้หมดในท าเลรชัดาภิเษก / พระราม 9 มีการใชพ้ืน้ที่ส  านกังานไปแลว้ 
1,101,294 ตารางเมตร หรืออตัราการเช่าคิดเป็นรอ้ยละ 93.2 ปรบัตวัลดลงประมาณรอ้ยละ 2.6 จากปีก่อนหนา้ ความตอ้งการใช้
พืน้ที่ส  านักงานในพืน้ที่นีป้รบัตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากผู้เช่าบางส่วนไดร้บัผลกระทบจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโควิด-19 ผูเ้ช่าที่ไดร้บัผลกระทบดงักล่าว มีแนวโนม้ในการขอลดขนาดพืน้ที่เช่าหรือ
ยื่นขอผ่อนผนัเพื่อลดอตัราค่าเช่าชั่วคราว โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการบิน ท่องเที่ยว บริษัทท่ีปรกึษา หรือมีการยกเลิกการเช่าพืน้ท่ี
และเปล่ียนไปเช่าการท างานร่วมกนั และพบว่าหลายบริษัทที่มีความตอ้งการยา้ยพืน้ที่และปรบัปรุงพืน้ที่เช่าใหท้นัสมยั โดยส่วน
ใหญ่เนน้การลดขนาดพืน้ที่ลงหรือบางรายมีความประสงคท์ี่จะยา้ยอาคารส านักงานใหม่ในราคาที่ถูกลง ในพืน้ที่ใกลเ้คียง เพื่อ
เป็นการประหยดัตน้ทนุ เนื่องจากมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจยงัคงอยู่ในภาวะชะลอตวั  

 ฝ่ายวิจัยและการส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย พบว่า ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ. 2563 พืน้ที่
ส  านักงานเกรดซีมีการใชพ้ืน้ท่ีส านักงานสูงที่สุดอยู่ที่คิดเป็นรอ้ยละ 99.1 จากพืน้ท่ีส านักงานทั้งหมด เหลือพืน้ท่ีว่างรอการเช่า
เพียงแค่ 1,300 ตารางเมตรเท่านั้น  เนื่องจากอุปทานรวมพืน้ท่ีส านักงานเกรดซีในพืน้ท่ีนีม้ีนอ้ยที่สดุประกอบกับราคาเสนอเช่า
เฉล่ียที่ค่อนต ่าเมื่อเทียบกับอาคารส านกังานเกรดอื่นๆ ส่งผลใหค้่อนขา้งเป็นที่สนใจของผูเ้ช่าที่ตอ้งการควบคุมค่าใชจ้่ายในเรื่อง
ของการเช่าพืน้ที่ส  านักงาน รองมาคือ พืน้ท่ีส านกังานเกรดบี พบว่ามีการใชพ้ืน้ท่ีส านักงานไปแลว้คิดเป็นรอ้ยละ 93.5 ซึ่งเหลือ
พืน้ที่รอการเช่าอีก 42,900 ตารางเมตร และพืน้ที่ส  านกังานเกรดเอมีการใชพ้ืน้ที่ส  านกังานไปแลว้คิดเป็นรอ้ยละ 87.2 เนื่องจากใน
ปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาผูเ้ช่าหลายรายที่เคยเช่าพืน้ที่ส  านกังานเกรดเอบนท าเลย่านนีไ้ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโค
วิด-19 ส่งผลใหบ้างส่วนขอปรบัลดพืน้ที่เช่าลง หรือบางส่วนมีการขอคืนพืน้ที่เช่าก่อนก าหนดเพื่อยา้ยอาคารส านักงานใหม่ไปสู่
อาคารส านักงานที่มีค่าเช่าที่ถูกลงเพื่อประหยดัตน้ทุนทางธุรกิจ ซึ่งเป็นโอกาสของอาคารส านักงานเกรดบีหลายอาคารในช่วงที่
ผ่านมา ส่งผลใหอ้าคารส านกังานเกรดบีหลายอาคารมีอตัราการเช่าที่สงูขึน้ 

แนวโน้มอตัราค่าเช่า 
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 ส าหรบัราคาเสนอเช่าเฉล่ียของพืน้ที่ส  านกังานทกุระดบัในท าเลรชัดาภิเษก / พระราม 9 ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ. 2563 
อยู่ที่ 682 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 0.2  การปรบัตวัเพิ่มขึน้ของราคาเสนอเช่าในปีพ.ศ. 
2563 ที่ผ่านมาถึงแมว้่าเพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้ แต่เมื่อเทียบกับราคาเสนอเช่าเฉล่ียโดยภาพรวมในพืน้ที่อื่นๆ ของกรุงเทพมหานครที่
ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 0.3 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดพืน้ที่ส  านกังานในท าเลรชัดาภิเษก/พระราม 9 ที่ยังคงเติบโต
สวนกระแสภาพรวมตลาดพืน้ที่ส  านกังานในกรุงเทพมหานคร 

 ฝ่ายวิจยัและการส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย พบว่า ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ. 2563 ราคาเสนอ
เช่าพืน้ที่ส  านกังานเกรดเอในท าเลรชัดาภิเษก/พระราม 9 อยู่ที่ 999 บาทต่อตารางเมตร ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 1.6 จากปีก่อนหนา้ 
ส าหรบัราคาเสนอเช่าพืน้ที่ส  านักงานเกรดบี อยู่ที่ 648 บาทต่อตารางเมตร ปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.7 จากปีก่อนหนา้ และราคา
เสนอเช่าพืน้ที่ส  านกังานเกรดซี อยู่ที่  376 บาทต่อตารางเมตร ปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.3 จากปีก่อนหนา้  

การปรับค่าเช่า 

 ราคาเสนอเช่าพืน้ที่ส  านกังานในท าเลรชัดาภิเษก / พระราม 9 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
40.3 หรือเฉล่ียปีละ 4.0 โดยภาพรวม ส าหรบัในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาการปรบัตัวในส่วนของราคาเสนอเช่าอาจอยู่ในเกณฑ์ที่
นอ้ยกว่าอัตราเฉล่ียโดยภาพรวม แต่ถือว่ายังคงสงูกว่าในท าเลอื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปี พ.ศ. 2564  ฝ่ายวิจัยและการ
ส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอร ์    เนชั่นแนล ประเทศไทยคาดการณ์ว่า การปรบัตัวของราคาเสนอเช่าเฉล่ียในทุกเกรดจะอยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 2.9-5.3 โดยอาคารส านกังานเกรดบีและเกรดซีจะยงัคงเป็นอาคารส านกังานที่มีโอกาสปรบัตวัสงูที่สดุ เนื่องจาก
ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พบว่าผูเ้ช่าหลายรายมีความตอ้งการปรบัลดภาระในส่วนของค่าเช่าพืน้ที่ส  านกังานลงและเริ่มมองหา
พืน้ที่ส  านักงานเกรดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเกรดเอในท าเลใกลเ้คียงดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 
ประเด็นนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีของอาคารส านกังานเกรดบีและซี ที่จะสามารถปรบัราคาขึน้ไดใ้นปีพ.ศ. 2564  ภายใตเ้งื่อนไขว่า การ
แพร่ระบาดครัง้ใหม่ของไวรสัโควิด -19 ในประเทศไทยจะสามารถควบคุมไดภ้ายในช่วงครึ่งแรกของปีและนักลงทุนต่างชาติ
สามารถเดินทางเขา้มาในประเทศไทยไดอ้ย่างปกติ 

แนวโน้มตลาด 

 จากอตัราการเช่าเฉล่ียปัจจุบนัที่ถือว่าอยู่ในเกณฑท์ี่ค่อนขา้งสงู ถึงแมว้่าจะปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ยจากในปีก่อนหนา้ ที่
อตัราการเช่าเฉล่ียปรบัตวัขึน้ไปสงูกว่ารอ้ยละ 95.8 ส าหรบัแนวโนม้ตลาดพืน้ที่ส  านกังานในท าเลรชัดาภิเษก/พระราม 9 พบว่าใน
อีก 2 ปีขา้งหนา้ จะมีพืน้ที่ส  านกังานใหม่เขา้มาในพืน้ที่เพียงแค่ 52,000 ตารางเมตรเท่านัน้ ซึ่งถือว่าค่อนขา้งนอ้ยเมื่อเทียบกับใน
ท าเลอื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร ขณะที่แผนพฒันาโครงการ "บางกอกมิดทาวน"์ บนที่ดิน 2 ฝ่ังถนนรชัดาภิเษกใกลก้ับสถานีศูนย์
วฒันธรรมฯ โดยที่ดินฝ่ังตะวนัตกคือแปลงที่ดินของหา้งจสัโก ้(Jusco) เดิม ขนาดเกือบ 14 ไร่ จะพฒันาเป็นโครงการ "BANGKOK 
MIDTOWN - LABELS" ด้วยพื ้นที่เช่ากว่า 59,145 ตารางเมตร ส่วนที่ดินฝ่ังตรงข้ามกัน จะพัฒนาเป็นโครงการ "BANGKOK 
MIDTOWN - LIVES" ด้วยพื ้นที่ เช่าขนาด 55,513 ตารางเมตร และมีพื ้นที่ส  านักงานอีกประมาณ 10,240 ตารางเมตร และ
แผนพัฒนา  Super Tower ที่เดิมทีมีพืน้ที่เช่ารวมกว่า 90,000 ตารางเมตร หลงัจากการที่บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากัด (มหาชน) 
เขา้ซือ้บรษิัท แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากัด (มหาชน) และชะลอแผนการพฒันาชั่วคราว ซึ่งหากทัง้ 2 โครงการดงักล่าว เริ่มกลบัมา
เดินหนา้พฒันาอีกครัง้ จะเป็นเสมือนปัจจยับวกที่ส  าคญัในตลาดพืน้ที่ส  านกังานในท าเลรชัดาภิเษก/พระราม 9 ใหก้ลบัมาคึกคกั
อีกครัง้ และจะส่งผลใหร้าคาที่ดินบนท าเลย่านนีป้รบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่องจากปัจจุบนัที่มีราคาเสนอขายสงูกว่า 1 ลา้นบาทต่อ
ตารางวา 
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มุมมองต่อตลาดอาคารส านักงาน ภายหลังการสิน้สุดการแพร่เชื่อไวรัสโควดิ-19 

 ฝ่ายวิจัยและการส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย มองว่า ภาพรวมตลาดอาคารส านักงานท าเล
รชัดาภิเษก/พระราม 9 ภายหลงัการสิน้สดุการแพร่เชือ้ไวรสัโควิด-19 จะยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทัง้จากอุปทานที่จะเขา้มาใหม่
ในปี 2 ปีขา้งหนา้ค่อนขา้งจ ากัด ในขณะที่ความตอ้งการใชพ้ืน้ท่ียังคงมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พืน้ท่ีว่างรอการเช่าเหลือเพียงแค่
ประมาณ 70,000 ตารางเมตรเท่านัน้ โดยเฉพาะอาคารส านกังานเกรดบี ที่ถือว่าไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมากในปีพ.ศ. 2563 ที่
ผ่านมา เนื่องจากราคาค่าเช่าที่ถือว่าค่อนขา้งถกูเมื่อเทียบกบัอาคารส านกังานเกรดเอในท าเลเดียวกนั ส่งผลใหผู้เ้ช่าเดิมที่เคยเช่า
ในอาคารส านักงานเกรดเอที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ที่ตอ้งการลดค่าใช้จ่าย ตอ้งการย้ายพืน้ที่
ส  านักงานใหม่ที่มีค่าเช่าถูกลงบนท าเลใกลเ้คียงและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ฝ่ายวิจัยและการ
ส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย คาดการณ์ว่า จากปัจจัยดังกล่าวจะเป็นปัจจัยบวกส าคัญที่จะส่งผลให้
อาคารส านกังานเกรดอื่นๆ นอกเหนือจากอาคารส านกังานเกรดเอจะมีอตัราการเช่าที่สงูขึน้ในอนาคต ส าหรบัราคาเสนอเช่าในปี 
พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ผูพ้ฒันาไม่สามารถปรบัราคาค่าเช่าเพิ่มขึน้ไดม้ากนกั หรือผู้พฒันาบางรายปรบัลดค่าเช่ารวมถึงค่าบริการ
อื่นๆ ลงชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือผูเ้ช่าที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด -19 และเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้ช่ายงัคงเช่าพืน้ที่
ต่อไป ไม่ขอยกเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนด แต่ในปีพ.ศ. 2564 นี ้หากสถานการณก์ลบัสู่ภาวปกติโดยเร็ว การปรบัราคาจะกลบัเขา้
สู่ภาวะปกติหรือบางอาคารส านกังานอาจสงูกว่าปกติเล็กนอ้ย เนื่องจากเกิดการสะสมอย่างต่อเนื่องที่ไม่สามารถปรบัราคาค่าเช่า
ในปีที่ผ่านมา 

3.2.6 ภาพรวมตลาดอาคารส านักงานในท าเลถนนพัฒนาการ 

 ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563  พบว่าท าเลถนนพฒันาการผูพ้ัฒนาอสงัหารมิทรพัยต์่างใหค้วามสนใจในการพฒันา
โครงการคอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งท าเลย่านนีย้งัไม่ใช่พืน้ที่หลกัของตลาดอาคารส านกังาน ส าหรบัภาพรวม
ตลาดอาคารส านักงานท าเลถนนพัฒนาการพบว่า ปัจจุบันมีอุปทานพืน้ท่ีส านักงานเพียงแค่  43,385 ตารางเมตรเท่านั้น จาก
โครงการอาคารส านักงาน 3 โครงการ และพบว่าอาคารส านกังานบนท าเลย่านนีส่้วนใหญ่เป็นการพัฒนาเพื่อการใชภ้ายในของ
ผูพ้ฒันาเท่านัน้ มีเพียงแค่บางส่วนที่มีการน าพืน้ที่มาปล่อยเช่าเพื่อการพาณิชย ์การปรบัตวัของราคาเสนอเช่าในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มาปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 41.8 หรือเฉล่ียปีละ 4.2 โดยภาพรวม แต่ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ราคาเสนอค่าไม่สามารถปรบัตัว
เพิ่มขึน้ไดม้ากนกั เนื่องจากปัจจยัลบต่างๆ ที่เขา้มากระทบเหมือนกบัท าเลอื่นๆในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
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ที่มา: ฝ่ายวิจยัและการสื่อสาร คอลลิเออรส์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย 

 ฝ่ายวิจยัและการส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย พบว่า อุปทานรวมพืน้ท่ีส านักงานในท าเลถนน
พัฒนาการ     ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ. 2563 มีโครงการอาคารส านักงานทั้งหมดเพียงแค่ 3 โครงการเท่านั้น อุปทานสะสม
ทั้งหมด 43,385    ตารางเมตร โดยพบว่า อุปทานใหม่ที่เขา้สู่ตลาดล่าสุดคือ โครงการทรู ทาวเวอร ์2 ในส่วนอาคารที่ 2-4 ในปี
พ.ศ. 2555 และหลงัจากนัน้ยงัไม่มีโครงการอาคารส านกังานเปิดตวัใหม่บนท าเลย่านนี ้รวมถึงไม่พบว่าอาคารส านกังานใหม่ที่อยู่
ระหว่างการพฒันาที่จะเปิดบรกิารในอนาคตบนท าเลย่านนี ้
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จากอุปทานพืน้ท่ีส านักงานทั้งหมด 43,385 ตารางเมตร พบว่าเป็นพืน้ท่ีส านกังานเกรดบีมากที่สุด 35,516 ตารางเมตร คิดเป็น
รอ้ยละ 81.9 รองลงมาคือพืน้ที่ส  านกังานเกรดซี 8,169 ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 18.1 ของพืน้ที่ส  านกังานทัง้หมดในพืน้ท่ีนี ้ซึ่ง
ฝ่ายวิจยัและการส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย พบว่ายงัไม่มีอาคารส านักงานเกรดเอพัฒนาบนท าเลย่าน
พฒันาการ 

อปุทานพืน้ท่ีส านกังานในท าเลถนนพฒันาการ ปี พ.ศ.2554 – พ.ศ.2565 

อปุทานพืน้ท่ีส านกังานแบ่งตามเกรด ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 

ที่มา: ฝ่ายวิจยัและการส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย 
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 ณ สิน้ไตรมาสที่ 4  ปีพ.ศ. 2563  ท าเลถนนพฒันาการ พบว่ามีพืน้ที่ส  านกังานถูกใชไ้ปแลว้ 33,795 ตารางเมตร หรือมี
อัตราการเช่าคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 97.9 ปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.3 จากปีก่อนหน้า ความตอ้งการใช้พืน้ที่ส  านักงานในพืน้ที่นี ้
ปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย เนื่องอปุทานในพืน้ที่ที่ค่อนขา้งจ ากดั เนื่องจากมีโครงการอาคารส านกังานเพียงแค่ 3 โครงการเท่านัน้ 

 ฝ่ายวิจัยและการส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย พบว่า ณ สิน้ไตรมาสที่  4 ปีพ.ศ. 2563 พืน้ที่
ส  านกังานเกรดบีมีการใชพ้ืน้ที่ส  านกังานสงูที่สดุคิดเป็นรอ้ยละ 100.0 จากพืน้ที่ส  านกังานทัง้หมด ซึ่งปัจจบุนัไม่มีพืน้ที่ว่างส าหรบั
การเช่า รองมาคือพืน้ท่ีส านักงานเกรดซีพบว่ามีการใชพ้ืน้ท่ีส านักงานไปแลว้คิดเป็นรอ้ยละ 94.0 ซึ่งเหลือพืน้ท่ีส านักงานรอการ
เช่าอีกเพียงแค่ 490 ตารางเมตรเท่านัน้  

แนวโน้มอตัราค่าเช่า 

 

 

ที่มา: ฝ่ายวิจยัและการสื่อสาร คอลลิเออรส์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย 
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อตัราการเชา่ในท าเลถนนพฒันาการ ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 

ราคาเสนอเชา่เฉล่ียจ าแนกตามเกรด ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2563 
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 ส าหรบัราคาเสนอค่าเฉล่ียของพืน้ที่ส  านกังานทุกระดับในท าเลถนนพฒันาการ ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่าน
มา อยู่ที่ 590  บาทต่อตารางเมตร  ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 1.7  การปรบัตัวเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยของราคาค่าเช่าเฉล่ีย
พืน้ที่ส  านกังานเกรดบีในท าเลถนนพฒันาการในช่วงที่ผ่านมาถือว่าค่อนขา้งนอ้ยเมื่อเทียบกบัในช่วง 5 ปีก่อนหนา้ที่บางปีราคาค่า
เช่าสามารถปรบัตัวไดสู้งถึงรอ้ยละ 8.9 เนื่องจากในปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา อุปทานพืน้ท่ีส านักงานเกรดบีบนท าเลย่านนีย้งัคงมี
อตัราการเช่าเต็มพืน้ที่ เนื่องจากกลุ่ม  ผูเ้ช่าพืน้หลกัมากกว่ารอ้ยละ 70.0 เป็นการใชภ้ายในของผูพ้ฒันา และอีกประมาณรอ้ยละ 
30.0 เป็นผูเ้ช่าอื่น ๆ ส าหรบัอาคารส านกังานเกรดซีพบว่าเป็นการใชพ้ืน้ท่ีภายในของผูพ้ฒันาเท่านัน้ ผูพ้ัฒนาไม่ไดม้ีการปล่อย
พืน้ที่เช่าเพื่อการพาณิชย ์และไม่มีราคาเสนอค่าเช่าตลาด ส าหรบัอาคารส านกังานดงักล่าว 

การปรับค่าเช่า 

 ราคาเสนอเช่าพืน้ที่ส  านกังานในท าเลถนนพฒันาการในช่วง 10  ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 41.8 หรือ
เฉล่ียปีละ 4.2 โดยภาพรวม ถึงแมว้่าการปรบัราคาในปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาจะค่อนขา้งนอ้ยกว่าการปรบัราคาเฉล่ียในช่วง 10 ปี
ก่อนหน้า เนื่องจากปัจจัยลบต่างๆ ที่ เข้ามากระทบ แต่ส าหรับราคาเสนอค่าเฉล่ียของพื ้นที่ส  านักงานเกรดบีในท าเลถนน
พฒันาการในปี พ.ศ. 2564 ฝ่ายวิจยัและการส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทยคาดการณว์่า จะสามารถปรบัตวั
เพิ่มขึน้ไดป้ระมาณรอ้ยละ 2.9 เนื่องจากการปรบัตวัของราคาที่ค่อนขา้งนอ้ยในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากผูใ้หเ้ช่าตอ้งการช่วยเหลือผู้
เช่าที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 สามารถประคับประคองธุรกิจใหผ่้านพน้ไปไดแ้ละเพื่อใหผู้เ้ช่ายงัคง
สามารถเช่าพืน้ที่ต่อไดโ้ดยไม่ยกเลิกสญัญาเช่า จะเป็นเหตุผลที่ส  าคญัที่ผูใ้หเ้ช่าสามารถปรบัราคาค่าเช่าไดใ้นอัตราที่สงูขึน้ในปี
ถดัไป 

แนวโน้มตลาด 

 ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยต์่างใหค้วามสนใจในการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรร บรเิวณถนนพฒันาการ
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากราคาที่ดินบนท าเลย่านนีม้ีการปรบัตัวเป็นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากราคาประเมินท่ีดินของ
กรมธนารกัษ์ในรอบปีพ.ศ. 2551 -2554 ที่มีราคาประเมินอยู่ที่ 85,000 -140,000 บาท / ตารางวา ปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.8  ใน
รอบปี พ.ศ. 2555 -2558 ที่มีราคาประเมินอยู่ที่ 95,000 -140,000 บาท / ตารางวา  และปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.8  ในรอบปีพ.ศ. 
2559-2562 ที่มีราคาประเมินอยู่ที่ 110,000-150,000 บาท  / ตารางวา ซึ่งท าเลย่านนีย้ังคงถือว่าไม่ใช่ท าเลหลักของการพฒันา
อาคารส านกังานเพื่อการพาณิชย ์ ฝ่ายวิจยัและการส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย พบว่า ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 
ปี พ.ศ. 2563 มีโครงการอาคารส านักงานบนท าเลย่านนีเ้พียงแค่ 3 โครงการเท่านั้น และไม่พบว่ามีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการ
พัฒนาและเปิดตัวในอนาคต ส่งผลให้อุปทานในพืน้ที่นีม้ีอย่างจ ากัด ขณะที่พืน้ที่ว่างรอการเช่าเหลือเพียงแค่ประมาณ 490 
ตารางเมตรเท่านัน้ ถือว่าค่อนขา้งนอ้ยเทื่อเทียบกับพืน้ที่อื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร และอาคารส านักงานส่วนใหญ่บนท าเลย่านนี้
ยงัคงเป็นการพฒันาเพื่อการใชภ้ายในเท่านัน้  ส าหรบัราคาเสนอเช่าปรบัตวัไดค้่อนขา้งมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ในปีพ.ศ. 
2563  การปรบัตวัสามารถท าไดค้่อนขา้งนอ้ยเนื่องจากปัจจยัลบต่างๆ ที่เขา้มากระทบ แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจยัและการส่ือสาร 
คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทยคาดการณว์่า ในปี พ.ศ. 2564 การปรบัตวัของราคาเสนอเช่าอาจปรบัตวัไดม้ากขึน้ 

มุมมองต่อตลาดอาคารส านักงานภายหลังการสิน้สุดการแพร่เชือ้ไวรัสโควดิ-19 

 ตลาดพืน้ที่ส  านกังานในท าเลถนนพฒันาการไดร้บัผลกระทบค่อนขา้งนอ้ยจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโค
วิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา เห็นไดจ้ากอัตราการเช่าและราคาเสนอเช่าที่ยังคงปรบัตัวสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการปรบัตัวเพียง
เล็กนอ้ยเท่านัน้ เนื่องจากผูพ้ฒันาส่วนใหญ่พยายามรกัษาระดบัราคาค่าเช่าเดิมไว ้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผูเ้ช่าที่ไดร้บัผลกระทบ
จากวิกฤตดงักล่าวในช่วงที่ผ่านมา แต่มมุมองต่อตลาดอาคารส านกังานภายหลงัจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ฝ่ายวิจยั
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และการส่ือสาร คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย มองว่าตลาดพืน้ที่ส  านักงานบนท าเลย่านนีจ้ะยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้ในส่วนของอตัราการเช่า และราคาเสนอเช่า เนื่องจากอปุทานสะสมในตลาดที่ค่อนขา้งนอ้ย บวกกบัไม่พบว่ามีอปุทาน
ใหม่ที่จะเขา้มาในอนาคต จะเป็นเหตุผลที่ส  าคญัที่ส่งผลใหต้ลาดอาคารส านกังานบนท าเลย่านนีจ้ะยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต 

4. ปัจจัยความเสี่ยง 

4.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต ์
1.) ความเส่ียงจากการปฏิบตัติามสญัญา 
2.) ความเส่ียงจากการท่ีผูเ้ช่าพืน้ที่อาจไม่ต่ออายสุญัญาเชา่ 
3.) ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบรกิารพืน้ท่ี ของผูเ้ช่ารายย่อย 
4.) ความเส่ียงจากการปรบัปรุงซอ่มแซมอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ีผลกระทบต่อการจดัหาผลประโยชน ์
5.) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูเ้ชา่รายย่อยรายใหญ่ 
6.) ความเส่ียงของผลประกอบการของกองทรสัตจ์ะขึน้อยู่กบัความสามารถของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย  ์
7.) ความเส่ียงเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ในการด าเนินธุรกจิของกองทรสัต  ์
8.) ความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการกูย้ืม 
9.) การเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ระหว่างกองทรสัตก์บั ทรู พรอพเพอรต์ีส ์
10.) ความเส่ียงจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ เช่น เชือ้ไวรสัโควิด–19 

4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยส์ินทีก่องทรัสตล์งทนุ 
1.) ความเส่ียงจากกรณีถกูเวนคนืท่ีดิน 
2.) ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ อทุกภยั การก่อวินาศภยัและเหตสุดุวิสยัอื่นๆ 
3.) ความเส่ียงจากการท่ีพืน้ท่ีบางส่วนของทรพัยสิ์นมีการออกแบบเพื่อลกัษณะการใชง้านท่ีเฉพาะเจาะจง 

4.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยโ์ดยกองทรัสต ์
 1.) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าของอสงัหารมิทรพัยต์ามการประเมินค่าโดยผูป้ระเมินค่าทรพัยสิ์น  

 2.) ความเส่ียงในการลงทนุในสิทธิการเช่าซึ่งมลูค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเชา่ที่เหลืออยู่ 

4.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตโ์ดยผู้ลงทนุ 

1.) ความเส่ียงเก่ียวกบัราคาของหน่วยทรสัตซ์ึง่อาจลดลงจากราคาที่ผนัผวนตามสภาวะตลาด 

2.) ความเส่ียงเรื่องสภาพคล่องในตลาดรองส าหรบัการซือ้ขายหน่วยทรสัต ์

3.) ความเส่ียงเก่ียวกบัผลการด าเนินงานจรงิซึ่งอาจมคีวามแตกตา่งจากงบก าไรขาดทนุท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน 

4.) ความเส่ียงจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

5.) ความเส่ียงจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภาษีหรือคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้ง 

5. ข้อพพิาทและขอ้จ ากัดในการใช้ประโยชนใ์นอสังหาริมทรัพย ์

- ไม่ม ี
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6. ข้อมูลส าคัญอืน่ 

ตามที่กองทรสัตไ์ดล้งทุนในสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และโครงการทรู ทาวเวอร ์2  
ตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 สัญญาเช่าที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร ์2  
สัญญาซือ้ขายสังหาริมทรพัยแ์ละงานระบบของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 สัญญาซือ้ขายสังหาริมทรพัยแ์ละงานระบบของ
โครงการทรู ทาวเวอร ์2 จ านวน 4 ฉบบัลงวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2561 ซึ่งระบใุห ้บรษิัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั ในฐานะเจา้ของ
อสงัหารมิทรพัยเ์ดิม ดูแลและรบัผิดชอบซ่อมแซมทรพัยสิ์นท่ีเช่าและทรพัยสิ์นที่ซือ้ขายครัง้ใหญ่ (Major Renovation) ซึ่งจะมี
ก าหนดภายในระยะเวลา 5 ปีแรกนบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่ดนิและอาคาร ตามแผนการด าเนินงานท่ีไดต้กลงไวแ้ลว้
กบักองทรสัต ์นัน้  

ในปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ส่งผลให้แผนการด าเนินงานซ่อมแซมทรพัยสิ์นที่เช่าและ
ทรพัยสิ์นที่ซือ้ขายครัง้ใหญ่ ตอ้งถูกเล่ือนออกไปจากแผนการด าเนินงานเดิม ซึ่งสามารถสรุปความคืบหนา้ ณ สิน้ปี 2563 ได ้
ดงันี ้ 

• แผนการเปล่ียนระบบเครื่องปรบัอากาศเดิมที่เป็นระบบระบายความรอ้นดว้ยน า้ (Water-Cooled Package) 

ของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 ใหเ้ป็นระบบปรบัอากาศที่ สามารถปรบัปรมิาณการท าความเย็นตามภาวะโหลดที่

มีอยู่ (Variable Refrigerant Volume: “VRV”) ซึ่งทาง บรษิัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั ไดเ้ริ่มด าเนินการเปล่ียน 

ตัง้แต่ ปี 2561 โดยปัจจุบนัไดด้  าเนินการเสรจ็สิน้ไปแลว้ ประมาณรอ้ยละ 52 ของปรมิาณงานทัง้หมด โดยคาด

ว่าจะสามารถด าเนินการไดแ้ลว้เสรจ็ภายใน ปี 2564  

• แผนการเปล่ียนระบบขบัเคล่ือนและควบคมุ (Control) จ านวน 15 ชดุ รวมถึงการตกแต่งหอ้งลิฟทโ์ดยสาร ของ

โครงการทรู ทาวเวอร ์1 ที่ผ่านในในปี 2563 บริษัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากัด ไดด้  าเนินการเสร็จสิน้ไปแลว้ 

ประมาณรอ้ยละ 90.59 ของปริมาณงานทั้งหมด และคาดว่าจะสามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จไดภ้ายใน  

ไตรมาส 1 ปี 2564 

• แผนการปรบัปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิ ของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และ โครงการทรู  

ทาวเวอร ์2 ซึ่งไดม้ีการปรบัเปล่ียนแผนการด าเนินงาน โดยจะเริ่มด าเนินงานในปี 2563 พรอ้มกับโครงการ

เปล่ียนระบบน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิ (Fire Pump) ของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 ซึ่งปัจจบุนัแผนงานไดล่้าชา้ออกไป 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 โดยปัจจบุนัอยู่ระหว่างรอรายงานผลการศกึษาจากบรษิัทที่ปรกึษา

ดา้นวิศวกรรม โดยคาดว่าจะสามารถด าเนินการไดแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2564 

• แผนการการเปล่ียนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) ของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และ โครงการทรู  

ทาวเวอร ์2 ซึ่งเดิมมีก าหนดแลว้เสร็จภายในปี 2563 ซึ่งปัจจุบันแผนงานไดล่้าชา้ออกไป เนื่องจากการแพร่

ระบาดของ ไวรสัโควิด-19 โดยปัจจบุนัอยู่ระหว่างสรุปเงื่อนไขและรายละเอียดการติดตัง้ โดยคาดว่าจะสามารถ

ด าเนินการไดแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2564 

• แผนการซีลกระจกอาคาร โครงการทรู ทาวเวอร ์2 อาคาร 1 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ โดยคาดว่าจะ

สามารถด าเนินการไดแ้ลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 2 ปี 2564 
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1. ข้อมูลหน่วยทรัสตแ์ละผู้ถือหน่วยทรัสต ์

1.1 ข้อมูลหน่วยทรัสต ์

  ทุนจดทะเบียนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต ์ 3,688,000,000 บาท 

 ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 3,688,000,000 บาท 

 จ่ายเงนิเฉลี่ยคืนจากการลดทนุช าระแล้ว คร้ังที ่1 67,969,840 บาท 

 ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 3,620,030,160 บาท 

 จ านวนหน่วยทรัสต ์ 368,800,000 หน่วย 

 ประเภทหน่วยทรัสต ์ ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

 มูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563) 3,849,276,712 บาท 

 มูลค่าทรัพยส์นิสุทธิตอ่หน่วย (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 10.4373 บาทต่อหนว่ยทรสัต ์

 มูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562)  3,701,199,667 บาท 

 มูลค่าทรัพยส์นิสุทธิตอ่หน่วย (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562) 10.0357 บาทต่อหนว่ยทรสัต ์

 มูลค่าการซือ้ขายเฉลี่ยต่อปี 502,592,614 บาท 

 มูลค่าตามราคาตลาด* 4,130,560,000 บาท 

 หมายเหต ุ* ขอ้มูลอา้งองิตามวนัท าการล่าสดุ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 

1.2 ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต ์

1.2.1 กลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2563 

ล าดับ ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์ จ านวนหน่วยทรัสต ์ ร้อยละ 

1 บรษิัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั 56,000,000 15.18% 

2 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 37,405,500 10.14% 

3 ส านกังานประกนัสงัคม 32,585,000  8.84% 
4 บรษิัท อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 28,000,000  7.59% 
5 ธนาคาร ออมสิน 26,208,200  7.11% 
6 บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 12,128,900  3.29% 
7 บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 9,400,000  2.55% 
8 บรษิัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 7,403,400  2.01% 
9 บรษิัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกนัภยั จ ากดั(มหาชน) 7,323,100  1.99% 
10 บรษิัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 6,830,000  1.85% 

 รวม 223,284,100 60.54% 
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1.2.2 ผู้ถือหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 (ถือหน่วยทรัสตต์ั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป โดยรวมกลุ่ม
บุคคลเดียวกัน) 

ล าดับ ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์ จ านวนหน่วยทรัสต ์ ร้อยละ 
1 บรษิัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั 56,000,000 15.18% 

2 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 37,405,500 10.14% 

 รวม 93,405,500 25.33% 

 
1.2.3 กลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนินงานของบริษัทจัดการอย่างมีนัยส าคัญ 

- ไม่มี  
 
1.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต ์

1.3.1 นโยบายการจ่ายผลตอบแทน 

 กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ดี  
ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควร ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจพิจารณาการจ่ายประโยชนใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ากกว่า  
ปีละ 2 ครัง้ได ้ทัง้นี ้

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่
ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนนัน้แลว้แต่กรณี หรืออตัราอื่นใดที่ ก.ล.ต.ก าหนด อย่างไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจพิจารณากันเงินส ารองเพื่อการ
ปรบัปรุง และ/หรือซ่อมแซมทรพัยสิ์นครัง้ใหญ่ (Major Renovation) ตามแผนท่ีผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์สนอ ในอตัราไม่เกิน
รอ้ยละ 5.00 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานในรอบปีบญัชี โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพิจารณาถึงความจ าเป็น ความพอเพียง
ของเงินทนุส าหรบัการปรบัปรุง และ/หรือซ่อมแซมทรพัยสิ์นครัง้ใหญ่ รวมถึงแหล่งเงินทนุอื่น เช่น การกูย้ืมเงินระยะสัน้ เป็นตน้ 

(2) ในกรณีที่กองทรสัตย์งัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่จ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

1.3.2 ข้อจ ากัดและวิธีการจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต ์

(1) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่ผู้จัดการกองทรัสต์ว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรสัตใ์ดเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแจง้ใหบุ้คคลดงักล่าว
ทราบโดยไม่ชักชา้ถึงขอ้จ ากัดสิทธิในการไดร้บัผลประโยชนต์อบแทน โดยผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะไม่จ่ายประโยชนต์อบแทน
ใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนดหรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น โดยใหป้ระโยชนต์อบแทนดงักล่าวตกเป็นของผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายอื่น
ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตโ์ดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพิจารณาจดัสรรผลประโยชนด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิ
ไดร้บัในคราวนัน้ 
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 (2) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศการจ่ายประโยชนต์อบแทน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อก าหนดสิทธิผู้
ถือหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิไดร้บัประโยชนต์อบแทน และอตัราประโยชนต์อบแทนผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์
และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปนีด้ว้ย 

(2.1) ส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ณ วนัปิด
สมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือ 

(2.2) ท าการปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ที่ท  าการทกุแห่งของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือ 

(2.3) ผ่านเว็บไซตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือ 

(2.4) ประกาศในหนงัสือพิมพอ์ย่างนอ้ย 1 (หน่ึง) ฉบบั 

(3) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนเป็นเงินโอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือเป็นเช็ค
ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต์ 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกรอ้งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่น าประโยชนต์อบแทนจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใดนอกจาก
เพื่อประโยชนข์องกองทรสัต ์

(5) ในการพิจารณาจ่ายประโยชนต์อบแทน ถา้ประโยชนต์อบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัตร์ะหว่างปีบัญชีมี
มูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จัดการกองทรสัตส์งวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชนต์อบแทนในครัง้นั้น และให้สะสม
ประโยชนต์อบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชนต์อบแทนท่ีจะใหม้ีการจ่ายในงวดถดัไป 

1.3.3 ประวัตกิารจ่ายประโยชนต์อบแทน 

คร้ังที ่ รอบผลประกอบการ 
วันจ่ายเงนิประโยชน์

ตอบแทน 

เงนิประโยชนต์อบ
แทน  

(บาทต่อหน่วย) 

รวม 
(บาทต่อหน่วย) 

1 6 ก.พ. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 6 กนัยายน 2561 0.3034 
0.4834 

2 1 ก.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 25 มีนาคม 2562 0.1800 
3 1 ม.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2562 11 มิถนุายน 2562 0.1912 

0.7558 
4 1 เม.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 5 กนัยายน 2562 0.1810 
5 1 ก.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2562 6 ธันวาคม 2562 0.1880 
6 1 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 26 มีนาคม 2563 0.1956 
7 1 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563 10 มิถนุายน 2563 0.1951 

0.7709 
8 1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 10 กนัยายน 2563 0.1923 
9 1 ก.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 8 ธันวาคม 2563 0.1923 
10 1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 24 มีนาคม 2564 0.1912 

รวม 2.0101 2.0101 
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1.3.4 ประวัตกิารจ่ายเงนิเฉลี่ยคืนจากการลดทนุช าระแล้ว 

คร้ังที ่ วันจ่ายเงนิเฉลี่ยคนืจากการลดทนุช าระแล้ว 
เงนิเฉลี่ยคืนทนุ  
(บาทต่อหน่วย) 

1 11 ธันวาคม 2561 0.1843 
รวม 0.1843 
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2. โครงสร้างการจัดการ 

2.1 ผู้จัดการกองทรัสต ์

2.1.1 ขอ้มูลทั่วไป 

 ชื่อ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (“บลจ.บวัหลวง”)  

(BBL Asset Management Company Limited, “BBLAM”) 

 ใบอนุญาต ไดร้บัความเห็นชอบใหเ้ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2560  

 ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

 โทรศัพท ์ 02-674-6488 

 โทรสาร 02-679-5996 

 เว็บไซต ์ http://www.bworkreit.com/ 

 อีเมลล ์ bworkreit@bblam.co.th 

 เวลาท าการ 8.30 น. ถึง 17.00 น. 

 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

 ทุนช าระแล้ว 100,000,000 บาท 

 จ านวนหุ้นทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว 1,000,000 หุน้ 

 มูลค่าทีต่ราไว ้ 100.00 บาทต่อหุน้ 

2.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  

1.) รายชื่อผู้ถือหุน้ (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563) 

ล าดับ ชื่อผู้ถือหุน้ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 749,996 75.00 

2. บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 100,000 10.00 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 100,000 10.00 

4. บรษิัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 50,000 5.00 

5. นางสาวชลลดา โสภณพนิช 2 0.00 

6. นายโชน โสภณพนิช 1 0.00 

7. นางวรวรรณ ธาราภมูิ 1 0.00 
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2.) โครงสร้างการจัดการ 

โครงสรา้งคณะกรรมการของบลจ.บวัหลวง ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการบรหิารตามโครงสรา้ง ดงันี ้

 
 

 

3.) คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัท มจี านวนทัง้สิน้ 9 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

ล าดับ ชื่อและสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ ์

1 นายสตีเฟน แทน 

Mr. Stephen Tan 

กรรมการ - Master of Business 

Administration, 

St.John’s University 

- BA Rutgers 

University 

- Executive Director, Asia 

Financial Group 

- CEO, Asia Commercial Bank 

Ltd. 

2 นายนรนิทร ์โอภามรุธาวงศ ์

Mr. Narin 

Opamurathawong 

กรรมการ - Master of Business 

Administration in 

Finance, University of 

Chicago 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่,   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

3 นางสาวสญุาณี                          

ภรูปัิญญวานิช 

Ms. Suyanee 

Puripanyawanich 

กรรมการ - ปรญิญาโท สาขา

การเงิน สถาบนั

บณัฑิตพฒันบรหิาร

ศาสตร ์

- Senior Vice President,  

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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ล าดับ ชื่อและสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ ์

4 นายไพศาล เลิศโกวิทย ์

Mr. Paisarn Lertkowit 

กรรมการ - Master of Commerce 

, Funds Management , 

University of New 

Southwales 

- กรรมการ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 

- Dealer –  Senior  Vice President 

Treasury ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) 

5 นางสาวปิยะมาศ                           

ค าไทรแกว้  

Ms. Piyamart 

Kumsaikaew 

กรรมการ - ปรญิญาเอก สาขา

วิศวกรรมอตุสาหการ 

Iowa State University 

- ปรญิญาโท สาขา

วิศวกรรมอตุสาหการ 

Iowa State University 

- ปรญิญาตรี สาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั  

- Senior Vice President, ธนาคาร

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

6 นายโชน โสภณพนิช 

Mr. Chone 

Sophonpanich 

กรรมการ - ปรญิญาโท  Johns 

Hopkins University  

- ปรญิญาตรี University 

College London 

- กรรมการ / ที่ปรกึษาประธาน

กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัชวีิต 

- กรมมการ / กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทยศรีประกนัภยั 

7 นางวรวรรณ ธาราภมูิ  

Mrs. Voravan Tarapoom 

กรรมการ / 

ประธาน

กรรมการบรหิาร 

- ปรญิญาโท  MBA 

University of North 

Texas 

- ปรญิญาตรี 

สถาปัตยกรรมศาสตร์

บณัฑิต มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

- ประธานกรรมการบรหิาร              

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม         

บวัหลวง จ ากดั       
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ล าดับ ชื่อและสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ ์

8 นายพีรพงศ ์ จิระเสวจีินดา  

Mr. Peerapong 

Jirasevijinda 

กรรมการ / 

ประธาน 

เจา้หนา้ที่บรหิาร 

- ปรญิญาโท สาขา

การตลาดและการเงิน 

สถาบนับณัฑิต

บรหิารธุรกิจ ศศินทร ์

- ปรญิญาตรี สาขา

การเงิน Georgia State 

University 

- ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร                

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม 

บวัหลวง จ ากดั 

9 นายวศิน วฒันวรกิจกลุ 

Mr. Wasin 

Wattanaworakijkul 

กรรมการ - ปรญิญาโท สาขา 

การตลาดจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตรี สาขา 

การตลาดระหวา่ง

ประเทศ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- กรรมการผูจ้ดัการ                   

สายงาน Business Distribution 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม 

บวัหลวง จ ากดั 

 

4.) คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) 

คณะกรรมการบรหิาร มีจ านวนทัง้สิน้ 6 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

ล าดับ ชื่อและสกุล สัญชาต ิ ต าแหน่ง 

1 นางวรวรรณ ธาราภมูิ  

Mrs. Voravan Tarapoom 

ไทย ประธานกรรมการบรหิาร 

2 นายนรนิทร ์โอภามรุธาวงศ ์

Mr. Narin Opamurathawong 

ไทย กรรมการ 

3 นางสาวสญุาณี ภรูปัิญญวานิช 

Ms. Suyanee Puripanyawanich 

ไทย กรรมการ 

4 นายไพศาล เลิศโกวิทย ์

Mr. Paisarn Lertkowit 

ไทย กรรมการ 

5 นายพีรพงศ ์ จิระเสวจีินดา  

Mr. Peerapong Jirasevijinda 

ไทย ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

6 นายวศิน วฒันวรกิจกลุ 

Mr. Wasin Wattanaworakijkul 

ไทย กรรมการ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทน บลจ.บวัหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต ์

 กรรมการผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อแทน บลจ.บัวหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรสัต ์ไดแ้ก่ นางวรวรรณ ธาราภูมิ 
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช นายไพศาล เลิศโกวิทย์ นายนรินทร ์โอภามุรธาวงศ์ นางสาวปิยะมาศ  ค าไทรแก้ว  
นายวศิน วฒันวรกิจกลุ และนายพีรพงศ ์ จิระเสวีจินดา สองในเจ็ดคนนีล้งลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

 หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (ก) หนา้ที่และความรบัผิดชอบในการ
ด าเนินกิจการของบริษัท  และ (ข) หนา้ที่และความรบัผิดชอบต่อกองทรสัตภ์ายใตก้ารบริหารจัดการ โดยในส่วนของหนา้ที่
และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนและอนุมัติให้กับ
คณะกรรมการการลงทุนดา้นอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นผูด้  าเนินการ ตามที่ระบุในหวัขอ้ที่ 7.) โดยหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษิัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียดดงันี ้

(ก) หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อตัวบริษทั 

1. ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุของผูถื้อหุน้ 

ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน ์และมีความรบัผิดชอบท่ีเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ  

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

3. รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงผลประกอบการของบรษิัทฯ ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

4. ด าเนินการใหม้ีรายงานทางการเงิน การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผลและเชื่อถือได  ้

5. ควบคมุ ดแูล ใหฝ่้ายบรหิารมีการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างมีจรยิธรรม และมีความเท่าเทียมกนั 

6. มีความพรอ้มที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน  

การแต่งตัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน ตลอดจนพรอ้มที่จะคดัคา้นการกระท าของกรรมการ

อื่นหรือฝ่ายจดัการ ในกรณีที่มีความเห็นขดัแยง้ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทกุราย 

7. พิจารณาเสนอวาระการประชมุ กรณีที่เห็นว่ามีเรื่องที่ส  าคญัที่คณะกรรมการควรพิจารณา และยงัมิไดม้ีการบรรจุ

ไวใ้นวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

8. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง รวมทั้งคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง

กรรมการเพิ่มเติมต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

9. พิจาณาและอนุมัติเรื่องที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานที่ส  าคัญของบริษัทฯ เช่น การจ่ายประโยชน์ตอบแทน  

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน  

ของผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ เป็นตน้  
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(ข) หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบต่อกองทรัสต ์

1. ก าหนดนโยบายที่ส าคัญของกองทรสัต ์ได้แก่ นโยบายการลงทุน การให้เช่าทรพัย์สิน การคัดเลือกผู้บริหาร  

อสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 

2. ดูแลจัดการให้ผู้บริหารมีการรายงานผลประกอบการของกองทรัสต์ รวมทั้งรายงานประเด็นต่างๆ  

ที่ส าคญัต่อคณะกรรมการในทกุๆ ไตรมาส หรือในเวลาอนัสมควร 

3. พิจารณาอนุมตัิการเขา้ท ารายการตามประกาศที่เก่ียวกับการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลักและอุปกรณข์องกองทรสัต์

การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ และการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่ เก่ียวโยงกัน  

ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในเรื่องนัน้ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

4. พิจารณาอนมุตัิแนวทางด าเนินการเพื่อบรหิารความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบักองทรสัต  ์

5. ดูแลให้กองทรัสต์มีการควบคุมภายในที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระบบการควบคุมภายใน  

ของกองทรสัต ์

6. หากกรรมการรับทราบข้อมูลภายในที่ เป็นสาระส าคัญอันจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหน่วยทรัสต์ 

ของกองทรสัต ์กรรมการจะตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยทรสัตข์องกองทรัสตใ์นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่  

ขอ้มลูในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสาระส าคัญนัน้ต่อบุคคลอื่น โดยผูฝ่้าฝืน

อาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

5.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงประกอบดว้ยตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

1.    กรรมการบรษิัท 1 ราย       ประธาน 

2.    หวัหนา้ฝ่ายงาน Risk Management     กรรมการและเลขานกุาร 

3.    หวัหนา้ฝ่ายงาน Compliance & Legal    กรรมการ 

4.    หวัหนา้ฝ่ายงาน Research & Portfolio Solutions   กรรมการ 

5.    หวัหนา้ฝ่ายงาน Business Distribution    กรรมการ 

6.    หวัหนา้ฝ่ายงาน Operation & System     กรรมการ 
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บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมีหนา้ที่ก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบรหิารความเส่ียงโดยรวมของบรษิัท 
ควบคุมให้ระบบบริหารความเส่ียงของบริษัทมีกลไกด้านการบ่งชี ้ การวัด การควบคุม และการติดตามความเส่ียงที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแล ติดตามและประเมินผลกระบวนการบริหารความส่ียงของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนด โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. ก าหนดนโยบายบรหิารความเส่ียงโดยรวม ซึ่งตอ้งครอบคลมุถงึความเส่ียงประเภทตา่งๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้นตลาด ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการ เป็นตน้ 

2. ก าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ ์โดยใหค้รอบคลมุถึงการควบคมุ ติดตาม 
ประเมินผลการบรหิารความเส่ียง และดแูลปรมิาณความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

3. ควบคมุ ติดตาม ประเมินผลการบรหิารความเส่ียง  และทบทวนแนวทางการบรหิารความเส่ียง รวมถึงก าหนด
มาตรการการควบคมุความเส่ียง และระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัได ้ 

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเส่ียงโดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด 

5. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบรษิัทอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้กิดการปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายและหลกัเกณฑก์ารบรหิารความเส่ียงที่ก าหนด 

6.) คณะกรรมการตรวจสอบ (Internal Audit Committee) 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมการบรษิัทอย่างนอ้ย 2 ท่าน  

บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

1. รายงานทางการเงิน  
1.1. สอบทานใหม้ีรายงานทางการเงนิอย่างเพียงพอ ถกูตอ้ง เชื่อถือไดแ้ละเป็นไปตามหลกัการบญัชีที่

รบัรองทั่วไป  
1.2. สอบทานกบัผูส้อบบญัชีถึงประเด็นส าคญัๆ อนัอาจกระทบต่อความเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินท่ี

มีสาระส าคญั  
1.3. สอบทานการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือ รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชนใ์หม้ีความถกูตอ้งและครบถว้น 
2. การควบคมุภายใน 

2.1 สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน รวมถงึการควบคมุภายในส าหรบัการ
จดัท ารายงานทางการเงิน  

2.2 สอบทานเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบ
บญัชีเสนอนัน้ฝ่ายบรหิารไดน้ าไปปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ 
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3. การตรวจสอบภายใน 
3.1 สอบทานและอนมุตัิกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายในและแผนงานตรวจสอบประจ าปี ตลอดจนบคุลากร

และทรพัยากรที่จ  าเป็นในการปฏิบตัิงาน 
3.2 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่ง

เป็นอิสระและเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 
3.3 ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้ง และพิจารณาความดีความชอบของ

ผูบ้รหิารสงูสดุฝ่ายตรวจสอบ  
4. การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

4.1 รบัทราบประเด็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องหนว่ยงานในองคก์ร ตามการตรวจของฝ่าย
ก ากบัการปฏิบตัิงาน 

4.2 สอบทาน และติดตามผลการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งที่ตรวจพบโดยองคก์รที่มีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลบรษิัท  
5. การบรหิารความเส่ียง 

5.1 รบัทราบใหบ้รษิัทมมีาตรการและระบบบรหิารความเส่ียง และนโยบายการประเมินและการบรหิาร
ความเส่ียงที่เหมาะสม 

6. ความรบัผิดชอบอ่ืนๆ 
6.1 ปฏิบตัิงานอื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
6.2 สอบทานและประเมินกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ และน าเสนอขออนมุตัิจาก

คณะกรรมการบรษิัทเมื่อมกีารแกไ้ข 
6.3 ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเบือ้งตน้ เมื่อไดร้บัแจง้พฤติการอนัควรสงสัยจากผูส้อบบญัชีเก่ียวกับการทุจริต 

หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการและผูบ้รหิาร ตามมาตรา 89/25 ของ 
พรบ.หลกัทรพัย ์และแจง้ผลใหผู้ส้อบบญัชีและส านกังาน ก.ล.ต.ทราบภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 
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7.) คณะกรรมการการลงทนุดา้นอสังหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment Committee, REITCOM) 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย ์ 

 คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึน้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ  
ครัง้ที่ 3/2559 เมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2559 โดยไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท ใหท้ าหนา้ที่หลกัในการพิจารณา
ทบทวนและอนุมัติการเข้าท ารายการเก่ียวกับการได้มาซึ่งทรพัย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรสัต์  การจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นหลกัและอปุกรณข์องกองทรสัต ์และการเขา้ท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 
รวมถึงการพิจารณา ทบทวนและอนุมตัิการเขา้ท ารายการอื่นๆ ท่ีมีนยัส าคญัต่อการบริหารจดัการกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑ์
และกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ปัจจุบันคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสงัหาริมทรพัย์ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิในดา้นต่างๆ  โดยประกอบดว้ย
กรรมการจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน ดังนี ้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน                     
Real Estate & Infrastructure Investment และกรรมการโดยการแต่งตั้ง อีกอย่างน้อย 1 ท่าน แต่ไม่เกิน 3 ท่าน  ทั้งนี ้
คณะกรรมการชดุนี ้ตอ้งประกอบดว้ย กรรมการบรษิัท ไม่นอ้ยกว่า 1 ท่าน 

2.1.3 บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัย ์มีดงัต่อไปนี  ้

1. ท าหนา้ที่ทบทวนและอนุมัติ กลยุทธ์การลงทุน นโยบายการจัดการ รวมถึงโครงสรา้งเงินทุน ของกองทรสัต์

ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัท 

2. ท าหนา้ที่ทบทวนและอนมุตัิ กรอบการปฏิบตัิงานของส่วนงานผูจ้ดัการกองทรสัต ์

3. ก ากับดูแล การด าเนินงานของกองทรสัตภ์ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท ใหม้ีกลยุทธก์ารลงทุน นโยบาย

การจดัการ รวมถึงโครงสรา้งเงินทนุ เป็นไปตามที่ไดอ้นมุตัิไว ้

4. ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของกองทรสัตใ์หอ้ยู่ภายในกรอบของหลักเกณฑต์่างๆที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง

กรอบการปฏิบตัิงานท่ีไดอ้นมุตัิไว ้

5. ท าหนา้ที่ทบทวนและอนุมัติ ขอ้เสนอดา้นการลงทุนที่ส  าคัญ 3 เรื่อง ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

บรษิัท ดงันี ้

 (1) การไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัและอปุกรณข์องกองทรสัต ์ 

 (2) การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัและอปุกรณข์องกองทรสัต ์ 

 (3) การเขา้ท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัท  

6. ท าหน้าที่ ในการรายงานเรื่องหรือการเข้าท ารายการที่มีนัยส าคัญต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

ใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ 
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7. ท าหนา้ที่อนุมตัิแต่งตัง้ผูร้บัมอบหมายงานภายนอก ไดแ้ก่ ที่ปรกึษาทางการเงิน ผูร้บัประกันการจดัจ าหน่าย 

และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

8. ท าหน้าที่อนุมัติการก าหนดงบประมาณประจ าปี  ตามขั้นตอนการก าหนดงบประมาณในการบริหาร

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์

9. ท าหนา้ที่การอนมุตัิการเพิ่มทนุ การกูย้ืม และการออกหุน้กู ้ตามขัน้ตอนการจดัหาเงินทนุส าหรบักองทรสัต ์

10. ท าหน้าที่การติดตามรายงานผลการจัดการกับเรื่องรอ้งเรียน และขอ้พิพาทที่เกิดขึน้จากส่วนงานผูจ้ัดการ

กองทรสัต ์รวมถึงรว่มพิจารณาแนวทางแกไ้ขหากมีขอ้รอ้งเรียน และขอ้พิพาทท่ีมีนยัส าคญั  

11. ท าหน้าที่อนุมัติการเข้าท ารายการอื่นๆ ที่มีนัยส าคัญต่อการบริหารจัดการกองทรสัตต์ามหลักเกณฑ์และ 

กฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การอนมุตัิการจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต ์เป็นตน้ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต ์ 

 บลจ.บัวหลวง ในฐานะผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่และความรบัผิดชอบหลักในการดูแลและจัดการกองทรสัตซ์ึ่ง
รวมถึงการลงทนุในทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์และควบคมุการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัย ์ (Property Manager) 
โดยผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ในการด าเนินการใดๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตี และตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตัง้  
ทรสัต ์เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

1.) หน้าทีโ่ดยทั่วไป 

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามที่ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และสัญญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการ

กองทรัสต ์หรือตามที่กฎหมาย และประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด โดยขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ

รบัผิดชอบหลกัที่เก่ียวขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัต ์ซึ่งรวมถึงการลงทนุในทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตีในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ซึ่งรวมถึง 

(ก) ดแูลจดัการกองทรสัตใ์นส่วนท่ีเป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทนุ การกูย้ืมเงินและก่อ

ภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าท าสัญญา และการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อ

กองทรสัต ์ทัง้นี ้ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขเท่าที่สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และสญัญาแต่งตัง้

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้ะบไุว ้

(ข) จดัท าและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต ์ซึ่งรวมถึงขอ้มลูตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. 

หลกัทรพัย ์และขอ้มลูอื่นตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต  ์

(ค) จดัท าและจดัเก็บขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการบริหารจดัการ การควบคุมภายใน และ

การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับกองทรสัต ์โดยเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและไม่กระทบต่อการด าเนินงาน

ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หากทรสัตีจะตรวจสอบการจดัการในเรื่องใด ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ให้
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ความร่วมมือและน าส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งให้เข้าไปตรวจสอบในสถานที่ตัง้ของ

อสงัหารมิทรพัยต์ามที่ทรสัตีรอ้งขอ เพื่อใหท้รสัตีสามารถตรวจสอบใหม้ั่นใจไดว้่า ผูจ้ดัการกองทรสัต์

ไม่ไดป้ฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือไม่รกัษาประโยชนข์องผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์

(ง) จดัท าและจัดส่งขอ้มูลเอกสารต่าง ๆ พรอ้มทั้งรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูลและเอกสารต่าง ๆ ที่

เก่ียวกับการจัดโครงสรา้งรายได้ของกองทรัสต์ วิธีการให้เช่าการจัดหาและการจัดเก็บรายได ้

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต์ สัญญาที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ท าในนาม

กองทรสัตก์บับรษิัทหรือบคุคลต่าง ๆ นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตีตอ้งประสานงานและ

ท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัลกัษณะของขอ้มลู เอกสารหลกัฐานประกอบการท าธุรกรรม และรายงานต่าง ๆ 

รวมทั้งความถ่ีและระยะเวลาที่ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งน าส่งขอ้มลูและเอกสารดังกล่าวใหแ้ก่ทรสัตี 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นการก ากบัดแูลและตรวจสอบการด าเนินงานของกองทรสัต  ์

(จ) ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะใหบ้คุคลอื่นรบัด าเนินการในงานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของ

ตน ผู้จัดการกองทรสัตม์ีหน้าที่คัดเลือกผูร้บัด าเนินการดว้ยความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจน

ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ที่ของผู้รบัด าเนินการ ทั้งนี ้การมอบหมายให้

บุคคลอื่นด าเนินการแทนนั้นจะต้องไม่มีสาระที่ขัดหรือแย้งกับประกาศ สช. 29/2555 รวมถึง

กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งอื่นอย่างมีนยัส าคญั 

(ฉ) จดัใหม้ีการประกันภยักบัผูร้บัประกันภยัที่ทรสัตียอมรบัเพื่อประกนัภยัความรบัผิดที่อาจเกิดขึน้จาก

การด าเนินธุรกิจหรือการปฏิบตัิงานของตนในฐานะเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตลอดจนการปฏิบตัิงาน

ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาที่ไดร้บัความเห็นชอบเป็นผูจ้ัดการ

กองทรสัต ์แต่ทั้งนี ้ ไม่รวมถึงความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากการที่ผู้จัดการกองทรัสต ์

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีเจตนากระท าละเมิดต่อบคุคลภายนอกนัน้ 

หรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงจนเป็นผลละเมิดต่อบุคคลภายนอกนัน้ อนึ่ง วงเงินประกนัภยัให้

เป็นไปตามที่ทรสัตีและผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นรว่มกนัว่าเพียงพอและเหมาะสม 

(ช) ในการท าธุรกรรมเก่ียวกับอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตอ้งด าเนินการเพื่อให้

มั่ นใจได้ว่าการจ าหน่าย จ่าย โอน อสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าท าสัญญาที่ เก่ียวเนื่องกับ

อสังหาริมทรพัย ์เพื่อกองทรสัต ์เป็นไปอย่างถูกตอ้งและมีผลใชบ้ังคับไดต้ามกฎหมาย และเพื่อให้

มั่นใจไดว้่าการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตเ์ป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างนอ้ยตอ้งมี

การประเมินความพรอ้มของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรพัยน์ั้น ๆ ก่อนรบัเป็น

ผูจ้ัดการกองทรสัต ์หรือก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรพัยด์ังกล่าวเพื่อกองทรสัต ์แลว้แต่กรณี 

รวม ถึ งก า รวิ เค ราะห์แ ล ะศึ กษ าค วาม เป็ น ไป ได้  แล ะก า รต รวจสอบ แล ะสอบท าน  
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(การท า Due Diligence) อสงัหารมิทรพัย ์ตลอดจนการประเมินความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ที่อาจเกิดจาก

การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ ๆ พรอ้มทั้งจดัใหม้ีแนวทางการบริหารความเส่ียงดว้ย ทัง้นี ้ความ

เส่ียงดงักล่าวใหห้มายความรวมถึง ความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหรือก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

(ถ้ามี) เช่น ความเส่ียงที่อาจเกิดจากการก่อสรา้งล่าชา้ และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรพัยไ์ด ้เป็นตน้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการใด ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหรือ

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม ในกรณีการเพิ่มทุนของกองทรัสต์เพื่อลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มเติม ภายใน 60 (หกสิบ) วนันบัแต่วนัท่ีก่อตัง้กองทรสัตแ์ลว้เสรจ็ส าหรบัในกรณีที่

เป็นการเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้แรกและยงัไม่ไดจ้ดัตัง้กองทรสัต ์หรือนบัแต่วนัท่ีปิดการเสนอขาย

หน่วยทรสัตใ์นกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการเพิ่มทนุของภายหลงัการจดัตัง้กองทรสัต์

แลว้ 

(ซ) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์โดยอาจเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

(Proxy) จากผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อใชสิ้ทธิในการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์ เฉพาะในวาระการประชุมที่

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทั้งนี ้ในวาระการประชุมที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น ทรสัตีอาจเป็นผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยทรสัตแ์ทน

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการ

กองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ใชค้วามรอบคอบและระมดัระวงัในการด าเนินการเพื่อป้องกัน

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งไม่

มีผลประโยชนอ์ื่นท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกองทรสัต ์และหากมีกรณีที่อาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ้งสามารถแสดงไดว้่ามีมาตรการหรือกลไกที่สามารถรองรบัใหก้าร

จดัการกองทรสัตด์  าเนินไปในลักษณะที่เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรสัต ์และเป็นไปตาม

ประกาศ สช .29/2555 และประกาศ กร .14/2555 

2.) หน้าทีใ่นการบริหารจัดการกองทรัสตแ์ละทรัพยส์ินของกองทรัสต ์

1. เพื่อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ ได้รับมอบหมายจากทรัสตี เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง สัญญาก่อตั้งทรสัต ์และสัญญา

แต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมทัง้เป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีระบบงานที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ และสามารถรองรบังานในความรบัผิดชอบไดอ้ย่างครบถว้น โดยอย่างนอ้ยตอ้งครอบคลมุ

เรื่องดงัต่อไปนี ้
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(1) การก าหนดนโยบายในการจดัการกองทรสัต ์การจดัโครงสรา้งเงินทุนของกองทรสัต ์การตดัสินใจ

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์การพิจารณาคดัเลือกการลงทนุ และการก าหนดนโยบายและกลยทุธใ์น

การจดัหาประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อใหก้ารจดัการลงทุนตามที่ไดร้บัมอบหมายเป็นไปดว้ย

ความรอบคอบ ระมัดระวัง สอดคลอ้งกับนโยบายการลงทุนตามสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นไป

ตามที่กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด ตลอดจนเพื่อรกัษาประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผู้

ถือหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(2) การบริหารและจัดการความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับการดูแลจัดการกองทรสัตต์ามที่ไดร้บัมอบหมาย 

เพื่อใหส้ามารถป้องกนัและจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง และเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผูถื้อ

หน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(3) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกองทรสัตก์ับ

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึ่งรวมถึงมาตรการหรือแนวทาง

ด าเนินการเพื่อรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สุดของกองทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวมเมื่อเกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนข์ึน้ 

(4) การคัดเลือกบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้รับมอบหมายในงานที่ เก่ียวข้องกับการ

ด าเนินการของกองทรสัต ์(ถา้มี) เพื่อใหม้ีผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม

กับงานที่จะปฏิบัติและเพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

และสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตก์ าหนด 

(5) การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์ รวมทั้งการ

ตรวจสอบดูแลผูร้บัมอบหมายในงานที่เก่ียวกับการจัดการกองทรสัตเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามที่สญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์แต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

(6) การเปิดเผยขอ้มลูที่ครบถว้นถกูตอ้งและเพียงพอเพื่อใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

แต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

(7) การปฏิบตัิการดา้นงานสนบัสนนุ (Back Office) 

(8) การตรวจสอบและควบคมุภายใน 

(9) การติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทนุและการจดัการกบัขอ้รอ้งเรียนของผูล้งทนุ 

(10) การจดัการกบัขอ้พิพาททางกฎหมาย 

ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บัด าเนินการในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ
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เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด ้โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 2 นี ้

2. การจดัใหม้ีระบบงานที่กล่าวมาขา้งตน้ทัง้หมดนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บั

ด าเนินการในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจเป็นผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดเ้ท่าที่จ  าเป็นเพื่อส่งเสริมให้

การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปนี ้

(1) การมอบหมายตอ้งไม่มีลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(2) มีมาตรการรองรบัใหส้ามารถประกอบธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่องในกรณีที่ผูร้บัด าเนินการไม่สามารถ

ด าเนินการต่อไปได ้

(3) ในกรณีที่มีการมอบหมายงานเก่ียวกบัการลงทนุในทรพัยสิ์นอื่นของกองทรสัตต์อ้งมอบหมายใหก้บั

ผูท้ี่สามารถด าเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเป็นผูร้บัด าเนินการตามขา้งตน้ ตอ้งมิใช่การมอบหมายระบบและงานตามขอ้ 1 

(1) (2) (3) (4) และ )9(   

3. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งบริหารจดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญา

แต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตลอดจนแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนังสือชีช้วน

การเสนอขายหน่วยทรสัต ์และดแูลรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ทัง้นี ้หากทรสัตีในฐานะทรสัตีของกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ท าสญัญาใด ๆ กับบุคคลภายนอก (เช่น สัญญากูเ้งิน

ที่ทรัสตีในฐานะทรสัตีของกองทรัสต์เข้าท ากับผู้ให้กู้ เป็นต้น ) ซึ่งสัญญาดังกล่าวก าหนดให้ทรัสตีใน

ฐานะทรสัตีของกองทรสัตม์ีหนา้ที่ตอ้งปฏิบัติตามสัญญาดงักล่าวซึ่งอาจส่งผลต่อการด าเนินงานในการ

บริหารจัดการกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ทรัสตีแจ้งข้อก าหนดและเงื่อนไขตามสัญญาที่

กองทรสัตม์ีความผกูพนักบับคุคลภายนอกและอาจส่งผลต่อการด าเนินงานในการบรหิารจดัการกองทรสัต์

ของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หแ้กผู่จ้ดัการกองทรสัตท์ราบ เมื่อผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้บัหนงัสือดงักล่าวจากทรสั

ตีแลว้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตถื์อปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามที่ทรสัตีก าหนดไวใ้นหนงัสือนัน้ ทัง้นี ้

เพื่อมิใหก้องทรสัตก์ระท าผิดสญัญาใด ๆ ท่ีกองทรสัตเ์ขา้ท าไว ้

4. ผู้จัดการกองทรสัตต์อ้งคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรพัยท์ี่จะให้กองทรสัต์ไป

ลงทนุดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั โดยตอ้งบนัทึกและจดัเก็บขอ้มลูรวมทัง้เอกสาร หลกัฐานเก่ียวกบั

การคัดเลือก การตรวจสอบ และการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรพัยสิ์นใดทรพัยสิ์นหนึ่งใหแ้ก่

กองทรสัตไ์วด้ว้ย ทัง้นี ้การคดัเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรพัยท์ี่จะใหก้องทรสัตไ์ป

ลงทุนตามสญัญาขอ้นีน้ัน้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตป์ฏิบตัิตามแนวปฏิบัติในการจดัการกองทุนและทรสัตท์ี่
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ลงทุนในอสังหาริมทรพัยซ์ึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยให้

ยึดถือและปฏิบตัิตามเป็นมาตรฐานขัน้ต ่าในการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และตามที่ก าหนดใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

5. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการต่าง ๆ ใหม้ั่นใจไดว้่าไดจ้ดัการดา้นการเงินและมลูค่าเชิงเศรษฐกิจของ

สินทรพัยข์องกองทรสัตอ์ย่างมืออาชีพและเป็นไปเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์เช่น  

(1) ก าหนดกลยุทธแ์ละนโยบายการลงทุนและการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้ง

กบัขอ้ผกูพนัที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

และหนงัสือชีช้วน 

(2) ดแูลจดัการกองทรสัตใ์นส่วนที่เป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทุน การกูย้ืมเงินและ

ก่อภาระผูกพันแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์การเขา้ท าสัญญา และการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อ

กองทรัสต์ ทั้งนี ้ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเท่าที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ แบบแสดง

รายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนไดร้ะบไุว ้

(3) ลงทุนในอสังหาริมทรพัยท์ี่ตรงกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของกองทรสัต ์และเป็นไปตามสัญญา

ก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หนงัสือชีช้วน หลกัเกณฑท์ี่ก าหนด

ในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และค าสั่งที่เก่ียวข้องอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด 

(4) บรหิารกระแสเงินสดของกองทรสัต ์

(5) พิจารณาการจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต ์

(6) จดัใหม้ีการประกันภยัตลอดเวลาที่กองทรสัตล์งทุนในทรพัยสิ์นหลกัเพื่อคุม้ครองความเสียหายที่

อาจเกิดขึน้กับทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์ซึ่งอย่างนอ้ยตอ้งครอบคลุมถึงการประกันวินาศภยัที่

อาจเกิดขึ ้นกับอสังหาริมทรัพย์ การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 

Insurance) และการประกันภัยส าหรบัความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจไดร้บัความเสียหาย

จากทรพัยสิ์นหลักหรือจากการด าเนินการในทรพัยสิ์นหลัก ในวงเงินที่ทรสัตีเห็นว่าเพียงพอและ

เหมาะสม โดยระบใุหก้องทรสัตเ์ป็นผูร้บัผลประโยชนใ์นการประกันภยัดงักล่าว (เวน้แต่ในกรณีการ

ประกนัภยัความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก) ในกรณีที่กองทรสัตจ์ะลงทนุเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิทธิการเช่า

ในอสังหาริมทรพัยท์ี่มีลักษณะเป็นการเช่าช่วง ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะด าเนินการเพื่อใหม้ั่น ใจว่า

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุมีการประกนัภยัในวงเงินท่ีเหมาะสม และหากกองทรสัตม์ิไดเ้ป็นผูร้บั

ผลประโยชนแ์ละผูเ้อาประกนัภยัในการประกนัภยัดงักล่าว เนื่องจากเหตใุด ๆ เช่น การเขา้เป็นผูร้บั

ผลประโยชนแ์ละผูเ้อาประกนัภยัดงักล่าวขดักบัขอ้ก าหนดในสญัญาเช่าหลกั ผู้จดัการกองทรสัตจ์ะ
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ด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจวา่มมีาตรการหรือกลไกที่เหมาะสมเพียงพอในการน าเงินค่าสินไหมทดแทน

มาสรา้งทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทุนขึน้ใหม่เพื่อใหห้าประโยชน์ไดต้่อไป และ/หรือ ชดเชยให้แก่

กองทรสัตส์ าหรบัการขาดประโยชนใ์นการครอบครองทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ข้าลงทนุ 

(7) ควบคมุดแูลใหผู้เ้ช่าปฏิบตัิตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร 

(8) ควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งที่ใชบ้งัคบักับอสงัหาริมทรพัยท์ี่

กองทรสัตไ์ดล้งทนุ ตลอดจนดแูลและด าเนินการใหม้ั่นใจไดว้่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัตไ์ดล้งทุน

นัน้ ไม่ถูกน าไปใชใ้นการประกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนไม่ให้

เช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ก่บุคคลที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกิจที่

ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยการใหเ้ช่าในแต่ละครัง้ ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่จดั

ใหม้ีขอ้ตกลงเพื่อใหก้องทรสัตส์ามารถเลิกสญัญาเช่าไดห้ากปรากฏว่าผูเ้ช่าน าอสงัหารมิทรพัยไ์ป

ใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักล่าว 

(9) จดัการและบรหิารพืน้ท่ีส าหรบัใหบ้รกิารและพืน้ท่ีใหเ้ช่า เช่น ควบคมุดแูลใหม้ีการใชบ้รกิารพืน้ท่ีใน

อตัราการเช่าที่สูงและเหมาะสมตามสภาวะตลาด และดูแลการปล่อยเช่าใหม้ีการต่อสัญญาเช่า

อย่างต่อเนื่อง หรือมีอตัราพืน้ที่ว่างต ่า เจรจาต่อรองกับผูเ้ช่าเก่ียวกับสญัญาเช่า ทบทวนอตัราค่า

เช่า บอกเลิกหรือต่ออายุสัญญาเช่าส าหรับการเช่าระยะยาว เป็นตน้ ทั้งนี ้ จะต้องเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดในสัญญากูย้ืมที่กองทรสัตเ์ป็นคู่สัญญา (ถ้ามี) และไม่เป็นการตัดสิทธิทรสัตีในการ

เรียกรอ้งค่าเสียหายที่ เกิดขึน้กับกองทรสัตห์ากปรากฏว่าผู้จัดการกองทรสัตด์  าเนินการเขา้ท า

สญัญาเช่าดงักล่าวโดยไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญากูย้ืมที่กองทรสัตเ์ป็นคู่สญัญา 

(10) ประเมินผลการปล่อยเช่าและการใหบ้ริการในอดีต เพื่อก าหนดเงื่อนไขในการปล่อยเช่าและการ

ใหบ้ริการ และจัดท าสัญญาเช่าและสัญญาใหบ้ริการใหเ้หมาะสม และประเมินผลความถูกตอ้ง 

การติดตามเรียกเก็บรายได ้ค่าเช่า ค่าใชจ้่าย เพื่อบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหรือตดัหนีส้ญู หรือ

บนัทึกหนีส้ญูรบัคืน (ในกรณีที่เรียกเก็บเงินไดภ้ายหลงัตดัหนีส้ญู) 

(11) จดัใหม้ีระบบดแูลรกัษาความปลอดภยัของอาคารส่ิงปลกูสรา้งที่กองทรสัตไ์ดล้งทนุ เช่น ระบบแจง้

เตือนไฟไหม ้ระบบการติดต่อส่ือสาร และการจดัการเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

(12) ก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงานในการบริหาร บ ารุงรกัษา และปรบัปรุงอาคารส่ิงปลกูสรา้ง

ที่กองทรสัตไ์ดล้งทนุ 

6. ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งตรวจสอบให้มั่นใจว่ากองทรสัตม์ีกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิในอสังหาริมทรพัยท่ี์

กองทรสัตล์งทุนโดยถูกตอ้ง รวมทัง้สญัญาต่าง ๆ ท่ีกองทรสัตเ์ขา้ไปเป็นคู่สญัญามีการจดัท าโดยถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย และมีผลผกูพนัหรือสามารถใชบ้งัคบัไดต้ามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาดงักล่าว 
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7. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัใหม้ีระบบในการจัดเก็บเอกสารหลกัฐานทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงาน

ของกองทรัสต์และบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้วน รายงานประจ าปีของ

กองทรสัต ์งบการเงินและเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีของกองทรสัตแ์ละบริษัทท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

และการปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งที่มีผลใชบ้ังคบักับกองทรสัตแ์ละทรพัยสิ์นที่ลงทุน 

โดยเก็บรกัษาขอ้มูลและเอกสารดังกล่าวใหถู้กตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลา

อย่างนอ้ย 5 (หา้) ปีนบัแต่วนัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าว 

8. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัท าและเผยแพร่งบการเงิน รายงานประจ าปี และขอ้มลูอื่นใดเก่ียวกับกองทรสัต ์

ใหถู้กตอ้งครบถว้นและเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หนงัสือชีช้วน รวมทัง้กฎหมายและประกาศ

ที่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมถึงกรรมการและผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ซึ่งมีหนา้ที่เก่ียวขอ้งในการจัดท าและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับกองทรสัต ์ตอ้งรบัผิดชอบร่วมกันในเนือ้หา

ขอ้มลูที่ประกาศหรือเผยแพร่ต่อผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุนทั่วไป โดยตอ้งจดัใหม้ีระบบการตรวจสอบที่

ท าให้มั่นใจไดว้่า ขอ้มูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หนังสือชีช้วน 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์เอกสารโฆษณา ประกาศส่ิงตีพิมพ ์หรือเอกสารเผยแพร่อื่นใดไดร้บั

การตรวจสอบว่า มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ไม่ขาดข้อมูลที่ควรตอ้งแจ้งให้ทราบ หรือไม่มี

ขอ้ความที่อาจท าใหส้ าคญัผิดเก่ียวกบัการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินของกองทรสัต ์และไดใ้หข้อ้มลู

ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนแลว้ รวมทั้งเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรสัต ์กฎหมายและประกาศที่

เก่ียวขอ้งแลว้ 

9. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งดแูลใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตไ์ดร้บัขอ้มลูที่ถกูตอ้งครบถว้นและเพียงพอ ก่อนท่ีจะใชสิ้ทธิ

ออกเสียงในการอนุมตัิเรื่องต่าง ๆ รวมทัง้ไดร้บัขอ้มลูนัน้ล่วงหนา้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ 

ทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หนังสือชีช้วน รวมถึงกฎหมายและประกาศที่

เก่ียวขอ้ง 

10. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งควบคุมดูแลใหก้องทรสัตป์ฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง หรือ

แนวทางปฏิบตัิที่ออกโดยหน่วยงานของรฐัหรือองคก์รก ากับดูแลอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของ

กองทรสัต ์

11. ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ท

รสัต ์กล่าวคือไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 (เก้าสิบ) ของก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบัญชี  ซึ่งหมายถึง 

ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปนี ้
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(1) การหกัก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมิน

ค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์รวมทัง้การปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรสัต ์

(2) การหักด้วยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหนี ้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของ

กองทรสัตต์ามวงเงินท่ีไดร้ะบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชี ้

ชวนหรือแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี แลว้แต่กรณี 

นอกจากนี ้ใหร้วมถึงเงื่อนไขเพิ่มเตมิตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์โดยจะจ่ายภายใน 90 (เกา้สิบ) 

วนันับแต่วันสิน้รอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชนต์อบแทนนั้น แลว้แต่กรณี แต่

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทรสัตย์งัมียอดขาดทนุสะสมอยู่จะไม่จ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต  ์

12. ในกรณีที่สญัญาก่อตัง้ทรสัตก์ าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตส์ามารถเบิกจ่ายทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ด ้การ

เบิกจ่ายดังกล่าวจะกระท าไดเ้ฉพาะกรณีที่เป็นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพื่อการด าเนินงานประจ าวนัและ

บญัชีเงินสด (Petty Cash) ภายใตว้งเงนิท่ีไดร้บัการอนมุตัิจากทรสัตีในการเบิกคา่ใชจ้่ายจากกองทรสัต ์ซึ่ง

ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ป็นผู้ที่ไดร้บัมอบอ านาจจากทรสัตีในการลงนามแทนทรสัตีตามที่ไดร้บัการอนุมัติ

จากทรสัตี โดยใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัท าและจดัส่งรายงานการเบิกจ่ายใหแ้ก่ทรสัตีเพื่อใหท้รสัตีสามารถ

ตรวจสอบรายการดังกล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที่ทรสัตีเห็นสมควร พรอ้มทั้งจัดส่งใบแจ้งหนี ้( Invoice) 

ใบเสร็จรบัเงิน (Receipt) และ/หรือ หลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งเก่ียวกับรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าว

มายังทรสัตี โดยทรสัตีซึ่งกระท าในนามของกองทรสัตจ์ะตรวจพิจารณาและช าระเงินเขา้บัญชีเพื่อการ

ด าเนินงานประจ าวนัภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัแต่วนัท่ีทรสัตีไดร้บัเอกสารหลกัฐานดงักล่าวครบถว้น 

ทั้งนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทรสัต ์ซึ่งรวมถึงเอกสารประกอบยนืยนัการจ่ายเงินสดย่อยต่าง ๆ และตน้ฉบบัใบเสรจ็รบัเงินค่าใชจ้่าย

ต่าง ๆ เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 (หา้) ปี นบัตัง้แต่วนัที่มีการจดัท าเอกสารกล่าวใหอ้ยู่ในสภาพสมบูรณ ์

ครบถว้น และพรอ้มใหท้รสัตีตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตีอาจรว่มกนัพิจารณาปรบัขยาย หรือลดวงเงินส าหรบับญัชเีพื่อการด าเนินงาน

ประจ าวนัและบญัชีเงินสด (Petty Cash) ขา้งตน้ได ้โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการด าเนนิงานของ

กองทรสัต ์เพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกองทรสัต ์

13. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการจดัท า และ/หรือ จดัส่งและรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับ

การบริหารจดัการกองทรสัตซ์ึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามสัญญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการ

กองทรัสต ์สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องหรือตามที่ทรัสตีเห็นสมควร ให้

แก่ทรสัตี และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้มลูเก่ียวกบัการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น
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สทุธิ (NAV) รายงานประเมินมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์

14. ในกรณีที่ทรพัยสิ์นของกองทรสัตส์ญูหาย ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการใด ๆ เพื่อติดตามเอา

คืนซึ่งทรพัยสิ์นดงักล่าวใหก้ลบัมาอยู่ในความครอบครองของกองทรสัตด์งัเดิม 

15. ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ตรวจตราและด าเนินการใด ๆ ตามสมควรเพื่อให้สัดส่วนการกู้ยืมเงินของ

กองทรสัต ์เป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาเงินกูแ้ละสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑต์ามที่ประกาศ ทจ. 49/2555 

หรือกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

16. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัเตรียมแผนเรื่องการกูย้ืมเงินใหแ้ก่กองทรสัต ์ดงัต่อไปนี  ้

(1) จดัเตรียมแผนเรื่องการกูย้ืมเงินระยะยาวเพื่อใชใ้นการช าระหนีเ้งินกูเ้ดิม (Refinancing) ก่อนที่หนี ้

เงินกูต้ามสญัญาเงินกูร้ะยะยาวที่ยงัมีผลใชบ้งัคบัอยู่จะถึงก าหนดช าระอย่างนอ้ย 1 (หน่ึง) ปี 

(2) จัดเตรียมแผนเรื่องการทบทวนวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นเพื่อใช้ในการด าเนินการในกิจการ 

(Working Capital) ในตลาดเงิน เพื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขในสญัญาเงินกูว้งเงินหมนุเวียนระยะ

สัน้เพื่อใชใ้นการด าเนินการในกิจการ (Working Capital) ที่ยงัมีผลใชบ้งัคบัอยู่ 

โดยการกูย้ืมเงินนัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งมีการน าเสนอต่อทรสัตีเพื่อพิจารณาอนมุตัิเป็นกรณีไปโดยให้

เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

17. ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ให้ความเห็นต่อเจา้พนักงานที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะของ

อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัตล์งทนุตามที่ไดร้บัการรอ้งขอจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

18. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัใหม้ีการเปล่ียนแปลง ฟ้ืนฟู และดดัแปลงทรพัยสิ์นหลกั ตามความจ าเป็นและ

สมควรเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กับสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้สญัญาจดัหา

ผลประโยชนข์องกองทรสัต ์โดยจะตอ้งแจง้ใหท้รสัตีทราบล่วงหนา้ 

19. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งควบคุมและดูแลการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหลัก และการจดัหาผลประโยชนจ์าก

ทรพัยสิ์นหลกั รวมตลอดถึงการบรหิารจดัการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การซ่อมแซมอสงัหาริมทรพัยต์ามที่

จ าเป็น ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งแจง้ใหท้รสัตีทราบล่วงหนา้ในกรณีที่เป็นการซ่อมแซมใหญ่ 

20. ผู้จัดการกองทรสัตม์ีหน้าที่บริหารและจัดหาผลประโยชน์จากทรพัย์สินอื่น ๆ ของกองทรัสต์นอกจาก

ทรัพยสิ์นหลัก รวมทั้งด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อให้การบริหารทรัพยสิ์นอื่น ๆ ของกองทรัสต์

นอกจากทรพัยสิ์นหลกัเป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปี สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

21. ผู้จัดการกองทรัสตม์ีหน้าที่ด  าเนินการใด ๆ ร่วมกับทรัสตี เพื่อท าให้ทรสัตีได้มาซึ่งใบอนุญาต หนังสือ

อนุญาต หนังสือผ่อนผัน และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งและจ าเป็นในการจัดหาผลประโยชน์จาก
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ทรพัยสิ์นหลกั 

22. ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่อ  านวยความสะดวกใหก้ับทรสัตีหรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตีในการ

ตรวจตราทรพัยสิ์นหลกั ภายในวนัและเวลาท าการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมทัง้ใหข้อ้มลู ถอ้ยค า และ/

หรือ ส่งมอบเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทรสัต ์ตามที่ทรสัตีรอ้งขอในกรณีที่มีความ

จ าเป็นและเหมาะสม 

23. ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่อ  านวยความสะดวกใหก้บับรษิัทประเมินค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตห์รือบคุคลที่

ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรพัยสิ์นดังกล่าวในการส ารวจทรพัยสิ์นหลกัเพื่อการประเมินค่า 

รวมทั้งใหข้อ้มลู ถอ้ยค า และ/หรือ ส่งมอบเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการกองทรัสต ์ตาม

บรษิัทประเมินค่าทรพัยสิ์นรอ้งขอในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 

24. ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานใดๆ ท่ีอยู่ในความครอบครองของผูจ้ดัการกองทรสัต์

อันเก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับทรัพยสิ์นหลัก และ/หรือ ไดค้รอบครองไว้ในนามของกองทรัสต์ รวมทั้ ง

เอกสารหลักฐานทางการบัญชีที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับกองทรสัต์เพื่อให้ทรัสตีหรือบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายจากทรสัตี และ/หรือ ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบไดภ้ายในวนัและเวลาท าการของผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์และหากไดร้บัการรอ้งขอจากทรสัตีหรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตี  และ/หรือ ผูส้อบ

บญัชี ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องกบักองทรสัต์

ตามที่ไดร้บัการรอ้งขอใหแ้ก่ทรสัตี และ/หรือ ผูส้อบบญัชี (แลว้แต่กรณี) ภายใน 15 (สิบหา้) วนัท าการนบั

แต่วนัที่ไดท้ราบถึงหรือควรทราบถึงการรอ้งขอดงักล่าว เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควรหรือคู่สญัญาตกลงเป็น

อย่างอื่น 

25. ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหน้าที่แจ้งให้ทรสัตีทราบภายในระยะเวลาอันสมควรถึงความช ารุดบกพร่องของ

ทรพัยสิ์นหลัก รวมถึงอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่จะท าให้

มลูค่าของทรพัยสิ์นหลกัลดลงอย่างมีนยัส าคญั 

26. ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ด  าเนินการอื่นใดตามที่กองทรสัตจ์ะพิจารณาเห็นว่าจ าเป็นและสมควร เพื่อให้

ทรพัยสิ์นหลกัอยู่ในสภาพที่ดีและพรอ้มในการจดัหาผลประโยชน ์หรือเป็นไปตามเจตนารมณข์องสญัญา

แต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ทุกประการ รวมทั้งให้ค  าแนะน าเก่ียวกับสภาวะตลาดในกรณีที่กองทรัสต์

ประสงคจ์ะจ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าในทรพัยสิ์นหลกั 

27. นอกเหนือจากการใหผู้บ้ริหารอสังหาริมทรพัยร์บัด าเนินการในงานที่อยู่ในความรบัผิดชอบของผูจ้ัดการ

กงทรสัต ์ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะใหบุ้คคลอื่นรบัด าเนินการในงานที่อยู่ในความรบัผิดชอบ

ของตนนอกเหนือจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น การมอบหมายให้บุคคลอื่นบริหารทรัพย์สินอื่น

นอกจากทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งคดัเลือกผูร้บัด าเนินการดว้ยความรอบคอบ

ระมดัระวงั ตลอดจนการก ากับและตรวจสอบการด าเนินการของผูร้บัด าเนินการ ทัง้นี ้ขอ้ก าหนดเก่ียวกับ
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การมอบหมายงานตอ้งไม่มีสาระที่ขัดหรือแยง้กับประกาศ สช. 29/2555 รวมถึงประกาศอื่นที่เก่ียวขอ้ง

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

3.) หน้าทีใ่นการท าสัญญาในการจัดหาผลประโยชนใ์นอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์

1 การจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นหลกัที่เป็นอสงัหารมิทรพัยจ์ะกระท าไดโ้ดยการใหเ้ช่า และ/หรือ ใหเ้ช่า

ช่วงอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ซึ่งต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของมูลค่า

หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายทัง้หมดรวมทัง้จ านวนเงินกูย้ืม (ถา้มี) 

2 ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ในการควบคมุ ดูแล รวมทัง้สรา้งมาตรการในการควบคุม ดูแล และด าเนินการ

ใด ๆ ที่จ  าเป็นและเหมาะสมในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้เช่า ผู้เช่าช่วง (ถ้ามี) และ/หรือ 

บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินหลัก ปฏิบัติตามหน้าที่  เงื่ อนไข และ/หรือ 

ขอ้ตกลงที่ก าหนดไวใ้นสัญญาเช่า สญัญาเช่าช่วง (ถา้มี) และ/หรือ สัญญาที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นหลัก 

รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดอื่นใดของทรัพย์สินหลัก หรือนโยบายที่เก่ียวกับ

ทรพัยสิ์นหลกั 

3 ผู้จัดการกองทรสัตม์ีหน้าที่ในการจัดท าสัญญาเช่าพืน้ที่ สัญญาบริการ สัญญาว่าจ้างกับผู้ให้บริการ

ภายนอก และสญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นหลกั (ถา้มี) 

4.) การให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์(Property Manager) รับด าเนินการในงานทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ
กองทรัสต ์

 ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) รบัด าเนินการในงานที่อยู่

ในความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่คดัเลือกผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยด์ว้ยความรอบคอบ

ระมัดระวงั เพื่อใหไ้ดผู้บ้ริหารอสังหาริมทรพัยท์ี่มีคุณสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นการบริหารจดัการ

อสังหาริมทรัพยข์องกองทรสัต ์ตลอดจนจัดท าสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรพัยใ์ห้สอดคลอ้งและไม่ขัดกับสัญญา

ก่อตัง้ทรสัต ์รวมทัง้ควบคมุดแูล ก ากบั และตรวจสอบการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว เพื่อใหก้ารปฏิบตัิ

หนา้ที่และความรบัผิดชอบเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สัญญานี ้สัญญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์

ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง เพื่อรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุนโดยทั่วไป โดยตอ้ง

ด าเนินการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

1 การคดัเลือกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

การมอบหมายหรือแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ป็นผูบ้รหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัตเ์ขา้

ไปลงทนุ เช่น ดแูลดา้นการขาย การตลาด และการบรหิารงานประจ าวนับนอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ผูจ้ดัการ

กองทรสัตต์อ้งจดัใหม้กีารด าเนินการอยา่งนอ้ยในเรื่องต่อไปนี ้

(1) มีการประเมินและวิเคราะหป์ระสบการณ ์ชื่อเสียง และผลงานในอดีตของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
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ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการจดัหาผูเ้ช่า การตดิตามหนี ้การบ ารุงรกัษาทรพัยสิ์นภายใน

อาคาร ระบบการบริหารจดัการพืน้ที่ใหเ้ช่า การดูแลใหบ้ริการแก่ผูเ้ช่า ผูใ้ชบ้ริการ ระบบควบคุม

ภายในเพื่อป้องกนัการรั่วไหลของรายไดแ้ละควบคมุการเบิกค่าใชจ้่ายใหร้ดักุม เป็นตน้ อนึ่ง ระบบ

ควบคุมภายในของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดขัน้ต ่าตามแนวปฏิบตัิในการ

จดัการกองทุนและทรสัตท์ี่ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยซ์ึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) มีการพิจารณาความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งตอ้งก าหนด

ตามระดบัความสามารถในการปฏิบตัิงาน เพื่อสรา้งแรงจูงใจใหผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัยพ์ยายาม

เพิ่มรายไดแ้ละลดค่าใชจ้่ายของกองทรสัต ์

(3) จดัใหม้ีกลไกที่ท  าใหก้องทรสัตส์ามารถปรบัเปล่ียนผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยไ์ด ้ในกรณีที่ผูบ้ริหาร

อสังหาริมทรพัยไ์ม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ไม่ปฏิบัติตามสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์สัญญาแต่งตัง้ผูบ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์หรือกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง หรือมีผลการบรหิารจดัการไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 

(4) จัดให้มีระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริหาร

อสังหาริมทรพัยโ์ดยสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิผลและ

สามารถป้องกันการทุจริตหรือท าใหต้รวจพบการทุจริตหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระบบการ

ควบคุมภายในไดโ้ดยง่าย เช่น ก าหนดใหผู้้สอบบัญชีของผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยต์อ้งประเมิน

ระบบการควบคุมภายในของผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยใ์นระหว่างการสอบบัญชี และใหร้ายงาน

จดุอ่อนหรือขอ้บกพรอ่งในระบบการควบคมุภายในใหผู้จ้ดัการกองทรสัตท์ราบเป็นตน้ 

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจพิจารณาก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ใหผู้บ้รหิาร

อสังหาริมทรัพย์ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ เกิดขึน้กับผลประโยชน์ของกองทรัสต์อัน

เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยใ์นระบบการควบคุมท าใหเ้กิดการ

ทจุรติไดโ้ดยง่าย 

(5) ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตพ์บว่า ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ม่ปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ก าหนดในสญัญา

แต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์หรือกระท าการหรือละเวน้การกระท าการอนัเป็นเหตใุหข้าดความ

น่าเชื่อถือในการปฏิบัติหนา้ที่ตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้ง

ด าเนินการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรพัยร์ายนั้น เพื่อที่ผู้จัดการกองทรสัตจ์ะ

สามารถเขา้ไปด าเนินงานแทน หรือคดัเลือกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หม่เพื่อทดแทนรายเดิม 

 อนึ่ง ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตป์ล่อยเช่าอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตใ์หแ้ก่ผู้เช่ารายเดียวโดย

กองทรสัตไ์ดร้บัค่าตอบแทนทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปส่วนแบ่งก าไร (Profit Sharing) ผูจ้ัดการ

กองทรสัตต์อ้งมีระบบในการคดัเลือกและติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิงานของผูเ้ช่ารายเดียวนีใ้น
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ลกัษณะเดียวกบัการมอบหมายหรือแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยข์า้งตน้ดว้ย ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจ

ไดว้่าผูเ้ช่ารายเดียวนีจ้ะสามารถจ่ายค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัตไ์ดค้รบถว้นตามเงื่อนไขของสญัญาเช่า

และไม่มีการรั่วไหลของรายได้ อันอาจท าให้กองทรัสต์ไม่ได้รบัผลตอบแทนอย่างเต็มที่ตามที่

กองทรสัตพ์ึงไดร้บั 

(6) ในกรณีที่ทรสัตีพบว่า ผู้บริหารอสังหาริมทรพัยไ์ม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในสัญญาแต่งตั้ง

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือกระท าการหรือละเว้นการกระท าการอันเป็นเหตุให้ขาดความ

น่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทรัสตีอาจแจ้งให้

ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ราบเป็นหนงัสือถึงเหตกุารณด์งักล่าวเพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์  าเนินการบอก

เลิกสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์รายนั้น เพื่อที่ผู้จัดการกองทรสัตจ์ะสามารถเข้าไป

ด าเนินงานแทน หรือคดัเลือกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หม่เพื่อทดแทนรายเดิม 

2 การก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ใหผู้้จัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยเ์พื่อ

รกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูจ้ดัการกองทรสัต์

มีหนา้ที่ควบคมุดแูลและบรหิารรายรบัรายจ่ายของกองทรสัตเ์พื่อใหผ้ลตอบแทนของกองทรสัตเ์ป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว ้ซึ่งมาตรการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ีดงันี  ้

(1) ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งมีส่วนร่วมในการจัดท าหรือเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนด าเนินการจัดท า

งบประมาณประจ าปีของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อแสดงรายละเอียดของรายรบัและรายจ่ายที่

เกิดขึน้ค่อนขา้งแน่นอนในแต่ละเดือน เพื่อหลีกเล่ียงรายจ่ายที่ไม่พึงประสงค ์ก าหนดเป้าหมายการ

จัดหารายได้แต่ละเดือนและแต่ละปี รวมทั้งติดตามควบคุมดูแลให้รายรับและรายจ่ายของ

กองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามแผนงบประมาณประจ าปีที่วางไว ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตี 

(2) ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งพิจารณาหรือทบทวนการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการตลาดและ

ส่งเสริมการจ าหน่าย รวมถึงแผนการด าเนินการดา้นต่าง ๆ ของผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์เพื่อให้

กองทรสัตส์ามารถเพิ่มการจัดหารายได ้และลดความเส่ียงจากความผันผวนของรายไดค้่าเช่า

ใหแ้ก่กองทรสัต ์รวมถึงประสานงาน ติดตามและควบคมุใหผู้บ้รหิารอสงัหาริมทรพัยด์  าเนินการใน

ดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธแ์ละแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้

(3) ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการคัดเลือกผูเ้ช่าและผูใ้ชบ้ริการรายใหญ่ 

และวางแผนการจัดสัดส่วนประเภทธุรกิจของผูเ้ช่าของทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทุน ซึ่งจัดท าโดย

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อจ ากดัและควบคมุความเส่ียงหรือความผนัผวนของรายไดค้า่เช่าในแต่

ละปี 
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(4) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งพิจารณา ทบทวน การก าหนดนโยบายค่าเช่าของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

เพื่อใหอ้ตัราค่าเช่าเป็นไปในอตัราที่เหมาะสมตามสภาวะตลาดการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารในขณะนัน้ 

รวมทั้งตอ้งก ากับดูแลและติดตามใหผู้บ้ริหารอสังหาริมทรพัยด์  าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย

ดังกล่าว และตอ้งก ากับดูแลและติดตามให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพยด์  าเนินการให้เป็นไปตาม

ขอ้ตกลงกบัผูเ้ช่าเก่ียวกบัการค านวณและการช าระค่าเช่า 

(5) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งเขา้ไปตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาหรือ

ซ่อมแซมอุปกรณห์รืออาคารที่กองทรสัตล์งทุน เพื่อประเมินความเหมาะสมของการซ่อมแซมหรือ

การเปล่ียนทดแทน เพื่อให้มั่นใจไดว้่าค่าใชจ้่ายดังกล่าวไม่สูญเปล่าและก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่

กองทรสัตโ์ดยแทจ้รงิ 

(6) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคมุเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจา้งของ

ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์เพื่อใหก้องทรสัตไ์ดร้บัสินคา้หรือบริการท่ีคุม้ค่ากับเงินที่จ่ายไป ไม่มีการ

เรียกเก็บค่าใชจ้่ายจากกองทรสัตม์ากเกินความจ าเป็น และอยู่ภายใตก้รอบที่สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

สัญญานี ้ กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่

เปิดเผยเพื่อประโยชนใ์นการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ก่ผูล้งทนุ และมติของผูถื้อหน่วยทรสัต  ์

(7) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งประเมิน ติดตามและควบคมุการจดัเก็บรายไดข้องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

เพื่อใหก้องทรสัตไ์ดร้บัรายไดค้่าเช่าครบถว้น 

(8) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งก าหนดใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ีหนา้ที่ติดตามและควบคมุดูแลใหผู้เ้ช่า

และผูใ้ช้บริการจ่ายช าระค่าภาษีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกตอ้งตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งตอ้ง

ก ากบัดแูลและติดตามใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าว 

(9) ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งวิเคราะหค์วามผิดปกติในการบริหารจัดการของผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์

รวมทัง้สุ่มตรวจสอบการด าเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

(10) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งคดัเลือก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบควบคุมภายในของผูบ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัยอ์ย่างสม ่าเสมอ 

นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งมีระบบในการติดตามควบคุม และสุ่มตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจได้

ว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ฏิบตัิตามหลกัเกณฑอ์ย่างนอ้ยในเรื่องดงัต่อไปนี  ้

(ก) จดัเก็บรายไดแ้ละน าส่งใหก้องทรสัตค์รบถว้นถกูตอ้ง 

(ข) ไม่เรียกเก็บค่าใชจ้่ายจากกองทรสัตม์ากเกินความจ าเป็น และตอ้งอยู่ภายในกรอบที่สญัญา

นีก้  าหนดใหเ้รียกเก็บได ้
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(ค) มีการดูแลและซ่อมบ ารุงรกัษาทรพัยสิ์นของกองทรสัตอ์ย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้

สามารถใชจ้ดัหาผลประโยชนไ์ดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

(ง) จดัใหม้ีแผนฉุกเฉิน เพื่อรองรบัเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณท์ี่ไม่อาจคาดการณไ์ด ้หรืออาจมี

ผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อการด าเนินงานของกองทรสัต ์หรือผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และ 

(จ) ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ระหว่าง

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต ์

2.1.4 การบริหารจัดการ 

บลจ.บวัหลวง มีจ านวน 8 ฝ่ายงาน ท่ีปฏิบตัิหนา้ที่ในการสนบัสนุนงานที่เก่ียวขอ้งกับการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ มีขอบเขต
และหนา้ที่ความรบัผิดชอบซึ่งสามารถสรุปได ้ดงันี ้

1.) ฝ่ายงาน Real Estate and Infrastructure Investment 

ฝ่ายงาน Real Estate and Infrastructure Investment มีหัวหน้าฝ่ายงาน คือ นายพรชลิต พลอยกระจ่าง , 
รองกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูค้วบคมุดแูลการปฏิบตัิงานของแต่ละส่วนงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายการปฏิบตัิงานท่ีไดก้ าหนดไว ้
ซึ่งประกอบดว้ย 4 ส่วนงาน คือ   

1. ส่วนงาน Infrastructure Fund 

2. ส่วนงาน Property Fund 

3. ส่วนงาน Technical Asset Inspection 

4. ส่วนงาน Real Estate Investment Trust (REIT) ซึ่งเป็นส่วนงานท่ีท าหนา้ที่หลกัในการบรหิารจดัการกองทรสัต ์
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

2.) ฝ่ายงาน Compliance & Legal 

 ฝ่ายงาน Compliance & Legal มีหัวหน้าฝ่ายงาน คือ นายสุธีร ์  คันธารวงสกุล , รองกรรมการผู้จัดการ  
เป็นผูค้วบคมุดแูลการปฏิบตัิงาน โดยทางฝ่ายงานมีหนา้ที่ตรวจสอบการท างานในหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละก ากับให้
การท างานของผู้จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดตามหลักการ  เช่น การจัดตั้งกองทรัสต์ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของส านกังานก.ล.ต. รวมถึงงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นกฎหมายทั่วไป 

3.) ฝ่ายงาน Operation & System 

ฝ่ายงาน Operation & System มีหัวหน้าฝ่ายงาน คือ นายวินัย   หิ รัณย์ภิญ โญภาศ , กรรมการผู้จัดการ  
เป็นผูค้วบคุมดูแลการปฏิบัติงาน โดยทางฝ่ายงานมีหนา้ที่จัดท าและจัดเตรียมงานที่เก่ียวขอ้งกับการจัดท างบการเงินของ
กองทรสัต ์และ/หรือ งานท่ีเก่ียวขอ้งอื่น  
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4.) ฝ่ายงาน Product Management 

ฝ่ายงาน Product Management  มีหัวหน้าฝ่ายงาน คือ นางสาววิภารัตน์  เสร็จกิจ , รองกรรมการผู้จัดการ  
เป็นผูค้วบคมุดแูลการปฏิบตัิงาน โดยทางฝ่ายงานมหีนา้ที่รว่มวางแผน จดัเตรียม และด าเนินการงานโฆษณาประชาสมัพนัธท์ี่
เก่ียวขอ้งกบักองทรสัต ์เช่น งานประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์และงานโฆษณาประชาสมัพนัธอ์ื่นๆ เป็นตน้ 

5.) ฝ่ายงาน CEO Office 

 ฝ่ าย งาน  CEO Office แผนก  Strategic Communications มี หั วห น้ า ฝ่ า ย งาน  คื อ  น ายทนง   ขัน ท อง ,  
รองกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูค้วบคมุดแูลการปฏิบตัิงาน โดยทางฝ่ายงานมีหนา้ที่รว่มวางแผน งานส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธท์ี่
เก่ียวขอ้งกบักองทรสัต ์เช่น ข่าวประชาสมัพนัธ ์บทสมัภาษณ ์และงานประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์เป็นตน้ 

6.) ฝ่ายงาน Risk Management 

ฝ่ายงาน Risk Management มีหวัหนา้ฝ่ายงาน คือ นายพีร ์ยงวณิชย,์ รองกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูค้วบคมุดแูลการ
ปฏิบตัิงาน โดยทางฝ่ายงานมีหนา้ที่บริหารความเส่ียงน าเสนอนโยบายการบริหารความเส่ียงใหค้ณะกรรมการบรหิารความ
เส่ียงและคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมตัิน ากรอบการบรหิารความเส่ียงไปใชเ้ป็นพืน้ฐานและแนวทางในการ
ประเมินและรายงานความเส่ียง และถ่ายทอดใหผู้บ้รหิารและพนกังานไดร้บัทราบ 

7.) ฝ่ายงาน Internal Audit 

 ฝ่ายงาน Internal Audit  มีหัวหน้าฝ่ายงาน คือ  นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
เป็นผูค้วบคุมดูแลการปฏิบตัิงาน โดยทางฝ่ายงานมีหนา้ที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานดา้นต่างๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

8.) ฝ่ายงาน HR Strategy & Service Support  

ฝ่ายงาน HR Strategy & Service Support มีหัวหน้าฝ่ายงาน คือ นางอุบลรัตน์  บุษยะกนิษฐ์ , รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ เป็นผูค้วบคุมดแูลการปฏิบตัิงาน โดยทางฝ่ายงานมีที่ร่วมวางแผน ประสานงาน และด าเนินการงานดา้นทรพัยากร
บคุคล เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2.1.5 ค่าธรรมเนียมในการท าหน้าทีผู้่จัดการกองทรัสต ์ 

 ตลอดระยะเวลาแหง่สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไดร้บัคา่ธรรมเนยีมส าหรบัการปฏิบตัิ
หนา้ที่ในการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี ้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ทีเ่รียกเก็บจากกองทรัสต ์

เพดาน % ของ NAV อัตราทีค่าดว่าจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

ส่วนที ่1 ค่ าธรรม เนี ยมการบริหาร

จดัการกองทรสัต ์
ไม่เกิน 1.00% ต่อปีของ NAV ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของ TAV แต่ไม่ต  ่า

กว่า 8 ลา้นบาทต่อปี 

ส่วนที ่2 คา่ธรรมเนียมการบรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์ 

ดรูายละเอียดในค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ส่วนท่ี 3 ขอ้ 2.2.3 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ทีเ่รียกเก็บจากกองทรัสต ์

เพดาน % ของ NAV อัตราทีค่าดว่าจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

ส่วนที่ 3 ค่าธรรมเนียมการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั 

ไม่เกิน 5.00% ต่อปีของ NAV ไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

หลกัที่มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไป  

2.1.6 เงือ่นไขในการเปลี่ยนตวัผู้จัดการกองทรัสต ์

การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต ์

การเปล่ียนแปลงหรือถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัตส์ามารถท าไดเ้ฉพาะในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนีเ้ท่านัน้ 

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัตล์าออกตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที่ก าหนดใน 

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัตถ์กูถอดถอนจากการท าหนา้ที่โดยทรสัตี เนื่องจากปรากฏเหตใุดเหตหุน่ึงดงัต่อไปนี ้

(ก) เมื่อปรากฏว่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ิไดจ้ดัการกองทรสัตต์ามหนา้ที่ใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญานี้ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่
เก่ียวขอ้งอื่นใด และการไม่ปฏิบัติหนา้ที่นั้นทรสัตีเห็นว่าเป็นการก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่าง
รา้ยแรงต่อกองทรสัต ์และ/หรือ ผู้ถือหน่วยทรสัต ์และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนั้นได้
ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต  ์

(ข) ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตผิ์ดสัญญาขอ้หนึ่งขอ้ใดของสัญญาแต่งตัง้ผูจ้ัดการกองทรสัต ์และ
การผิดสัญญานั้นทรสัตีเห็นว่าเป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรา้ยแรงต่อ
กองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ถือหน่วยทรัสต์และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนั้นได้ภายใน
ระยะเวลาที่ทรสัตีก าหนดตามสมควร ทรสัตีอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดโ้ดย
บอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้จ้ดัการกองทรสัตท์ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนั  

(ค) ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อทรสัตีว่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1 
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของส านกังาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตัิตามค าสั่งแต่ไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาที่
ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(ง) ปรากฏขอ้เท็จจรงิว่าการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์องส านกังาน ก.ล.ต. สิน้สดุลง 
และผู้จัดการกองทรัสตไ์ม่ไดร้ับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศ สช. 29/2555  

(จ) ปรากฏว่ามีการเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง อนัท าใหท้รสัตีเห็นว่าผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของสัญญาฉบับนี ้และสัญญาแต่งตั้ง
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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(3) ส านกังาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือสั่งพกัการปฏิบตัิ
หนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นเวลาเกินกว่า 90 (เกา้สิบ) วนั ตามประกาศ สช. 29/2555 

(4) ผูจ้ดัการกองทรสัตสิ์น้สภาพนิติบุคคล หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท หรือช าระบัญชี หรือถูก
พิทกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็นค าสั่งพิทักษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดหรือไม่ก็ตาม หรือถูกศาลสั่งใหล้ม้ละลาย 
หรือมีการรอ้งขอใหฟ้ื้นฟกูิจการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(5) กรณีการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตสิ์น้อาย ุและผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ยื่นค าขอต่อ
อายกุารใหค้วามเห็นชอบต่อส านกังาน ก.ล.ต.  

(6) ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ หรือมีลกัษณะไม่เป็นไปตามกฎหมายและประกาศ
ที่เก่ียวข้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์  และไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
ส านักงาน ก.ล.ต. หรือปฏิบัติตามค าสั่งแต่ไม่สามารถแก้ไขไดภ้ายในระยะเวลาที่ส  านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด และทรสัตีไดท้  าหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรสัตแ์ก่
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ลว้ 

 โดยในกรณีที่กองทรสัตไ์ดท้ าสญัญา หรือขอ้ตกลงกบับคุคลใด ๆ เช่น สญัญากูย้ืมเงิน และในสญัญา หรือขอ้ตกลง
ดงักล่าวมีขอ้ก าหนดใหก้ารเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งเป็นไปตามเงื่อนไขใด ๆ การเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์
จะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาหรือขอ้ตกลงนัน้ดว้ย  

2.1.7 วิธกีารเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต ์

 ในการแต่งตั้งผู้จัดการกองทรสัตร์ายใหม่ ให้ทรสัตีด  าเนินการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อให้ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตม์ีมติแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ และแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ที่ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติเห็นชอบเพื่อ
ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตต์่อไป ภายใน 60 (หกสิบ) วนันบัแต่วนัที่เกิดเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์
และแต่งตัง้บุคคลที่ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติเห็นชอบภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัมติ หรือภายในระยะเวลาอื่นใด
ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์และที่ประชุมผูถื้อ
หน่วยทรสัตไ์ดม้ีมติแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ในการประชุมคราวเดียวกนัแลว้ ทรสัตีไม่ตอ้งด า เนินการเรียกประชุมผู้
ถือหน่วยทรสัตต์ามที่ก าหนดในขอ้นีอ้ีกครัง้หน่ึง  

2.1.8 กองทรัสต ์และ/หรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ีอ่ยู่ภายใต้บริหารจัดการ 

  ณ สิน้ปี 2563 บลจ.บวัหลวง มีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ท่ีอยู่ภายใตบ้รกิารจดัการ คือ กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรพัย์ฟิวเจอรพ์ารค์ ซึ่งลงทุนในสิทธิการเช่าพืน้ที่ในโครงการฟิวเจอรพ์ารค์ รังสิต บางส่วน โดยมีระยะเวลา               

ตั้งแต่วันที่  24 พฤศจิกายน 2549 สิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2584 โดยนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

http://futurepf-th.listedcompany.com และมีกองทรสัตอ์ื่นท่ีอยู่ภายใตบ้รกิารจดัการ คือ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี.รีเทล ซึ่งลงทุนใน สิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิเช่าช่วง อสงัหาริมทรพัยป์ระเภทคอมมนูิตีม้อลล ์

10 โครงการ ประกอบดว้ย (1) คริสตัล ดีไซน ์เซ็นเตอร ์(2) เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา (3) เดอะ คริสตัล เอสบี ราช

พฤกษ์ (4) อมอรินี่ รามอินทรา (5) แอมพารค์ จุฬา (6) เพลินนารี่ มอลล ์วัชรพล (7) สัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต)์  
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(8) สมัมากร เพลส รงัสิต (9) สมัมากรเพลส ราชพฤกษ์ และ (10) เดอะ ซีน ทาวนอ์ินทาวน ์โดยนกัลงทนุสามารถศกึษาขอ้มลู

เพิ่มเติมไดท้ี่ http://www.bkerreit.com 

 

2.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

2.2.1 ขอ้มูลทั่วไป 

 ชื่อ บรษิัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั 

 วันทีจ่ดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 2 กรกฎาคม 2535 

 ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 7,059,000,000 บาท 
 ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ที่อาคารส านกังานในเขตกรุงเทพมหานคร และอาคารส านกังาน

ในเขตภมูิภาค รวมทัง้ใหบ้รกิารภายในอาคาร และการใหเ้ช่าเฟอรน์ิเจอร ์

 ผู้ถือหุ้น รายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้

รายชื่อ จ านวนหุน้ท่ีถือ 

(หุน้) 

สดัส่วน 

(รอ้ยละ) 

1. บรษิัท ธนเทเลคอม จ ากดั 40,079,998 56.78 

2. บรษิัท ซีพี พรอ็พเพอรต์ีโ้ฮลดิง้ จ ากดั 30,510,001 43.22 

3. นายวรวิทย ์เจนธนากลุ 1 0.00 
 

 ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ อาคารทรู ทาวเวอร ์1 เลขที่ 18 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 โทรศัพท ์ 02-858-1188 
 โทรสาร 02-858-1480 
 คณะกรรมการบริษัท 1. คณุศภุชยั           เจียรวนนท ์

2. คณุขจร              เจียรวนนท ์

3. คณุนพปฎล        เดชอดุม 

4. คณุนฤมล           ธเนศสนุทร 

5. คณุชาติวฒุิ         ตนัจนัทรพ์งศ ์

6. คณุเรืองเกียรติ    เชาวรตัน ์

7. คณุสมเกียรติ      วิภษูณมงัคละ 

8. คณุประเสรฐิ       เจียรกลุ 

9. คณุเนตมิา         เอือ้ธรรมาภิมขุ 

10. คณุฐนสรณ ์      ใจดี 
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 คณะกรรมการลงชื่อผูกพัน กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของทรู พรอพเพอรต์ีส ์ประกอบดว้ย นายศุภชยั เจียรวนนท ์

หรือ นายขจร เจียรวนนท ์หรือ นายนพปฎล เดชอุดม หรือ นางสาวนฤมล ธเนศสุนทร 

หรือ นายชาติวุฒิ ตันจันทรพ์งศ ์หรือ นายเรืองเกียรติ เชาวรตัน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ  

นายสมเกียรติ  วิภูษณมังคละ หรือ นายประเสริฐ เจียรกุล หรือ นางสาวเนติมา  

เอือ้ธรรมาภิมขุ หรือ นายฐนสรณ ์ใจดี รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

2.2.2 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

1.) หน้าทีเ่กี่ยวกับการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย ์

 1.1 จดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุตามนโยบายของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุ
ของกองทรสัต ์

 1.2 ซ่อมแซม ปรบัปรุง และบ ารุงรกัษาทรพัยสิ์นที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนให้อยู่ในสภาพที่ดี และพรอ้มในการจัดหา
ประโยชน ์รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฏหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 1.3 การจดัท าบญัชีและรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน โดยจดัใหม้ีบญัชีและรายงานต่างๆ 
ตามความเหมาะสม รวมทั้งเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่ เก่ียวกับรายได้จากการด าเนินการโดยรวมของกองทรัสต ์  
(Gross Operating Revenue) และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (Operating Expenses) เพื่ อน าส่งแก่กองทรัสต ์ 
รวมทัง้หนา้ที่อื่นใดตามที่ระบใุนสญัญาจดัจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย  ์

 1.4 การด าเนินการดา้นการตลาดโดยจัดใหม้ีแผนการโฆษณาที่จ าเป็นส าหรบักองทรสัต ์ทั้งนีต้อ้งเป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ไดร้บัอนมุตัิแลว้ 

2.) หน้าทีใ่นการเปิดเผยขอ้มูล 

 เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการบรหิารจดัการและการจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุตามหลกัเกณฑ ์
และวิธีการท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตก์ าหนด ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตี 

3.) หน้าทีใ่นการปฏิบัติตามหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงของกองทรัสต ์

 ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารบรหิารจดัการกองทรสัตใ์นเรื่องการท ารายการกับบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกองทรสัต ์โดยให้
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ฏิบตัิหนา้ที่โดยค านึงถึงผลประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัต์ 

4.) หน้าทีใ่นการให้ความร่วมมือกับผู้จัดการกองทรัสต ์และทรัสต ี

 การให้ความร่วมมือกับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตี  ในการปฏิบัติตามระบบการก ากับดูแลผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์รวมถึงเมื่อผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือทรสัตีด  าเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรพัย ์ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะจดั
เตรียมการใหข้อ้มลู ถอ้ยค า และ/หรือส่งมอบเอกสารใด ๆ ตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือทรสัตีรอ้งขอในกรณีที่มีความจ าเป็น
และเหมาะสม 

5.) หน้าทีใ่นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยม์ีหนา้ที่ในการจัดใหม้ี ปฏิบตัิตาม และปรบัปรุงมาตรการในการป้องกันความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนแ์ละรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหน่วยทรสัต ์รวมทัง้เปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ ให้
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ถกูตอ้ง ครบถว้นและตรงต่อความเป็นจรงิใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทรสัตีทราบ นอกจากนีผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะไม่
ด าเนินการใดๆ อันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์

6.) การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่ปฏิบตัิหน้าทีแ่ละการก ากับดูแล (Outsourcing) 

 ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยอ์าจมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบตัิหนา้ที่บางส่วนของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์ท่าที่ไม่ขัด
ต่อกฏหมาย กฏ ระเบียบ หรือประกาศใดๆที่ใชบ้งัคับแก่กองทรสัต ์ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทรสัตี และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นนโยบายเก่ียวกบัการมอบหมายงาน และการว่าจา้งบคุคลภายนอก (Outsourcing)  

7.) ระบบงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าทีข่องผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

 ผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยม์ีหนา้ที่ในการปฏิบตัิตาม ปรบัปรุง และเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัระบบงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการปฏิบตัิหนา้ที่ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อผลประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกองทรสัต์
และผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

2.2.3 ค่าธรรมเนียมในการท าหน้าทีผู้่บริหารอสังหาริมทรัพย ์

 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ 

โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี ้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ทีเ่รียกเก็บจากกองทรัสต ์

เพดาน % ของ NAV อัตราทีค่าดว่าจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ส่วนที ่1 ค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน ไม่เกิน 3.00% ต่อปีของ NAV ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานส าหรบัแต่ละโครงการ   

ส่วนที ่2 คา่ธรรมเนียมพเิศษ ไม่ เกิน 10.00% ของก าไรขั้นต้นจาก

อสังหาริมทรัพยห์ลังปรบัปรุง  ส าหรับ

แต่ละโครงการ 

ส่วนที่ 3 ค่าธรรมเนียมการบริการการ

ท าสญัญา 

ไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ค่าเช่าพืน้ที่  

และ /หรือ ค่าบริการพื ้นที่  ส าหรับการ

เข้าท าสัญญาใหม่หรือการต่ออายุ

สัญ ญ า เดิ ม เพื่ อ ก า รเช่ า ห รือ ก า ร

ใหบ้ริการพืน้ที่ รวมถึงการน าทรพัยสิ์น

ของกองทรสัตจ์ัดหาประโยชน์ ส าหรบั

ก าหนดระยะเวลาตามสัญญา  3 ปี 

และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 
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2.3 ทรัสต ี

2.3.1 ขอ้มูลทั่วไป 

 ชื่อ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)(“บลจ.กรุงไทย”) 

(Krung Thai Asset Management Public Company Limited, “KTAM”) 

 ใบอนุญาต ไดร้บัใบอนญุาตการประกอบธุรกิจทรสัตี เมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2557 

 ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอรช์ัน้ 32 ถนนสาทรใตแ้ขวงยานนาวาเขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120 

 ผู้ถือหุ้น รายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ย                                        

บมจ.ธนาคารกรุงไทย รอ้ยละ 99.99 และ ผูถื้อหุน้อื่น รอ้ยละ 0.01                                                      

 โทรศัพท ์ 02-686-6100 

 โทรสาร 02-670-0430 

 เว็บไซต ์ www.ktam.co.th 

2.3.2 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี 

ทรสัตีมีหนา้ที่จดัการกองทรสัตด์ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัเยี่ยงผูม้ีวิชาชีพ รวมทัง้ดว้ยความช านาญ โดย
ปฏิบตัิต่อผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปนี ้ 

1) ดแูลใหส้ญัญาก่อตัง้ทรสัตม์ีสาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญาตอ้ง
เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ในกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนีห้ากการแกไ้ขไม่เป็นไปตามที่กล่าว ใหท้รสัตีด  าเนินการใหเ้ป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
ที่ระบุไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์และตาม พ.ร.บ. ทรสัต ์เพื่อดูแลรกัษาสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม  
หากเป็นในกรณีที่หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือการจัดการกองทรัสต์ที่ ออกตาม  
พ.ร.บ. หลักทรพัย ์และตาม พ.ร.บ. ทรสัตม์ีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง และสัญญาก่อตั้งทรัสตม์ีข้อก าหนด  
ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ทรัสตีด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์นั้น ตามวิธีการที่ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรสัต ์หรือตามที่ ส านักงาน ก.ล.ต. มีค  าสั่งตามมาตรา 21  
แห่ง พ.ร.บ. ทรสัต ์ 

2) ดูแลให้การบริหารจัดการกองทรสัตก์ระท าโดยผู้จัดการกองทรสัต์ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  
ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตั้งอยู่  เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้และ  
ทรสัตีเข้าจัดการกองทรสัตต์ามความจ าเป็นเพื่อป้องกัน ยับยั้ง หรือจ ากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างรา้ยแรง  
ต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในสัญญานี ้ 
และ พ.ร.บ. ทรสัตใ์นการจดัใหม้ีผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่  

3) ดูแลและด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้ที่ ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) มีลักษณะและ  
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรสัต ์สัญญาอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) และกฎหมายที่

http://www.ktam.co.th/
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เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผูจ้ัดการกองทรสัตร์ายเดิม และการแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ หรือผูร้บั
มอบหมายรายใหม่ (ถา้มี) 

4) ควบคมุดแูลใหก้ารลงทนุของกองทรสัตเ์ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

5) ควบคุมดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัตอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้นตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

2.3.3 ค่าธรรมเนียมในการท าหน้าทีท่รัสตี 

ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ทรสัตีจะไดร้บัค่าธรรมเนียมส าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่ในการเป็นทรสัตี และผูเ้ก็บรกัษา
ทรพัยสิ์นโดยไดร้บัค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม โดยมีการก าหนดอตัราขัน้ต ่าที่  4 ลา้น
บาทต่อปี 

2.4 ชื่อ ทีอ่ยู่ และโทรศัพทข์องนายทะเบียนหลักทรัพย ์ผู้สอบบัญชี และผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 

2.4.1 นายทะเบียนหน่วยทรัสต ์

ชื่อ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู่ 
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์ 0-2009-9000 

2.4.2 ผู้สอบบัญช ี

ชื่อ บรษิัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่อยู่ 
ชัน้ 50-51 เอ็มไพรท์าวเวอร ์1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์ 0-2677-2000 

2.4.3 บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 

ชื่อ บรษิัท เอ็ดมนัดไ์ต แอน คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู่ 
ชัน้ 8 อาคารตน้สนทาวเวอร ์เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพิน ีเขต
ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 0-2257-0499 
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3. การก ากบัดูแลกองทรัสต ์

3.1 นโยบายการก ากับดูแลกองทรัสต ์

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฏหมาย กฎเกณฑ ์และสญัญาก่อตัง้ทรสัตก์ าหนด บลจ.บวัหลวง มีระบบในการควบคุมดูแล
และตรวจสอบการปฏิบัติงานดา้นการเป็นผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละงานที่เก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งและมีการก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี วีธีการในการควบคุมดูแลและตรวจสอบอย่างชดัเจน ซึ่ง
ผูป้ฏิบตัิงานในหนา้ที่ดงักล่าวจะตอ้งมีความเป็นอิสระ มีการก าหนดขัน้ตอน วิธีการและระยะเวลาอย่างชดัเจนในการรายงาน
ผลการตรวจสอบไปยงัคณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการอื่นที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท โดยตรงรวมทัง้
มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการป้องกันขอ้ผิดพลาดจากการด าเนินงาน เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หลกัเกณฑ ์และ 
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

3.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 โปรดดรูายละเอียดในหวัขอ้ที่ 2 โครงสรา้งการจดัการ 

3.3 การประชุมคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment Committee) 

 การประชุมคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Committee, REITCOM)  

มีการก าหนดการประชุมเป็นรายไตรมาสหรือเมื่อมีวาระส าคัญหรือตามที่ เห็นสมควร โดยกลุ่มงาน Real Estate & 

Infrastructure Investment จะเป็นผูด้  าเนินการจดัการประชมุและท าหนา้ที่เป็นเลขาธิการในการประชมุ โดยก าหนดใหต้อ้งมี

คณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด และมติทั้งปวงจะชีข้าดตาม

เสียงขา้งมาก โดยทั่วไปจะมีวาระท่ีส าคญัในการประชมุ ดงันี ้

 วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ผ่านมา 

 วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์

 วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต ์

 วาระท่ี 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 

3.3.1 ข้อก าหนดในการประชุม  

1. การก าหนดการประชมุเป็นรายไตรมาสหรือเมื่อมีวาระส าคญัหรือตามที่เห็นสมควร โดยกลุ่มงาน Real Estate & 

Infrastructure Investment จะเป็นผูด้  าเนินการจดัการประชมุและท าหนา้ที่เป็นเลขาธิการในการประชมุ 

2. ประธานเจา้หนา้ที่บริหารท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนีใ้นกรณีที่ประธานไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

ใหก้รรมการท่ีเขา้ประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุในครัง้นัน้แทน 

3. ในการประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการจึงจะครบองคป์ระชุม  

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชุมใหถื้อเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้ีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด ทั้งนี ้กรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทาง
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ผลประโยชนใ์นเรื่องใด จะตอ้งไม่เขา้รว่มในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนัน้ๆ พรอ้มทัง้บนัทึกในรายงานการประชมุเก่ียวกบั

ความมีส่วนไดเ้สีย หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ัน้ๆ ว่ามีความเก่ียวขอ้งอย่างไร 

4. จดัท าบนัทึกรายงานการประชุม และเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบ

ได ้และจดัเก็บรายงานการประชมุที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชมุเพื่อเป็นหลกัฐานต่อไป 

3.3.2 ธุรกรรมทีส่ าคัญของกองทรัสตท์ีเ่สนอต่อคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย ์

1. กลยทุธก์ารลงทนุ นโยบายการจดัการ รวมถึงโครงสรา้งเงินทนุ 

2. การแต่งตั้งผูร้บัมอบหมายงานภายนอก เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูร้บัประกันการจัดจ าหน่าย และผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์

3. การคดัเลือกทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุตามขัน้ตอนการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกั 

4. การจ าหน่ายทรพัยสิ์นตามขัน้ตอนการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั 

5. การพิจารณาตรวจสอบ และการท ารายการท่ีเขา้ข่ายการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

6. การก าหนดงบประมาณประจ าปี ตามขัน้ตอนการก าหนดงบประมาณ 

7. การเพิ่มทนุ การกูย้ืม และการออกหุน้กู ้ตามขัน้ตอนการจดัหาเงินทนุ 

8. การเขา้ท ารายการอื่นๆ ที่มีนยัส าคญัต่อการบรหิารจดัการกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑแ์ละกฎขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

เช่น การจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต ์เป็นตน้ 

3.4 การดูแลเร่ืองการใชข้้อมูลภายใน 

บลจ.บัวหลวง ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ัดใหม้ีระบบป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนเ์ก่ียวกับการเก็บ

รกัษาขอ้มลูภายใน ดงัต่อไปนี ้

 1. หา้มเปิดเผยขอ้มูลความลับต่อบุคคลภายนอก หรือต่อพนักงานของบริษัทที่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง และตอ้งไม่น า

ขอ้มลูที่ไดม้าใช ้นอกเหนือจากการปฏิบตัิหนา้ที่ปกติ หรือไปใชอ้ย่างไม่เหมาะสม 

2. จดัระบบเก็บรกัษาเอกสารที่เป็นความลบัดว้ยความระมดัระวงั  

 3. ระมดัระวงัการสนทนา หรือหารือเก่ียวกบัขอ้มลูภายในท่ีเป็นความลบักบับคุคลภายนอกส่วนงาน เพื่อมิใหบ้คุคล

ผูไ้ม่มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนรูเ้ห็นในขอ้มลูนัน้ 

4. ใชค้วามระมดัระวงัในการส่งหรือรบัขอ้มลูภายใน เพื่อป้องกนัการรั่วไหลของขอ้มลูก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณะ 

5. หา้มบคุคลที่ไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในพืน้ที่ปฏิบตัิงานของหน่วยงาน โดยจดัใหม้ีพืน้ที่ส  าหรบัการประชุมหรือตอ้นรบั

แยกไวต้่างหาก 
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6. หากพนักงานมีขอ้สงสัยว่าข้อมูลใดจะเป็นความลับ หรือขอ้มูลที่จะเปิดเผยไดห้รือไม่นั้น ก าหนดใหพ้นักงาน

สอบถามโดยตรงกบัผูบ้งัคบับญัชาหรือฝ่ายงาน Compliance & Legal 

3.5 กระบวนการและปัจจัยทีใ่ช้พิจารณาตดัสนิใจลงทุน รวมทัง้การบริหารจัดการทรัสต ์

3.5.1 การลงทนุในทรัพยส์ินหลักของกองทรัสต ์

 ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการดงัต่อไปนีก้่อนการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัแต่ละครัง้  

 1. ตรวจสอบรายละเอียดของทรพัยสิ์นซึ่งรวมถึงขอ้มลูและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง (Due Diligence) 

 2. จดัใหม้ีการประเมินราคาทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุตามที่ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต  ์

 3. ในกรณีที่กองทรสัตจ์ะลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยใ์นลกัษณะที่เป็นการเช่าช่วง ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดั

ใหม้ีมาตรการป้องกันความเส่ียงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่า หรือการไม่สามารถบงัคบั

ตามสิทธิในสญัญาเช่า และเปิดเผยมาตรการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวต่อทรสัตีและผูถื้อหน่วยทรสัต  ์

 ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัเพิ่มเติม ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะด าเนินการดงันีด้ว้ย 

 1. จดัใหท้รสัตีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการลงทนุในทรพัยสิ์น ว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง 

 2. ขออนมุตัิการลงทนุในทรพัยสิ์น ดงันี ้  

  2.1 การลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบคุคลที่เก่ียวโยงกนัเป็นเจา้ของโดย  

• ส าหรบัธุรกรรมที่เก่ียวกับการไดม้าทรพัยสิ์นหลัก ตอ้งน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท เพื่อ

พิจารณาอนมุตัิในล าดบัถดัไป 

• ส าหรบัธุรกรรมที่มีมลูค่าตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไปหรือเกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของ

กองทรสัต ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ตอ้งไดร้บัมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

• จดัใหม้ีที่ปรึกษาทางการเงินใหค้วามเห็นเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกับผูจ้ดัการกองทรสัต์

เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารบริษัท และ/หรือผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตม์ีขอ้มูลประกอบการ

ตดัสินใจในการอนมุตัิการลงทนุในทรพัยสิ์นดงักล่าว 

• ด าเนินการใหบ้คุคลที่มีความเก่ียวโยงกับทรพัยสิ์นที่เสนอขายไม่มีส่วนรว่มในการอนมุตัิการลงทนุใน

ทรพัยสิ์นดงักล่าว 

2.2 การลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีบคุคลทั่วไปท่ีมิใช่ผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบคุคลที่เก่ียวโยงกนัเป็นเจา้ของ 

• ส าหรับธุรกรรมที่เก่ียวกับการได้มาทรพัย์สินหลัก ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท        

เพื่อพิจารณาอนมุตัิในล าดบัถดัไป 
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• การลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีมีมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์ตอ้งไดร้บั

มติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรสัตท์ี่ เข้าร่วม

ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

3.5.2 การจ าหน่ายทรัพยส์นิหลักของกองทรัสต ์

 ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจจะพิจารณาจ าหน่ายทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตโ์ดยมีกระบวนการ ดงัต่อไปนี  ้

 1. จดัใหม้ีการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

2. การจ าหน่ายทรพัยสิ์นหลกั ตอ้งน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารบรษิัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิในล าดบัถดัไป 

 3. การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัตอ้งกระท าโดยเปิดเผย มีสาระของรายการ และมีระบบในการอนุมตัิตามที่ระบุ
ไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์อีกทัง้มีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรสัตีหรือการขอมติที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ช่นเดียวกับ
การไดม้าซึ่งทรพัยสิ์น 

3.5.3 การบริหารจัดการทรัพยส์ินหลักของกองทรัสต ์

ในการบริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้างผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์โดยคดัเลือกจากผูท้ี่มีประสบการณใ์นการบรหิารทรพัยสิ์นในแต่ละประเภททรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุ 

3.5.4 การคดัเลอืกบคุคลทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีการคดัเลือกบุคลากรเพื่อท าหนา้ที่บริหารจดัการกองทรสัตโ์ดยพิจารณาจากประสบการณก์าร
ท างานในหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งเป็นส าคญั ทัง้นีผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ะมีการตรวจสอบว่าบุคลากรท่ีเป็นผูบ้ริหารมีคณุสมบตัิตามที่
ระบไุวใ้นประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ดงันี ้

 1. เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์รวมกันเป็น
ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัเริ่มงานกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 2. เป็นผูท้ี่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มของบคุคลที่มีอ  านาจในการจดัการกองทรสัต ์ซึ่งเป็นลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบคุลากรในธุรกิจตลาดทนุโดยอนโุลม 

 3. คณะกรรมการบรษิัทหรือผูไ้ดร้บัมอบหมาย (แลว้แต่กรณี) จะเป็นผูด้แูลคดัเลือกบุคลากรตามคุณสมบตัิที่กล่าว

ไวข้า้งตน้ โดยมีฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงานรว่มตรวจสอบคณุสมบตัิของผูส้มคัรดว้ย 

 ทัง้นี ้บคุลากรท่ีไดร้บัการคดัเลือกในแต่ละต าแหน่งงาน จะมีขอ้จ ากดัมิใหท้ าหนา้ที่ในต าแหน่งงานอื่นที่อาจขดัแยง้
ต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่งงานหลกัที่ไดร้บัการมอบหมาย 
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3.5.5 การลงทนุในทรัพยส์ินอืน่เพือ่การบริหารกระแสเงนิสด 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีระบบในการควบคุมดูแลการลงทุนในทรพัยสิ์นอื่นเพื่อการบริหารกระแสเงินสดของกองทรสัต ์
โดยจะตรวจสอบประเภทของทรพัยสิ์นอื่นที่ตอ้งการลงทุนและสดัส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นอื่นใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้น
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

3.6 การคดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย ์

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ เป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื่อท าหน้าที่ ในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์แทนผู้จัดการกองทรัสต์ ทั้งนี ้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการบริหารอสังหาริมทรัพยใ์นส่วนที่ไดร้บัมอบหมาย และมีบุคลากรที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการบริหาร
อสังหาริมทรพัย ์และกองทรสัตจ์ะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกิดขึน้จากการบริหารจัดการอสังหาริมทรพัย ์เช่น ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายในการรกัษาความสะอาด ค่าใชจ้่ายในการรกัษาความปลอดภยั ค่าบ ารุงรกัษาอสงัหารมิทรพัย ์เป็น
ตน้ ทั้งนี ้หากมีการแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรพัยร์ายใหม่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี ้
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแจง้การแต่งตัง้ดงักล่าวใหท้รสัตีทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายใหม่ 

โดยผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจพิจารณาก าหนดอายุตามสัญญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยต์ามความเหมาะสม
เป็นรายกรณี และสามารถต่ออายุไดโ้ดยอตัโนมตัิ  อย่างไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มเติม
หรือเปล่ียนผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยไ์ด ้หรือพิจารณาก าหนดเงื่อนไขในการถอดถอนผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นรายกรณี 
โดยในเบือ้งตน้ ส าหรบัผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยข์องทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนครัง้แรก ไดก้ าหนดเงื่อนไขในสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีสิทธิพิจารณาถอดถอนผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์เมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึง
ดงัต่อไปนี ้  

(1) กรณีที่ก าไรขัน้ตน้จากอสงัหาริมทรพัยห์ลงัปรบัปรุง (หรือ Adjusted Gross Operating Profit) ต ่ากว่า

รอ้ยละ 95 ของประมาณการของก าไรดงักล่าวตามที่ระบุไวใ้นแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ผูบ้รหิาร

อสงัหาริมทรพัยไ์ดเ้สนอและไดร้บัอนุมตัิจากผูจ้ัดการกองทรสัต ์เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน เวน้แต่

กรณีมีเหตสุดุวิสยั หรือ 

(2) กรณีอตัราการเช่าของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนครัง้แรกที่ผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยจ์ดัการต ่ากว่ารอ้ยละ 50 

เป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกนั เวน้แต่กรณีมีเหตสุดุวิสยั 

(3) หากในระหว่างปีใดที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึน้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพยอ์าจเสนอแผนการด าเนินงาน

ประจ าปีที่ไดป้รบัปรุงต่อผู้จัดการกองทรสัต ์เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติได ้และหากปรากฏว่าก าไร

ขัน้ตน้จากอสงัหารมิทรพัยห์ลงัปรบัปรุง (หรือ Adjusted Gross Operating Profit) มีอตัราต ่ากว่ารอ้ย

ละ 95 ของประมาณการของก าไรดังกล่าวตามที่ระบุไวใ้นแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ไดป้รบัปรุง

แลว้ เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกนั 
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3.7 การตดิตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

3.7.1 ขัน้ตอนการด าเนินการติดตามการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

รายละเอียด 
การด าเนินการของ                            

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
การติดตามดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ของผู้จัดการกองทรัสต ์

1 การรับ - ส่งมอบ
ท รัพ ย์ สิ น แ ล ะ
สัญญาต่าง ๆ 

 

- น า ส่ง เอกสารแสดงกรรม สิท ธ์ิ  / สิท ธ์ิ  ใน
ทรพัยสิ์น รวมทั้งสัญญาและเอกสารส าคญัต่าง 
ๆใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

- เขา้ตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรพัยท์ี่เขา้ลงทุน
พรอ้มกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทรสัตี 

- จัดท ารายงานบันทึกสภาพอสังหาริมทรพัยใ์ห้
ถูกต้องและครบถ้วน และส่งส าเนารายงาน
ดงักล่าวใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์ 

- ตรวจสอบรายละเอียดทรพัยสิ์นและสัญญา
ต่าง ๆ ที่ไดร้บัจากเจ้าของทรพัยสิ์น ผู้บริหาร
อสงัหาฯ และหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง เช่น ที่
ปรกึษากฏหมาย ผูป้ระเมินราคา เป็นตน้  

- จัดท าส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิท ธ์ิใน
ทรพัยสิ์น และสัญญาต่าง ๆ เก็บไวท้ี่ผูจ้ัดการ
กองทรสัต ์1 ชดุ เพื่อใชอ้า้งอิงและประกอบการ
ปฏิบัติงาน และจัดท าหนังสือน าส่งเอกสาร
ส าคญัน าส่งใหท้รสัตีเพื่อเก็บรกัษาต่อไป 

- เข้าตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ เข้า
ลงทุนพรอ้มกับ ทรัสตี และผู้บริหารอสังหาฯ 
แ ล ะ ต รว จ ส อ บ รา ย ง า น บั น ทึ ก ส ภ า พ
อสงัหารมิทรพัย ์

2 การจัดเก็บรายได้
แ ล ะ น า ส่ ง ใ ห้
กองท รัสต์  โดย
ครบถ้วนถูกต้อง 

- กองทรสัตก์ าหนดนโยบายใหผู้เ้ช่าช าระเงินค่า
เช่าเข้าบัญชี เงินฝากของกองทรัสต์โดยตรง  
อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้เช่าช าระเงินเข้าบัญชี
ผูบ้ริหารอสังหาฯ ผูบ้ริหารอสังหาฯจะน าเงินค่า
เช่าเขา้บญัชีของกองทรสัต ์    

- ทุกสิน้เดือนผูบ้ริหารอสังหาฯ จัดท าสรุปขอ้มูล
การเรียกเก็บรายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่า เงินสด
ค่าเช่ารบัในเดือนนั้นๆ และลูกหนีท้ี่คา้งช าระค่า
เช่า น าส่งใหผู้จ้ดัการกองทรสัตต์รวจสอบ 

- ทุกสิ ้นเดือนตรวจสอบความถูกต้องของ
จ านวนเงินรายไดท้ี่โอนเขา้บัญชีเปรียบเทียบ
กับรายงานและเอกสารประกอบต่างๆ ที่ไดร้บั
จากผูบ้รหิารอสงัหาฯ 

- กรณีจ านวนเงินถูกต้อง จัดเก็บข้อมูล และ
เอกสารประกอบต่างๆ พรอ้มจดัท างบการเงิน 
และจดัท ารายงานเสนอต่อทรสัตี  

- กรณีจ านวนเงินไม่ถูกต้อง แจ้งให้ผู้บริหาร
อสงัหาฯชีแ้จงเหตผุล และแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

3 ก า ร เ รี ย ก เก็ บ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย จ า ก
กองทรัสต ์ 

- ผูบ้ริหารอสังหาฯ จัดท างบประมาณและเสนอ
แผนการด าเนินงานประจ าปีให้แก่ผู้จัดการ
กองทรัสต์เพื่ อพิจารณาก าหนดงบประมาณ
ล่วงหนา้ก่อนสิน้รอบบญัชีในแต่ละปี 

- กรณีมีการก าหนดงบประมาณ ส่งเอกสารขอ
เบิกค่าใช้จ่าย พร้อมหลักฐานประกอบการ

- ผู้จัดการกองทรัสตพ์ิจารณาแผนการจัดท า
งบประมาณร่วมกับผู้บริหารอสังหาฯ และ
น า เสน อคณ ะก รรม ก าร  REITCOM เพื่ อ
พิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปี 

- กรณีมีการก าหนดงบประมาณ หากค่าใชจ้่าย
ดังกล่าวอยู่ ในงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ 
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รายละเอียด 
การด าเนินการของ                            

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
การติดตามดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ของผู้จัดการกองทรัสต ์

เบิกจ่าย มายงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์เพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาการเบิกจ่าย  

- กรณีไม่มีการก าหนดงบประมาณ หารือกับ
ผูจ้ัดการกองทรสัต ์ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นใน
การเบิกจ่าย เพื่อก าหนดวงเงินค่าใชจ้่ายที่จะตอ้ง
ขออนมุตัิ หากไดร้บัอนมุตัิ ผูบ้รหิารอสงัหาฯ ตอ้ง
แจ้ งข้อ มู ล ม ายั งผู้ จั ด ก ารกองท รัส ต์  เช่ น            
1) รายละเอียดทรพัยสิ์น   2) วงเงินที่ขออนุมัติ                  
3) เลขท่ีหนงัสืออนมุตัิ  4) อ่ืน ๆ ตามแต่กรณี 

- กรณี เป็น เรื่องเร่งด่ วนที่ จะต้องขออนุมัติ
ผูบ้ริหารอสังหาฯจะโทรศัพท ์/ email มาแจง้ขอ
อนมุตัิจากผูจ้ดัการกองทรสัตก์่อน 

ต รว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง เอ ก ส า ร
ป ระกอบก ารเบิ ก จ่ าย  และแจ้ งผลก าร
ตรวจสอบให้ทรัสตีพิจารณาด าเนินการสั่ ง
จ่ายเงินเขา้บญัชีผูเ้ก่ียวขอ้ง  

- กรณีไม่มีการก าหนดงบประมาณ หรือ หาก
ค่าใชจ้่ายดงักล่าวไม่อยู่ในงบประมาณที่ไดร้บั
อนุมัติ หรือเกินกว่างบประมาณที่ไดร้บัอนุมัติ 
ผู้จัดการกองทรัสต์แจ้งผู้บริหารอสังหาฯให้
ชี ้แจงถึ งความจ า เป็นและเหมาะสมของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว และขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทัง้นี ้หากมีความเห็นว่าค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็น
ประโยชนต์่อกองทรสัต ์ก็จะอนุมัติการสั่งจ่าย 
หากผู้จัดการกองทรสัตไ์ม่เห็นควรให้จ่ายเงิน 
แจ้งผู้บริหารอสังหาฯ คืนเอกสารชุดดังกล่าว
กลบัไป 

- จัดท าบันทึกรายการ และงบการเงิน เสนอ
ต่อทรสัตี 

 

4 การดูแลและซ่อม
บ า รุ ง รั ก ษ า
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
กองทรัสต์อย่าง
เพี ย ง พ อ แ ล ะ
เหมาะสม 

- ตรวจดว้ยสายตาว่า ทรพัยสิ์นหลกัอยู่ในสภาพ
พรอ้มจดัหาผลประโยชน ์หากพบทรพัยสิ์นช ารุด
บกพร่องอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งกระทบต่อการ
จดัหารายไดข้องกองทรสัต ์ผูบ้ริหารอสงัหาฯ จะ
ท าการจดบันทึก ถ่ายภาพประกอบตามสภาพ
ทางภายภาพที่ เห็น และด าเนินการซ่อมแซม 
พรอ้มแจง้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตท์ราบ 

- กรณี ผู้เช่าแจ้งความประสงค์ขอซ่อมแซม
ทรัพย์สินในภาพรวม   ผู้บริหารอสังหาฯ จะ
พิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็นของ
รายการซ่อมแซมดงักล่าวโดยค านึงถึงการรกัษา
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าด้วย พรอ้มแจ้งให้
ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ราบ 

- กรณีที่ผูบ้ริหารอสังหาฯ ขออนุมัติค่าใชจ้่าย
ในการซ่ อมแซม  ผู้ จัด การกองท รัสต์จ ะ
พิจารณาความเหมาะสมของการด าเนินการ
ดงักล่าว 

- หากเห็นว่ามีความเหมาะสมในการท า
รายการ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์พิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการจดัจา้งผูซ้่อมบ ารุงทรพัยสิ์นที่
ช  ารุดบกพรอ่งอย่างมีนยัส าคญั ใหอ้ยู่ในสภาพ
พรอ้มใช้งานและรายงานผลความคืบหน้า
ใหท้รสัตีทราบ 
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รายละเอียด 
การด าเนินการของ                            

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
การติดตามดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ของผู้จัดการกองทรัสต ์

- กรณีผูเ้ช่าไม่ประสงคต์่อสัญญาเช่า  ผูบ้ริหาร
อสังหาฯ จะรบัคืนทรัพย์สินจากผู้เช่า และให้ผู้
เช่าซ่อมแซมปรบัปรุงซ่อมแซมทรพัยสิ์นใหอ้ยู่ใน
สภาพพรอ้มใชเ้ช่นเดียวกบัตอนเริ่มสญัญาเช่า 

5 การจัดให้ มีการ
ประเมิน/ทบทวน
ราค าท รัพ ย์สิ น
ประจ าปี 

- จัดส่งข้อมูลที่จ  าเป็นส าหรับการประเมิน / 
ทบทวนราคาทรัพย์สินประจ าปี ให้ผู้จัดการ
กองทรสัต ์

- อ านวยความสะดวกในการตรวจประเมิน
ทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินราคาอิสระ 

- รวบรวมรายการทรัพย์สินทั้ งหมดของ
กองทรัสต์ที่ จะครบรอบประเมินในรอบปี
ปัจจบุนั 

- คัดเลือกและแต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระ 
ตามเกฏฑ์การคัดเลือกผู้รับมอบหมายงาน 
พรอ้มแจ้งให้ผู้บริหารอสังหาฯรับทราบเพื่อ
จดัเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน 

- ตรวจสอบสมมติฐานและความถกูตอ้งในการ
ป ระ เมิ น ร า ค า ท รัพ ย์ สิ น  พ ร้อ ม น า ส่ ง
รายละเอียดการประเมินให้กับ ทรัสตี และ
กลต. 

- สรุปราคาประเมินเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

6 การตรวจตรา
ทรัพยส์ินประจ าปี 

- เข้าตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรสัตร์ว่มกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทรสัตี 

- อ านวยความสะดวก และจดัเตรียมขอ้มลูต่างๆ              
ที่จ  าเป็นใหแ้ก่ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทรสัตี 

 

- รวบรวมรายการทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่
ครบก าหนดการเขา้ตรวจสภาพประจ าปี 

- ประสานงานกับทรสัตี และผูบ้ริหารอสังหาฯ 
เพื่อท าตารางนัดหมายวันที่เข้าท าการตรวจ
ตราสภาพอสงัหารมิทรพัย ์

- เข้าท าการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรพัย์
ของกองทรสัตว์่ามีอยู่จริงและมีสภาพที่จะใช้
หาผลประโยชนไ์ด ้

- จัดท ารายงานบันทึกสภาพอสังหาริมทรพัย์
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้แล้วเสร็จ
ภายใน  30 วัน นับ แต่ วัน ที่ เข้าต รวจต รา
ทรพัยสิ์น 

- น า ส่ ง ส า เน า ร า ย ง า น บั น ทึ ก ส ภ า พ
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รายละเอียด 
การด าเนินการของ                            

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
การติดตามดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ของผู้จัดการกองทรัสต ์

อสังหาริมทรพัยใ์ห้ทรสัตีภายใน 5 วันท าการ
นบัแต่วนัท่ีท ารายงานดงักล่าวแลว้เสรจ็ 

7 การตรวจสอบ

ส าเนากรมธรรม์

ประกันภัย 

- กรณีกรมธรรมใ์กลค้รบก าหนดระยะเวลาการ
ประกนัภยั แจง้ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อด าเนินการ
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินของ
กองทรสัต ์ 

- พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของ
เงื่อนไขกรมธรรมท์ี่จะต่ออาย ุ 

- ตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ ในกรมธรรม์
ประกนัภยัใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ 

- ตรวจสอบประเภทการประกันภัยและวงเงิน
ป ระ กั น ภั ย ใน แ ต่ ล ะ ป ระ เภ ท  Property 
Damage ทัง้นีก้ารท าประกันภยัตอ้งไม่ต ่ากว่า 
Replacement Cost 

3.7.2 ความเหน็ต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

 ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่าผลประกอบการส าหรับ ปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 นั้น ทางผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์สามารถควบคุมดูแลใหร้ายรบัและรายจ่ายของทรพัยสิ์นที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน เป็นไปตามแผนงบประมาณ 
ประจ าปี ที่วางไว ้

 
3.8 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตั้ง บริษัท เคพี เอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต ์  
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) เป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,340,000 บาท  
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4. ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

4.1 นโยบายภาพรวม 

 ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายในการบริหารกองทุนภายใต้การจัดการด้วยความเป็นธรรม นอกจากนี ้  

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ยงัมีนโยบายในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยจะไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชั่นใดๆ ทัง้สิน้ ซึ่งครอบคลมุ

ถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง ไม่ว่าโดยการน าเสนอ การให้ค ามั่นสัญญา  

การขอ การเรียกรอ้ง การใหห้รือรบัสินบน หรือการกระท าพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอรร์ปัชั่น และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ

ดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เพื่ อให้บรรลุ ถึ งหลักการดังกล่าวซึ่ ง 

ครอบคลมุ 5 ดา้น ดงันี ้

1. การชว่ยเหลือทางการเมือง  

2. การบรจิาคเพื่อการกศุล  

3. เงินสนบัสนนุ   

4. ค่าของขวญั คา่บรกิารตอ้นรบั และค่าใชจ้า่ยอื่น 

5. สินบนและส่ิงจงูใจ 

 โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดนโยบายการต่อต้านการคอรร์ัปชั่นของบริษัทจัดการเพิ่มเติมได้ที่ 

www.bblam.co.th 

4.2 การด าเนินงาน 

 ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดก้ าหนดขั้นตอนเพื่อต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นอย่างละเอียด  โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะสอบทาน

ขัน้ตอนการปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรกัษาชื่อเสียงของบรษิัท โดย

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายนี ้โดยทั่วกนั 

 แนวทางการสือ่สาร และการเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการคอรรั์ปชั่น  

 เพื่อใหน้โยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นมีการน าไปใชอ้ย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชนต์่อองคก์รโดยรวม จ าเป็นท่ี

ทกุคนในบรษิัท ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน พนกังานทดลองงาน ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งชั่วคราว จะตอ้งรบัทราบและ

ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายดงักล่าว โดยตอ้งน าไปปฏิบตัิ พรอ้มทัง้เปิดเผยใหบุ้คคลที่เก่ียวขอ้งกันทางธุรกิจ เช่น 

บรษิัทคู่คา้ ลกูคา้ เป็นตน้ ไดท้ราบ 

  หน่วยงานทีมี่หน้าทีรั่บผิดชอบ  

 ฝ่ายก ากับการปฏิบตัิงาน เป็นหน่วยงานที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายนี ้ โดยได้รับมอบหมายให้ มีอ านาจหน้าที่ในการออกระเบียบและก าหนดวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดต่างๆ เพื่อใหม้ีความเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงานเพื่อใหบ้รรลหุลกัการท่ีใหไ้ว ้
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 บทลงโทษ 

 หากผูบ้ริหาร พนกังาน พนกังานทดลองงาน ลกูจา้งประจ า ลูกจา้งชั่วคราว ที่จะตอ้งปฏิบัติตามนโยบายนีแ้ลว้ไม่

กระท าตาม ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนขอ้บังคับหรือค าสั่งอันชอบดว้ยกฎหมายของผูจ้ัดการกองทรสัต ์ซึ่ง

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะลงโทษอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง และมิตอ้งเรียงล าดบั ดงัต่อไปนี ้ 

 1)  วา่กล่าวตกัเตือนดว้ยวาจา 

 2)  ภาคทณัฑแ์ละท าทณัฑบ์น เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 3)  โยกยา้ยเปล่ียนแปลงหนา้ที่ความรบัผิดชอบตามที่บรษิัทเห็นสมควร 

 4)  เลิกจา้งพนกังาน โดยไม่จา่ยค่าชดเชยใดๆ 

4.3 การสร้างความเชือ่ม่ันและการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

 จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หค้วามส าคญักบัเรื่อง
ความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัของผูใ้ชอ้าคาร รวมถึงความรบัผิดชอบต่อส่วนรวม โดยมีมาตราการการคดักรองที่จุดเขา้ -
ออกของอาคารอย่างเคร่งครดั มีการตรวจวดัอุณหภูมิเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรสั รวมทั้งติดตัง้พรมฆ่า
เชือ้พรอ้มพรมดกัฝุ่ น และเจลลา้งมือแอลกอฮอล ์เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัผูเ้ช่ารวมถึงผูม้าติดต่อภายในอาคาร  

 นอกจากนีเ้พื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทางผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยไ์ดม้ีการก าหนดมาตราการเพื่อลดความเส่ียงใน
การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัอย่างเขม้งวด ไดแ้ก่ 

- การตรวจวดัอณุหภมูิเจา้หนา้ที่และผูเ้ขา้ใชอ้าคารทกุคน ก่อนเขา้ปฏิบตัิงานภายในอาคาร 
- การจดัเตรียมแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือ บรเิวณหนา้ลิฟต ์และจดุส าคญัต่างๆ ภายในอาคาร 
- การติดตัง้พรมฆ่าเชือ้พรอ้มพรมดกัฝุ่ น บรเิวณทางเขา้อาคาร 
- มาตราการท าความสะอาดบริเวณต่างๆ เช่น เคาน์เตอรป์ระชาสัมพันธ์ จุดเข้าออก และลิฟต์โดยสาร อย่าง

สม ่าเสมอ 
- การประชาสัมพนัธข์อความรว่มมือเรื่องการรกัษาระยะห่าง ในพืน้ที่ส่วนกลางต่างๆ และการสวมหนา้กากอนามัย

ตลอดเวลา ลา้งมือดว้ยสบู่ลา้งมือ หรือเจลแอลกอฮอลอ์ย่างสม ่าเสมอ เป็นตน้ 

5. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของฝ่ายงานต่างๆ 
ที่รบัผิดชอบในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทรสัต์  ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด โดยการ
ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคมุภายในนีเ้ป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบประจ าปีที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เนื่องจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นฝ่ายงานท่ีมีความอิสระในการด าเนินงาน จึงรายงานผลการปฏิบตัิงานโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการกองทรสัตม์ีความรดักุมและเหมาะสม  มีการมอบหมาย
บุคคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน (Segregation of Duties)  
ท าใหส้ามารถปฏิบตัิงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงาน
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ของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย  ์ท าใหส้ามารถควบคุมและติดตามการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยสิ์นของกองทรสัตอ์ย่างรดักุมและ
เหมาะสม   

6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

สญัญาก่อตัง้ทรสัตม์ีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบคุคลที่เก่ียวโยง
กนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ว ้ดงัต่อไปนี ้

1) การท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักับผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งเป็นธุรกรรมที่
มีรายการเขา้ลกัษณะดงันี ้

1.1) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

1.2) เป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกองทรสัต ์ 

1.3) มีความสมเหตสุมผลและใชร้าคาที่เป็นธรรม  

1.4) ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรสัต ์(ถา้มี) อยู่ในอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

1.5) ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในการเขา้ท าธุรกรรม ไม่มีส่วนรว่มในการตดัสินใจเขา้ท าธุรกรรมนัน้  

2) การอนุมตัิธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักับผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตอ้งผ่านการ
ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

2.1) ไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งแลว้  

2.2) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือตัง้แต่รอ้ยละ 0.03 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ
กองทรสัตข์ึน้ไป แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิในล าดบัถดัไป  

2.3) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูค่าตัง้แต่ 20,000,000  บาทขึน้ไป หรือเกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของ
กองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ตอ้งไดร้บัมติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  3 
ใน  4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

3) ในกรณีที่ธุรกรรมนั้นเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั การค านวณมลูค่าจะค านวณตามมลูค่าการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นทั้งหมดของแต่ละโครงการที่ท  าใหโ้ครงการนั้นๆ พรอ้มจะหารายได ้ซึ่งรวมถึงทรพัยสิ์นที่
เก่ียวเนื่องกบัโครงการนัน้ดว้ย 

4) กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรสัตีหรือการขอมติที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ หนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสั
ตีมีดงัต่อไปนี ้ 

4.1) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจัดใหม้ีเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แลว้แต่กรณี แสดงความเห็น
ของตนเก่ียวกบัลกัษณะธุรกรรมที่เป็นไปตามขอ้ 1) พรอ้มทัง้เหตผุลและขอ้มลูประกอบที่ชดัเจน   

4.2) ทรสัตีตอ้งเขา้รว่มประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ และในกรณีที่เป็นการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต ์
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หนังสือเชิญประชุมต้องมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบกา รขอมติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตด์ว้ย 

5) ในกรณีที่ไดม้ีการแสดงขอ้มลูส าหรบัการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์วอ้ย่างชดัเจนแลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วน การท าธุรกรรมดงักล่าวไม่ตอ้งไดร้บั
การอนมุตัิตามขอ้ 2) และไม่ตอ้งผ่านกระบวนการขอความเห็นชอบตามขอ้ 4) 

6.1 รายการระหว่างกองทรัสตก์ับผู้จัดการกองทรัสตแ์ละบคุคลทีเ่กี่ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต ์

1. รายการระหว่างกองทรัสตก์ับผู้จัดการกองทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดแ้ก่ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (“บลจ.บวัหลวง”) 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ภายหลังการจัดตั้ งกองทรัสต์  ท รัสตี ในนามของกองทรัสต์จะแต่ งตั้ ง  

บลจ.บวัหลวง เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

เหตุผลและความจ าเป็นของ

รายการ 
1) บลจ.บัวหลวง เป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์และเป็นผู้ยื่ นขออนุญาตเสนอขาย

หน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุครัง้แรก 

2) บลจ.บัวหลวง เป็นบริษัทผูป้ระกอบธุรกิจจัดการหลักทรพัย์ และเป็นบริษัท

ย่อยของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บลจ.บวัหลวง มีประสบการณใ์นการบรหิาร

จดัการกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์และกองทุน

รวมประเภทอื่น และมีประสบการณใ์นการท าหนา้ที่เป็นทรสัตีของทรสัตเ์พื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์รวมทั้งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของ บลจ.

บวัหลวงในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดเ้ป็นอย่างดี 

3) กรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคลากรของบลจ.บวัหลวงเป็นผูม้ีประสบการณ ์และ

มีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจตลาดทุนและการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยเ์ป็น

อย่างดี  

       บลจ.บวัหลวงจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ความสมเหตุสมผลของรายการ 1) บลจ.บวัหลวง จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนที ่1:  ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทรสัต ์ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์(TAV) ต่อปี  

ส่วนที ่2:  ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งประกอบดว้ย 
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• ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ ไม่ เกินร้อยละ 3.00 ของของรายได้จากการ

ด าเนินงาน ต่อปี 

• ไม่เกิน 10.00% ของก าไรขั้นต้นจากอสังหาริมทรัพย์หลัง

ปรบัปรุง  ไม่เกิน 3 เดือนของรายไดค้่าเช่าพืน้ที่ และ/หรือ 

ค่าบริการพืน้ที่  ส าหรบัการเข้าท าสัญญาใหม่หรือการต่อ

อายุสัญญาเดิมเพื่อการเช่าหรือการใหบ้ริการพืน้ที่ รวมถึง

การน าทรัพย์สินของกองทรัสต์จัดหาประโยชน์ ส าหรับ

ก าหนดระยะเวลาตามสญัญา 3 (สาม) ปี และแปรผนัตาม

ระยะเวลาของสญัญา 

ส่วนที ่3:  ค่าธรรมเนียมการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลัก ไม่เกิน 

1.00% ของมลูค่าทรพัยสิ์นหลกัที่มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไป  

 โดยโครงสรา้งของค่าธรรมเนียมนัน้เป็นไปตามธุรกิจโดยปกติ ซึ่ง

เทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมประเภทเดียวกันของผู้จัดการ

กองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์ื่น 

2) บลจ.บัวหลวง ในฐานะผูจ้ัดการกองทรสัต ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ

บริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกินอัตราที่ระบุในส่วนที่  2.2.3 โดยผู้จัดการ

กองทรสัตจ์ะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรพัยส์ าหรบั

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยแ์ต่ละรายและแต่ละโครงการตามความเหมาะสม 

โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้รับ ผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ ผู้บริหาร

อสังหาริมทรพัยเ์รียกเก็บ และรบัผิดชอบปฏิบตัิหนา้ที่หรือหาผูป้ฏิบัติหนา้ที่

แทนในกรณีที่ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยไ์ม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่บางประการ

หรือทั้งหมดได้ นอกจากนี ้ โดยโครงสรา้งของค่าธรรมเนียมนั้นเป็นไปตาม

ธุรกิจโดยปกติ ซึ่งเทียบเคียงไดก้บัค่าธรรมเนียมประเภทเดียวกนัของผูจ้ดัการ

กองทรัสต์หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์เพื่ อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยอ์ื่น 
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2. รายการระหว่างกองทรัสตก์บัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต ์

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) 

ความสัมพนัธ ์ ธนาคารกรุงเทพ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยธนาคารกรุงเทพถือ

หุ้นทางตรงร้อยละ 75.00 ของจ านวนหุ้นที่ ช  าระแล้วทั้งหมดของผู้จัดการ

กองทรสัต ์

ลักษณะของรายการระหว่างกนั ธนาคารกรุงเทพ เป็นผูใ้หก้องทรสัตก์ูย้ืมเงิน เพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนครัง้

แรก และใหบ้ริการทางการเงินอื่นแก่กองทรสัต ์โดยการใหบ้ริการจะเป็นไปตาม

เงื่อนไขการค้าทั่ วไป เช่น บัญชีเงินฝาก บริการระบบบริหารเงินสด (Cash 

Management) เป็นตน้ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ เป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis)          

มี เงื่อน ไขที่ ไม่ ด้อยกว่าข้อ เสนอจากธนาคารพาณิ ชย์ สถาบันการเงิน  

บริษัทประกันภัย และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่สามารถใหสิ้นเชื่อแก่กองทรสัต ์และ

การใหบ้รกิารทางการเงินอื่นเป็นการใหบ้รกิารตามเงื่อนไขการท าธุรกิจทั่วไป 

 

3. นโยบายในการท ารายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต ์ 

สญัญาก่อตัง้ทรสัตม์ีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบคุคลที่เก่ียวโยง

กนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ว ้ดงัต่อไปนี ้

1) การท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักับผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งเป็น

ธุรกรรมที่มีรายการเขา้ลกัษณะดงันี ้

1.1) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

1.2) เป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกองทรสัต ์ 

1.3) มีความสมเหตสุมผลและใชร้าคาที่เป็นธรรม  

1.4) ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรสัต ์(ถา้มี) อยู่ในอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

1.5) ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในการเขา้ท าธุรกรรม ไม่มีส่วนรว่มในการตดัสินใจเขา้ท าธุรกรรมนัน้  

2) การอนมุตัิธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบคุคลที่เก่ียวโยงกันกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตอ้ง

ผ่านการด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

2.1) ไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง

แลว้  
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2.2) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือตัง้แต่รอ้ยละ 0.03 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

ของกองทรัสต์ขึน้ไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้จัดการ

กองทรสัต ์ 

2.3) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูค่าตัง้แต่ 20,000,000  บาทขึน้ไป หรือเกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สทุธิของกองทรสัต ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ตอ้งไดร้บัมติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่า  3 ใน  4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

3) ในกรณีที่ธุรกรรมนั้นเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั การค านวณมูลค่าจะค านวณตามมูลค่า

การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นทัง้หมดของแต่ละโครงการที่ท  าใหโ้ครงการนัน้ๆ พรอ้มจะหารายได ้ซึ่ง

รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวเนื่องกบัโครงการนัน้ดว้ย 

4) กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  หน้าที่ของผู้จัดการ

กองทรสัตแ์ละทรสัตีมีดงัต่อไปนี ้ 

4.1) ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งจัดให้มีเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แลว้แต่กรณี แสดง

ความเห็นของตนเก่ียวกับลักษณะธุรกรรมที่เป็นไปตามขอ้ 1) พรอ้มทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบที่

ชดัเจน   

4.2) ทรสัตีตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่า

เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ และในกรณีที่เป็นการขอมติที่ประชมุผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์หนงัสือเชิญประชุมตอ้งมีความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการขอมติที่

ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ย 

5) ในกรณีที่ไดม้ีการแสดงขอ้มลูส าหรบัการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือบคุคลที่เก่ียว

โยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัตไ์วอ้ย่างชดัเจนแลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วน การท าธุรกรรม

ดงักล่าวไม่ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิตามขอ้ 2) และไม่ตอ้งผ่านกระบวนการขอความเห็นชอบตามขอ้ 4) 

 

  



ส่วนที่ 3 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

ส่วนที่ 3 หนา้ 55  
 

6.2 รายการระหว่างกองทรัสตก์ับทรัสตีและบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับทรัสต ี

1. รายการระหว่างกองทรัสตก์ับทรัสตี 

ทรสัตี ไดแ้ก่ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“บลจ.กรุงไทย”) 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน บลจ.กรุงไทย จะท าหนา้ที่เป็นทรสัตีของกองทรสัต ์ 

เหตุผลและความจ าเป็นของ

รายการ 
1) บลจ.กรุงไทย เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจจัดการหลักทรัพย์ บริษัทย่อยของ 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนรวม

โครงสรา้งพืน้ฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรพัย ์และกองทุนรวมประเภทอื่น 

ดังนั้น บลจ.กรุงไทย จึงมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน

ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถการด าเนินธุรกจิในฐานะทรสัตีของกองทรสัตไ์ดเ้ป็น

อย่างดี 

2) กรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคลากรของ บลจ.กรุงไทย เป็นผูม้ีประสบการณ ์และ

มีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจตลาดทุนและการลงทุนในอสังหาริมทรพัยเ์ป็น

อย่างดี  

    บลจ.กรุงไทย จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นทรสัตีใหแ้ก่กองทรสัต ์

ความสมเหตุสมผลของรายการ 1) ทรสัตีจะเป็นผูดู้แลการจ่ายค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการต่างๆ ของกองทรสัต์

ตามอตัราและเงื่อนไขที่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้จากผูจ้ดัการกองทรสัต ์และไม่

เกินอตัราที่ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วน 

2) ทรสัตีมีระบบการควบคุมก ากับดูแลที่ดี และเป็นไปตามที่ เกณฑท์ี่ส  านักงาน 

ก.ล.ต.ก าหนด  

3) อตัราค่าธรรมเนียมของทรสัตีเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ปกติ และเทียบเคียงได้

อตัราค่าธรรมเนียมทรสัตีของกองทรสัตอ์ื่นในตลาดที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
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2. รายการระหว่างกองทรัสตก์ับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของทรสัตีไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“บมจ. ธนาคารกรุงไทย”) 

ความสัมพันธ ์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของทรสัตี โดย บมจ. ธนาคารกรุงไทยถือ

หุน้ทางตรงรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ทัง้หมดของทรสัตี 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหบ้รกิารทางการเงนิอื่นแก่กองทรสัต ์โดยการใหบ้รกิารจะ

เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไป เช่น บัญชีเงินฝาก บริการระบบบริหารเงินสด 

(Cash Management) ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น (Custodian) เป็นตน้ 

เหตุผลและความจ าเป็นของ

รายการ 

การใหบ้ริการทางการเงินอื่นเป็นการใหบ้ริการตามเงื่อนไขการท าธุรกิจทั่วไป อีก

ทัง้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ยงัมีความเขา้ใจในธุรกรรมครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนี ้ 

การบริหารงานผ่านระบบบางอย่างซึ่งใช้ร่วมกันในกลุ่ม  ยังช่วยให้เกิดความ

คล่องตวัและความรวดเรว็ในการบรหิารจดัการ  

 

3. นโยบายในการท ารายการระหว่างกองทรัสตก์ับทรัสตีหรือบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตีหรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตีในอนาคตจะมีการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้

1) มีการเปิดเผยขอ้มลูผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือช่องทางอื่นใดที่ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูของธุรกรรมที่จะเขา้ท าและขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมไดอ้ย่างทั่วถึง 

2) มีระยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูที่สมเหตสุมผลเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 14 วนั 

3) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาคดัคา้นท่ีชดัเจน โดยเวลาดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกว่า 14 วนั เวน้แต่
ในกรณีที่มีการขอมติผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื่อเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวให้การคัดคา้นกระท าในการขอมติผู้ถือ
หน่วยทรสัตน์ัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปิดเผยตามข้อ 3) ข้างต้น  
ในจ านวนที่เกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทรสัตีจะไม่กระท าหรือไม่ยินยอมใหม้ีธุรกรรม
ระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตีหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรสัตีดงักล่าวขา้งตน้ 

 ในกรณีที่ไดม้ีการแสดงขอ้มลูส าหรบัการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตี หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรสัตีไว้

อย่างชัดเจนแลว้ในเอกสารนี ้ การท าธุรกรรมดังกล่าวถือว่าไดม้ีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอต่อผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผู้

ลงทนุก่อนการเขา้ท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกองทรสัตแ์ลว้  
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ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 
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1. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะทีผ่่านมา 

งบการเงนิส าหรับปี ผู้สอบบัญช ี ส านักงานสอบบัญช ี

2563 นางสาวสจุิตรา มะเสนา บรษิัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

2562 นางสาวสจุิตรา มะเสนา บรษิัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

2561 นางสาวสจุิตรา มะเสนา บรษิัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 รายงานที่แสดงดังต่อไปนีเ้ป็นรายงานเก่ียวกับงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต โดยมี

ความเห็นของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตส าหรบังบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สรุปไดด้งันี ้

 “ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินข้างตน้นีแ้สดงฐานะการเงินของกองทรสัต์ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563  

ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ุทธิและกระแสเงินสด ส าหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกันโดยถูกตอ้งตามที่ควรใน

สาระส าคญัตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีส าหรบักองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์กองทุนรวม

โครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัตเ์พื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย”์ 

1.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ  

รายการ (หน่วย : บาท) 
ณ วันที ่ 

 31 ธันวาคม 2563 

ณ วันที ่ 

 31 ธันวาคม 2562 

ณ วันที ่ 

 31 ธันวาคม 2561  

สินทรัพย ์

 เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายตุิธรรม  4,578,035,559 4,455,394,394 4,491,000,000 

 เงินลงทนุในเงินฝากสถาบนัการเงินตามมลูค่ายตุิธรรม 147,894,052 224,297,392 143,605,079 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207,568,928              86,410,536  134,921,117 

 ลกูหนีร้ายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรบั 14,507,151              65,962,562  55,752,275 

 ลกูหนีร้ายไดอ่ื้นคา้งรบั 7,865,384                7,439,096  6,455,758 

 ลกูหนีด้อกเบีย้คา้งรบั 45,939                   656,893  330,528 

 ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี 1,111,382                1,642,407  2,171,982 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอขอคืน -                3,713,678  17,801,438 

 เงินมดัจ า 10,523,200              10,523,200  10,523,200 

 สินทรพัยอ่ื์น 23,119,152 17,022,422 2,058,668 

รวมสินทรัพย ์ 4,990,670,747        4,873,062,580  4,864,620,045 

หนีสิ้น 

 เจา้หนีก้ารคา้ 15,419,587                7,355,663                18,990,116  

 เจา้หนีอ่ื้นและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 42,928,386              46,579,316                31,923,049  

 รายไดค้่าเช่าและคา่บริการรบัล่วงหนา้ 38,262,492              81,143,349                77,703,343  
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รายการ (หน่วย : บาท) 
ณ วันที ่ 

 31 ธันวาคม 2563 

ณ วันที ่ 

 31 ธันวาคม 2562 

ณ วันที ่ 

 31 ธันวาคม 2561  

 เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ 121,871,267            114,404,351              111,281,114  

 เงินกูย้ืมระยะยาว 920,000,000             920,000,000              920,000,000  

 หนีส้ินอ่ืน 2,912,303 2,380,234                  1,913,200  

รวมหนี้สิน 1,141,394,035 1,171,862,913  1,161,810,822  

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,849,276,712 3,701,199,667 3,702,809,223 

 ทนุที่ไดร้บัจากผูถ้ือหนว่ยทรสัต ์ 3,620,030,160 3,620,030,160 3,620,030,160 

 ก าไรส าหรบังวด 229,246,552 81,169,507 82,779,063 

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,849,276,712 3,701,199,667 3,702,809,223 

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.4373 10.0357 10.0401 

จ านวนหน่วยทรัสตท์ีจ่ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วันสิน้งวด  368,800,000 368,800,000 368,800,000 

1.2 งบก าไรขาดทนุ 

รายการ (หน่วย : บาท) 
1 มกราคม 2563 -  

 31 ธันวาคม 2563 

1 มกราคม 2562 -  

 31 ธันวาคม 2562 

6 กุมภาพันธ ์2561 - 

31 ธันวาคม 2561 

รายได้ 

   รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 563,298,021  566,735,587 496,044,024 

   ดอกเบีย้รบั 2,089,892  3,311,094  2,347,203  

   รายไดอ่ื้น 10,248,522  9,480,341  7,808,409  

รวมรายได้ 575,636,435 579,527,022  506,199,636  

ค่าใช้จ่าย 

   ค่าธรรมเนียมการจดัการ  13,298,111  13,053,240  11,846,989  

   ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์  8,627,017  8,499,685  7,703,580  

   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,196,782 1,470,390  1,351,641  

   ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 46,562,495 40,501,146  30,632,678  

   ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,556,800 1,536,000  1,384,205  

   ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีตดัจ าหน่าย 531,026 529,575  453,258  

   ตน้ทนุการเช่าและบริการ 148,469,436 156,820,035  141,461,580  

   ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 2,294,774 2,906,884  2,810,248  

   ตน้ทนุทางการเงิน 41,276,493 47,020,822  35,029,315  

รวมค่าใช้จ่าย 263,812,934 272,337,777 232,673,494  

ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 311,823,501 307,189,245 273,526,142  

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

    รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการเปลี่ยนแปลงในมลูคา่

ยตุิธรรมของเงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์
122,141,165 - - 

    รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุใน - (35,813,041)  (78,853,159) 
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รายการ (หน่วย : บาท) 
1 มกราคม 2563 -  

 31 ธันวาคม 2563 

1 มกราคม 2562 -  

 31 ธันวาคม 2562 

6 กุมภาพันธ ์2561 - 

31 ธันวาคม 2561 

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

   รายการขาดทนุสทุธิจากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของ

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์
42,921 - - 

รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 122,184,086 (35,813,041) (78,853,159) 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 434,007,587 271,376,204 194,672,983 

1.3 งบกระแสเงนิสด 

รายการ (หน่วย : บาท) 
1 มกราคม 2563 -  

 31 ธันวาคม 2563 

1 มกราคม 2562 -  

 31 ธันวาคม 2562 

6 กุมภาพันธ ์2561 - 

31 ธันวาคม 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

   การเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 434,007,587 271,376,204 194,672,983 

  ปรบักระทบรายการเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัย์สทุธิจากการด าเนนิงาน ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนนิงาน 

   การซือ้เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ (500,000)  (207,435)  (4,569,853,159) 

   การซือ้เงินลงทนุ (353,553,430)        (352,481,228) 
 (143,605,079) 

   การจ าหน่ายเงินลงทนุ        430,297,393          271,788,915  

   การตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี 531,025  529,575  453,258  

   การตดัจ าหน่ายสว่นต ่าจากเงินลงทนุในพนัธบตัร (297,702) - - 

   การลดลง (เพ่ิมขึน้) ในลกูหนีร้ายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรบั 51,455,411  (15,125,381)  (55,752,275) 

   การเพิ่มขึน้ในลกูหนีร้ายไดอ่ื้นคา้งรบั (426,288)  (983,338)  (6,455,758) 

   การลดลง (เพ่ิมขึน้) ในภาษีมลูค่าเพ่ิมรอขอคืน 3,713,678  14,087,760   (17,801,438) 

   การเพิ่มขึน้ในเงินมดัจ า -  -   (10,523,200) 

   การเพิ่มขึน้ในสินทรพัยอ่ื์น (6,096,730)  (10,048,660)  (2,058,668) 

   การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในเจา้หนีก้ารคา้ 8,063,924  (11,634,453) 18,990,116  

   การ (ลดลง) เพ่ิมขึน้ในเจา้หนีอ่ื้นและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (872,026)  11,877,362  18,746,885  

   การ (ลดลง) เพ่ิมขึน้ในรายไดค้่าเช่าและคา่บริการรบัล่วงหนา้ (42,880,857)  3,440,006  77,703,343  

   การเพิ่มขึน้ในเงินมดัจ ารบัค่าเช่าและบริการ 7,466,916  3,123,237  111,281,114  

   การเพิ่มขึน้ในหนีส้ินอ่ืน 532,069  467,034  1,913,200  

   ดอกเบีย้รบั (2,089,892)  (3,311,094)  (2,347,203) 

   รบัดอกเบีย้ 2,700,846  2,984,729  2,016,675  

   ตน้ทนุทางการเงิน 41,276,493  47,020,822  35,029,315  

   รายการก าไรสทุธิจากการเปลี่ยนแปลงใน มลูค่ายตุิธรรมของเงิน

ลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

(122,141,165) - 
- 

    รายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ ในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัย ์

- 35,813,041 78,853,159 

   รายการก าไรสทุธิจากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของเงิน (42,921) - - 
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รายการ (หน่วย : บาท) 
1 มกราคม 2563 -  

 31 ธันวาคม 2563 

1 มกราคม 2562 -  

 31 ธันวาคม 2562 

6 กุมภาพันธ ์2561 - 

31 ธันวาคม 2561 

ลงทนุที่แสดงดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 451,144,331 268,717,096 (4,268,736,732) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

   เงินสดรบัจากผูถ้ือหน่วยจากการออกทนุของกองทรสัตท์ี่ไดร้บั -  -  3,688,000,000  

   เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว -  -  920,000,000  

   เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์ -  -   (2,625,240) 

   จ่ายดอกเบีย้ (44,055,397)  (44,241,917)  (21,853,151) 

   การแบ่งปันส่วนทนุใหผู้ถ้ือหนว่ยทรสัต ์ (285,930,542)  (272,985,760)  (111,893,920) 

   ลดทนุช าระแลว้ของกองทรสัตจ์่ายคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ - -  (67,969,840) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (329,985,939) (317,227,677) 4,403,657,849 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 121,158,392 (48,510,581) 134,921,117 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี/งวด 86,410,536  134,921,117   -  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ  วันสิน้ปี/งวด 207,568,928 86,410,536  134,921,117  

2. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต ์

2.1 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทรัสต ์

2.1.1 รายได้จากการลงทนุ 

 ในปี 2563 กองทรสัตม์ีรายไดร้วมจากการลงทุน เท่ากับ 575.64 ลา้นบาท ลดลง 0.7% จากปีก่อน โดยมาจาก

รายไดค้่าเช่า 216.57 ลา้นบาท ค่าบริการ 346.73 ลา้นบาท รายไดด้อกเบีย้ 2.09 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่น 10.25 ลา้นบาท 

โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญั ดงันี ้ 

• รายไดค้่าเช่า 216.57 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2.3% จากปีก่อน เนื่องจากการปรบัขึน้ค่าเช่าตามสัญญาเช่า ดว้ย
วิธีการรบัรูร้ายไดด้ว้ยวิธีเสน้ตรง 

• รายไดค้่าบรกิาร 346.73 ลา้นบาท ลดลง 2.3% จากปีก่อน ซึ่งประกอบดว้ย 

o รายได้จากสัญญาบริการพืน้ที่  253.86 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2.4% จากปีก่อน เนื่องจากการปรับขึน้
ค่าบรกิารตามสญัญาบรกิาร ดว้ยวิธีการรบัรูร้ายไดด้ว้ยวิธีเสน้ตรง 

o รายไดค้่าสาธารณูปโภค 89.70 ลา้นบาท ลดลง 11.7% จากปีก่อน เนื่องจากการใชพ้ลงังานภายใน
อาคารที่ลดลง ประกอบกับ นโยบาย Work from Home ซึ่งสอดคลอ้งกับค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภคที่
ลดลงเช่นเดียวกนั 

o รายไดค้่าที่จอดรถ 3.17 ลา้นบาท ลดลง 42.7% จากปีก่อน เนื่องจากนโยบาย Work from Home 
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รายการ (หน่วย บาท) 1 มกราคม 2563 - 

31 ธนัวาคม 2563 

1 มกราคม 2562 - 

31 ธนัวาคม 2562 

เปลี่ยนแปลง   

(ร้อยละ) 

   รายไดค้่าเช่า 216,571,655  211,752,115  2.3% 

   รายไดค้่าบรกิาร 346,726,366  354,983,472  (2.3%) 

   ดอกเบีย้รบั 2,089,892  3,311,094  (36.9%) 

   รายไดอ้ื่น 10,248,522  9,480,341  8.1% 

รวมรายได้ 575,636,435 579,527,022  (0.7%) 

2.1.2 ค่าใชจ้่ายของกองทรัสต ์

 กองทรสัตม์ีค่าใชจ้่ายรวมส าหรบั ปี 2563 เท่ากบั 263.81 ลา้นบาท ลดลง 3.1% จากปีก่อน  โดยเป็นตน้ทุนการเช่า

และบริการ 148.47 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและอสังหาริมทรัพย์ 71.24 ล้านบาท 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 2.29 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายรอการตัดบญัชีตดัจ าหน่าย 0.53 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงิน 41.28 

ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญั ดงันี ้

• ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 46.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.0% จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจาก
ค่าธรรมเนียมการบรกิารการท าสญัญา ซึ่งทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตลอดช่วงอายสุญัญาที่ต่ออายุ 

• ตน้ทุนการเช่าและบริการ 148.47 ลา้นบาท ลดลง 5.3% จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคที่ลดลง 

• ตน้ทนุทางการเงิน 41.28 ลา้นบาท ลดลง 12.2% จากปีก่อน เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบีย้เงินกู้ MLR 

รายการ (หน่วย : บาท) 
1 มกราคม 2563 - 

31 ธนัวาคม 2563 

1 มกราคม 2562 - 

31 ธนัวาคม 2562 

เปลี่ยนแปลง  

(ร้อยละ) 

   ค่าธรรมเนียมการจดัการ  13,298,111  13,053,240  1.9% 

   ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์  8,627,017  8,499,685  1.5% 

   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,196,782 1,470,390  (18.6%) 

   ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 46,562,495 40,501,146  15.0% 

   ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,556,800 1,536,000  1.4% 

   ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชตีดัจ าหน่าย 531,026 529,575  0.3% 

   ตน้ทนุการเชา่และบรกิาร 148,469,436 156,820,035  (5.3%) 

   ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 2,294,774 2,906,884  (21.1%) 

   ตน้ทนุทางการเงิน 41,276,493 47,020,822  (12.2%) 

รวมค่าใช้จ่าย 263,812,934 272,337,777  (3.1%) 
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2.1.3 รายได้จากการลงทนุสุทธิ และ การเพิ่มขึน้ในสนิทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 

 ในปี 2563 กองทรสัตม์ีรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิส าหรบั ปี 2563 เท่ากับ 311.82 ลา้นบาท เติบโตขึน้จากปีก่อน 

1.5%  และมีการเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน เท่ากับ 434.01 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 59.9% จากปีก่อน เนื่องจาก

รบัรูร้ายการก าไรสทุธิจากการวดัมลูค่ายุติธรรมส าหรบัเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 122.18 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผล

จากกองทรสัตร์บัรูก้  าไรจากการวดัมลูค่ายุติธรรมส าหรบัเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยใ์หม่ จากผูป้ระเมินมูลค่า

ทรพัยสิ์นอิสระ ดว้ยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ในไตรมาสที่ 3 

รายการ (หน่วย : บาท) 
1 มกราคม 2563 - 

31 ธนัวาคม 2563 

1 มกราคม 2562 - 

31 ธนัวาคม 2562 

เปลี่ยนแปลง 

 (ร้อยละ) 

รวมรายได้ 575,636,435 579,527,022 (0.7%) 

รวมค่าใช้จ่าย 263,812,934 272,337,777 (3.1%) 

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 311,823,501 307,189,245 1.5% 

รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ 122,184,086 (35,813,041) N/A 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ

ด าเนินงาน 
434,007,587 271,376,204 59.9% 

2.2 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

2.2.1 สนิทรัพย ์

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรพัยร์วมของกองทรสัต ์มจี านวน 4,990.67 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย เงินลงทนุใน

สิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์จ านวน 4,578.04 ลา้นบาท เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากสถาบนัการเงิน จ านวน 355.51 

ลา้นบาท และ สินทรพัยอ์ื่น จ านวน 57.13 ลา้นบาท 

รายการ (หน่วย : บาท) 
ณ วันที ่

31 ธนัวาคม 2563 

ณ วันที ่

31 ธนัวาคม 2562 

 เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม  4,578,035,559 4,455,394,394 

 เงินลงทนุท่ีแสดงดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 147,894,052 224,297,392 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207,568,928 86,410,536  

 ลกูหนีร้ายไดค้า่เชา่และบรกิารคา้งรบั 14,507,151 65,962,562  

 ลกูหนีร้ายไดอ้ื่นคา้งรบั 7,865,384 7,439,096  

 ลกูหนีด้อกเบีย้คา้งรบั 45,939 656,893  

 ค่าใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 1,111,382 1,642,407  

 ภาษีมลูคา่เพิม่รอขอคืน - 3,713,678  

 เงินมดัจ า 10,523,200 10,523,200  
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รายการ (หน่วย : บาท) 
ณ วันที ่

31 ธนัวาคม 2563 

ณ วันที ่

31 ธนัวาคม 2562 

 สินทรพัยอ์ื่น 23,119,152 17,022,422  

รวมสินทรัพย ์ 4,990,670,747 4,873,062,580  

 2.2.2 หนีส้นิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หนีสิ้นรวม มีจ านวน 1,141.39 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย เจา้หนี ้ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย และ 

รายได้ค่ า เช่ าและค่ าบริการรับล่วงหน้า  จ านวน 96.61 ล้านบาท เงินมัดจ าค่ าเช่าและบริการ จ านวน 121.87  

ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยาว จ านวน 920.00 ลา้นบาท และหนีสิ้นอื่น จ านวน 2.91 ลา้นบาท 

รายการ (หน่วย : บาท) 
ณ วันที ่

31 ธนัวาคม 2563 

ณ วันที ่

31 ธนัวาคม 2562 

 เจา้หนีก้ารคา้ 15,419,587 7,355,663  

 เจา้หนีอ้ื่นและค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย 42,928,386 46,579,316  

 รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารรบัล่วงหนา้ 38,262,492 81,143,349  

 เงินมดัจ าค่าเชา่และบรกิาร 121,871,267 114,404,351  

 เงินกูย้ืมระยะยาว 920,000,000  920,000,000  

 หนีสิ้นอื่น 2,912,303 2,380,234  

รวมหนีส้ิน 1,141,394,035 1,171,862,913 

2.2.3 สนิทรัพยสุ์ทธ ิ

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัตม์ีสินทรพัยส์ทุธิ (NAV) เทา่กบั 3,849.28 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 10.4373 บาท
ต่อหน่วย 

2.3 งบกระแสเงนิสด 

 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัตม์ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 207.57 ลา้นบาท  

โดยมีสาเหตมุาจากรายการท่ีส าคญั ดงัต่อไปนี ้ 

  (1) กองทรสัตม์ีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 451.14 ลา้นบาท โดยเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้จาก 

งวดด าเนินงาน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 182.43 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากรายการจ าหน่ายเงิน

ลงทนุ 

  (2) กองทรัสต์มี เงินสดสุท ธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  จ านวน 329.99 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก 

การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จ านวน  285.93 ล้านบาท  และการจ่ายดอกเบี ้ย  จ านวน  

44.06 ลา้นบาท  
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รายการ (หน่วย : บาท) 
1 มกราคม 2563 - 

31 ธันวาคม 2563 

1 มกราคม 2562 - 

31 ธันวาคม 2562 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 451,144,331 268,717,096 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (329,985,939) (317,227,677) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 121,158,392 (48,510,581) 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี/งวด 86,410,536 134,921,117 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี/งวด 207,568,928 86,410,536 

2.4 อัตราสว่นทางการเงนิ 

รายการ 
ณ วันที ่

31 ธนัวาคม 2563 

ณ วันที ่

31 ธนัวาคม 2562 

ณ วันที ่

31 ธนัวาคม 2561 

อตัราการกูย้มืและก่อภาระผกูพนั ต่อ สินทรพัยร์วม (%) 18.43% 18.88% 18.91% 

อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (เทา่) 8.55 เทา่ 7.53 เทา่ 8.81 เทา่ 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยด์  าเนินงาน (ROCE) (%) 7.66% 7.69% 7.43% 

2.5 ผลตอบแทนของกองทรัสต ์

 กองทรสัตเ์ริ่มจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2561 มีรายละเอยีดการจ่ายประโยชนต์อบแทน และประวตัิการจา่ยเงิน

เฉล่ียคืนจากการลดทนุช าระแลว้ ดงันี ้

2.5.1 ประวัตกิารจ่ายประโยชนต์อบแทน 

คร้ังที ่ รอบผลประกอบการ 
วันจ่ายเงนิประโยชน์

ตอบแทน 

เงนิประโยชนต์อบ
แทน  

(บาทต่อหน่วย) 

รวม 
(บาทต่อหน่วย) 

1 6 ก.พ. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 6 กนัยายน 2561 0.3034 
0.4834 

2 1 ก.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 25 มีนาคม 2562 0.1800 
3 1 ม.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2562 11 มิถนุายน 2562 0.1912 

0.7558 
4 1 เม.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 5 กนัยายน 2562 0.1810 
5 1 ก.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2562 6 ธันวาคม 2562 0.1880 
6 1 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 26 มีนาคม 2563 0.1956 
7 1 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563 10 มิถนุายน 2563 0.1951 

0.7709 
8 1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 10 กนัยายน 2563 0.1923 
9 1 ก.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 8 ธันวาคม 2563 0.1923 
10 1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 24 มีนาคม 2564 0.1912 

รวม 2.0101 2.0101 

 



ส่วนที่ 4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

ส่วนที่ 4 หนา้ 10 
 

2.5.2 ประวัตกิารจ่ายเงนิเฉลี่ยคืนจากการลดทนุช าระแล้ว 

คร้ังที ่ วันจ่ายเงนิเฉลี่ยคนืจากการลดทนุช าระแล้ว 
เงนิเฉลี่ยคืนทนุ  
(บาทต่อหน่วย) 

1 11 ธันวาคม 2561 0.1843 
รวม 0.1843 

 

2.6 ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีอ่าจมีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิหรือการด าเนินงานในอนาคตอย่างมีนัยส าคัญ 

- ไม่ม ี

  



ส่วนที่ 4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

ส่วนที่ 4 หนา้ 11 
 

3. ความคดิเหน็ของทรัสตเีกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทรัสต ์

 

 





ส่วนที่ 5 การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่5 
การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล



ส่วนที่ 5 การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

ส่วนที่ 5 หนา้ 2 
 

ส่วนที ่5 

การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

 

  “ผู้จัดการกองทรัสต์ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี ้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง  
ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด หรือ ไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้ง
แจง้ในสาระส าคญั” นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์บัรองว่า  
  (1)  งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของกองทรสัตไ์ดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทรสัตแ์ลว้ 

(2)   ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าการเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตใ์นส่วนท่ี

เป็นสาระส าคญัถกูตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว  

  (3)  ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดจ้ัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  

และผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดแ้จ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีของ

กองทรสัตแ์ลว้ ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่ 

มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทรสัต ์  

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดร้บัรองความถูกตอ้ง
แล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี ้ไว้ทุกหน้าด้วย   
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง ก ากับไว้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ 
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้   
 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายพีรพงศ ์จิระเสวจีินดา กรรมการ _____________________________ 

2. นายวศิน วฒันวรกิจกลุ กรรมการ _____________________________ 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์และในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากทรสัตีใหด้  าเนินการแทนกองทรสัต ์ตามหนงัสือมอบอ านาจ
จากทรสัตตีามที่ไดแ้นบมาพรอ้มนี ้

ผูร้บัมอบอ านาจในการลงชื่อก ากบัเอกสาร  

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง รองกรรมการผูจ้ดัการ _____________________________ 

 



เอกสารแนบ  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

เอกสารแนบ 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาาคววบวมมลละเลาานามการาอบบริััท 

-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

เอกสารแนบ 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

เอกสารแนบ 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั 

-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

เอกสารแนบ 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ  ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

เอกสารแนบ 
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อ านวยการฝ่าย และผู้ด ารงต าแหน่ง

เทียบเท่าที่เรียกชื่ออยา่งอื่น ซ่ึงรับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับ การดูแลจัดการกองทรัสต ์

 โปรดดรูายละเอียดภายใน สว่นท่ี 3 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ หวัขอ้ที่ 2 โครงสรา้งการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

 

เอกสารแนบ 

 

สรุปสาระส าคัญของสัญญากอ่ตั้งทรัสต ์

คูส่ญัญา บริษั ทหลักท รัพ ย์จัดการกองทุน รวม  บัวหลวง  จ ากัด  ในฐานะผู้ก่ อตั้ งท รัสต ์  
(“ผูก้่อตัง้ทรสัต์”) และในฐานะผูจ้ัดการกองทรสัตเ์มื่อการก่อตัง้ทรสัตส์  าเร็จ (“ผูจ้ัดการ
กองทรสัต”์) และบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทรสัตี 
(“ทรสัตี”) 

ช่ือ อาย ุประเภท และ
วตัถปุระสงคข์องกองทรสัต ์

(1) ช่ือของกองทรสัตค์ือ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง 

ออฟ ฟิศ  ใช้ ช่ื อภาษาอังกฤษว่า  Bualuang Office Leasehold Real Estate 

Investment Trust หรอืช่ือยอ่วา่ B-WORK 

(2) กองทรสัตจ์ดัตัง้ขึน้โดยไม่มีก าหนดอายขุองกองทรสัต ์และเป็นกองทรสัตป์ระเภท

ไมร่บัไถ่ถอนหนว่ยทรสัตจ์ากผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

(3) มีวตัถปุระสงคห์ลกัในการออกหลกัทรพัยป์ระเภทหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์(Real Estate Invest Trust หรอื REIT) เมื่อกองทรสัตน์ า

เงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรสัตไ์ปลงทุนในทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัต ์

กองทรสัตโ์ดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์(รายละเอียดเก่ียวกบัการไดร้บัความเห็นชอบให้

เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตป์รากฏตามเอกสารแนบ 1) จะน าทรพัยส์นิหลกัดงักลา่วไป

จัดหาผลประโยชนโ์ดยการน าออกใหเ้ช่า และ/หรือ ใหเ้ช่าช่วง โดยในการจัดหา

ผลประโยชน์ดังกล่าว ผู้จัดการกองทรสัต์อาจมอบหมายหรือแต่งตั้งผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์(Property Manager) ใหด้  าเนินการได ้โดยการมอบหมายหรือ

แตง่ตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดใน

สัญญาฉบับนี ้ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง เพื่อมุ่งก่อใหเ้กิดรายได้

และผลตอบแทนแก่กองทรสัตเ์พื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

 การด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการบริหารจดัการทรพัยส์ินของกองทรสัต์
จะอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแลโดยทรสัตี เพื่อให้การด าเนินงานของ
ผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไข
แห่งสญัญานี ้รวมทัง้ตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้กองทรสัตจ์ะไม่
ด าเนินการในลกัษณะใดที่เป็นการใชก้องทรสัตเ์ขา้ด าเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจ
เอง อีกทัง้กองทรสัตจ์ะไม่น าอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตอ์อกให้เช่าแก่บคุคลที่มี
เหตอุนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรม
หรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย 
นอกจากนี ้กองทรสัตส์ามารถลงทุนในทรพัยส์ินอื่นนอกเหนือจากการลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกั และ/หรอื หาดอกผลอื่นใดดว้ยวิธีอื่นใดได ้ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑแ์ละ
สดัสว่นท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี ้รวมทัง้ตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง 
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วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ วนัที่คู่สญัญาลงนามในสญัญาฉบบันี ้และผูก้่อตัง้ทรสัตไ์ดโ้อนเงินหรือด าเนินการใหผู้จ้ัด
จ าหน่ายหน่วยทรสัตโ์อนเงินที่ไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายครัง้แรกทัง้หมด
ใหแ้ก่ทรสัตี 

ทรพัยส์นิท่ีจะเป็นกองทรสัต ์ (1) ในเบือ้งตน้เมื่อมีการก่อตัง้ทรสัตต์ามสญัญานี ้ทรพัยส์ินเริ่มตน้ ( Initial Assets) ที่

จะใหเ้ป็นกองทรสัต ์ไดแ้ก่ เงินท่ีผูก้่อตัง้ทรสัตไ์ดร้บัจากการจ าหนา่ยหนว่ยทรสัตใ์น

การเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้แรก (“ทรพัยส์ินเริ่มตน้”) โดยผูก้่อตัง้ทรสัตม์ีหนา้ที่

ด  าเนินการใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตโ์อนเงินที่ไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์

ใหแ้ก่ทรสัตีเพื่อใหก้ารก่อตัง้กองทรสัตแ์ลว้เสร็จภายใน 15 (สิบหา้)วนัท าการนบั

แตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรสัต ์และยื่นเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงไดว้า่มีการโอน

เงินดงักลา่ว พรอ้มกบัรายงานผลการเสนอขายหนว่ยทรสัตต์อ่ส านกังาน ก.ล.ต.  

(2) ภายหลงัจากที่กองทรสัตโ์ดยทรสัตีไดร้บัทรพัยส์ินเริ่มตน้ดงักล่าว กองทรสัตจ์ะ

ลงทนุในทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัต ์ไดแ้ก่ ทรพัยส์ินที่ปรากฏตามบญัชีทรพัยส์ิน

ที่กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งถือเป็นสว่นหนึ่งของสญัญานี ้โดย

กองทรสัตจ์ะตอ้งไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลกัภายในหกสิบ (60) วันนับแต่วนัที่ก่อตัง้

กองทรสัตแ์ลว้เสร็จ ทัง้นี ้ในการเขา้ลงทุนทรพัยส์ินหลกัที่กองทรสัตจ์ะลงทุนครัง้

แรก กองทรสัตจ์ะน าทรพัยส์ินเริ่มตน้ และเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์สถาบนั

การเงิน บริษัทประกันภัย และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใดที่สามารถให้สินเช่ือแก่

กองทรสัตไ์ด ้มาใชใ้นการลงทุนทรพัยส์ินหลกัดงักล่าวและการช าระค่าใชจ้่ายที่

เก่ียวขอ้ง โดยจ านวนเงินกูแ้ละขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินใหเ้ป็นไปตามแบบ

แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตแ์ละหนังสือชีช้วน 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีของกองทรสัต ์และตามสญัญากูย้ืมเงินที่ทรสัตี 

(ในนามของกองทรสัต)์ จะเขา้ท ากบัผูใ้หกู้ ้

นอกจากนี ้ทรพัยส์ินที่จะใหเ้ป็นกองทรสัตย์งัรวมถึงทรพัยส์ินอื่นใดที่กองทรสัตจ์ะ
ไดม้าเพิ่มเติมตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขแห่งสญัญานี ้ตลอดจนตามกฎหมายและ
ประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

หนว่ยทรสัต ์ (1) สทิธิในการไดร้บัประโยชนจ์ากกองทรสัตใ์หแ้บง่ออกเป็นหนว่ย หน่วยละเทา่ ๆ กนั

เรียกว่าหน่วยทรสัตแ์ต่ละชนิด ซึ่งหน่วยทรสัตจ์ะใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ท่า ๆ 

กนัในการเป็นผูร้บัประโยชนข์องกองทรสัต ์โดยมลูคา่ที่ตราไวข้องหนว่ยทรสัต ์(Par 

Value) คือ หน่วยละ 10 (สิบ) บาท โดยผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัประโยชนต์อบ

แทนจากกองทรสัตต์ามขอ้ตกลงและเง่ือนไขแหง่สญัญานี ้และตามกฎหมายและ

ประกาศที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตน์ีม้ิไดใ้หส้ิทธิแก่ผูถื้อ

หนว่ยทรสัตใ์นการขายคืนหรอืไถ่ถอน 
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(2) หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์มีคุณสมบตัิเป็นหน่วยทรสัตป์ระเภทระบุช่ือผูถื้อและ

ช าระเต็มมลูค่าทัง้หมด รวมทัง้ไมม่ีขอ้จ ากดัการโอนหนว่ยทรสัต ์เวน้แต่ขอ้จ ากดัที่

เป็นไปตามกฎหมายตามที่ไดร้ะบไุวใ้นสญัญาฉบบันี ้

(3) ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งแรกมีจ านวนหน่วยทรัสต์ทั้งสิ ้นไม่เกิน 

368,800,000 หน่วย และมูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายต่อ

ประชาชนทั่วไปในครัง้แรกนี ้จะมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 3,688,000,000 บาท 

ซึง่ค  านวณตามมลูคา่ที่ตราไว ้(Par Value) 

ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ (1) การเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตม์ิไดก้่อใหเ้กิดนิติสมัพนัธใ์นลกัษณะของตวัการตวัแทน

ระหว่างผูถื้อหน่วยทรสัตก์ับทรสัตี และมิไดก้่อใหเ้กิดนิติสมัพนัธใ์นลกัษณะของ

การเป็นหุ้นส่วนหรือลักษณะอื่นใดระหว่างทรสัตีและผู้ถือหน่วยทรสัต์ และใน

ระหวา่งผูถื้อหนว่ยทรสัตด์ว้ยกนั 

(2) การเป็นผูถื้อหนว่ยทรสัตม์ิไดท้  าใหบ้คุคลดงักลา่วมีความรบัผิดในกรณีที่ทรพัยส์ิน

ของกองทรสัต์ไม่เพียงพอต่อการช าระหนีใ้ห้แก่ทรสัตี ผู้จัดการกองทรสัต์ หรือ

เจา้หนีข้องกองทรสัต ์โดยทรสัตี ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และเจา้หนีข้องกองทรสัตจ์ะ

บงัคบัช าระหนีไ้ดจ้ากทรพัยส์นิของกองทรสัตเ์ทา่นัน้ ผูถื้อหนว่ยทรสัตไ์ม่ตอ้งรบัผิด

ต่อผูจ้ัดการกองทรสัตห์รือทรสัตีในการช าระเงินอื่นใดเพิ่มเติมให้แก่กองทรสัต์

หลงัจากที่ไดช้ าระเงินค่าหน่วยทรสัตค์รบถว้นแลว้ และผูถื้อหนว่ยทรสัตไ์ม่มีความ

รบัผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกส าหรบัหนว่ยทรสัตท์ี่ถือนัน้ 

(3) ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิเรียกใหก้องทรสัตจ์่ายประโยชนต์อบแทนไดไ้ม่เกินไปกว่า

เงินก าไรภายหลงัจากหกัค่าใชจ้่าย ค่าส ารองต่าง ๆ การช าระคืนเงินตน้จากการ

กูย้ืมที่ถึงก าหนดช าระภาระผกูพนัอื่นที่ถึงก าหนดช าระ (ถา้มี) โดยพิจารณาสถานะ

เงินสด และคา่ใชจ้่ายส ารองตา่ง ๆ  ตามที่กฎหมายอนญุาตใหก้องทรสัตห์กัได ้และ

มีสิทธิเรียกใหค้ืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าจ านวนทุนของกองทรสัตท์ี่ปรบัปรุงดว้ย

ส่วนเกินหรือส่วนต ่ากว่ามูลค่าหน่วยทรสัต์ทั้งนี  ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของ

หน่วยทรัสต์ สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรือรับคืนเงินทุนของผู้ถือ

หนว่ยทรสัตแ์ตล่ะชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหนว่ยทรสัตช์นิดนัน้ ๆ ดว้ย 

(4) ไม่ว่าในกรณีใด ๆ มิใหต้ีความสญัญานีไ้ปในทางที่ก่อใหเ้กิดผลขัด หรือแยง้กับ

ขอ้ก าหนดตามขอ้ (1) ขอ้ (2) และ ขอ้ (3) ขา้งตน้ 

(5) การเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตม์ีกรรมสิทธ์ิและสิทธิเรียกรอ้ง

เหนือทรพัยส์นิของกองทรสัตโ์ดยเด็ดขาดแตเ่พียงผูเ้ดยีวไมว่า่สว่นหนึง่สว่นใด และ

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งให้โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้แก่ ผู้ถือ

หนว่ยทรสัต ์โดยผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิติดตามเอาทรพัยส์นิของกองทรสัตค์ืนจาก
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บคุคลภายนอกในกรณีที่ทรสัตี และ/หรือ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จดัการกองทรสัตไ์ม่

เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญานี ้หรือ พ.ร.บ. ทรสัตอ์นัเป็นผลใหท้รพัยส์ินใน

กองทรสัตถ์กูจ าหนา่ยจ่ายโอนไปยงับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ พ.ร.บ. 

ทรสัตก์ าหนด 

(6) ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ตลอดจนซกัถาม และแสดงความเห็นเก่ียวกบัการบรหิารจดัการกองทรสัตข์องทรสั

ตีและผู้จัดการกองทรสัต์ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เก่ี ยวข้องและ

สญัญานีก้  าหนดไวห้รือไม่ อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่มีสิทธิเขา้แทรกแซง

การด าเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations) ของผู้จัดการกองทรัสต์

และทรสัตี ซึ่งเรื่องดงักล่าวใหถื้อเป็นอ านาจและดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

หรอืทรสัตี แลว้แตก่รณี และผูถื้อหนว่ยทรสัตไ์มอ่าจใชส้ทิธิของตนเพื่อการใด ๆ อนั

เป็นการขดัหรอืแยง้ หรอืจะสง่ผลใหม้ีการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดใน

สญัญาฉบบันี ้

(7) ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที่จะได้รบัการจัดสรรผลตอบแทนจากกองทรัสต์ตาม

หลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีระบไุวใ้นสญัญานี ้

(8) ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญานี ้หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ 

โดยเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นสญัญานี ้แต่จะตอ้งไม่เป็น

การเพิ่มภาระหนา้ที่ของทรสัตี หรือผูจ้ัดการกองทรสัตโ์ดยไม่ไดร้บัความยินยอม

ของทรสัตีหรือผูจ้ัดการกองทรสัต ์(แลว้แต่กรณี) เวน้แต่ภาระหนา้ที่ดังกล่าวจะ

เป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด ทัง้นี ้ทรสัตีหรือผู้จัดการ

กองทรสัต์จะแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานี ้หรือแก้ไขวิธีการจัดการ เมื่อได้รบัมติตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบไุวใ้นสญัญานี ้

(9) ผูถื้อหนว่ยทรสัตม์ีสทิธิที่จะไดร้บัเงินคืนเมื่อเลกิกองทรสัตห์รอืเมื่อมีการลดทนุ โดย

ในกรณีของการเลิกกองทรสัตน์ัน้ ทรสัตีซึ่งเป็นผูม้ีอ  านาจหนา้ที่เก่ียวกบัการช าระ

บญัชีกองทรสัตอ์าจจดัใหม้ีผูช้  าระบญัชีท าหนา้ที่เป็นผูช้  าระบญัชี โดยด าเนินการ

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบไุวใ้นสญัญานี ้อนึ่ง ผู้ถือหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัเงิน

คืนก็ตอ่เมื่อกองทรสัตม์ีทรพัยส์นิคงเหลอืภายหลงัจากไดห้กัคา่ใชจ้่ายและช าระหนี ้

ของกองทรสัตเ์มื่อเลิกกองทรสัตแ์ลว้เท่านัน้ ส  าหรบักรณีการลดทุนช าระแลว้ให้

ผูจ้ัดการกองทรสัตด์  าเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยโดยด าเนินการตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการที่ระบุไวใ้นสญัญานี ้ตลอดจนตามกฎหมายและประกาศที่

เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด 

(10) ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิที่จะโอนหน่วยทรสัตไ์ด ้แต่ทัง้นีจ้ะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข 
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และหลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นสญัญานี ้

(11) ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตส์ามารถน าหน่วยทรสัตไ์ปจ าน าไดต้ามกฎหมาย

และด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทรัสตี และ/หรือ นายทะเบียน

หนว่ยทรสัตก์ าหนด 

(12) ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิลงมติเก่ียวกับการบริหารจดัการกองทรสัต ์โดยจะตอ้งอยู่

ภายใตบ้งัคบัและเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นสญัญานี ้และ

จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องและจะต้องไม่เป็นการเพิ่ม

ภาระหนา้ที่ของทรสัตี ผูก้่อตัง้ทรสัต ์หรือผูจ้ดัการกองทรสัต ์(แลว้แต่กรณี) เวน้แต่

ภาระหนา้ที่ดงักลา่วจะเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

การเพิม่ทนุของกองทรสัต ์
เหตใุนการเพิม่ทนุ และ
กระบวนการเพิ่มทนุ 

(1) กองทรสัตอ์าจเพิ่มทุนโดยออกหน่วยทรสัตใ์หม่เพื่อเสนอขายตามขอ้ตกลงและ

เง่ือนไขแห่งสญัญานี ้ตลอดจนตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้ให้

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ด  าเนินการต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับการเพิ่มทุนของ

กองทรสัต ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อขอมติ

อนุมัติใหเ้พิ่มทุนและด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งและจ าเป็นเพื่อใหก้ารเพิ่มทุน

ดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์ และใหเ้ป็นไปตามสญัญานี ้ตลอดจนตามกฎหมายและ

ประกาศที่เก่ียวขอ้ง และมติที่ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

(2) เหตใุนการเพิ่มทนุของกองทรสัตใ์หม้ีไดเ้ฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เพื่อลงทนุในทรพัยส์ินหลกัเพิ่มเติมจากทรพัยส์ินที่กองทรสัตล์งทนุครัง้แรก

หรอืเพิ่มเติมจากทรพัยส์นิของกองทรสัตท์ี่มีอยูเ่ดิม 

(ข) เพื่อบ ารุงรกัษา ปรบัปรุง หรือซ่อมแซมทรพัยส์ินของกองทรสัตซ์ึ่งรวมถึง

อสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตห์รืออสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทรสัตม์ีสิทธิการ

เช่า ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพรอ้มที่จะใช้หาผลประโยชน์หรือให้

สอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความตอ้งการของลกูคา้ที่เปลีย่นแปลงไป 

(ค) เพื่อต่อเติมหรือก่อสรา้งอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของ

กองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า เพื่อประโยชน์ในการจัดหา

ผลประโยชนข์องกองทรสัตห์รอืเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรือความ

ตอ้งการของลกูคา้ที่เปลีย่นแปลงไป 

(ง) เพื่อลงทนุในทรพัยส์ินอื่นตามหลกัเกณฑแ์ละสดัส่วนที่ก าหนดในประกาศ

ของส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(จ) เพิ่มทนุเพื่อช าระเงินกูย้ืมหรอืภาระผกูพนัของกองทรสัต ์

(ฉ) เพื่อเหตุอื่นใดที่ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นสมควรและจ าเป็นใหม้ีการเพิ่มทุน 

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตี 
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(ช) เพื่อเหตุอื่นใดตามที่ส  านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด 

(3) กรณีอื่นใดที่ที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติใหเ้พิ่มทุนของกองทรสัตไ์ด ้โดยตอ้ง

สอดคลอ้งกบัสญัญานี ้และกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

(4) การเพิ่มทนุของกองทรสัตจ์ะตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยมีมติ

อนมุตัิใหเ้พิ่มทนุดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน และเป็นไป

ตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรสัต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือ

หนว่ยทรสัตบ์างราย ตอ้งไมม่ีผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งถือหนว่ยทรสัตร์วมกนัเกิน

กว่ารอ้ยละ 10 (สิบ) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคดัคา้นการเพิ่มทนุ 

(ข) การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) ให้กระท าได้

เฉพาะกรณีที่แสดงไวอ้ย่างชดัเจนว่าการจดัสรรหนว่ยทรสัตท์ี่ออกใหมจ่าก

การเพิ่มทุนจะเป็นไปตามอัตราและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ 

เก่ียวกบัการเพิ่มทนุของบริษัทจดทะเบียน โดยอนโุลม และตามแนวทางที่

ส  านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดในรายละเอียดเพื่อใหเ้กิดความชัดเจนในทาง

ปฏิบตัิ (ถา้มี) 

(ค) การเพิ่มทนุตอ้งกระท าใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 (หนึง่) ปีนบัแต่วนัที่ท่ีประชมุผู้

ถือหนว่ยทรสัตม์ีมติอนมุตัิใหเ้พิ่มทนุ 

(5) ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ด  าเนินการตามที่สมควรเพื่อใหห้น่วยทรสัตท์ี่ออกใหม่

ในแตล่ะคราวสามารถเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 45 

(สีส่บิหา้)วนั นบัแตว่นัปิดการจองซือ้และช าระเงินคา่หนว่ยทรสัตเ์พิ่มทนุนัน้ 

การลดทนุช าระแลว้ของ
กองทรสัต ์เหตใุน 
การลดทนุ และกระบวนการ
ลดทนุ 

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีอ  านาจหนา้ที่ในการด าเนินการลดทนุช าระแลว้ของกองทรสัต ์

โดยด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกฎหมายและประกาศที่

เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด และมติของที่ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

(2) เหตใุนการลดทนุช าระแลว้ของกองทรสัตใ์หม้ีไดเ้ฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที่ เหลืออยู่ภายหลังการจ าหน่าย

อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์หรือการตดัจ าหน่ายสทิธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี ) ทั้งนี ้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า
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กองทรสัตไ์มม่ีก าไรสะสมเหลอือยูแ่ลว้ 

(ข) กองทรสัตม์ีการเพิ่มทุนเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มเติม แต่ปรากฏ

เหตขุดัขอ้งในภายหลงั ท าใหไ้มส่ามารถไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว 

(ค) มูลค่าอสังหาริมทรพัย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย์ลดลงจากการ

ประเมินคา่หรอืสอบทานการประเมินคา่ทรพัยส์นิ 

(ง) กองทรสัตม์ีรายการคา่ใชจ้่ายที่ไมใ่ช่เงินสดและไม่มีเหตตุอ้งน าไปใชใ้นการ

ค านวณก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของกองทรสัต ์ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญานี ้

(จ) กองทรสัตม์ีสภาพคลอ่งสว่นเกินจากเงินสดจากการด าเนินงาน หรอืเงินสด

จากภาษีมลูคา่เพิ่มที่ไดร้บัคืน และไมม่ีเหตตุอ้งน าไปใชใ้นการค านวณก าไร

สทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของกองทรสัต ์ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญานี ้

(ฉ) กรณีอื่นใดที่ผูถื้อหนว่ยทรสัตม์ีมติใหล้ดทนุช าระแลว้ของกองทรสัตไ์ด ้

(ช) เหตุอื่นตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด 

(3) การลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์จะกระท าได้ต่อเมื่ อไม่ขัดหรือแย้งกับ

เจตนารมณใ์นการก่อตัง้กองทรสัต ์ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง โดย

กระบวนการลดทนุช าระแลว้ของกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่

กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งไดป้ระกาศก าหนด และรวมถึงที่จะประกาศ

ก าหนดในอนาคต และเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

(ก) การลดทนุช าระแลว้ของกองทรสัต ์ส  าหรบักรณีตามขอ้ (ก) ถึง (ง) ขา้งตน้ 

ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีอ  านาจในการใชดุ้ลยพินิจพิจารณาลดทุนช าระแลว้

ของกองทรสัต์ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องขอมติอนุมัติจากที่ประชุม  

ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

(ข) กรณีการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต ์ส  าหรบักรณีตามขอ้ (จ) ขา้งตน้ 

ตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ทัง้นี ้ส  าหรบักรณีตามขอ้ 

(ฉ) ขา้งตน้ ใหเ้ป็นตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

จะไดป้ระกาศก าหนด (ถา้มี) อย่างไรก็ดี หากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้ก าหนดไว้ชัดเจน ให้ผู้จัดการกองทรสัต์มี

อ  านาจในการใชดุ้ลยพินิจพิจารณาลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัตต์ามที่

เห็นสมควรเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งกองทรัสต ์

ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

(4) การลดทนุช าระแลว้ของกองทรสัตจ์ะกระท าไดโ้ดยด าเนินการลดทนุช าระแลว้ดว้ย

วิธีการลดมลูคา่หนว่ยทรสัตใ์หต้  ่าลงเทา่นัน้ 
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(5) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเฉลีย่เงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีช่ืออยูใ่นสมดุทะเบียน ณ 

วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรสัต ์โดยค านวณมลูค่าหนว่ยทรสัต์ ที่ใชใ้น

การลดทนุช าระแลว้จากมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทรสัต ์ณ วนัปิดสมดุทะเบียน

พกัการโอนหนว่ยทรสัต ์ทัง้นี ้เงินท่ีเฉลีย่คืนตอ้งมิไดม้าจากเงินก าไรของกองทรสัต  ์

(6) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้ีขอ้มลูเก่ียวกบัการลดเงินทนุช าระแลว้ของกองทรสัต์

ทุกครัง้ไวใ้นเว็บไซตข์องทรสัตีหรือเว็บไซต์ของผูจ้ัดการกองทรสัต ์เพื่อใหผู้้ถือ

หน่วยทรสัตส์ามารถตรวจสอบได ้โดยมีขอ้มูลตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด 

(7) ภายหลังจากที่ด  าเนินการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์เสร็จสิน้ ผู้จัดการ

กองทรสัตต์อ้งรายงานมลูค่าหน่วยทรสัตข์องหน่วยทรสัตภ์ายหลงัจากการลดทุน

ช าระแลว้ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สบิหา้) วนันบัแตว่นัท่ีด าเนินการลดทนุ

แลว้เสรจ็ 

การโอนหนว่ยทรสัต ์ (1) หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตท์ี่ออกตามสญัญานีส้ามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากัด 

เวน้แต ่ 

(ก) การโอนหน่วยทรสัตน์ัน้เป็นเหตใุหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสญัชาติต่างดา้วถือ

หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจ านวน

หนว่ยทรสัตท์ี่จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมด หรอื 

(ข) การโอนหน่วยทรสัตน์ัน้เป็นเหตใุหส้ดัสว่นการถือหน่วยทรสัตข์องผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์และทรสัตี (ถา้มีการถือหน่วย) และ/หรอื ผูถื้อหนว่ยทรสัตร์ายใด

รายหนึ่ง รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้น

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) การโอนหน่วยทรสัตท์ี่มีใบทรสัตย์่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบทรสัต ์โดย

ระบช่ืุอผูร้บัโอนและลงลายมือช่ือของผูโ้อนกบัผูร้บัโอน และสง่มอบใบทรสัตใ์หแ้ก่

ผูร้บัโอน การโอนหน่วยทรสัตจ์ะใชย้นักองทรสัตไ์ดเ้มื่อทรสัตี หรือบุคคลที่ทรสัตี

มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียน 

การโอนหนว่ยทรสัตแ์ลว้ แต่จะใชย้นับคุคลภายนอกไดเ้มื่อทรสัตี หรอืบคุคลท่ีทรสั

ตีมอบหมายใหเ้ป็นนายทะเบียนหนว่ยทรสัตไ์ดล้งทะเบียนการโอนหนว่ยทรสัตแ์ลว้ 

ในการนี ้หากทรสัตี หรอืนายทะเบียนหนว่ยทรสัตเ์ห็นวา่การโอนหนว่ยทรสัตน์ัน้ไม่

ถกูตอ้งสมบรูณ ์ใหท้รสัตีหรอืนายทะเบียนหน่วยทรสัตแ์จง้แก่ผูย้ื่นค ารอ้งภายใน 7 

(เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รับค ารอ้งขอ เพื่อด าเนินการแก้ไข ในกรณีที่ผู้ร ับโอน

หน่วยทรสัต์ประสงค์จะได้ใบทรสัต์ใหม่ ให้รอ้งขอต่อทรสัตี หรือนายทะเบียน

หน่วยทรสัตโ์ดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของผูร้บัโอนหน่วยทรสัตแ์ละมีพยาน
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อยา่งนอ้ย 1 (หนึง่) คนลงลายมือช่ือรบัรองลายมือช่ือนัน้ พรอ้มทัง้เวนคืนใบทรสัต์

เดิมหรอืหลกัฐานอื่นใหแ้ก่ทรสัตี หรอืนายทะเบียนหนว่ยทรสัต ์ในการนี ้หากทรสัตี 

หรอืนายทะเบียนหน่วยทรสัตเ์ห็นว่าการโอนหน่วยทรสัตน์ัน้ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

และตามสญัญานีแ้ลว้ ใหท้รสัตี หรอืนายทะเบียนหนว่ยทรสัตล์งทะเบียนการโอน

หน่วยทรสัตภ์ายใน 7 (เจ็ด) วนันับแต่วนัไดร้บัค ารอ้งขอและใหท้รสัตี หรือนาย

ทะเบียนหน่วยทรสัตอ์อกใบทรสัตใ์หใ้หม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนบัแต่วนัไดร้บัค า

รอ้งขอนัน้ ทัง้นี ้ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรสัต ์(ถา้มี) และ

จดัสง่เอกสารหลกัฐาน ตามที่นายทะเบียนหนว่ยทรสัตก์ าหนด 

(3) ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ประสงคจ์ะโอนหน่วยทรสัตใ์นระบบไรใ้บทรสัตจ์ะตอ้งปฏิบัติ

ตามหลกัเกณฑ์ที่ระบุโดยนายทะเบียนหน่วยทรสัต ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัย ์

และ/หรือ ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ ทั้งนี ้ผูโ้อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน

หน่วยทรสัต ์(ถ้ามี) ตามที่นายทะเบียนหน่วยทรสัต ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัย ์

และ/หรอื ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด 

การลงทนุของกองทรสัต ์ (1) การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดใน

ประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

(2) การลงทุนในทรพัยส์ินหลกัและอปุกรณต์อ้งเป็นไปตามนโยบายการลงทนุรวมทัง้

ประเภททรพัยส์ินหลกัที่กองทรสัตจ์ะลงทุน วิธีการไดม้า และหลกัเกณฑใ์นการ

ลงทุนตามที่ก าหนดในสญัญานี ้กองทรสัตม์ีนโยบายการลงทุนในทรพัยส์ินหลกั

ประเภทอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วง

อสังหาริมทรัพย์) และทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบหรือ เครื่องอุปกรณ์ของ

อสงัหาริมทรพัยด์ังกล่าว ซึ่งรวมถึงสิ่งปลกูสรา้งและทรพัยส์ินอื่น ๆ อนัเป็นส่วน

ควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อปุกรณ ์งานระบบในอาคาร และทรพัยส์นิอื่น

ที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใชป้ระโยชนข์องอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว 

โดยประเภททรพัยส์นิท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุไดแ้ก่ อาคารส านกังาน หรอืพืน้ท่ีเพื่อให้

เช่าเป็นส านักงาน หรือให้บริการพื ้นที่ท  างาน (Co-Working Space) รวมถึง

อสงัหาริมทรพัยอ์ื่นใดที่เก่ียวขอ้ง สนนัสนนุ หรอืสง่เสรมิธุรกิจอาคารส านกังานให้

เช่า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ อสงัหาริมทรพัยท์ี่ใชเ้พื่อเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร 

และพืน้ท่ีจอดรถ สถานออกก าลงักาย ศนูยด์แูลเด็กเลก็ หอ้งสมดุ และทรพัยส์นิอื่น

ใดที่อาจส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์  และการจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหารมิทรพัย ์

(3) กองทรสัตไ์มม่ีนโยบายในการลงทนุทรพัยส์นิอื่นใดนอกเหนือจากประเภททรพัยส์นิ

ที่มีการระบเุอาไวใ้นสญัญาฉบบันี ้
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(4) ก่อนการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลกัแต่ละครัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการต่าง ๆ 

ตามที่ก าหนดในสัญญานี ้ เช่น ต้องตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า Due 

Diligence) ขอ้มลูและสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์นิหลกัและอปุกรณ ์(ถา้

มี) ต้องประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักอย่างน้อยตามข้อก าหนดในสัญญานี ้  

ในกรณีที่กองทรสัตจ์ะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยใ์นลกัษณะที่เป็นการ

เช่าช่วง จะจัดใหม้ีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่

อาจเกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่า หรือการไม่สามารถบังคบัตามสิทธิในสญัญา

เช่า วิเคราะหแ์ละศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการซือ้ เช่า หรอืรบั

โอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่าย

ส าหรบัการด าเนินการดงักลา่ว ฯลฯ รวมทัง้ตอ้งมีสาระและระบบการอนมุตัิตามที่

ก าหนดในสญัญา เช่น ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไป

ตามสญัญานีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งแลว้ ฯลฯ รวมทัง้ตอ้งมีสาระและระบบการ

อนุมัติตามที่ก าหนดในสญัญานีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เช่น ตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญานีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง

แลว้ ฯลฯ 

(5) ก่อนการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินหลกัผูจ้ัดการกองทรสัต์ตอ้งด าเนินการต่าง ๆ 

ตามที่ก าหนดในสญัญานี ้เช่น ก่อนการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินหลกั ใหผู้้จัดการ

กองทรสัตจ์ดัใหม้ีการประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิหลกัตามสญัญานี ้ทัง้นี ้การจ าหนา่ย

ไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 

(ก) การจ าหน่ายไปจะกระท าโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการ และมี

กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรสัตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ถือ

หนว่ยทรสัตต์ามที่ก าหนดในสญัญานี ้

(ข) การจ าหน่ายทรพัยส์ินหลกัก่อนครบหนึ่ง (1) ปีนบัแต่วนัที่กองทรสัตไ์ดม้า

ซึ่งทรพัยส์ินหลกันัน้หรือการจ าหน่ายทรพัยส์ินหลกัที่กองทรสัตไ์ด้มาซึ่ง

กรรมสทิธ์ิใหแ้ก่เจา้ของเดิมนอกจากจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญา

นีแ้ลว้ยังตอ้งเป็นกรณีที่เป็นเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รบัอนุมัติจาก

คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

(6) นอกเหนือจากการลงทนุในทรพัยส์ินหลกั กองทรสัตม์ีนโยบายจะลงทนุหรอืมีไวซ้ึ่ง

ทรพัยส์ินอื่นตามที่ระบไุวใ้นสญัญานี ้เช่น พนัธบตัรรฐับาล ตั๋วเงินคลงั เงินฝากใน

ธนาคาร เป็นตน้ 

การจดัหาผลประโยชนข์อง
กองทรสัต ์

(1) กองทรสัตส์ามารถจัดหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินหลกัไดโ้ดยการใหเ้ช่า การให้

เช่าช่วง การใหใ้ช ้หรือการใหบ้รกิารในท านองเดียวกบัการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์
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รวมถึงการให้บริการที่ เก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวด้วย ห้ามมิให้กองทรัสต์

ด าเนินการในลกัษณะใดที่เป็นการใชก้องทรสัตเ์ขา้ด าเนินธุรกิจหรอืประกอบธุรกิจ

ที่กองทรสัตไ์ม่สามารถด าเนินการไดเ้องโดยตรง เช่น เป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม 

หรอืธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้ 

(2) ในกรณีที่กองทรสัตจ์ะใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยแ์ก่บคุคลที่จะน าอสงัหาริมทรพัยน์ัน้

ไปประกอบธุรกิจที่กองทรสัตไ์ม่สามารถด าเนินการไดเ้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ

โรงพยาบาล เป็นตน้นัน้ จะตอ้งมีขอ้ตกลงที่ก าหนดใหค้่าเช่าสว่นใหญ่เป็นจ านวน

ที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วนที่อ้างอิงกับผลประกอบการของผู้เช่า 

จ านวนเงินคา่เช่าสงูสดุที่อา้งอิงกบัผลประกอบการนัน้จะไมเ่กินกวา่รอ้ยละ 50 (หา้

สบิ) ของจ านวนเงินคา่เช่าที่ก าหนดไวแ้นน่อนลว่งหนา้ 

(3) ห้ามมิให้ผู้จัดการกองทรัสต์ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ให้ใช้พื ้นที่ใน

อสงัหาริมทรพัยแ์ก่บุคคลที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ไปใช้

ประกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยการใหเ้ช่าในแต่ละ

ครัง้ กองทรสัตต์อ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงเพื่อใหก้องทรสัตส์ามารถเลกิสญัญาเช่าไดห้าก

ปรากฏวา่ผูเ้ช่าน าอสงัหารมิทรพัยไ์ปใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 

(4) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดแูลรกัษาทรพัยส์นิหลกัใหอ้ยู่ในสภาพดีพรอ้มต่อการจดัหา

รายได ้โดยผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่จัดใหม้ีการประกนัภยัในวงเงินที่ทรสัตีเห็น

วา่เพียงพอและเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่กองทรสัตล์งทนุในทรพัยส์นิหลกั โดย

ประกนัภยัดงักลา่วอย่างนอ้ยตอ้งครอบคลมุการประกนัวินาศภยัที่อาจเกิดขึน้กับ

อสงัหาริมทรพัย ์และการประกันภัยความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจไดร้บั

ความเสยีหายจากอสงัหารมิทรพัยห์รอืจากการด าเนินการในอสงัหารมิทรพัย  ์

(5) ในกรณีท่ีกองทรสัตไ์ดม้าซึง่กรรมสิทธ์ิ หรอืสิทธิการเช่า และ/หรอื สิทธิการเช่าช่วง

ในอสงัหาริมทรพัย ์และผู้จัดการกองทรสัต์ประสงค์จะจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วโดยการใหเ้ช่าแก่เจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือผูท้รงสิทธิการเช่า

เดิม ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งก าหนดค่าเช่าท่ีเรียกเก็บจากเจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือผู้

ทรงสทิธิการเช่าเดิมในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการคา้ปกติเสมือนเป็นการท า

ธุรกรรมกบัคูค่า้ทั่วไปท่ีเป็นบคุคลภายนอก 

การกูย้มืเงินและก่อภาระ
ผกูพนัของกองทรสัต ์

(1) กองทรสัตจ์ะกูย้ืมเงินไดแ้ตเ่ฉพาะการกูย้ืมเงินเพื่อวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

(ก) ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธิการเช่า และ/หรอื สทิธิการเช่าช่วงซึง่เป็น

ทรพัยส์นิหลกัหรอืทรพัยส์นิหลกัเพิ่มเติม 

(ข) น ามาใชใ้นการบรหิารจดัการกองทรสัตแ์ละทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(ค) น ามาใชเ้พื่อการดแูล ซ่อมบ ารุงรกัษา หรือปรบัปรุงทรพัยส์ินของกองทรสัต ์
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ไดแ้ก่ อสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์หรืออสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทรสัต์มี

สทิธิการเช่า และ/หรอื สทิธิการเช่าช่วง หรอืสทิธิครอบครอง ใหอ้ยูใ่นสภาพ

ดีและพรอ้มน าไปจัดหาผลประโยชน ์หรือสอดคลอ้งกับสภาพตลาดหรือ

ความตอ้งการของลกูคา้ที่เปลีย่นแปลงไป 

(ง) ปรบัปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึ่งสังหาริมทรพัย์หรืออุปกรณ์ที่

เก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตห์รอือสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัต์

มีสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วง หรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ใน

สภาพดีและมีความพรอ้มที่จะใชห้าผลประโยชน ์

(จ) ตอ่เติมหรอืก่อสรา้งอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินท่ีมีอยูแ่ลว้ซึ่งเป็นของกองทรสัต์

หรือที่กองทรสัต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครองเพื่อประโยชน์ในการ

จดัหาผลประโยชนข์องกองทรสัตห์รอืสอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความ

ตอ้งการของลกูคา้ที่เปลีย่นแปลงไป 

(ฉ) ปรับโครงสร้างเงินกู้ยืม หรือเพื่อช าระเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของ

กองทรสัต ์

(ช) ป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรือ ป้องกัน

ความเสีย่งทางดา้นอตัราดอกเบีย้ อนัเนื่องมาจากการกูย้ืมเงินหรอืออกตรา

สารหนี ้

(ซ) เหตุจ าเป็นอื่นใดตามที่ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นสมควรเพื่อบริหารจัดการ

กองทรสัตแ์ละเป็นไปเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

(2) กองทรสัตอ์าจก าหนดวิธีการกูย้ืมเงินหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรพัยส์ินของ

กองทรสัตโ์ดยวิธีใดวิธีหนึง่หรอืหลายวิธีรว่มกนัในขณะใดขณะหนึง่ ซึง่หมายความ

รวมถึงการออกตราสารหรือการเขา้ท าสญัญาไม่ว่าในรูปแบบใดที่มีความหมาย

หรอืเนือ้หาสาระที่แทจ้รงิเขา้ลกัษณะเป็นการกูย้ืมเงิน ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การกูย้ืมเงิน การขอสินเช่ือ หรือการเบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชย ์

สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใดที่สามารถให้

สินเช่ือแก่กองทรสัตไ์ด ้และกองทรสัตอ์าจพิจารณาใหห้ลกัประกันในการ

ช าระเงินกู้ยืมดังกล่าวดว้ย นอกจากนี ้กองทรสัต์อาจท าสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า หรือซือ้ขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivative Product) 

เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงของกองทรสัตจ์ากอตัราแลกเปลี่ยน และ/หรือ อตัรา

ดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จากการกูย้ืมเงินไมว่า่ทัง้จ านวนหรอืบางสว่น เช่น สญัญา

แลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) หรือสัญญา

แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เป็นตน้ ทัง้นี ้โดยไม่ขัด
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กบักฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง หรือหลกัเกณฑใ์ด ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่ส  านกังาน 

ก.ล.ต. หรอืหนว่ยงานก ากบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งประกาศก าหนด 

(ข) การออกตราสารหนี ้ไมว่า่ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อจ าหนา่ยใหแ้ก่ผูล้งทนุ

ทัง้ประเภทบุคคลและสถาบนัตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง และ

กองทรสัต์อาจพิจารณาให้หลักประกันที่เก่ียวข้องกับการออกตราสาร

ดงักลา่วดว้ย ทัง้นี ้โดยไม่ขดักับกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งประกาศ

ก าหนด 

(3) การกูย้ืมเงินของกองทรสัตไ์มว่า่ดว้ยวิธีการใด ตอ้งไมม่ีลกัษณะดงันี  ้

(ก) ขอ้ตกลงและเง่ือนไขท านองเดียวกับขอ้ก าหนดของหุน้กูท้ี่ใหไ้ถ่ถอนหุน้กู้

เมื่อมีการเลกิบรษัิท (perpetual bond) 

(ข) มีลกัษณะของอนพุนัธแ์ฝง เวน้แตเ่ป็นกรณีที่เขา้ลกัษณะครบถว้นดงันี ้

 ใหส้ิทธิลูกหนีใ้นการช าระหนีค้ืนก่อนก าหนด (callable) หรือใหส้ิทธิ

กองทรสัตใ์นการเรยีกใหล้กูหนีช้  าระหนีค้ืนก่อนก าหนด (puttable) 

 ก าหนดดอกเบีย้หรือผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผัน

แปรตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงินหรอือตัราดอกเบีย้อื่น 

 ไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนที่อา้งอิงกับ

ปัจจยัอา้งอิงอื่นเพิ่มเติม 

(ค) มีลกัษณะเป็นการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

(4) สดัส่วนการกู้ยืมเงินตอ้งไม่เกินอัตราส่วนตามที่ก าหนดในสญัญานี ้และตามที่

กฎหมายก าหนด 

(5) การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัตใ์หก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีที่จ  าเป็นและ

เก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการทรพัยส์ินของกองทรสัตต์ามเง่ือนไขที่ก าหนดใน

สญัญา 

(6) กองทรสัต์จะกู้ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผูกพันได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

กองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑว์ิธีการกูย้ืม

เงินหรือการก่อภาระผูกพนัตามที่ก าหนดในสญัญานี ้โดยผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะ

พิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกูย้ืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระ

ผกูพนัเหนือทรพัยส์นิของกองทรสัต ์และพิจารณาถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการ

กูย้ืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผูกพันตามที่ก าหนดในสญัญานี ้และกฎหมายและ

ประกาศที่เก่ียวขอ้ง จากนัน้น าเสนอตอ่ทรสัตีเพื่อใหค้วามเห็นชอบ โดยไมต่อ้งขอ

อนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ท่าที่ไม่ขดักับสญัญาฉบับนี ้และกฎหมาย

และประกาศที่เก่ียวขอ้ง และทรสัตีเป็นผูล้งนามผูกพันกองทรสัตใ์นการเขา้ท า
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สญัญาเพื่อกูย้ืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผกูพันเหนือทรพัยส์ินของกองทรสัต ์หรือ

อาจมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตล์งนามผกูพนักองทรสัตต์ามสญัญาดงักลา่ว

แทนได ้

(7) กองทรสัตอ์าจกู้ยืมเงินโดยการขอสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์สถาบันการเงิน 

บริษัทประกันภยั และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใดที่สามารถใหส้ินเช่ือแก่กองทรสัตไ์ด ้

หรอืเขา้ท าสญัญาที่มีลกัษณะเป็นการกูย้ืม และ/หรือ ก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยส์ิน

ของกองทรสัต ์และ/หรือ ท าธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรสัตี 

และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ด ้ตามสญัญานี ้และตาม

กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด 

การประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิ (1) ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ในการแต่งตัง้ผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยส์ิน โดยผูป้ระเมิน

มลูคา่ทรพัยส์นินัน้ตอ้งเป็นบคุคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตาม

ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวกับการใหค้วามเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลที่

ผู้จัดการกองทรสัต์พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่า

ทรพัยส์นิใหส้ะทอ้นมลูคา่ที่แทจ้รงิไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือเพียงพอ 

(2) การประเมินมูลค่าต้องไม่กระท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรายเดียวกัน

ติดตอ่กนัเกิน 2 (สอง) ครัง้ 

(3) ตอ้งด าเนินการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบตามที่ก าหนดในสญัญานี ้เพื่อ

วตัถปุระสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูล้งทนุและผูถื้อหนว่ยทรสัต  ์

(4) ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งจัดใหม้ีการสอบทานการประเมินมูลค่าทกุ 1 (หนึ่ง) ปีนบั

แตว่นัท่ีมีการประเมินมลูคา่เต็มรูปแบบครัง้ลา่สดุ 

การท าธุรกรรมระหวา่ง
กองทรสัตก์บัผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์หรอืบคุคลที่เก่ียว
โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(1) ดา้นสาระของรายการตอ้งเป็นธุรกรรมที่เขา้ลกัษณะที่ก าหนดในสญัญา 

(2) ดา้นระบบในการอนุมตัิ การท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับผูจ้ัดการกองทรสัต์

หรอืบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ื่นนอกจากที่ไดแ้สดงขอ้มลูไวอ้ยา่ง

ชดัเจนแลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน เช่น ไดร้บัความเห็นชอบ

จากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญานีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หรือใน

กรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูคา่เกินกวา่ 1,000,000 (หนึง่ลา้น) บาท หรอืตัง้แตร่อ้ยละ 

0.03 (ศูนย์จุดศูนย์สาม) ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทรสัต์ขึน้ไป แลว้แต่

มลูค่าใดจะสงูกวา่ ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ

ผูจ้ัดการกองทรสัตด์ว้ย ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สิบ

ลา้น) บาทขึน้ไป หรือเกินรอ้ยละ 3 (สาม) ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทรสัต ์

แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่
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นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่ธุรกรรมดงักลา่วเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่าย

ไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั การค านวณมลูคา่จะค านวณตามมลูคา่การไดม้าหรอืจ าหนา่ย

ไปซึ่งทรพัยส์นิทัง้หมดของแต่ละโครงการท่ีท าใหโ้ครงการนัน้ ๆ พรอ้มจะหารายได ้

ซึง่รวมถึงทรพัยส์ินที่เก่ียวเนื่องกบัโครงการนัน้ดว้ย เวน้แต่การท าธุรกรรมระหว่าง

กองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือ บคุคลที่เก่ียวโยงกันกบัผูจ้ัดการกองทรสัตท์ี่

ไดแ้สดงขอ้มลูไวอ้ยา่งชดัเจนในแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนแลว้ 

การท าธุรกรรมที่เป็นการ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ระหวา่งกองทรสัตก์บัทรสัตี 

(1) ในการจัดการกองทรสัต์ ห้ามมิให้ทรสัตีกระท าการใดอันเป็นการขัดแย้งกับ

ประโยชนข์องกองทรสัต ์ไม่วา่การกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชนข์องทรสัตีเอง

หรือประโยชนข์องผูอ้ื่น เวน้แตเ่ป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่เป็นทรสัตี 

หรือเป็นธุรกรรมที่มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของ

ธุรกรรมนัน้ และทรสัตีแสดงใหเ้ห็นไดว้่าไดจ้ดัการกองทรสัตใ์นลกัษณะที่เป็นธรรม

และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้

ตามที่ก าหนดในสญัญานี ้โดยผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่ไดท้ราบขอ้มลูดงักลา่วมิไดแ้สดง

การคดัคา้นแต่อย่างใด ทัง้นี ้การเปิดเผยขอ้มลูและการคดัคา้นดงักลา่วใหเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) การเปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อเป็นการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ

ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุน ก่อนการเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งกับ

ประโยชนข์องกองทรสัต ์

(ก) เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัยต์ามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยท์ี่

เก่ียวกบัเรือ่งดงักลา่ว หรอืช่องทางอื่นใดที่ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูการจะเขา้ท าธุรกรรมไดอ้ยา่งทั่วถึง 

(ข) มีระยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูที่สมเหตสุมผล ซึง่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 14 (สบิ

สี)่ วนั 

(ค) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดคา้นที่

ชัดเจน โดยระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบสี่) วัน เวน้แต่ใน

กรณีที่มีการขอมติผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื่อเขา้ท าธุรกรรมดังกล่าว ให้การ

คดัคา้นกระท าในการขอมติผูถื้อหนว่ยทรสัตน์ัน้ 

(3) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์สดงการคดัคา้นอยา่งชดัเจนตามวิธีการท่ีมีการเปิดเผย

ขา้งตน้ ในจ านวนเกินกวา่ 1 ใน 4 (หนึง่ในสี)่ ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายได้

แล้วทั้ งหม ด  ท รัสตี จ ะก ระท าห รือยิ น ย อม ให้มี ก ารท า ธุ รก รรม ที่ เ ป็ น  

การขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทรสัตไ์มไ่ด ้
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การเปิดเผยขอ้มลูของ
กองทรสัต ์

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูของ

กองทรสัต์เก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ ต่อ

ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์ทรสัตี และผูถื้อหน่วยทรสัต ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จ ากัดเพียง การจัดส่งรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

และทรสัตี พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมสามัญประจ าปี ทัง้นี ้การเปิดเผยขอ้มูล

ของกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ที่ ทจ. 51/2555 เรือ่ง 

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและ

ผลการด าเนินงานของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

ตลอดจนตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

(2) ในการปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัท าและ

เปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัตต์ามสญัญานี ้หากผูจ้ัดการกองทรสัตป์ฏิบตัิหนา้ที่

บกพรอ่ง หรอืไมป่ฏิบตัิหนา้ที่ใหถ้กูตอ้งครบถว้น ซึง่รวมถึงการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูให้

ถกูตอ้ง ครบถว้นและเป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑข์องประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

หรือเปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นเท็จ เปิดเผยขอ้มลูที่ท  าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด หรอืไม่เปิดเผย

ขอ้มูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ปกปิด ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ทราบ หรือ

ข้อความที่อาจท าให้ส  าคัญผิดเก่ียวกับการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของ

กองทรสัต ์หรือไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ใหถู้กตอ้งครบถว้นจนเป็นเหตุใหเ้กิดความรบัผิด

ตามกฎหมายตอ่กองทรสัต ์หรอืเป็นเหตใุหก้องทรสัตต์อ้งรบัผิดชอบในคา่ปรบัหรือ

ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ ให้กองทรสัต์มีสิทธิเรียกรอ้งโดยตรงต่อผู้จัดการ

กองทรสัต์เพื่อได้รบัชดเชยความเสียหายใด ๆ จากผู้จัดการกองทรสัต์จนเต็ม

จ านวนตามที่กองทรสัตต์อ้งเสียหายจริง หรอืในกรณีที่สามารถด าเนินการไดต้าม

กฎหมายผูจ้ดัการกองทรสัตต์กลงเขา้รบัผิดชอบชดเชยความเสยีหายใด ๆ โดยตรง

กบัผูเ้สยีหายหรอืกองทรสัตแ์ลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีที่มีประกาศ หรอืค าสั่งใดของตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ส  านกังาน ก.ล.ต. 

ก าหนดใหผู้จ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลู หรือน าส่งสารสนเทศใด

อันเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการ

กองทรสัต ์ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตป์ฏิบตัิตามประกาศ หรอืค าสั่งดงักลา่วดว้ย 

การจา่ยผลประโยชนต์อบ
แทนแก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

(1) ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 90 (เกา้สิบ) ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี และอยา่งนอ้ยปี

ละ 1 (หนึ่ง) ครัง้ ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควร อาจมีการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ากกว่าปีละ 1 (หนึ่ง) ครัง้ได ้โดยประโยชนต์อบ

แทนที่จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตน์ัน้แบ่งเป็นประโยชนต์อบแทนส าหรบัรอบปี
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บัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล ( Interim 

Distribution) (หากมี) 

(2) ในการพิจารณาจ่ายประโยชนต์อบแทนระหว่างกาล การก าหนดอัตราการจ่าย

ประโยชนต์อบแทนจะขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึ่งหากประโยชน์

ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายตอ่หนว่ยทรสัตร์ะหวา่งรอบไตรมาสหรอืรอบปีบญัชีใดมี

มลูคา่ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 0.10 (ศนูยจ์ดุหนึง่ศนูย)์ บาท ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวน

สิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชนต์อบแทนในครัง้นัน้ และใหส้ะสมประโยชนต์อบแทน

ดงักลา่วเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชนต์อบแทนที่จะใหม้ีการจ่ายในงวดถดัไป 

(3) ส าหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะ

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นสญัญานี ้เวน้แต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ส  านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมาย ไดม้ีการ

แ ก้ ไข เป ลี่ ย น แ ป ล ง  เพิ่ ม เติ ม  ป ระ ก า ศ  ก า ห น ด  สั่ ง ก า ร  เห็ น ช อ บ  

และ/หรอื ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 

การขอมติและการประชมุผู้
ถือหนว่ยทรสัต ์

(1) การขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่ออนุมตัิในเรื่องใด ๆ ในการบริหารจัดการและ

การด าเนินงานของกองทรสัตต์ามที่สัญญานีแ้ละ พ.ร.บ. ทรสัตก์ าหนดนัน้ ให้

กระท าดว้ยวิธีการจดัประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์ทา่นัน้ 

(2) เหตใุนการขอมติที่ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตม์ีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตั้งแต่รอ้ยละ 30 

(สามสบิ) ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์

(ข) การออกตราสารหนี ้หรือหลักทรัพย์ประเภทหนี ้ หรือการกู้ยืมเงินที่

กองทรสัตต์อ้งจดัหาหลกัประกนั 

(ค) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัตท์ี่มิไดร้ะบุไวเ้ป็นการ

ลว่งหนา้ในสญัญานี ้

(ง) การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไปของกองทรสัต ์

(จ) การท าธุรกรรมกบัผูจ้ัดการกองทรสัตห์รือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการ

กองทรสัตซ์ึ่งมีขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สิบลา้น) บาท หรือเกิน

กว่ารอ้ยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทรสัต ์แลว้แต่มูลค่า

ใดจะสงูกวา่ 

(ฉ) การเปลีย่นแปลงประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัต ์

(ช) การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนทรสัตี (ซึ่งจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดที่

เก่ียวขอ้งกับการเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนทรสัตีตามที่ไดก้ าหนดไวใ้น

สญัญานี)้ 
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(ซ) การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผูจ้ัดการกองทรสัต ์(ซึ่งจะตอ้งเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงหรือถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต์

ตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นสญัญานี ้และสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต)์ 

(ฌ) การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาฉบบันีใ้นเรือ่งที่กระทบสทิธิผูถื้อหนว่ยทรสัตอ์ยา่ง

มีนยัส าคญั 

(ญ) การเลกิกองทรสัต ์

(ฎ) กรณีอื่นใดที่ทรสัตีหรือผู้จัดการกองทรสัต์เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือ

สมควรที่จะเสนอเรื่องใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาและมีมติใน

เรือ่งดงักลา่ว 

(3) ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่จัดใหม้ีการประชุมสามัญประจ าปีซึ่งตอ้งจัดใหม้ีขึน้

ภายใน 4 (สี)่ เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีของกองทรสัต ์

(4) เมื่อผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งถือหน่วยทรสัตร์วมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 (สิบ) ของ

จ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เขา้ช่ือกันท าหนงัสือขอใหผู้จ้ดัการ

กองทรสัตเ์รยีกประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

(5) ในกรณีเรื่องใดที่ทรสัตีเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้ที่

ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตพ์ิจารณาและมีมติในเรือ่งนัน้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้ี

การประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

(6) ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่จัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยในการเรียก

ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งปฏิบตัิตามวิธีการเรยีกประชมุผูถื้อ

หนว่ยทรสัตท์ี่สญัญานีก้  าหนด 

(7) ในกรณีตามขอ้ (4) และขอ้ (5) หากผูจ้ดัการกองทรสัตม์ิไดด้  าเนินการเรยีกประชุม

ผูถื้อหนว่ยทรสัตภ์ายในระยะเวลา 1 (หนึง่) เดือนนบัแตว่นัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อ

หน่วยทรสัต  ์และ/หรือ ทรสัตี แลว้แต่กรณี ใหท้รสัตีด  าเนินการเรียกประชุมผูถื้อ

หนว่ยทรสัตไ์ด ้

(8) การประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อ

หนว่ยทรสัต ์(ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบหา้) คนหรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่ง

ของจ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ัง้หมด และตอ้งมีหน่วยทรสัตน์บัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 

1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะเป็น

องคป์ระชมุ ทัง้นี ้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ตง่ตัง้บุคคลรายใดรายหนึ่งซึง่เป็นตวัแทน

ของผูจ้ดัการกองทรสัตท์ าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประธาน

ในที่ประชุมมีอ านาจและหนา้ที่ในการด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปโดยเรียบรอ้ย

และถูกตอ้งตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญานี ้อย่างไรก็ดี การพิจารณาของที่ประชุมผู้
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ถือหน่วยทรสัตใ์นวาระใดที่ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีส่วนไดเ้สีย ใหท้รสัตีหรือตวัแทน

ของทรัสตีแต่งตั้งบุคคลหนึ่งเพื่อให้ท าหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัตใ์นวาระนัน้ ๆ แทน ในกรณีที่ทัง้ทรสัตีและผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีสว่นได้

เสยีในวาระใด ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตพ์ิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึง่ขึน้

เป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวาระนัน้ ๆ แทน  หากการประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัตใ์นวาระใดมีการพิจารณาเรื่องที่ทรสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีสว่นได้

เสีย ใหท้รสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละตวัแทนของทรสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัต์

ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว (ในกรณีที่ทรสัตีหรือผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละ

ตวัแทนของทรสัตีหรอืผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหนว่ยทรสัต)์ 

(9) เวน้แต่สญัญานีจ้ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตใ์ห้

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีทั่วไปใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ข) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 

(สามสบิ) ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์

 การเพิ่มทนุหรือการลดทนุช าระแลว้ของกองทรสัตท์ี่มิไดร้ะบไุวเ้ป็นการ

ลว่งหนา้ในสญัญานี ้

 การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไปของกองทรสัต ์

 การท าธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับ

ผูจ้ัดการกองทรสัต ์ซึ่งมีขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สิบลา้น) 

บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทรสัต ์แลว้แตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

 การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผู้ถือ

หนว่ยทรสัต ์

 การเปลีย่นแปลงหรอืถอดถอนทรสัตี (ซึง่จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดที่

เก่ียวขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงหรือถอดถอนทรสัตีตามที่ไดก้ าหนดไวใ้น

สญัญานี)้ 

 การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผูจ้ัดการกองทรสัต ์(ซึ่งจะตอ้งเป็นไป

ตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกับการเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผูจ้ัดการ
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กองทรสัตต์ามที่ไดก้ าหนดไวใ้นสญัญานี)้ 

 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรสัต์ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือ

หนว่ยทรสัตอ์ยา่งมีนยัส าคญั 

 การเลกิกองทรสัต ์

การจ ากดัสทิธิในการรบั
ประโยชนต์อบแทน การ
จดัการกบัประโยชนต์อบแทน 
และสทิธิออกเสยีงลงคะแนน
ของผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

(1) การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้จัดการ

กองทรสัตอ์ยูใ่นบงัคบัตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารจดัสรรหนว่ยทรสัต ์และอตัรา

ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 โดยจะจัดสรรใหแ้ก่บุคคลใด หรือกลุ่ม

บคุคลเดียวกนัไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 (หา้สิบ) ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดของกองทรสัต ์หรือในสดัสว่นอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 

ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) ผูถื้อหนว่ยทรสัตห์รอืกลุม่บคุคลเดียวกนัของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่ถือหน่วยทรสัตเ์กิน

กวา่อตัราหรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 หรือใน

สดัสว่นอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ส  านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

มีขอ้จ ากัดสิทธิในการรบัประโยชนต์อบแทน ทัง้นี ้เฉพาะในอตัราส่วนที่เกินกว่า

หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือกลุ่มบุคคล

เดียวกนัของผูถื้อหนว่ยทรสัตด์งักลา่วจะไดร้บัประโยชนต์อบแทนเพียงเทา่ที่เป็นไป

ตามสดัสว่นการถือหน่วยทรสัตใ์นสว่นที่อยู่ในอตัราที่ประกาศ ทจ. 49/2555 หรือ

ในสดัส่วนอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด โดยผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะจัดใหม้ีการค านวณหาจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ มี

สิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายที่อยู่ในกลุ่ม

บุคคลนั้น โดยจะใช้วิ ธีการเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือ

หนว่ยทรสัตแ์ตล่ะราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณการจ่ายประโยชน์

ตอบแทน ทัง้นี ้เวน้แต่ส  านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด สั่งการ หรือผ่อนผนั

เป็นอย่างอื่น ส่วนประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์

ดงักลา่วนัน้ใหต้กเป็นของผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายอื่นตามสดัสว่นการถือหน่วยทรสัต ์

โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ

หนว่ยทรสัตท์ี่มีสทิธิไดร้บัในคราวนัน้ หรอืในคราวอื่นใด 

สทิธิ หนา้ที่ และความ
รบัผิดชอบของทรสัต ี

(1) ภายใต้บังคับแห่งสัญญานี ้ ทรัสตีมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจและ

ความสามารถทางกฎหมาย มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มและเป็นผูไ้ดร้บั

อนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี รวมทั้งมีสิทธิตาม

กฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิเหนือ

ทรพัยส์ินของกองทรสัต ์และมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการจดัการกองทรสัต์
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เอกสารแนบ 

ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสญัญานี ้พ.ร.บ. ทรสัต ์ประกาศ สร. 26/2555 และ

ประกาศ กร. 14/2555 

(2) การตดัสินใจใด ๆ ของทรสัตีในการปฏิบตัิในขอบเขตอ านาจหนา้ที่ซึ่งไดก้ าหนดไว้

ในสญัญาฉบบันี ้และ/หรือ พ.ร.บ. ทรสัต ์และประกาศ กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับที่

เก่ียวขอ้ง หากทรสัตีไดก้ระท าไปดว้ยความสจุริตแลว้ ใหถื้อเป็นที่สดุ อนึ่ง ในการ

ตีความว่าทรสัตีมีอ  านาจด าเนินการใดที่เก่ียวข้องกับกองทรสัตห์รือไม่นัน้ หาก

สญัญานี ้และ/หรือ พ.ร.บ. ทรสัต ์ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งอื่นใด

มิไดก้ าหนดไวอ้ย่างแจง้ชดั ใหต้ีความในลกัษณะที่เป็นการใหอ้ านาจแก่ทรสัตีใน

การด าเนินการใดที่เก่ียวขอ้งกบักองทรสัตเ์พื่อประโยชนส์งูสดุของกองทรสัตไ์ด  ้

(3) หา้มมิใหท้รสัตีกระท าการใดอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทรสัต ์ไม่ว่า

การกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชนข์องทรสัตีเอง หรอืประโยชนข์องผูอ้ื่น ยกเวน้

การท าธุรกรรมที่ทรสัตีสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่ามีเง่ือนไขและขอ้ตกลงการท า

รายการที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และได้เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการท า

ธุรกรรมดงักลา่วใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตห์รอืผูล้งทนุทราบก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ และ

ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ิไดค้ดัคา้น ทัง้นี ้การเปิดเผยขอ้มูลและการคดัคา้นดงักลา่วให้

เป็นไปตามขอ้ 13.3 แห่งสญัญานี ้และหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/

หรอื ส  านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(4) ทรสัตีไมต่อ้งรบัผิดหากวา่ทรสัตีไดก้ระท าการ หรอืงดเวน้กระท าการโดยสจุรติโดย

อาศยัความเห็น ค าแนะน า ค าชีแ้จง ขอ้มลูหรอืเอกสารที่ทรสัตีไดร้บัตามขอ้นีโ้ดย

ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัเยี่ยงผูม้ีวิชาชีพและความช านาญในการพิจารณาแลว้ ทัง้นี ้

ทรสัตีจะตรวจสอบการลงลายมือช่ือใด ๆ ในเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับกองทรสัตท์ี่

ไดร้บัหากมีเหตใุหส้งสยัถึงความถกูตอ้งแทจ้รงิของลายมือช่ือเช่นวา่นัน้ 

(5) ทรสัตีมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินหรือทรพัยส์ินคืนจากกองทรสัตข์องทรสัตี ตามเง่ือนไข

และหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในสญัญานี ้

(6) ในการจดัการกองทรสัต ์ทรสัตีจะไมม่อบหมายใหผู้อ้ื่นจดัการกองทรสัต ์เวน้แตเ่ขา้

ขอ้ยกเวน้ท่ีก าหนดในสญัญานี ้

การเปลีย่นแปลงทรสัต ี (1) ทรสัตีไดร้บัการแต่งตัง้โดยผลของสญัญานี ้เมื่อมีเหตุใหต้อ้งเปลี่ยนแปลงทรสัตี 

การแต่งตั้งทรสัตีรายใหม่ให้กระท าได้โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์

เทา่นัน้ 

(2) เง่ือนไขในการเปลีย่นแปลงทรสัตี 

(ก) ทรสัตีลาออกจากการท าหนา้ที่ 

(ข) ทรสัตีถกูศาลสั่งพิทกัษ์ทรพัย ์ศาลมีค าสั่งใหฟ้ื้นฟูกิจการ หรอืสิน้สภาพนิติ
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เอกสารแนบ 

บคุคล หรอืสิน้สภาพธนาคารพาณิชย ์(ถา้มี) 

(ค) ทรสัตีเลกิกิจการและเขา้สูก่ระบวนการช าระบญัชี 

(ง) ทรสัตีหยดุประกอบธุรกิจเป็นทรสัตีไมว่่าโดยสมคัรใจหรอืตามค าสั่งพกัการ

ประกอบธุรกิจเป็นทรสัตีเป็นการชั่วคราว หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจเป็นทรสัตี 

(จ) ทรสัตีถกูถอดถอนจากการท าหนา้ที่ตามที่ก าหนดในสญัญานี ้

(ฉ) ทรสัตีจงใจฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามหนา้ที่หรือขอ้ตกลงที่เป็นสาระส าคญัใด 

ๆ ตามที่ระบไุวใ้นสญัญานี ้หรือผิดค ารบัรองที่เป็นสาระส าคญัใด ๆ ตามที่

ใหไ้วใ้นสญัญานี ้และการดังกล่าวมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อการดูแล

จดัการกองทรสัตห์รือการจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินหลกั และทรัสตี

ไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขและปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามสญัญานีภ้ายใน 180 

(หนึ่งรอ้ยแปดสิบ) วนันับจากวนัที่ทราบหรือควรทราบถึงเหตุแห่งการผิด

สญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ท่ีคู่สญัญาไดต้กลงกัน อย่างไรก็ดี 

คู่สัญญาตกลงที่จะร่วมกันหารือโดยสุจริตและยุติธรรมเพื่อพิจารณา

เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นรายกรณีก่อนที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงทรสัตี 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ทรสัตีฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามหนา้ที่หรือขอ้ตกลง หรอืผิดค า

รบัรองที่เป็นสาระส าคญัใด ๆ ตามที่ใหไ้วใ้นสญัญานีอ้นัเนื่องมาจากเหตุ

สดุวิสยัหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของทรสัตี ซึ่งใน

กรณีดงักลา่ว ไมถื่อเป็นเหตขุองการเปลีย่นแปลงทรสัตีตามสญัญานี ้

(ช) ที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติตามที่ระบุไวใ้นสญัญานี ้ใหเ้ปลี่ยนแปลง 

ทรสัตี 

(ซ) ทรสัตีขาดคุณสมบตัิในการประกอบธุรกิจเป็นทรสัตีตามที่กฎหมายและ

ประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละหนา้ที่
ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(1) ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามที่ระบุไวใ้นสญัญานี ้และสญัญา

แต่งตัง้ผูจ้ัดการกองทรสัต ์หรือตามที่กฎหมาย และประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

โดยขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบหลกัที่เก่ียวขอ้งกบัการดแูลจดัการ

กองทรสัต ์ซึง่รวมถึงการลงทนุในทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(2) ผู้จัดการกองทรสัต์มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทรสัตีในเรื่องต่าง ๆ ตามที่

ก าหนดในสญัญานี ้ซึง่รวมถึง 

(ก) ดแูลจดัการกองทรสัตใ์นสว่นที่เป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการ

ลงทุน การกูย้ืมเงินและก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยส์ินของกองทรสัต ์การเขา้

ท าสัญญา และการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อกองทรัสต์ ทั้งนี ้ ภายใน
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เอกสารแนบ 

ขอบเขต หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขเท่าที่สัญญานี ้ และสัญญาแต่งตั้ง

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้ะบไุว ้

(ข) จดัท าและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต ์ซึง่รวมถึงขอ้มลูตามมาตรา 56 และ

มาตรา 57 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์และขอ้มลูอื่นตามที่ก าหนดในสญัญานี ้

และสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ค) จดัท าและจัดเก็บขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ 

การควบคุมภายใน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับกองทรสัต ์โดยเมื่อมี

เหตุผลอนัสมควรและไม่กระทบต่อการด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

หากทรสัตีจะตรวจสอบการจดัการในเรือ่งใด ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ให้

ความร่วมมือและน าส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งให้เข้าไป

ตรวจสอบในสถานที่ตัง้ของอสงัหารมิทรพัยต์ามที่ทรสัตีรอ้งขอ เพื่อใหท้รสั

ตีสามารถตรวจสอบใหม้ั่นใจไดว้่า ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ม่ไดป้ฏิบตัิฝ่าฝืน

กฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของสัญญานี ้หรือไม่รกัษาประโยชน์ของผู้ถือ

หนว่ยทรสัต ์

(ง) จัดท าและจัดส่งข้อมูลเอกสารต่าง ๆ พรอ้มทั้งรบัรองความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัโครงสรา้งรายไดข้องกองทรสัต ์

วิธีการใหเ้ช่าการจัดหาและการจดัเก็บรายได ้ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่สามารถ

เรยีกเก็บจากกองทรสัต ์สญัญาที่ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดท้ าในนามกองทรสัต์

กับบริษัทหรือบุคคลต่าง ๆ นอกจากนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละทรสัตีตอ้ง

ประสานงานและท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัลกัษณะของขอ้มลู เอกสารหลกัฐาน

ประกอบการท าธุรกรรม และรายงานตา่ง ๆ รวมทัง้ความถ่ีและระยะเวลาที่

ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งน าส่งขอ้มูลและเอกสารดังกล่าวใหแ้ก่ทรสัตี ทัง้นี ้

เพื่อประโยชนใ์นการก ากบัดแูลและตรวจสอบการด าเนินงานของกองทรสัต ์

(จ) ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะใหบ้คุคลอื่นรบัด าเนินการในงานที่

อยู่ในความรบัผิดชอบของตน ผู้จัดการกองทรสัต์มีหน้าที่คัดเลือกผู้รบั

ด าเนินการดว้ยความรอบคอบระมัดระวงั ตลอดจนก ากับ ควบคุม ดูแล 

และตรวจสอบการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูร้บัด าเนินการ ทัง้นี ้การมอบหมายให้

บคุคลอื่นด าเนินการแทนนัน้จะตอ้งไม่มีสาระที่ขดัหรือแยง้กบัประกาศ สช. 

29/2555 รวมถึงกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งอื่นอยา่งมีนยัส าคญั 

(ฉ) จัดให้มีการประกันภัยกับผู้รบัประกันภัยที่ทรสัตียอมรบัเพื่อประกันภัย

ความรบัผิดที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจหรอืการปฏิบตัิงานของตนใน

ฐานะเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการ 
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เอกสารแนบ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของตน ตลอดระยะเวลาที่ไดร้บัความเห็นชอบเป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์แต่ทัง้นี ้ไม่รวมถึงความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิด

จากการท่ีผูจ้ดัการกองทรสัต ์กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของผูจ้ดัการ

กองทรัสต์มีเจตนากระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกนั้น หรือประมาท

เลินเล่ออย่างรา้ยแรงจนเป็นผลละเมิดต่อบุคคลภายนอกนัน้ อนึ่ง วงเงิน

ประกันภัยให้เป็นไปตามที่ทรสัตีและผู้จัดการกองทรสัต์เห็นร่วมกันว่า

เพียงพอและเหมาะสม 

(ช) ในการท าธุรกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้จัดการ

กองทรัสต์ ต้องด าเนินการเพื่อให้มั่ นใจได้ว่าการจ าหน่าย จ่าย โอน 

อสงัหาริมทรพัย ์หรอืการเขา้ท าสญัญาที่เก่ียวเนื่องกบัอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อ

กองทรสัต์ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และ

เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตเ์ป็นไปอย่าง

เหมาะสม โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีการประเมินความพรอ้มของตนเองในการ

บริหารการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ ๆ ก่อนรบัเป็นผูจ้ัดการกองทรสัต ์

หรือก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวเพื่อกองทรสัต ์แลว้แต่

กรณี รวมถึงการวิเคราะหแ์ละศกึษาความเป็นไปได ้และการตรวจสอบและ

สอบทาน (การท า Due Diligence)อสงัหาริมทรพัย ์ตลอดจนการประเมิน

ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ ๆ 

พรอ้มทั้งจัดให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้วย ทั้งนี  ้ความเสี่ยง

ดงักล่าวใหห้มายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาหรือ

ก่อสรา้งอสงัหาริมทรพัย ์(ถา้มี) เช่น ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก่อสรา้ง

ลา่ชา้ และการไม่สามารถจัดหาประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรพัยไ์ด ้เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการใด ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งทรพัยส์ินหรือ

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิ่มเติม ในกรณีการเพิ่มทุนของ

กองทรสัตเ์พื่อลงทนุในอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มเติม ภายใน 60 (หกสิบ) วนันบั

แต่วันที่ก่อตั้งกองทรัสต์แล้วเสร็จส าหรับในกรณีที่ เป็นการเสนอขาย

หน่วยทรสัตค์รัง้แรกและยังไม่ไดจ้ัดตัง้กองทรสัต ์หรือนบัแต่วนัที่ปิดการ

เสนอขายหน่วยทรสัตใ์นกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการเพิ่ม

ทนุของภายหลงัการจดัตัง้กองทรสัตแ์ลว้ 

(ซ) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามที่ก าหนดในสญัญานี ้โดยอาจเป็น

ผูร้บัมอบฉนัทะ (Proxy) จากผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์พื่อใชส้ทิธิในการประชมุผูถื้อ

หน่วยทรสัต์ เฉพาะในวาระการประชุมที่ผู้จัดการกองทรสัต์ไม่มีความ
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ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทัง้นี ้ในวาระการประชมุที่ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ัน้ ทรสัตีอาจเป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อ

หนว่ยทรสัตแ์ทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ฌ) การปฏิบตัิหนา้ที่ของผูจ้ัดการกองทรสัต์ตามสญัญานี ้และสญัญาแต่งตัง้

ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ใช้ความรอบคอบและ

ระมัดระวังในการด าเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ระหว่างกองทรสัตก์ับผูจ้ัดการกองทรสัต ์โดยผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งไม่มี

ผลประโยชนอ์ื่นที่อาจขดัแยง้กับผลประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกองทรสัต ์และ

หากมีกรณีที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ้งสามารถแสดง

ไดว้า่มีมาตรการหรอืกลไกที่สามารถรองรบัใหก้ารจดัการกองทรสัตด์  าเนิน

ไปในลกัษณะที่เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรสัต ์และเป็นไปตาม

ประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 14/2555 

การเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์

การเปลีย่นแปลงหรอืถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัตส์ามารถท าไดเ้ฉพาะในกรณีใดกรณีหนึง่
ดงัตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้ 
(1) ผูจ้ดัการกองทรสัตล์าออกตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีก าหนดในสญัญานี ้

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัตถ์กูถอดถอนจากการท าหนา้ที่โดยทรสัตี เนื่องจากปรากฏเหตใุด

เหตหุนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อปรากฏวา่ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ิไดจ้ดัการกองทรสัตต์ามหนา้ที่ใหถ้กูตอ้ง 

และครบถว้นตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญานี ้สญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งอื่นใด และการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่

นัน้ทรสัตีเห็นวา่เป็นการก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างรา้ยแรงตอ่กองทรสัต ์

และ/หรือ ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ได้

ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต  ์

(ข) ผูจ้ัดการกองทรสัต์ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาแต่งตั้งผูจ้ัดการ

กองทรสัต ์และการผิดสญัญานัน้ทรสัตีเห็นวา่เป็นการก่อหรอือาจก่อใหเ้กิด

ความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงตอ่กองทรสัต ์และ/หรอื ผูถื้อหนว่ยทรสัตแ์ละไม่

สามารถเยียวยาความเสยีหายนัน้ไดภ้ายในระยะเวลาที่ทรสัตีก าหนดตาม

สมควร ทรสัตีอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดโ้ดยบอก

กลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้จ้ดัการกองทรสัตท์ราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 

30 (สามสบิ) วนั 

(ค) ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อทรสัตีว่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีลกัษณะไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑใ์นหมวด 1 หรือฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 
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ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตัิตามค าสั่งของส านกังาน ก.ล.ต. 

หรือปฏิบตัิตามค าสั่งแต่ไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาที่ส  านกังาน 

ก.ล.ต. ก าหนด 

(ง) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรสัต์ของ

ส านกังาน ก.ล.ต. สิน้สดุลง และผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ไดร้บัการต่ออายกุาร

ใหค้วามเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศ สช. 29/2555 

(จ) ปรากฏวา่มีการเปลีย่นแปลงของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง อนัท าใหท้รสัตีเห็นว่า

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ของตนในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั

ของสญัญาฉบบันี ้และสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ฉ) ส านกังาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์

หรือสั่งพักการปฏิบัติหนา้ที่ของผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ป็นเวลาเกินกว่า 90 

(เกา้สบิ) วนั ตามประกาศ สช. 29/2555 

(ช) ผูจ้ดัการกองทรสัตส์ิน้สภาพนิติบคุคล หรอือยูใ่นขัน้ตอนการเลกิบรษัิท หรือ

ช าระบัญชี หรือถูกพิทักษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็นค าสั่งพิทกัษ์ทรพัย์เด็ดขาด

หรอืไม่ก็ตาม หรือถกูศาลสั่งใหล้ม้ละลาย หรือมีการรอ้งขอใหฟ้ื้นฟูกิจการ

ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ซ) กรณีการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ัดการกองทรสัตส์ิน้อายุ และผูจ้ัดการ

กองทรสัตไ์มย่ื่นค าขอตอ่อายกุารใหค้วามเห็นชอบตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

(ฌ) ผูจ้ดัการกองทรสัตฝ่์าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ หรอืมีลกัษณะไม่เป็นไปตาม

กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งตามที่ระบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ัดการ

กองทรสัต ์และไม่ปฏิบตัิตามค าสั่งของส านกังาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตัิตาม

ค าสั่งแต่ไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

และทรสัตีไดท้  าหนงัสือแจ้งการบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์

แก่ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ลว้ 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ย (1) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่จะเรียกเก็บจากทรพัยส์ินของกองทรสัตไ์ดต้อ้งเป็น

คา่ใชจ้่ายที่จ าเป็นและสมควรซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัตโ์ดยตรง 

ทัง้นี ้ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินการใด ๆ เพื่อการก่อตัง้ท

รสัตแ์ละการบริหารจัดการกองทรสัต ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่ก าหนดไวใ้น

ตารางดา้นลา่งนีซ้ึง่จะเรยีกเก็บจากกองทรสัตไ์ดไ้มเ่กินอตัราที่ก าหนดไวใ้นสญัญา

นี ้และในการก าหนดคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของแตล่ะรายการใหเ้ป็นไปตามที่

คู่สญัญาที่เก่ียวขอ้งตกลงกันในแต่ละคราวแยกต่างหากออกจากสญัญานี ้ โดย

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
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หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั 

(2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากผูส้ ั่งซือ้หรอืผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ไดแ้ก่ 

(ก) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใหเ้ป็นไปตามอตัราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนด 

(ถา้มี) 

(ข) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรสัต์ให้เป็นไปตามอัตราที่นายทะเบียน

หนว่ยทรสัตก์ าหนด 

(ค) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรสัต ์หรือใบทรสัต ์ให้

เป็นไปตามอตัราที่นายทะเบียนหนว่ยทรสัตก์ าหนด 

(ง) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจ าน าหน่วยทรัสต์กับนายทะเบียน

หนว่ยทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามอตัราที่ทรสัตี และ/หรอื นายทะเบียนหน่วยทรสัต์

ก าหนด 

(จ) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์หรือนาย

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นกรณีพิ เศษ

นอกเหนือจากกรณีปกติ ใหเ้ป็นไปตามที่จ่ายจรงิ 

การแกไ้ขเพิม่เติมสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์

(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญานีต้อ้งไมข่ดัหรอืแยง้กบัเจตนารมณใ์นการก่อตัง้กองทรสัต ์

และกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

(2) การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญานีใ้นเรื่องที่กระทบสทิธิของผูถื้อหน่วยทรสัตต์อ้งไดร้บัมติ

ของผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามที่ก าหนดในสญัญานี ้เวน้แต่เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมตาม

ค าสั่งของส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แหง่ พ.ร.บ. ทรสัต ์

(3) การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญานีใ้นประเด็นที่ไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือ 

เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง คู่สัญญาสามารถท าความตกลง

เห็นชอบรว่มกนัไดโ้ดยไมต่อ้งขอมติของที่ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

(4) ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี

อ  านาจตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง 

หนงัสือเวียน ค าผ่อนผนั ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอันท าให้ต้องมีการแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญานี ้คู่สัญญาจะต้องเข้าท าความตกลงเพื่อแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสญัญานี ้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ขอ้บงัคบั ค าสั่งที่เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขหรือเพิ่มเติมดงักล่าวโดยไม่ตอ้งขอมติที่

ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

(5) หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานีใ้นกรณีอื่นใดอันจะเป็นคุณต่อ

กองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตม์ากกว่าขอ้ตกลงและเง่ือนไขเดิม และไม่กระทบ
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สิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวมในทางที่ท  าให้ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์สียประโยชน ์

ใหท้รสัตีมีอ  านาจในการแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิ่มเติมสญัญานีไ้ดต้ามที่เห็นสมควร

โดยปรึกษาหารือร่วมกับผูจ้ัดการกองทรสัต ์โดยไม่จ าต้องขอมติที่ประชุมผูถื้อ

หนว่ยทรสัต ์

(6) กรณีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัต ์หากเป็นไปตาม

นโยบายการลงทนุ ประเภททรพัยส์นิ หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินหลัก รวมถึงการด าเนินการในการท าธุรกรรมระหว่าง

กองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์(ถา้

มี) ตามที่ก าหนดในสัญญานี ้ให้คู่สัญญามีอ านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเติมสญัญานีไ้ดต้ามที่เห็นสมควร โดยการแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิ่มเติมสญัญา

ดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง และไม่กระทบสิทธิ

ของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นทางที่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์สียประโยชน ์โดยไม่จ าตอ้งขอมติที่

ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

การเลกิกองทรสัต ์ เมื่อปรากฏเหตกุารณด์งัตอ่ไปนี ้ทรสัตีจะเลกิกองทรสัต ์
(1) เมื่อจ านวนผูถื้อหนว่ยทรสัตล์ดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 (สามสบิหา้) ราย  

(2) เมื่อมีการจ าหน่ายทรพัยส์ินหลกั และผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ม่สามารถด าเนินการ

เพื่ อให้กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 

500,000,000 (ห้ารอ้ยลา้น) บาท หรือไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของ

มูลค่าทรพัยส์ินรวมของกองทรสัต ์ภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วนัที่จ  าหน่ายไปซึ่ง

ทรพัยส์นิหลกัดงักลา่ว  

(3) กรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรสัต์ แต่ทรสัตีไม่สามารถหาผู้ที่มี

คณุสมบตัิเหมาะสมในการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ไดภ้ายในระยะเวลาที่

ส  านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด นับแต่วันที่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการ

กองทรสัตร์ายเดิมสิน้สดุ และทรสัตีไดใ้ชค้วามพยายามตามสมควรในการขอมติที่

ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยังไม่

สามารถแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ได ้ในกรณีดงักลา่วนี ้ใหท้รสัตีขอมติที่

ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตใ์นการเลกิกองทรสัต ์

(4) เมื่อมีเหตตุอ้งเปลี่ยนแปลงทรสัตีแต่มิอาจแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ เพราะมีเหตอุนัมิ

อาจหลกีเลีย่งได ้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีไดร้อ้งขอตอ่ศาลใหม้ีการแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่

แลว้ แตม่ิอาจแตง่ตัง้ได ้และศาลไดม้ีค  าสั่งใหเ้ลกิกองทรสัต  ์

(5) เมื่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติใหเ้ลิกกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดใน

สญัญานี ้
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(6) ในกรณีที่มีการควบรวมกองทรสัตก์ับกองทรสัตอ์ื่น และกฎหมายและประกาศที่

เก่ียวขอ้งก าหนดใหม้ีการเลกิกองทรสัต ์

(7) เหตอุื่นตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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