แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่ วยทรั สต์
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (BBL Asset Management Company Limited)
เสนอขาย

แบบ 69-REIT

หน่ วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง ออฟฟิ ศ
Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust (B-WORK)
กองทรัสต์ไม่กาหนดอายุ และไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ระดมทุนโดยการ 1) เสนอขายหน่วยทรัสต์ มูลค่าทังสิ
้ ้น
ไม่เกิน 3,688,000,000 บาท
2) กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื ้อทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก มูลค่าทังสิ
้ ้น
ไม่เกิน 920,000,000 บาท
รวมมูลค่าระดมทุนทังสิ
้ ้น
ไม่เกิน 4,608,000,000 บาท
โดยมีหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายจานวนทังสิ
้ ้น ไม่เกิน 368,800,000 หน่วย
ราคาเสนอขายหน่วยละ 10.00 บาทและมูลค่าทีต่ ราไว้ ของหน่วยทรัสต์หน่วยละ 10.00 บาท
วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครัง้ นี ้ กองทรัสต์จะนาเงินส่วนใหญ่ที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็ น
สิทธิการเช่าในทีด่ ินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ของบริษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด
ผู้เสนอขายหน่ วยทรั สต์ (ผู้จัดการกองทรั สต์ )
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจาหน่ าย

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
ช่ วงเวลาการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ตังแต่
้ วนั ที่ 29 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 15.30 น. โดยแบ่งเป็ น
สาหรับผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัดจาหน่าย วันที่ 29 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 15.30 น.
สาหรับผู้จาหน่ายทรัพย์สนิ และนักลงทุนสถาบัน วันที่ 29 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
และ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 15.30 น.
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหน่วยทรัสต์กอ่ นครบกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อที่กาหนดได้
ในกรณีที่มียอดการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เท่ากับหรือมากกว่าจานวนหน่วยทรัสต์ที่กาหนด
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทรัสต์ รวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
้
น และความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บังคับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้ วนนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่า คณะกร รมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ ลงทุนในหน่วยทรัสต์ ที่
เสนอขาย หรือมิได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรื อรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนนี ้แต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัส ต์และหนังสือชี ้ชวนนี ้
เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนมีข้ อความหรื อรายการเป็ นเท็จ หรื อขาด
ข้ อความที่ควรแจ้ งในสาระสาคัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ ซื ้อหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นนั ้ มีผลใช้ บงั คับ มี
สิทธิเรียกร้ องค่าเสียหายจากบริษัทผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้ ภายใน 1 ปี นับ
แต่วนั ที่ได้ ร้ ูหรือควรได้ ร้ ูวา่ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จหรือขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปี
นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน

หนังสือชีช้ วน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (BBL Asset Management Company Limited)
เสนอขาย

หน่ วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง ออฟฟิ ศ
Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust (B-WORK)
กองทรัสต์ไม่กาหนดอายุ และไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ระดมทุนโดยการ 1) เสนอขายหน่วยทรัสต์ มูลค่าทังสิ
้ ้น
ไม่เกิน 3,688,000,000 บาท
2) กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื ้อทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก มูลค่าทังสิ
้ ้น
ไม่เกิน 920,000,000 บาท
รวมมูลค่าระดมทุนทังสิ
้ ้น
ไม่เกิน 4,608,000,000 บาท
โดยมีหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายจานวนทังสิ
้ ้น ไม่เกิน 368,800,000 หน่วย
ราคาเสนอขายหน่วยละ 10.00 บาทและมูลค่าทีต่ ราไว้ ของหน่วยทรัสต์หน่วยละ 10.00 บาท
วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครัง้ นี ้ กองทรัสต์จะนาเงินส่วนใหญ่ที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็ น
สิทธิการเช่าในทีด่ ินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ของบริษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด
ผู้เสนอขายหน่ วยทรั สต์ (ผู้จัดการกองทรั สต์ )
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจาหน่ าย
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
ช่ วงเวลาการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ตังแต่
้ วนั ที่ 29 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 15.30 น. โดยแบ่งเป็ น
สาหรับผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัดจาหน่าย วันที่ 29 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 15.30 น.
สาหรับผู้จาหน่ายทรัพย์สนิ และนักลงทุนสถาบัน วันที่ 29 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
และ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 15.30 น.
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหน่วยทรัสต์กอ่ นครบกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อที่กาหนดได้
ในกรณีที่มียอดการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เท่ากับหรือมากกว่าจานวนหน่วยทรัสต์ที่กาหนด
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทรัสต์ รวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
้
น และความ เสี่ยงที่
เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บังคับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้ วนนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่า คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่
เสนอขาย หรือมิได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรื อรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนนี ้แต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัส ต์และหนังสือชี ้ชวนนี ้
เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนมีข้อความหรื อรายการเป็ นเท็จ หรื อขาด
ข้ อความที่ควรแจ้ งในสาระสาคัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ ซื ้อหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นนั ้ มีผลใช้ บงั คับ มี
สิทธิเรียกร้ องค่าเสียหายจากบริษัทผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้ ภายใน 1 ปี นับ
แต่วนั ที่ได้ ร้ ูหรือควรได้ ร้ ูวา่ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรั สต์และหนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จหรือขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปี
นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ
ทังนี
้ ้ การเสนอขายหน่วยทรัสต์จะกระทาได้ ก็ตอ่ เมื่อแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนที่ได้ ยื่ นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์มีผลบังคับใช้ แล้ ว และได้ จดั ส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนให้ แก่ผ้ ลู งทุนแล้ ว
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนได้ ที่ศนู ย์สารนิเทศ สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทาการของสานักงานระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
12.00 น. และ 13.00 น. ถึง 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

สารบัญ
ส่ วนที่ 1

สรุ ปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)

ส่ วนที่ 1 หน้ า 1

1. ข้ อมูลที่สาคัญของกองทรัสต์
2. ความเสีย่ งที่สาคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์
ส่ วนที่ 2

ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ส่ วนที่ 2-0 หน้ า 1

1. ปั จจัยความเสีย่ ง

ส่วนที่ 2-1 หน้ า 1

2. ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 1

3. ข้ อพิพาทหรื อข้ อจากัดในการใช้ ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์

ส่วนที่ 2-3 หน้ า 1

4. การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์

ส่วนที่ 2-4 หน้ า 1

5. รายการระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ และกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ส่วนที่ 2-5 หน้ า 1

ส่ วนที่ 3

6. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจ

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 1

7. โครงสร้ างและการดาเนินงานของกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-7 หน้ า 1

8. ผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-8 หน้ า 1

9. ทรัสตี

ส่วนที่ 2-9 หน้ า 1

10. อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-10 หน้ า 1

11. นโยบายการกู้ยมื เงิน

ส่วนที่ 2-11 หน้ า 1

12. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์และข้ อจากัด

ส่วนที่ 2-12 หน้ า 1

13. ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-13 หน้ า 1

14. นโยบายการลงทุนในอนาคต

ส่วนที่ 2-14 หน้ า 1

15. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง

ส่วนที่ 2-15 หน้ า 1

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

ส่ วนที่ 3 หน้ า 1

1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
2. การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
3. ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
4. วิธีสง่ มอบหลักทรัพย์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ส่ วนที่ 4

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่ วนที่ 4 หน้ า 1

1. การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลโดยผู้จดั การกองทรัสต์
2. การรับรองการปฏิบตั ิหน้ าที่ของทีป่ รึกษาทางการเงิน
เอกสารแนบ

1. สัญญาก่อตังทรั
้ สต์
2. สรุปรายงานการประเมิน
3. งบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน
4. การวิเคราะห์ความเปลีย่ นแปลงของประมาณการแบ่งปั นส่วนทุนและลดทุน

คำจำกัดควำม

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

คำจำกัดควำม
กฎหมำยหลักทรัพย์

หมำยถึง พ ร ะ ร ำ ช บ ัญ ญ ัต ิห ล กั ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล ำ ด ห ล กั ท รั พ ย ์ พ . ศ . 2535
พระรำชบัญญัติทรั สต์ เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2560 (รวมทัง้ ที่มีกำร
แก้ ไขเพิ่มเติม ) รวมถึง ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศสำนัก งำน
ก.ล.ต. และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน ก ฎระเบีย บคำสัง่
หนังสือเวียน หนังสือซักซ้ อมควำมเข้ ำใจ หนังสือ ผ่อ นผัน หนัง สือ อนุญ ำต
กฎ ระเบีย บ ข้ อ บัง คับ และ/หรื อ เอกสำรอื ่น ใดที ่ม ีผ ลใช้ บ ัง คับ ตำม
กฎหมำยที่อ อกโดยอำศัย อ ำนำจตำมพระรำชบั ญ ญัติห ลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลำดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และ/หรื อ กฎหมำยอื่น ใดที่เ กี่ ย วข้ อ ง ทัง้ ที่มี
อยู่ในปั จจุบัน (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)

กลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
หรื อ CPG

หมำยถึง บริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จำกัด และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ซึ่ง ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) หรื อ TRUE และ
บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จำกัด

กลุม่ ทรู หรื อ TRUE

หมำยถึง บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) บริ ษัทย่อย และ บริ ษัทร่วม
แต่ไม่รวมถึง บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จำกัด

กลุม่ บุคคลเดียวกัน

หมำยถึง บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรื อหลำยลักษณะตำม
ประกำศ ทจ. 49/2555 ดังต่อไปนี ้
(1)

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

(2)

นิติบคุ คลและผู้ถือหุ้นหรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนของนิติบคุ คลนันซึ
้ ่งถือหุ้นหรื อ
เป็ นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดังกล่ำวไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อมเกินกว่ำ
ร้ อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อควำมเป็ น
หุ้นส่วนทังหมด
้

(3)

กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตำม (1) หรื อ (2) แต่ทงนี
ั ้ ้ มิให้ รวมถึง
กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ

กองทรัสต์

หมำยถึง ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

กำรให้ เช่ำ / ให้ เช่ำ

หมำยถึง กำรให้ เช่ำหรื อกำรให้ เช่ำช่วงอสังหำริ มทรัพย์ หรื อกำรให้ ใช้ พื ้นที่ในทำนอง
เดียวกับกำรให้ เช่ำ และกำรให้ บริ กำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรให้ เช่ำ กำรให้ เช่ำช่วง
หรื อกำรให้ ใช้ พื ้นที่ดงั กล่ำว

-ก-

คำจำกัดควำม

กำรให้ เช่ำเฟอร์ นิเจอร์ / ให้
เช่ำเฟอร์ นิเจอร์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

หมำยถึง กำรให้ เ ช่ ำ ทรั พ ย์ สิน อุป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ สำนัก งำน อุป กรณ์ ต กแต่ง ภำยใน
สำนักงำน อุปกรณ์ตกแต่งติดตังภำยในห้
้
องประชุม เฟอร์ นิเจอร์ แบบติดตัง้
และเคลือ่ นที่อปุ กรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ งำนศิลปกรรมต่ำงๆ เป็ นต้ น เพื่อติดตัง้
หรื อใช้ งำนในบริ เวณพื ้นที่เช่ำของผู้เช่ำรำยย่อย

กำรให้ บริ กำรพิเศษ /
ให้ บริ กำรพิเศษ

หมำยถึง กำรให้ บริ กำรที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับกำรให้ เช่ำ โดยเป็ นกำรให้ บริ กำรที่ ทรู พรอพ
เพอร์ ตีส์ให้ บริ กำรแก่บริ ษัทในกลุม่ ทรู และกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เช่น กำร
ให้ บริ กำรห้ องสมุด เป็ นต้ น

กำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์

หมำยถึง กำรดูแลรักษำให้ อสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์อยูใ่ นสภำพที่ดีและพร้ อมที่จะ
จัด หำผลประโยชน์ ไ ด้ ต ลอดเวลำ ตลอดจนกำรจัด หำผลประโยชน์ จ ำก
อสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำว ตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมำยอื่นใด
ที่เกี่ยวข้ องกำหนด

กำรประเมินมูลค่ำ

หมำยถึง กำรค ำนวณมูลค่ำอสังหำริ มทรั พย์ หรื อ สิทธิ กำรเช่ ำอสังหำริ มทรั พย์ ของ
กองทรัสต์เพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อประชำชนทัว่ ไป
โดยเป็ นกำรประเมินอย่ำงเต็ มรู ปแบบ ซึ่งต้ องมีกำรตรวจสอบเอกสำรสิทธิ
ข้ อ จ ำกัด สิ ทธิ ค รอบครองในทรั พย์ สิ น เงื่ อนไขและข้ อ จ ำกัด ทำงกฎหมำย
ข้ อจำกัดอื่นของกำรใช้ ประโยชน์ รำยละเอียดกำรใช้ ประโยชน์ในปั จจุบนั และ
รำยละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทังกำรส
้
ำรวจทรัพย์สนิ ตำมสภำพที่เป็ นอยู่

กำรลงทุนครัง้ แรก

หมำยถึง กำรเข้ ำ ลงทุน ของกองทรั สต์ ใ นทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน ครั ง้ แรกตำมที่ ร ะบุใ น
เอกสำรฉบับนี ้

กำรสอบทำนประเมินค่ำ

หมำยถึง กำรเสนอควำมเห็ น เกี่ ย วกั บ มู ล ค่ ำ อสั ง หำริ มทรั พ ย์ ห รื อสิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ
อสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยมิได้ มีกำรสำรวจทรัพย์สนิ

กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว

หมำยถึง กำไรสุทธิที่อ้ำงอิงสถำนะเงินสดของกองทรัสต์

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อ

หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พย์ และตลำดหลั ก ทรั พย์ ส ำนั ก งำน

สำนักงำน ก.ล.ต.

คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ ตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทังนี ้ให้ รวมถึงคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน

-ข-

คำจำกัดควำม

ค่ำเช่ำ

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

หมำยถึง ค่ ำ ตอบแทนที่ ไ ด้ จำกกำรให้ เช่ ำ รวมถึ ง ค่ ำ บริ ก ำรส่ ว นกลำง และ/หรื อ
ค่ำ ตอบแทนที่ เ ป็ นค่ ำ บริ ก ำรสำธำรณูป โภค และ/หรื อ ค่ ำ ตอบแทนหรื อ
ประโยชน์อื่นในจำกกำรให้ บริ กำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรเช่ำหรื อทรัพย์สินที่
ให้ เ ช่ ำ ตำมสัญ ญำเช่ ำ พืน้ ที่ และ/หรื อ สัญ ญำบริ ก ำรพื น้ ที่ ที่ จ ะจัด ท ำขึน้
ระหว่ ำ งกองทรั ส ต์ แ ละผู้ เช่ ำ รำยย่ อ ยภำยหลั ง กองทรั ส ต์ ล งทุ น ใน
อสังหำริ มทรัพย์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในกรณีก่อนกำรเข้ ำลงทุนของกองทรัสต์ให้ รวมถึง ค่ำตอบแทนที่ได้ จำก
กำรให้ บริ กำรพิเศษ และ/หรื อ ให้ เช่ำเฟอร์ นิเจอร์ ตำมสัญญำเช่ำพื ้นที่ สัญญำ
บริ กำร และ/หรื อ สัญญำเช่ำเฟอร์ นิเจอร์ ที่เป็ นสัญญำระหว่ำง ทรู พรอพเพอร์
ตีส์และผู้เช่ำรำยย่อย

ค่ำเช่ำพื ้นที่

หมำยถึง ค่ำตอบแทนที่ได้ จำกกำรให้ เช่ำ หรื อ กำรให้ ใช้ พื ้นที่ตำมที่ระบุในสัญญำเช่ำ
พื ้นที่

ค่ำเช่ำเฟอร์ นิเจอร์

หมำยถึง ค่ำตอบแทนที่ได้ จำกกำรให้ เช่ำเฟอร์ นิเจอร์ หรื อกำรให้ เช่ำทรัพย์สนิ อื่น

ค่ำบริ กำรพิเศษ

หมำยถึง ค่ำตอบแทนที่ได้ จำกกำรให้ บริ กำรที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับกำรให้ เช่ำ และ/หรื อกำร
ให้ ใช้ พื ้นที่ ตำมที่ระบุในสัญญำบริ กำรพิเศษ เช่น บริ กำรสถำนออกกำลังกำย
บริ กำรห้ องสมุด บริ กำรรับส่งเอกสำร บริ กำรศูนย์ อำหำร บริ กำรซ่อมแซมและ
บำรุ งรักษำอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในพื ้นที่รับบริ กำร เป็ นต้ น ซึ่งบริ ษัท ทรู พรอพ
เพอร์ ตีส์ จำกัดจะจัดทำสัญญำขึ ้นใหม่กบั ผู้เช่ำรำยย่อยในกลุม่ ทรู กลุม่ เครื อ
เจริ ญโภคภัณฑ์ และ/หรื อ ผู้เช่ำรำยย่อยรำยอื่นที่มีควำมประสงค์จะใช้ บริ กำร
พิเศษ เพื่อแยกขอบเขตกำรให้ บริ กำรตำมผู้ให้ บริ กำรจำกสัญญำบริ กำรเดิม

ค่ำบริ กำรพื ้นที่

หมำยถึง ค่ำตอบแทนที่ได้ จำกกำรให้ บริ กำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรให้ เช่ำ และ/หรื อกำรให้
ใช้ พื ้นที่ ตำมที่ระบุในสัญญำบริ กำรพื ้นที่ ซึ่งกองทรัสต์จะจัดทำขึ ้นใหม่กับผู้
เช่ำรำยย่อยเพื่อแยกขอบเขตกำรให้ บริ กำรตำมผู้ให้ บริ กำรจำกสัญญำบริ กำร
เดิม

โครงกำร

หมำยถึง โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และ โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2

-ค-
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โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 หรื อ
อำคำรทรู ทำวเวอร์ 1

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

หมำยถึง อำคำรสำนักงำน สูง 36 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ พื ้นที่เช่ำทังหมดประมำณ
้
37,314 ตร.ม. ซึ่งตังอยู
้ ่เลขที่ 18 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วย
ขวำง กรุงเทพมหำนคร และที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงของอำคำรจ
ั้
ำนวน 2 โฉนด เนื ้อที่
รวมประมำณ 3 ไร่ 3 งำน 78.7 ตร.ว. รวมถึงส่วนควบในอำคำรและที่ดิน
สังหำริ มทรัพย์และงำนระบบของโครงกำร แต่ไม่รวมถึงอำคำรใยแก้ ว ซึง่ ตังอยู
้ ่
บริ เวณด้ ำนหลังของโครงกำร โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเป็ นที่ตงของอำคำรใย
ั้
แก้ วเป็ นกรรมสิทธิ์ ของบุคคลอื่น ซึ่งทรู พรอพเพอร์ ตีส์เป็ นผู้ครอบครองสิทธิ
กำรเช่ำระยะยำวในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอำคำร

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 หรื อ
อำคำรทรู ทำวเวอร์ 2

หมำยถึง 1) อำคำรสำนักงำน สูง 14 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ (อำคำร 1)
2) อำคำรสำนักงำนสูง 7 ชัน้ (อำคำร 2)
3) อำคำรจอดรถ 7 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ (อำคำร 3)
4) อำคำรสำนักงำน 5 ชัน้ (อำคำร 4)
พื ้นที่เช่ำทังหมดรวม
้
4 อำคำรประมำณ 25,072 ตร.ม.ซึ่งตังอยู
้ ่เลขที่ 1252
ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหำนคร และที่ดินซึ่ง
เป็ นที่ตงของอำคำรจ
ั้
ำนวน 2 โฉนด เนื ้อที่รวมประมำณ 8 ไร่ 1 งำน 13.0
ตร .ว .รวมถึงส่วนควบในอำคำรและที่ดิน สังหำริ มทรัพย์และงำนระบบของ
โครงกำร แต่ไม่รวมถึงพื ้นที่ลำนจอดรถเพิ่มเติมบริ เวณด้ ำนข้ ำงของโครงกำร
และปั จจุบนั เป็ นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น

งำนระบบ

หมำยถึง ระบบต่ำงๆ ภำยในอำคำรและภำยในโครงกำรที่ใช้ ในกำรดำเนินกิจกำรของ
อำคำรและโครงกำร เช่ น ระบบวิ ศ วกรรมไฟฟ้ ำ ระบบสุข ำภิ บ ำล ระบบ
ดับเพลิง ระบบลิฟต์ และระบบสำธำรณูปโภค เป็ นต้ น

ตลำดหลักทรัพย์

หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก

หมำยถึง ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะลงทุนซึง่ ประกอบไปด้ วย
1) สิทธิกำรเช่ำในที่ดินและอำคำรของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 อำยุ 30 ปี นับ
จำกวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ
2) สิทธิกำรเช่ำในที่ดินและอำคำรของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 อำยุ 30 ปี นับ
จำกวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ
รวมถึงกรรมสิทธิ์ ในสังหำริ มทรัพย์และงำนระบบ (ตำมที่ได้ นิยำมไว้ ) ของ
โครงกำร

ทรัพย์สนิ หลัก

หมำยถึง ทรั พ ย์ สิน หลัก ที่ ก องทรั สต์ สำมำรถลงทุน ได้ ตำมหลัก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดใน
ประกำศ ทจ. 49/2555
-ง-
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ทรัพย์สนิ อื่น

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

หมำยถึง ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ ก องทรั ส ต์ ส ำมำรถลงทุ น ได้ ตำมหลัก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดใน
ประกำศทจ. 49/2555

ทรัสตี

หมำยถึง บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหำชน)

ทุนชำระแล้ ว

หมำยถึง มูลค่ำรวมของหน่วยทรัสต์ที่ชำระเต็มจำนวนแล้ ว

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

หมำยถึง ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงินที่อยู่ในบัญชี
รำยชื่อที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบ

นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์

หมำยถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทรู พรอพเพอร์ ตีส์

หมำยถึง บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 99.99 โดยบริ ษัท ธนเทเล
คอม จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยในกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูล

หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ (แบบ
69-REIT)

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูล

หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี ของกองทรัสต์ (แบบ 56-REIT)

ประจำปี ของกองทรัสต์
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

หมำยถึง บุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน ว่ำ ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

บริ ษัทประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ

หมำยถึง บริ ษั ทประเมิ นมูลค่ำทรั พ ย์ สินของกองทรั สต์ ซึ่ง เป็ นบริ ษั ทประเมิ นมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ ที่อยูใ่ นบัญชีรำยชื่อที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ตำม
ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ สช 24/2555 ว่ำด้ วยกำรให้ ควำม
เห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมใน
ตลำดทุน

ใบทรัสต์

หมำยถึง เอกสำรแสดงสิทธิ ในหน่วยทรัสต์ที่นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกให้ แก่ผ้ ถู ื อ
หน่วยทรัสต์

ประกำศ กร. 14/2555

หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กร. 14/2555
เ รื่ อ ง ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร เ ป็ น ผู้ ก่ อ ตั ้ง ท รั ส ต์ แ ล ะ ก ำ ร เ ป็ น
ทรั สตีของทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรั พย์ ลงวันที่ 20 พฤศจิ กำยน
2555 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)

ประกำศ ทจ. 49/2555

หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง กำรออกและ
เสนอขำยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21
พฤศจิกำยน 2555 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)

-จ-
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ประกำศ สช. 29/2555

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

หมำยถึง ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่
สช. 29/2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรให้ ควำมเห็นชอบ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน ลงวันที่ 21 พฤศจิกำยน
2555 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)

ประกำศ สร. 26/2555

หมำยถึง ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ ที่
สร. 26/2555 เรื่ อง ข้ อกำหนดเกี่ยวกับรำยกำรและข้ อควำมในสัญญำก่อตัง้
ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกำยน
2555 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์ หรื อ
ผู้ก่อตังทรั
้ สต์

หมำยถึง บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัดในฐำนะบุคคลที่ทำหน้ ำที่
เป็ นผู้ก่อตังทรั
้ สต์และผู้จดั กำรกองทรัสต์ตำมสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ หรื อบุคคล
อื่นซึง่ ได้ รับแต่งตังให้
้ ทำหน้ ำที่เป็ นผู้จดั กำรกองทรัสต์ตำมสัญญำก่อตังทรั
้ สต์

ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำย

หมำยถึง ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ในฐำนะบริ ษัทที่ได้ รับใบอนุญำตประกอบ
ธุรกิ จหลักทรั พย์ ประเภทกำรจัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ที่สำมำรถจัดจำหน่ำย
หน่วยทรัสต์ได้

ผู้จำหน่ำยทรัพย์สนิ

หมำยถึง ผู้ที่จะจำหน่ำย โอน ให้ เช่ำ หรื อให้ สิทธิในอสังหำริ มทรัพย์แก่กองทรัสต์ ซึ่งใน
กำรลงทุนครัง้ แรก ได้ แก่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ สำหรับโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1
และโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2

ผู้เช่ำรำยย่อย

หมำยถึง ผู้เช่ำพื ้นที่ในโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2

ผู้ถือหน่วยทรัสต์

หมำยถึง ผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

หมำยถึง ผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลใดเกินกว่ำร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทังหมดของนิ
้
ติบคุ คลนัน้ โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องตำมมำตรำ 258
ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ด้วย ทังนี
้ ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำรกำหนดบทนิยำมในประกำศที่เกี่ยวกับกำร
ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์

ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์

หมำยถึง ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ซึ่ง ภำยหลังกำรก่ อตัง้ กองทรั สต์ ผู้จัดกำรกองทรั สต์ จ ะ
มอบหมำยให้ ทำหน้ ำที่ในกำรบริ หำรหรื อจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ หลัก
ของกองทรัสต์ ตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ สำหรับกำรลงทุนครัง้ แรก

ผู้รับประโยชน์

หมำยถึง ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในฐำนะผู้รับประโยชน์ภำยใต้ สญ
ั ญำก่อตังทรั
้ สต์

ผู้ลงทุนต่ำงด้ ำว

หมำยถึง ผู้ลงทุนที่เป็ นคนต่ำงด้ ำวและนิติบคุ คลที่มีสทิ ธิในที่ดินเสมือนคนต่ำงด้ ำวตำม
ประมวลกฎหมำยที่ดิน หรื อกฎหมำยว่ำด้ วยอำคำรชุด แล้ วแต่กรณี
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ผู้สอบบัญชี

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

หมำยถึง ผู้สอบบัญชี ของกองทรั สต์ โดยเป็ นผู้สอบบัญชี ที่อยู่ในบัญชี รำยชื่ อที่ได้ รับ
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. ว่ำด้ วย
กำรให้ ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) และต้ องมิใช่
กรรมกำร พนักงำนหรื อลูกจ้ ำงของทรัสตี

ผู้ให้ เช่ำ

หมำยถึง ผู้ให้ เช่ำพื ้นที่ตำมสัญญำเช่ำพื ้นที่ ซึง่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์เป็ นผู้ให้ เช่ำพื ้นที่ก่อน
กองทรั สต์ เ ข้ ำ ลงทุน โดยภำยหลัง กำรเข้ ำ ลงทุน ของกองทรั สต์ กองทรั ส ต์
โดยทรัสตีจะเป็ นผู้ให้ เช่ำพื ้นที่ตำมสัญญำเช่ำพื ้นที่

ผู้ให้ เช่ำเฟอร์ นิเจอร์

หมำยถึง ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ซึ่งจะเป็ นคู่สญ
ั ญำให้ เช่ำเฟอร์ นิเจอร์ กบั ผู้เช่ำรำยย่อยส่วน
ใหญ่ในกลุม่ ทรู และกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ อย่ำงไรก็ดี ในอนำคตอำจมีผ้ ู
บริ ก ำรรำยอื่น มำให้ บ ริ กำรเฟอร์ นิเ จอร์ ทดแทน และ/หรื อเพิ่ มเติมจำก ทรู
พรอพเพอร์ ตีส์โดยจะขึ ้นอยูก่ บั กำรตัดสินใจของผู้เช่ำรำยย่อย

ผู้ให้ บริ กำรพิเศษ

หมำยถึง ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ซึ่งจะเป็ นคู่สญ
ั ญำบริ กำรพิเศษกับผู้เช่ำรำยย่อยส่วนใหญ่
ในกลุม่ ทรูและกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ อย่ำงไรก็ดี ในอนำคตอำจมีผ้ บู ริ กำร
รำยอื่ น มำเช่ ำ พื น้ ที่ จ ำกกองทรั ส ต์ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ำรพิ เ ศษทดแทน และ/หรื อ
เพิ่มเติมจำก ทรู พรอพเพอร์ ตีส์โดยจะขึ ้นอยูก่ บั กำรตัดสินใจของผู้เช่ำรำยย่อย

พ.ร.บ. ทรัสต์

หมำยถึง พระรำชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550 และที่มีกำรแก้ ไข
เพิ่มเติม

พ.ร.บ. หลักทรัพย์

หมำยถึง พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่มีกำรแก้ ไข
เพิ่มเติม

พื ้นที่เช่ำทังหมด
้
(Net Leasable Area, NLA)
พื ้นที่เช่ำอื่น
(Other Leasable Area)

หมำยถึง พื ้นที่ของอำคำร ที่สำมำรถนำมำให้ เช่ำเพื่อหำประโยชน์ได้ ทงหมด
ั้
ซึ่งได้ แก่
พื ้นที่สำนักงำนให้ เช่ำ และ พื ้นที่เช่ำอื่น
หมำยถึง พื ้นที่ให้ เช่ำของอำคำรเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจำกกำรใช้ เป็ นสำนักงำน
เช่น พื ้นที่ห้องสมุด พื ้นที่สถำนออกกำลังกำย พื ้นที่ติดตัง้ พื ้นที่ติดตังเครื
้ ่ อง
กำเนิดไฟฟ้ ำสำรอง พื ้นที่เก็บของ (Storage) พื ้นที่ค้ำปลีก รวมถึงแต่ไม่จำกัด
เฉพำะ พื ้นที่ให้ บริ กำรพิเศษอื่นๆ

พื ้นที่ใช้ สอยทังหมด
้
(Gross Floor Area, GFA)
พื ้นที่สำนักงำนให้ เช่ำ
(Office Area)
มูลค่ำทรัพย์สนิ รวม

หมำยถึง พื ้นที่อำคำรทังหมดของอำคำรส
้
ำนักงำน รวมถึงพื ้นที่สว่ นกลำง และพื ้นที่จอด
รถ พื ้นที่สถำนออกกำลังกำย และสนำมกีฬำขนำดเล็กบริ เวณชันดำดฟ้
้
ำ
หมำยถึง พื ้นที่ให้ เช่ำของอำคำรเพื่อวัตถุประสงค์เป็ นสำนักงำน รวมถึงพื ้นที่ห้องประชุม
ที่อยูใ่ นบริ เวณพื ้นที่เช่ำของผู้เช่ำรำยย่อย
หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์

(Total Asset Value, TAV)
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มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
(Net Asset Value, NAV)
มูลค่ำหน่วยทรัสต์ตอ่ หน่วย

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

หมำยถึง มูลค่ำทรั พย์สินรวมหักด้ วยหนี ้สิน ซึ่งคำนวณตำมวิธีที่กำหนดไว้ ในสัญญำ
ก่อตังทรั
้ สต์
หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิหำรด้ วยจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อ
สิ ้นวันทำกำรที่คำนวณ

รำคำประเมิน

หมำยถึง รำคำประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ที่ประเมินโดยบริ ษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ

รำยงำนกำรประเมิน

หมำยถึง รำยงำนกำรประเมินมูลค่ำอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนหรื อจะลงทุนซึ่ง
จัดทำขึ ้นตำมหลักเกณฑ์ในประกำศ ทจ. 49/2555 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไข
เพิ่มเติม)

วันทำกำร

หมำยถึง วันใดๆ ที่ไม่ใช่วนั หยุดทำกำรของธนำคำรพำณิชย์ตำมประกำศของธนำคำร
แห่งประเทศไทย

วันที่แบบแสดงรำยกำรข้ อมูล

หมำยถึง วันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2561

มีผลใช้ บงั คับ
วัน ที่ ยื่ น แบบแสดงรำยกำร

หมำยถึง วันที่ 27 กันยำยน พ.ศ. 2560

ข้ อมูล
วันหยุดทำกำร

หมำยถึง วันเสำร์ วันอำทิตย์ หรื อวันหยุดตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย

สถำบันกำรเงิน

หมำยถึง สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถำบันกำรเงิน

สังหำริ มทรัพย์และงำนระบบ

หมำยถึง เฟอร์ นิเจอร์ ซึ่งตังอยู
้ ่ในพื ้นที่สว่ นกลำง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งที่
ติดตรึ งตรำและไม่ติดตรึ งตรำ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ อื่นใด รวมถึงงำนระบบไฟฟ้ ำ
ระบบสำธำรณูปโภค (ซึ่งไม่รวมระบบโทรศัพท์ และระบบตู้สำขำโทรศัพท์ )
ลิฟ ท์ ระบบปรั บ อำกำศ ระบบงำนวิ ศ วกรรม ระบบบ ำบัด น ำ้ เสีย และสิ่ ง
อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรประดับตกแต่งหรื อ
อำนวยควำมสะดวก ให้ กบั ผู้เช่ำรำยย่อย

สัญญำเช่ำ

หมำยถึง สัญญำเช่ำพืน้ ที่และ/หรื อ สัญญำบริ กำรพืน้ ที่ที่เกี่ ยวข้ องกับทรั พย์ สินที่จ ะ
ลงทุน ระหว่ำงผู้เช่ำรำยย่อยกับกองทรัสต์หรื อ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ในฐำนะผู้ให้
เช่ำเดิม
ทังนี
้ ้ ในกรณี ก่อนกำรเข้ ำลงทุนของกองทรั สต์ ให้ หมำยถึง สัญญำเช่ำพืน้ ที่
สัญญำบริ กำร และ/หรื อ สัญญำเช่ำเฟอร์ นิเจอร์ ระหว่ำงผู้เช่ำรำยย่อยกับ ทรู
พรอพเพอร์ ตีส์

สัญญำเช่ำพื ้นที่

หมำยถึง สัญญำเช่ำพื ้นที่ระหว่ำงผู้เช่ำรำยย่อยกับกองทรัสต์หรื อระหว่ำงผู้เช่ำรำย่อย
กับ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ในฐำนะผู้ให้ เช่ำเดิม

-ซ-

คำจำกัดควำม

สัญ ญำที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กำร

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

หมำยถึง สัญญำดังต่อไปนี ้

ลงทุ น ในทรั พย์ สิ น หลั ก ที่

(1) สัญญำเช่ำที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ ำงโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1

ลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์

(2) สัญญำเช่ำที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ ำงโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2
(3) สัญญำซื ้อขำยสังหำริ มทรัพย์ของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1
(4) สัญญำซื ้อขำยสังหำริ มทรัพย์ของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2
(5) สัญญำก่อตังทรั
้ สต์
(6) สัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์
(7) สัญญำตกลงกระทำกำร
(8) สัญญำแต่งตังผู
้ ้ บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์

สัญญำบริ กำร

หมำยถึง สัญญำบริ กำรเพื่อให้ บริ กำรพื ้นที่ และ/หรื อ ให้ บริ กำรพิเศษ ระหว่ำงผู้เช่ำรำย
ย่อยกับ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ก่อนกองทรัสต์จะลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์

สัญญำบริ กำรพื ้นที่

หมำยถึง สัญญำบริ กำรพื ้นที่เพื่อให้ บริ กำรพื ้นที่ระหว่ำงผู้เช่ำรำยย่อยกับกองทรัสต์ ซึ่ง
กองทรัสต์จะจัดทำขึ ้นใหม่กับผู้เช่ำรำยย่อย เพื่อแยกขอบเขตกำรให้ บริ กำร
ตำมผู้ให้ บริ กำรจำกสัญญำบริ กำรเดิมหรื อระหว่ำงผู้เช่ำรำยย่อยกับ ทรู พรอพ
เพอร์ ตีส์ในฐำนะผู้ให้ เช่ำเดิม

สัญญำบริ กำรพิเศษ

หมำยถึง สัญญำบริ กำรพิเศษเพื่อให้ บริ กำรพิเศษระหว่ำงผู้เช่ำรำยย่อยกับผู้ให้ บริ กำร
พิเศษ ซึง่ จะจัดทำขึ ้นใหม่ เพื่อแยกขอบเขตกำรให้ บริ กำรตำมผู้ให้ บริ กำรจำก
สัญญำบริ กำรเดิม

สัญญำเช่ำเฟอร์ นเิ จอร์

หมำยถึง สัญญำระหว่ำงผู้เช่ำรำยย่อยกับผู้ให้ เช่ำเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อให้ เช่ำหรื อกำรให้ เช่ำ
ช่วงทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่ องใช้ สำนักงำน อุปกรณ์ ตกแต่งภำยในสำนักงำน
อุปกรณ์ตกแต่งติดตังภำยในห้
้
องประชุม เฟอร์ นิเจอร์ แบบติดตัง้ และเคลือ่ นที่
อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ งำนศิลปกรรมต่ำงๆ เป็ นต้ น เพื่อติดตังหรื
้ อใช้ งำน
ในบริ เวณพื ้นที่เช่ำของผู้ให้ เช่ำรำยย่อย

สัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั กำร
กองทรัสต์

หมำยถึง สัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์สำหรับกองทรัสต์ระหว่ำงบริ ษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทรัสตี และ บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์

สัญญำแต่งตังผู
้ ้ บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์

หมำยถึง สัญญำแต่งตัง้ ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรั พย์ สำหรั บกองทรั สต์ ระหว่ำงผู้จัดกำร
กองทรัสต์ และผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์

-ฌ-

คำจำกัดควำม

สัญญำก่อตังทรั
้ สต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

หมำยถึง สัญญำก่อตังทรั
้ สต์สำหรับกองทรัสต์ระหว่ำงผู้จัดกำรกองทรัสต์ และ ทรัสตี
เพื่ อ โอนหรื อ ก่ อ ทรั พ ยสิ ท ธิ ห รื อ สิ ท ธิ ใ ดๆ ในทรั พ ย์ สิ น จำกผู้ ก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์
ให้ แก่ทรั สตี ด้ วยควำมไว้ วำงใจให้ ทรัสตีจัดกำรทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของ
ผู้รับประโยชน์ โดยมีเนือ้ หำเป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรแนบ 1 รวมทังที
้ ่จ ะ
ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม

หน่วยทรัสต์

หมำยถึง ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐำนะผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์

หนังสือรับรองจำกทรัสตี

หมำยถึง หนังสือรับรองจำกทรัสตีหรื อผู้ที่จะเข้ ำเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ว่ำจะยอมรับที่
จะเข้ ำปฏิบัติหน้ ำที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ใน
ประกำศ ทจ. 49/2555 และประกำศอื่นใดที่เกี่ยวข้ องที่ออกตำม พ.ร.บ. ทรัสต์
(รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)

เหตุสดุ วิสยั

หมำยถึง เหตุใด ๆ ที่เ กิ ดขึน้ หรื อ ก่อให้ เ กิ ดผลภัยพิบัติซึ่งไม่อำจป้ องกันได้ ถึ งแม้ ว่ำ
บุคคลที่ประสบหรื อใกล้ จะประสบเหตุนนจะได้
ั้
ใช้ ควำมระมัดระวังตำมสมควร
ดัง เช่ น ที่ บุค คลทั่ว ไปจะท ำได้ ใ นฐำนะและภำวะเช่ น นัน้ และหมำยควำม
รวมถึง กำรบัญญัติกฎหมำยหรื อกำรดำเนินกำรอื่นใดของรัฐซึ่งมีผลกระทบ
ต่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำฉบับนี ้ ภัยธรรมชำติ อัคคีภยั น ้ำท่วม แผ่นดินไหว
หรื อภัยพิบตั ิที่เกิดโดยธรรมชำติ อุบตั ิเหตุที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ สงครำม
ข้ อจำกัดทำงกฎหมำย จลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปิ ดสถำนที่ทำงำน กำรก่อ
กำรร้ ำย โรคระบำด ควำมไม่สงบหรื อควำมขัดแย้ งทำงกำรเมือ ง

หรื อ

เหตุกำรณ์ อื่นใดที่มีผลทำนองเดียวกันซึ่งคู่สญ
ั ญำที่ได้ รับผลกระทบไม่อำจ
ควบคุมได้
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่เกี่ ยวข้ องกับกำรชำระเงิ นหรื อธุร กรรมใดในกำรปฏิบัติตำม
สัญญำอันจะต้ องดำเนินกำรกับธนำคำรพำณิชย์ เหตุสดุ วิสยั ตำมวรรคข้ ำงต้ น
ย่อมหมำยควำมรวมถึงกำรที่ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทยหยุดทำกำรด้ วย
อำคำรใยแก้ ว

หมำยถึง อำคำรซึง่ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณด้ ำนหลังของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 ซึง่ ทรู พรอพเพอร์
ตีส์เป็ นผู้ครอบครองสิทธิกำรเช่ำระยะยำวในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอำคำร โดย
อำคำรเป็ นที่ตงของ
ั้
ศูนย์อำหำร ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์ออกกำลังกำย ร้ ำน
TRUE Shop พื ้นที่สำนักงำนขนำดเล็ก และพื ้นที่ติดตังเครื
้ ่ องกำเนิดไฟฟ้ ำ
สำรองของผู้เช่ำรำยย่อยรำยหนึง่

-ญ-

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ส่ วนที่ 1
สรุ ปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ส่ วนที่ 1
สรุ ปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)
ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ ำอสังหำริมทรัพย์ บัวหลวง ออฟฟิ ศ
(Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust (B-WORK))
สรุ ปข้ อมู ล ส ำคั ญ นี ้เ ป็ นส่ วนหนึ่ งของแบบแสดงรำยกำรข้ อมู ล กำรเสนอขำยหน่ วยทรั ส ต์ และ
หนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทรัสต์ ดังนัน้
ผู้ ลงทุ น ต้ องศึ ก ษำข้ อมู ล ในรำยละเอี ย ดจำกหนั งสื อ ชี ้ช วนฉบั บ เต็ ม ซึ่ งสำมำรถขอได้ จำก
ผู้จัดจำหน่ ำหน่ วยทรัสต์ และผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรืออำจศึกษำข้ อมูลได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล และ
หนังสือชีช้ วนที่ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์ ย่ นื ต่ อสำนักงำน ก.ล.ต. ได้ ท่ ี website ของสำนักงำน ก.ล.ต.

1.

ชื่อกองทรัสต์ (ภำษำไทย)

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ชื่อกองทรัสต์ (ภำษำอังกฤษ)

Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust

ชื่อย่ อกองทรัสต์

B-WORK

ผู้จัดกำรกองทรัสต์

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บลจ.บัวหลวง”)

ทรัสตี

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหำชน) (“บลจ.กรุงไทย”)

ข้ อมูลที่สำคัญของกองทรัสต์
อำยุกองทรัสต์

กองทรัสต์ไม่กำหนดอำยุ

ประเภทหน่ วยทรัสต์

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

สำหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะแต่งตัง้
บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จำกัด (“ทรู พรอพเพอร์ ตีส์”)

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
1.1

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (“ธนำคำรกรุงเทพ”)

ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ ในครัง้ นี ้
ลักษณะกำรเสนอขำย
เป็ นกำรเสนอขำยหน่วยทรั สต์ ต่อประชำชนทั่วไปครั ง้ แรก (Initial Public
Offering, “IPO”) โดยเป็ นกำรเสนอขำยผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
มูลค่ ำกำรเสนอขำยรวมทัง้ สิน้

ไม่เกิน 3,688,000,000 บำท โดยมูลค่ำกำรเสนอขำยรวมทังสิ
้ ้นจะขึ ้นอยู่กับ
จำนวนหน่วยที่เสนอขำย (โดยกำรระดมทุนในครัง้ นี ้ เป็ นกำรระดมทุนโดยกำร
เสนอขำยหน่วยทรัสต์ มูลค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกิน 3,688,000,000 บำท และ
กู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก มูลค่ำไม่
เกิ น 920,000,000 บำท รวม เป็ น มู ล ค่ ำ กำ รระ ดมทุ น ทั ง้ สิ น้ ไม่ เ กิ น
4,608,000,000 บำท)

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 1 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

จำนวนหน่ วยที่เสนอขำยทัง้ สิน้

ไม่เกิน 368,800,000 หน่วย

รำคำเสนอขำย

10.00 บำทต่อหน่วย

มูลค่ ำที่ตรำไว้

10.00 บำทต่อหน่วย

ประเภทหน่ วยทรัสต์

ไม่ รั บ ไถ่ ถ อนหน่ ว ยทรั ส ต์ โดยผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ จ ะยื่ น ขอจดทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัตขิ องหน่ วยทรัสต์

เป็ นหน่วยทรั สต์ ประเภทระบุชื่อผู้ถือและชำระเต็มมูลค่ำทัง้ หมด และไม่มี
ข้ อจำกัดกำรโอน เว้ นแต่ข้อจำกัดกำรโอนที่เป็ นไปตำมกฎหมำยซึง่ ได้ ระบุไว้ ใน
สัญญำก่อตังทรั
้ สต์

ลักษณะกำรเสนอขำย

สัดส่วนกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนแต่ละประเภท
 นักลงทุนสถำบัน ไม่เกิน 221,280,000 หน่วย
 ผู้จำหน่ำยทรัพย์สนิ และกลุม่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จำหน่ำยทรัพย์สิน

ไม่น้อยกว่ำ 56,000,000 หน่วย
 ผู้มีอป
ุ กำรคุณของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำย ไม่เกิน165,960,000 หน่วย

(โปรดดูคำนิยำมของนักลงทุนแต่ละประเภทในส่วนที่ 3 ของเอกสำรฉบับนี ้)
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ ำย

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

วิธีกำรจัดสรร

จัดสรรโดยใช้ ดลุ พินิจของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำย

จำนวนหน่ วยจองซือ้ ขัน้ ต่ำ

2,000 หน่วย และเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย

จำนวนเงินจองซือ้ ขัน้ ต่ำ

20,000 บำท และเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 1,000 บำท

ช่ วงเวลำกำรเสนอขำย
หน่ วยทรัสต์

วันที่ 29 มกรำคม ถึง วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561 และวันที่ 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ.
2561 ถึงเวลำ 15.30 น. โดยแบ่งเป็ น
สำหรับผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำย: วันที่ 29 มกรำคม ถึง วันที่
1 กุมภำพันธ์ 2561 ในเวลำเปิ ดทำกำรของสำขำที่รับจองซื ้อและวันที่ 2
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเวลำ 15.30 น.
สำหรับผู้นกั ลงทุนสถำบันและจำหน่ำยทรัพย์สนิ : วันที่ 29 มกรำคม ถึง วันที่ 2
กุม ภำพัน ธ์ 2561 ในเวลำเปิ ดท ำกำรของสำขำที่ รั บ จองซื อ้ และวัน ที่ 5
กุมภำพันธ์ พ .ศ.2561 ถึงเวลำ 15.30 น.

ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื ้อหน่วยทรัสต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 2 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

1.2

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ควำมสมเหตุสมผลของรำคำที่จะลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนครัง้ แรก
สำหรับกำรลงทุนในครัง้ แรก กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินที่ จะเข้ ำลงทุนที่รำคำลงทุนรวมสูงสุดที่ไม่เกิน 4,600

ล้ ำนบำท ซึง่ เป็ นรำคำที่สงู กว่ำรำคำประเมินที่ต่ำที่สดุ ที่จดั ทำโดยบริ ษัทประเมินมูลค่ำที่รำคำ 4,172 ล้ ำนบำท โดยสูงกว่ำเป็ น
จำนวนไม่เกิน 428 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 10.3 จำกรำคำประเมินทีต่ ่ำที่สดุ โดยมีรำยละเอียดของรำคำประเมิน
สรุปได้ ดงั นี ้
โครงกำร

รำคำสูงสุดของ
ทรัพย์ สินที่จะลงทุน
ครัง้ แรก (ล้ ำนบำท)

รำคำประเมินของทรัพย์ สนิ (1)

สูงกว่ ำรำคำ

(ล้ ำนบำท)

ประเมินต่ำสุด(2)

Knight Frank(3)

ETC(4)

(ร้ อยละ)

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1

ไม่เกิน 2,949

2,600

2,618

13.4

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2

ไม่เกิน 1,651

1,572

1,613

5.0

ไม่ เกิน 4,600

4,172

4,231

10.3

รวม

หมำยเหตุ: (1) รำคำประเมินของทรัพย์สินตำมวิธีคิดจำกรำยได้ (Income Approach) รำคำประเมิน ณ วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2560
(2) คิดเป็ นร้ อยละของรำคำประเมินตำมวิธีคิดจำกรำยได้ (Income Approach) ต่ำสุดของแต่ละรำยกำรของทรัพย์สินที่เข้ ำลงทุน
(3) Knight Frank หมำยถึง บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
(4) ETC หมำยถึง บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพำนี ประเทศไทย (จำกัด)

ผู้จดั กำรกองทรัสต์และที่ปรึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำ รำคำลงทุนรวมสูงสุดดังกล่ำวเป็ นรำคำที่เหมำะสมและสำมำรถ
ยอมรับได้ เนื่องจำกทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกนันมี
้ ศกั ยภำพในกำรสร้ ำงรำยได้ คำ่ เช่ำที่สงู เนื่องจำกเป็ นอำคำรสำนักงำนที่มี
ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นทำเลธุรกิจที่มีกำรเจริ ญเติบโตรองรับกำรขยำยตัวของกรุ งเทพมหำนคร และอยู่ติดกับสถำนีรถไฟฟ้ ำหรื อถนนสำย
หลักที่มีทำงขึ ้นลงทำงด่วน
นอกจำกนี ้ หำกพิจำรณำจำกประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในปี แรกที่จะได้ รับจำกกำรลงทุนที่ไม่
ต่ำกว่ำประมำณร้ อยละ 7.31 สำหรับกรณีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกที่รำคำสูงสุดไม่เกิน 4,600 ล้ ำนบำท
และกองทรัสต์จะกู้ยืมเงินเพื่อกำรลงทุนครัง้ แรกประมำณร้ อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก
ตำมที่แสดงไว้ ในงบก ำไรขำดทุนที่ คำดคะเนตำมสมมติฐ ำนสำหรั บงวด 12 เดือ น ช่ วงเวลำประมำณกำร ตัง้ แต่วันที่ 1
มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 (“งบกำไรขำดทุนที่คำดคะเนตำมสมมติฐำน”) โดยเปรี ยบเทียบกับ
ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในปี แรกและอัตรำผลตอบแทนสุทธิในปี แรกของกองทรัสต์ กับอัตรำเงินจ่ำย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์และอัตรำผลตอบแทนสุทธิของกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์หรื อทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริ มทรั พย์ อื่นที่ลงทุนในอสังหำริ มทรั พย์ ประเภทอำคำรสำนักงำนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ ก่อนวันที่ 30
มิถนุ ำยน พ.ศ. 2560 มีขนำดมูลค่ำของหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์ที่ตำมรำคำตลำดไม่ตำ่ กว่ำ 3,000 ล้ ำนบำท และอำยุสทิ ธิ
กำรเช่ำคงเหลือ ตังแต่
้ 15 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี ซึง่ เป็ นลักษณะที่ใกล้ เคียงกับกองทรัสต์ จะพบว่ำ ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยให้ แก่
ผู้ถื อหน่ว ยทรั สต์ ในปี แรกและอัตรำผลตอบแทนสุทธิ ของกองทรั สต์ ในปี แรกจะสูง กว่ำก องทุนรวมอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
กองทรัสต์อื่นที่ลงทุนในอำคำรสำนักงำน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 3 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

กองทุนรวม/
กองทรัสต์
(เรียงลำดับตำมอำยุ
สัญญำเช่ ำคงเหลือ)

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

อัตรำเงินจ่ ำยให้ แก่
ผู้ถอื หน่ วยลงทุน/
หน่ วยทรัสต์
(ร้ อยละ)

อัตรำเงินลดทุน
(ร้ อยละ)(1)

อัตรำผลตอบแทน
สุทธิ(2)
(ร้ อยละ)

อำยุสัญญำเช่ ำ
คงเหลือ(3)
(ปี )

กองทุนรวม/กองทรัสต์ที่ดำเนินงำนแล้ วมำกกว่ำ 1 ปี
CPTGF

6.27%

3.82%

2.46%

26.21

GVREIT

5.85%

4.29%

1.56%

23.30

POPF

7.51%

4.79%

2.72%

20.89

QHPF

7.04%

5.80%

1.24%

17.24

CPNCG

7.10%

6.57%

0.53%

15.23

6.26%

3.78%

2.48%

26.42

เฉลี่ย

6.67%

4.84%

1.83%

21.55

กำรลงทุนครัง้ แรกของ
กองทรัสต์
กรณีก้ ยู ืมเงินเพื่อลงทุน
ครัง้ แรก
กำรลงทุนครัง้ แรกของ
กองทรัสต์
กรณีไม่มีกำรกู้ยืมเงิน
เพื่อลงทุนครัง้ แรก

7.31%

3.33%

3.98%

30.00

6.68%

3.33%

3.35%

30.00

กองทรัสต์ที่ดำเนินงำนแล้ วน้ อยกว่ำ 1 ปี
GLANDRT(4)

ที่มำ:

ข้ อมูลจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 กันยำยน พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ: (1) อัตรำเงินลดทุน หมำยถึง อัตรำเงินจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ลบด้ วยอัตรำผลตอบแทนสุทธิ
(2) อัตรำผลตอบแทนสุทธิ หมำยถึง อัตรำผลตอบแทนจำกกำไรสุทธิหลังจำกกำรหักผลขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริ ง (Unrealized Loss
จำกกำรด้ อยค่ำของสิทธิกำรเช่ำโดยสมมติให้ สิทธิกำรเช่ำมีกำรตัดจำหน่ำยแบบเส้ นตรงตำมอำยุของสัญญำเช่ำ หรื อเท่ำกับ
อัตรำเงินจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นหน่วยทรัสต์ลบด้ วยอัตรำเงินลดทุน
(3) อำยุสญ
ั ญำเช่ำคงเหลือ หมำยถึง อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินหลักโดยเฉลี่ยตำมรำคำประเมินที่แสดงไว้ ในหนังสือชี ้ชวนหรื อรำยงำน
ประจำปี
(4) GLANDRT เสนอขำยและจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เมื่อเดือนเมษำยน พ.ศ. 2560 โดยอัตรำเงินจ่ำยให้ แก่ผ้ ูถือหน่วย
ข้ ำงต้ น เป็ นอัตรำตำมประมำณกำรที่แสดงในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลที่รำคำตลำด ณ วันที่ 29 กันยำยน พ.ศ. 2560

นอกจำกนี ้ สมมติฐำนของอัตรำคิดลด (Discount Rate) ทีบ่ ริ ษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ทัง้ 2 รำยใช้ ในกำรประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สินที่จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรกนันอยู
้ ่ที่ร้อยละ 10.00 ถึง 10.25 ต่อปี โดยสำหรับโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 บริ ษัท เอ็ด
มันด์ ไต แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด และบริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชำร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ อัตรำคิดลด
(Discount Rate) เท่ำกันที่ร้อยละ 10.00 และสำหรับโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพำนี (ประเทศ
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 4 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ไทย) จำกัด และบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ อตั รำคิดลด (Discount Rate) เท่ำกับร้ อยละ 10.00 และ
10.25 ตำมลำดับ
ทังนี
้ ้ หำกพิจำรณำมูลค่ำเข้ ำลงทุนสูงสุดที่ไม่เกิน 4,600 ล้ ำนบำท กับประมำณกำรกระแสเงินสดของบริ ษัทประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สนิ ที่ให้ รำคำประเมินต่ำที่สดุ คือ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และไม่มีกำรกู้ยืม ผู้ลงทุนจะได้
ประมำณกำรอัตรำผลตอบแทนตลอดช่วงอำยุสทิ ธิกำรเช่ำ (Internal Rate of Return หรื อ “IRR”) ประมำณร้ อยละ 9.11 ต่อปี
อย่ำงไรก็ดี ประมำณกำรอัตรำผลตอบแทนข้ ำงต้ นขึ ้นอยูก่ บั สมมติฐำนและปั จจัยที่ไม่แน่นอนหลำยประกำร ซึ่งไม่อำจรับรอง
ผลได้ ผู้ลงทุนโปรดพิจำรณำรำยละเอียดของสมมติฐำนต่ำงๆ ตำมส่วนที่ 2-2 ข้ อ 2.2.1 สรุปสมมติฐำนสำคัญในกำรประเมิน
มูลค่ำด้ วยวิธีพิจำรณำรำยได้ ส่วนที่ 2-2 ข้ อ 2.8 กำรกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ และส่วนที่ 2-4 ข้ อ 4.6.1 สมมติฐำนในกำร
ประมำณกำรผลประโยชน์ตอบแทนและกำรลดทุนจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน เห็นว่ำมูลค่ำ เข้ ำ ลงทุนสูงสุดไม่เกิ น
4,600 ล้ ำนบำท เป็ นมูลค่ำเข้ ำลงทุนที่สมเหตุสมผลและมีควำมน่ำสนใจ อย่ำงไรก็ดี ผู้ลงทุนอำจมีมมุ มองที่แตกต่ำงกัน โดยผู้
ลงทุนสำมำรถพิจำรณำเทียบเคียงผลตอบแทนกับกำรลงทุนในทรัพย์สินประเภทที่ใกล้ เคียงกัน เช่น กำรลงทุนในกองทุนรวม
อสังหำริ มทรัพย์และทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ประเภทอำคำรสำนักงำน และ/หรื อที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ให้ เช่ำ
อำคำรสำนักงำน
1.3

วัตถุประสงค์ ของกำรระดมทุนในครัง้ นี ้
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ประสงค์จะเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์บวั หลวง

ออฟฟิ ศ (Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust) หรื อ “B-WORK” ต่อประชำชนครัง้ แรก (IPO) ไม่
เกิน 3,688 ล้ ำนบำท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ จำกกำรระดมทุนไปลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ ดังนี ้
1) สิทธิ กำรเช่ำในที่ดินและอำคำรของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 อำยุ 30 ปี นับจำกวันจดทะเบียนสิทธิ กำรเช่ำ
ซึ่งประกอบด้ วยอำคำรสูง 36 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ พื ้นที่ใช้ สอยทังหมด
้
(Gross Floor Area, GFA) ประมำณ 63,615
ตำรำงเมตร โดยมีพื ้นที่เช่ำทังหมด
้
(Net Leasable Area, NLA) ประมำณ 37,315 ตำรำงเมตร บนที่ดินประมำณ 3 ไร่ 3 งำน
78.7 ตำรำงวำ (“โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1”) ซึง่ ทังอำคำรและที
้
่ดินนันเป็
้ นกรรมสิทธิ์ของทรู พรอพเพอร์ ตีส์
2) สิทธิ กำรเช่ำในที่ดินและอำคำรของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 อำยุ 30 ปี นับจำกวันจดทะเบียนสิทธิ กำรเช่ำ
ซึ่งประกอบด้ วยอำคำรสำนักงำนจำนวน 3 อำคำรและอำคำรจอดรถ 1 อำคำร พื ้นที่ใช้ สอยทังหมด
้
(Gross Floor Area,
GFA) ประมำณ 41,417 ตำรำงเมตร โดยมีพื ้นที่เช่ำทังหมด
้
(Net Leasable Area, NLA) ประมำณ 25,072 ตำรำงเมตร บน
ที่ดินประมำณ 8 ไร่ 1 งำน 13.0 ตำรำงวำ (“โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2”) ซึ่งทังอำคำรและที
้
่ดินนันเป็
้ นกรรมสิทธิ์ของทรู พรอพ
เพอร์ ตีส์
รวมถึงกรรมสิทธิ์ในเฟอร์ นิเจอร์ ซงึ่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่สว่ นกลำง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตรึงตรำและไม่ติด
ตรึ งตรำ รวมทัง้ อุปกรณ์ อื่นใด รวมถึงงำนระบบไฟฟ้ ำ ระบบสำธำรณูปโภค (ซึ่งไม่รวมระบบโทรศัพท์ และระบบตู้สำขำ

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 5 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

โทรศัพท์ ) ลิฟท์ ระบบปรั บอำกำศ ระบบงำนวิศวกรรม ระบบบำบัดน ำ้ เสีย และสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่ใช้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในกำรประดับตกแต่งหรื ออำนวยควำมสะดวก ให้ กบั ผู้เช่ำรำยย่อย (“สังหำริ มทรัพย์และงำนระบบ”)
โดยเรี ยกรวมทังหมดว่
้
ำ “ทรัพย์สนิ ที่จะเข้ ำลงทุนครัง้ แรก”
หลังจำกกองทรัสต์ถกู จัดตังผู
้ ้ จดั กำรกองทรัสต์จะจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำว ตลอดจนทำกำร
ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง พัฒนำศักยภำพ และ/หรื อ จำหน่ำยทรัพย์สนิ ต่ำงๆ ที่กองทรัสต์ได้ ลงทุนไว้ หรื อมีไว้ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรให้
เช่ำ ขำย และ/หรื อ ดำเนินกำรอื่นใด เพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้ เกิดรำยได้ และผลตอบแทนแก่ กองทรัสต์และผู้
ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงกำรลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น วิธีอื่นใด ตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกำหนด
โดยประมำณกำรว่ำ จะได้ รั บ เงิ น จำกกำรระดมทุน ในครั ง้ นี ้ จ ำนวนไม่ เ กิ น 4,608 ล้ ำ นบำท โดยมำจำกกำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์จำนวนไม่เกิน 3,688 ล้ ำนบำท และกองทรัสต์จะได้ รับเงินจำกกำรกู้ยืมประมำณร้ อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
รวม หรื อไม่เกิน 920 ล้ ำนบำท โดยเมื่อหักค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ แล้ ว กองทรัสต์จะนำเงินที่ได้ รับไปใช้ ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เป็ น
จำนวนไม่เกิน 4,600 ล้ ำนบำท
1.4

กำรกู้ยมื เงินของกองทรัสต์
สำหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนในครัง้ แรก กองทรัสต์จะใช้ แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจำกกำรกู้ยืมเงิน โดยมีรำยละเอียด

เบื ้องต้ นดังต่อไปนี ้
ธนำคำรผู้ให้ เงินกู้

ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำร
กองทรัสต์

ผู้ขอสินเชื่อ

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

วัตถุประสงค์ ในกำรกู้ยมื เงิน

เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในกำรเข้ ำซื ้อทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์

วงเงินกู้

วงเงินกู้ทงหมดจ
ั้
ำนวนรวมไม่เกิน 1,250,000,000 บำท โดยอำจแบ่งเป็ น
วงเงินกู้ที่ 1: ประเภทวงเงินกู้ระยะยำวไม่เกิน 1,000,000,000 บำท เพื่อกำร
ลงทุนซื ้อทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ กองทรัสต์จะกู้ยืมเงิน
ไม่เกิน 920,000,000 บำท หรื อไม่เกิ นร้ อยละ 20 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ ทังหมด
้
(TAV)
วงเงินกู้ที่ 2: ประเภทวงเงินกู้ระยะสัน้ โดยออกตัว๋ สัญญำใช้ เงิน (Promissory
Note) ไว้ เป็ นหลักฐำน ซึ่งเป็ นวงเงิ นสินเชื่อหมุนเวียนโดย
พิจำรณำทบทวนหรื อต่อระยะเวลำวงเงินทุกปี จำนวนไม่เกิน
200,000,000 บำท เพื่อใช้ หมุนเวียนในกำรดำเนินงำน
วงเงินกู้ที่ 3: ประเภทหนังสือค ้ำประกัน ซึ่งเป็ นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโดย
พิจำรณำทบทวนหรื อต่อระยะเวลำวงเงินทุกปี จำนวนไม่เกิน
50,000,000 บำท เพื่อเป็ นประกันกำรชำระหนี ้ค่ำกระแสไฟฟ้ ำ
รวมทังดอกเบี
้
้ยอันเกิดจำกหนี ้ดังกล่ำวของเครื่ องวัดหน่วยไฟฟ้ ำ
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 6 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ประเภทของอัตรำดอกเบีย้

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

วงเงินกู้ที่ 1 และ 2 เป็ นอัตรำดอกเบี ้ยลอยตัว
วงเงินกู้ที่ 3 เป็ นอัตรำค่ำธรรมเนียมคงที่

อัตรำดอกเบีย้

สำหรับวงเงินกู้ที่ 1 และ 2 ไม่เกินอัตรำดอกเบี ้ย MLR ลบร้ อยละ 1.00 ต่อปี
โดย “อัต รำดอกเบี ย้ MLR” หมำยถึ ง อัต รำดอกเบี ย้ ลูก ค้ ำ รำยใหญ่ ชัน้ ดี
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลำของธนำคำรผู้ให้ เงินกู้ (Minimum Loan Rate,
“MLR”)
สำหรับวงเงินกู้ที่ 3 อัตรำคงที่ไม่เกินร้ อยละ 1.50 ต่อปี

กำรชำระดอกเบีย้

ระยะเวลำชำระคืนเงินกู้

วงเงินกู้ที่ 1

ชำระรำย 6 เดือน ในวันสุดท้ ำยของเดือน

วงเงินกู้ที่ 2

ชำระรำยเดือนทุกสิ ้นเดือน

วงเงินกู้ที่ 3

เก็บค่ำธรรมเนียมล่วงหน้ ำทุกๆ 1 ปี จนกว่ำจะคืนต้ นฉบับ

ชำระคืนเงินต้ นทุกๆ 6 เดือน
สิ ้นปี ที่ 4

งวดละ 2.75% ของเงินกู้

ปี ที่ 5 ถึง 9

ปี ละ 5.50% ของเงินกู้

ปี ที่ 10

ชำระส่วนที่เหลือ หรื อเท่ำกับ 69.75% ของเงินกู้

ระยะเวลำปลอดกำรชำระคืนเงินต้ น

48 เดือน (4 ปี ) นับจำกวันเบิกเงินกู้งวดแรก

หลักประกันกำรกู้ยมื

1) ไม่จำหน่ำยจ่ำยโอนหรื อก่อภำระผูกพันในโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และ
โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 (Negative Pledge)
2) จดทะเบียนสัญญำหลักประกันธุรกิจในสิทธิกำรเช่ำในโครงกำรทรู
ทำวเวอร์ 1
3) จดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจในสิทธิ ที่ได้ รับเงินค่ำเช่ำของ
โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2
4) กำรประกันภัยควำมเสีย่ งภัยทุกประเภทในทรัพย์สนิ (Property All Risks
Insurance) และกำรประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance)

ที่มำ:

ผู้จดั กำรกองทรัสต์

ทังนี
้ ้ รำยละเอียดกำรกู้ยมื เงินของกองทรัสต์อำจต่ำงไปจำกข้ อมูลที่เปิ ดเผยข้ ำงต้ น หำกกองทรัสต์ได้ รับข้ อเสนอเงิน
กู้ยืมที่ดกี ว่ำ อย่ำงไรก็ดี กองทรัสต์อำจมีควำมเสีย่ งทีเ่ กิดขึ ้นจำกกำรกู้ยืมเงินซึง่ ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิม่ เติมได้
จำกส่วนที่ 2 ข้ อ 1 หัวข้ อ ควำมเสีย่ งที่อำจเกิดขึ ้นจำกจำกกำรกู้ยมื เงิน
ในกำรกู้ยืมครัง้ นี ้ กองทรัสต์อำจกู้ยืมต่ำกว่ำจำนวน 1,000 ล้ ำนบำท ตำมที่ได้ ระบุไว้ ข้ำงต้ น โดยผู้จดั กำรกองทรัสต์
คำดว่ำในกำรลงทุนครัง้ นี ้ จะกู้ยืมเป็ นมูลค่ำไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนทังหมด
้
หรื อคิดเป็ น

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 7 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

มูลค่ำเงินกู้ยืมประมำณ 920 ล้ ำนบำท โดยขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่ำงๆ เช่น สภำวะดอกเบี ้ยในตลำด จำนวนเงินที่ได้ จำกกำรออก
และเสนอขำยหน่วยทรัสต์ และรำคำสุดท้ ำยของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก เป็ นต้ น โดยผู้จดั กำรกองทรัสต์จะพิจำรณำใช้ เงิน
กู้ยืมสำหรับกำรเข้ ำลงทุนในครัง้ นี ้ในจำนวนที่เหมำะสมและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
นอกเหนือจำกกำรกู้ยืมเพื่อกำรลงทุนในทรั พย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกตำมที่ได้ ระบุไว้ ในเอกสำรฉบับนี ้ ผู้จัดกำร
กองทรัสต์อำจพิจำรณำใช้ วงเงินกู้ที่ 2 ประเภทวงเงินกู้ระยะสัน้ โดยออกตัว๋ สัญญำใช้ เงิน (Promissory Note) เพื่อเป็ นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนในกรณีที่กองทรัสต์ขำดสภำพคล่อง หรื อเงินสำรองสำหรับกำรปรับปรุง และ/หรื อซ่อมแซมอำคำรและสิง่ ปลูก
สร้ ำงในทรัพย์สินที่เช่ำครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) ตังแต่
้ ปีที่ 6 เป็ นต้ นไปไม่เพียงพอ และอำจพิจำรณำใช้ วงเงินกู้ที่ 3
ประเภทหนังสือค ้ำประกันเพื่อเป็ นประกันกำรชำระหนี ้ค่ำกระแสไฟฟ้ ำ ตำมที่ ผ้ จู ัดกำรกองทรัสต์เห็นสมควรและก่อให้ เกิด
ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
และคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศกำหนด และเป็ นกำรลงทุนเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
1.5

กำรจัดตัง้ และโครงสร้ ำงของกองทรัสต์
กองทรัสต์จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกรรมในตลำดทุนตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดโดย

มีวตั ถุประสงค์ในกำรออกและเสนอขำยหลักทรั พย์ประเภทหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ (Real
Estate Investment Trust, “REIT”) เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนตำมประกำศ ทจ. 49/2555 และมีวตั ถุประสงค์ในกำรนำ
หน่วยทรัสต์เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เมื่อกองทรัสต์นำเงินที่ได้ จำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สิน
หลักของกองทรั สต์แล้ ว กองทรัสต์ โดย บลจ.บัวหลวง ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรั สต์ (REIT Manager) จะแต่งตัง้ บริ ษัท
ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จำกัด เป็ นผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ (Property Manager) สำหรับโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และโครงกำรทรู
ทำวเวอร์ 2 เพื่อนำทรัพย์สนิ หลักดังกล่ำวไปหำผลประโยชน์โดยกำรให้ เช่ำ และ/หรื อให้ เช่ำช่วง รำยได้ ที่กองทรัสต์จะได้ รับจำก
กำรดำเนินกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริ มทรัพย์ ได้ แก่ ค่ำเช่ำพื ้นที่และค่ำบริ กำรพื ้นที่ และประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
โดยกำรดำเนินงำนของผู้จัดกำรกองทรั สต์ จะอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมและกำกับดูแลโดยทรัสตีเพื่อให้ กำรดำเนินงำนของ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์เป็ นไปตำมข้ อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญำก่อตังทรั
้ สต์ และสั ญญำแต่งตังผู
้ ้ จัดกำรกองทรัสต์ ตลอดจน
หลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.ทรัสต์ รวมทังประกำศอื
้
่นๆ ที่เกี่ยวข้ องของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์กำหนด ทังนี
้ ้ กองทรัสต์
จะจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สินหลักดังกล่ำวโดยกำรให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์เท่ำนัน้ โดยจะไม่ดำเนินกำรในลักษณะใดที่เป็ น
กำรใช้ กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น อีกทังจะไม่
้
นำอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้ เช่ำแก่บคุ คลที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
ว่ำจะนำอสังหำริ มทรัพย์นนไปใช้
ั้
ประกอบธุรกิจที่ขดั ต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมำย

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 8 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

แผนภำพแสดงโครงสร้ ำงของกองทรัสต์

ที่มำ: ผู้จดั กำรกองทรัสต์

1.6

นโยบำยกำรลงทุนของกองทรัสต์
กำรลงทุนของกองทรัสต์มี 2 ประเภท คือ กำรลงทุนในทรัพย์สินหลัก และกำรลงทุนในทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็ นกำร

บริ หำรทรัพย์สนิ ที่เป็ นสภำพคล่องส่วนเกินให้ เกิดผลประโยชน์ตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
กองทรัสต์มีนโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหำริ มทรัพย์หรื อสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ (รวมถึง
สิทธิกำรเช่ำช่วงอสังหำริ มทรัพย์) และทรัพย์สินอันเป็ นส่วนควบหรื อเครื่ องอุปกรณ์ของอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำว ซึ่งรวมถึงสิ่ง
ปลูกสร้ ำงและทรัพย์สนิ อื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอำคำร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำร และทรัพย์สินอื่นที่
เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจำเป็ นต่อกำรใช้ ประโยชน์ของอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำว โดยประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน
ได้ แก่ อำคำรสำนักงำน หรื อพื ้นที่เพื่อให้ เช่ำเป็ นสำนักงำน หรื อให้ บริ กำรพืน้ ที่ทำงำน (Co-Working Space) รวมถึง
อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ อื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สนั บ สนุน หรื อ ส่ง เสริ ม ธุ ร กิ จ อำคำรส ำนัก งำนให้ เ ช่ ำ ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ไ ม่ จ ำกัด เฉพำะ
อสังหำริ มทรัพย์ที่ใช้ เพื่อเป็ น ร้ ำนค้ ำ ร้ ำนอำหำร และพืน้ ที่จอดรถ สถำนออกกำลังกำย ศูนย์ ดูแลเด็กเล็ก ห้ องสมุด และ
ทรัพย์สนิ อื่นใดที่อำจส่งเสริ มกำรลงทุนของกองทรัสต์

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 9 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

1.7

ข้ อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพย์ สินที่จะลงทุนครัง้ แรก

1.7.1

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 เป็ นอำคำรสำนักงำนขนำดใหญ่สงู 36 ชัน้ พร้ อมชัน้ ใต้ ดิน 1 ชัน้ ตังอยู
้ ่เลขที่ 18 ถนน
รัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร โครงกำรตังอยู
้ ่ติดกับถนนรัชดำภิเษก และใกล้ กับศูนย์กำรค้ ำ
หลำยแห่ง เช่น เซ็นทรัลพระรำม 9 ดิเอสพลำนำดรัชดำภิเษก และเดอะสตรี ท รั ชดำซึ่งเป็ นศูนย์ กำรค้ ำแห่งใหม่บนถนน
รัชดำภิเษก ในปั จจุบนั โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 ดำเนินกำรเป็ นอำคำรสำนักงำนให้ เช่ำ ให้ แก่บริ ษัทในกลุ่มทรู และกลุ่มเครื อ
เจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นหลัก โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560 พื ้นที่เช่ำของบริ ษัทในกลุม่ ทรูและกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ คิด
เป็ น 87.4% และ 9.9% ของพื ้นที่เช่ำทังหมดของโครงกำรทรู
้
ทำวเวอร์ 1 ตำมลำดับ อำคำรดังกล่ำวถือเป็ นอำคำรสำนักงำน
ใหญ่ของกลุม่ ทรู ภำยในอำคำรตกแต่งอย่ำงสวยงำม และมีพื ้นที่พกั ผ่อนและใช้ งำนร่ วมกัน (Co-Working Space) ภำยใต้
แนวคิดในกำรตกแต่งที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละชัน้
ที่ตงั ้ ของโครงกำร

 โครงกำรตัง้ อยู่ เลขที่ 18

ถนนรั ช ดำภิ เ ษก แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง

กรุงเทพมหำนคร
 โครงกำรสำมำรถเข้ ำ -ออกผ่ำ นถนนรั ช ดำภิเ ษก ซึ่ง เป็ นถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก

ขนำด 8 ช่องจรำจร ควำมกว้ ำงของผิวจรำจรประมำณ 24.00 เมตร สิทธิกำรใช้ ทำง
เป็ นทำงสำธำรณประโยชน์ อำคำรตังอยู
้ ่บนที่ดิน 2 แปลงซึ่งมีลำรำงยำยซุ่นคั่น
ระหว่ำงที่ดิน โดยมีกำรสร้ ำงสะพำนคอนกรี ตเชื่อมต่อแปลงที่ดิน และใช้ ประโยชน์
ต่อเนื่องกันจำนวน 2 สะพำน นอกจำกนี ้ บริ เวณด้ ำนหลังโครงกำรผู้ใช้ อำคำร
สำมำรถเดินผ่ำนไปยังอำคำรใยแก้ ว ตลำดนัด และพื ้นที่ร้ำนค้ ำต่ำงๆบริ เวณถนน
รัชดำภิเษก ซอย 4
เจ้ ำของอสังหำริมทรัพย์ /เจ้ ำ  ที่ดินและอำคำรเป็ นกรรมสิทธิ์ของ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์และบริ หำรจัดกำรโครงกำรโดย
ของกรรมสิท ธิ์ ของทรั พ ย์ ท่ ี
ทรู พรอพเพอร์ ตีส์
จะลงทุนครัง้ แรก
ระบบสำธำรณูปโภค
 ระบบสำธำรณูปโภคทีค่ รบครัน ประกอบด้ วย ระบบไฟฟ้ ำ ระบบปรับอำกำศ ระบบ
ลิฟท์ ระบบป้องกันอัคคีภยั รวมถึงระบบกล้ องรักษำควำมปลอดภัยทังภำยในและ
้
ภำยนอกอำคำร เป็ นต้ น
 สิง่ อำนวยควำมสะดวกที่จดั ไว้ ให้ บริ กำรแก่พนักงำนของผู้เช่ำรำยย่อยในกลุม่ ทรูและ

กลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เช่น ร้ ำนกำแฟและเบเกอรี่ TRUE Coffee และห้ องสมุด
เป็ นต้ น
สิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่นๆ

 นอกจำกระบบสำธำรณูปโภคและสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นแล้ ว บริ เวณ

ด้ ำนหลังของโครงกำรยังเป็ นที่ตงั ้ ของอำคำรใยแก้ ว* ซึ่งภำยในอำคำรใยแก้ วมีศูนย์
อำหำรรำคำประหยัดที่จัดไว้ ให้ บริ กำรแก่พนักงำน และผู้มำติดต่อ รวมไปถึงสวัสดิกำร
อื่นๆ เช่น สถำนออกกำลังกำย ศูนย์ดแู ลเด็กเล็ก และร้ ำน TRUE Shop เป็ นต้ น
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 10 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

กำรเดินทำงมำยังโครงกำร

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ
 เดินทำงโดยระบบรถไฟฟ้ ำมหำนคร (MRT) ลงที่สถำนีศนู ย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศ

ไทย (โครงกำรอยู่ห่ ำ งจำกสถำนี ป ระมำณ 300 เมตร) หรื อ สถำนี พ ระรำม 9
(โครงกำรอยูห่ ำ่ งจำกสถำนีประมำณ 700 เมตร) และ
 เดินทำงโดยรถยนต์สว่ นบุคคลหรื อรถรับจ้ ำงสำธำรณะ สำมำรถใช้ ทำงพิเศษศรี รัช

บนถนนรัชดำภิเษก หรื อสำมำรถเดินทำงโดยรถโดยสำรประจำทำงสำย 73 สำย
73ก สำย 136 สำย 137 สำย 206 สำย 185 และสำย 514
ลั ก ษ ณ ะ ก ำ ร ใ ช้ พื ้ น ที่ ใ น
โครงกำรในปั จจุบัน

ลักษณะกำรใช้

พืน้ ที่ (ตร.ม.)

พื ้นที่สำนักงำนให้ เช่ำ

% ของ GFA

32,055

50.4

5,260

8.3

37,315

58.7

พื ้นที่สว่ นกลำง

12,340

19.4

พื ้นที่จอดรถ

13,960

21.9

63,615

100.0

พื ้นที่เช่ำอื่น
พืน้ ที่เช่ ำทัง้ หมด (NLA)

พืน้ ที่ใช้ สอยทัง้ หมด (GFA)
ที่มำ:
หมำยเหตุ :

ข้ อมูลจำกทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560
โปรดพิจำณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2-2 ข้ อมูลเกี่ยวกับ ทรัพย์สินหลัก ของ
กองทรัสต์

หมำยเหตุ: ทรู พรอพเพอร์ ตีส์เป็ นผู้ทรงสิทธิในสิทธิกำรเช่ำที่ดินอันเป็ นที่ตงของอำคำรใยแก้
ั้
ว และเป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ในอำคำรใยแก้ วซึ่งตั ้งอยู่
ในที่ดินติดกันบริเวณด้ ำนหลังของโครงกำร ซึง่ กองทรัสต์ไม่เข้ ำลงทุนในส่วนนี ้

1.7.2

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2
โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 เป็ นโครงกำรอำคำรสำนักงำน ตังอยู
้ ่เลขที่ 1252 ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวน

หลวง กรุงเทพมหำนคร อำคำรตังอยู
้ ่ติดถนนพัฒนำกำร ปั จจุบนั โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 ดำเนินกำรเป็ นอำคำรสำนักงำนให้
เช่ำแก่บริ ษัทในกลุม่ ทรูและกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560 พื ้นที่เช่ำของบริ ษัทในกลุม่ ทรู และ
กลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ คิดเป็ น 85.2% และ 12.7% ของพื ้นที่เช่ำทังหมดของโครงกำรทรู
้
ทำวเวอร์ 2 ตำมลำดับ โครงกำร
ประกอบด้ วยอำคำรจำนวน 4 อำคำร ดังนี ้
1. อำคำร 1 เป็ นอำคำรสำนักงำนสูง 14 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชันเพื
้ ่อใช้ ประโยชน์เป็ นอำคำรสำนักงำน
2. อำคำร 2 เป็ นอำคำรสำนักงำนสูง 7 ชัน้
3. อำคำร 3 เป็ นอำคำรที่จอดรถสูง 7 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้
4. อำคำร 4 เป็ นอำคำรสำนักงำนสูง 5 ชัน้

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 11 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

พื ้นที่เช่ำทังหมดประมำณ
้
25,072 ตำรำงเมตร รวมถึงกรรมสิทธิ์ในสังหำริ มทรัพย์และงำนระบบของอำคำร บนที่ดิน
ประมำณ 8 ไร่ 1 งำน 13.0 ตำรำงวำ นอกจำกนี ้ ภำยในโครงกำรยังมีพื ้นที่ที่ออกแบบและสร้ ำงขึ ้นเพื่อตอบสนองควำม
ต้ องกำรของผู้เช่ำรำยย่อยโดยเฉพำะ อันได้ แก่
-

ห้ องประชุมและศูนย์ฝึกอบรมในอำคำร 2 ชัน้ 5 ถึง 7 ซึง่ สำมำรถรองรับผู้อบรมได้ กว่ำ 250 คน

-

ห้ องสตูดิโอ ซึ่งมีควำมสูงของพื ้นถึงฝ้ ำเพดำน (Floor to Ceiling) 10.5 เมตร ในอำคำร 4 พร้ อมห้ องตัดต่อใน
บริ เวณเดียวกัน

-

พื ้นที่ Server ซึง่ สำมำรถรองรับน ้ำหนัก 1,000 ตัน (Floor Load) พร้ อมพื ้นที่สำหรับระบบสนับสนุน เช่น เครื่ อง
กำเนิดไฟฟ้ ำสำรอง เครื่ องจ่ำยกระแสไฟฟ้ ำสำรอง และระบบดับเพลิงแบบสำรเคมี มีกำรยกพื ้นของอำคำรให้
สูงกว่ำระดับน ้ำทะเล 5.4 เมตร เพื่อป้องกันควำมเสียหำยจำกอุทกภัย

ที่ตงั ้ ของโครงกำร

 โครงกำรตัง้ อยู่ เลขที่ 1252 ถนนพัฒ นำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหำนคร
 โครงกำรตังอยู
้ ่ติดถนนพัฒนำกำร ซึ่งเป็ นถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนำด 6 ช่อง

จรำจร ที่มีควำมกว้ ำงของผิวจรำจรประมำณ 18.00 เมตร สิทธิกำรใช้ ทำงเป็ นทำง
สำธำรณประโยชน์
เจ้ ำของอสังหำริมทรัพย์ /เจ้ ำ  ที่ดินและอำคำรเป็ นกรรมสิทธิ์ของ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์และบริ หำรจัดกำรโครงกำรโดย
ของกรรมสิท ธิ์ ของทรั พย์ ท่ ี
ทรู พรอพเพอร์ ตีส์
จะลงทุนครัง้ แรก
ระบบสำธำรณูปโภค
 ระบบสำธำรณูปโภคทีค่ รบครัน ประกอบด้ วย ระบบไฟฟ้ ำ ระบบปรับอำกำศ ระบบ
ลิฟท์ ระบบป้องกันอัคคีภยั รวมถึงระบบกล้ องรักษำควำมปลอดภัยทังภำยในและ
้
ภำยนอกอำคำร เป็ นต้ น
 สิง่ อำนวยควำมสะดวกที่จดั ไว้ ให้ บริ กำรแก่พนักงำนของผู้เช่ำรำยย่อยในกลุม่ ทรูและ

กลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เช่น ร้ ำนกำแฟและเบเกอรี่ TRUE Coffee และศูนย์ดแู ล
เด็กเล็ก เป็ นต้ น
สิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่นๆ

 นอกจำกระบบสำธำรณูปโภคและสิ่ง อำนวยควำมสะดวกที่ก ล่ำ วมำข้ ำ งต้ นแล้ ว

ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ยงั เช่ำที่ดินระยะสันบริ
้ เวณด้ ำนข้ ำงของโครงกำรเพื่อใช้ เป็ นที่จอด
รถเพิ่มเติมสำหรับพนักงำนของผู้เช่ำรำยย่อยและเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรเป็ นรำยเดือน
จำกผู้ที่นำรถมำจอด ในรำคำที่ได้ รับกำรสนับสนุนจำกผู้เช่ำรำยย่อยแต่ละรำยจำก
กำรเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรพิเศษ
กำรเดินทำงมำยังโครงกำร

 เดินทำงโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรื อรถรับจ้ ำงสำธำรณะ สำมำรถใช้ ทำงพิเศษรำม

อินทรำ-อำจณรงค์ บนถนนพัฒนำกำร

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 12 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ
 เดินทำงรถโดยสำรประจำทำงสำย 11 สำย 92 สำย 133 สำย 206 สำยปอ.11 และ

สำย 517
ลั ก ษ ณ ะ ก ำ ร ใ ช้ พื ้ น ที่ ใ น
โครงกำร ในปั จจุบัน

ลักษณะกำรใช้

พืน้ ที่ (ตร.ม.)

พื ้นที่สำนักงำนให้ เช่ำ

15,933

38.5

9,139

22.1

25,072

60.5

พื ้นที่สว่ นกลำง

8,355

20.2

พื ้นที่จอดรถ

7,990

19.3

41,417

100.0

พื ้นที่เช่ำอื่น
พืน้ ที่เช่ ำทัง้ หมด (NLA)

พืน้ ที่ใช้ สอยทัง้ หมด (GFA)

1.8

% ของ GFA

ที่มำ:

ข้ อมูลจำกทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ :

โปรดพิจำณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2-2 ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์

ลักษณะกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2
ลักษณะกำรบริหำรจัดกำรก่ อนกองทรัสต์ เข้ ำลงทุน
ลักษณะกำรดำเนินงำนของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 ก่อนกองทรัสต์เข้ ำลงทุนนันเป็
้ นกำร

ดำเนินงำนภำยใต้ กำรบริ หำรงำนของ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ โดย ทรู พรอพเพอร์ ตีส์เป็ นผู้ให้ เช่ำ พื ้นที่สำนักงำน รวมทังให้
้ บริ กำร
เกี่ยวกับกำรเช่ำพื ้นที่ กำรบริ กำรพิเศษที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับกำรเช่ำพื ้นที่และให้ เช่ำเฟอร์ นิเจอร์ แก่ผ้ เู ช่ำรำยย่อยซึ่งส่วนใหญ่เ ป็ น
บริ ษัทในกลุม่ ทรูและกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ โดยทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะทำสัญญำและเป็ นคู่สญ
ั ญำในกำรให้ บ ริ กำรแก่ผ้ เู ช่ำ
รำยย่อย โดยมีกำรทำสัญญำแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ สัญญำเช่ำพื ้นที่ สัญญำบริ กำร และ/หรื อ สัญญำเช่ำเฟอร์ นิเจอร์ ตำม
ภำพด้ ำนล่ำง โดยสัญญำบริ กำรนันจะครอบคลุ
้
มทังกำรบริ
้
กำรที่เกี่ยวกับกำรเช่ำพื ้นที่และบริ กำรพิเศษที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับกำร
เช่ำพื ้นที่ ซึง่ แต่ละสัญญำจะมีกำหนดอำยุสญ
ั ญำไว้ ประมำณ 3 ปี แต่จะมีเพียงผู้เช่ำรำยย่อยบำงรำยที่ไม่มีสญ
ั ญำเฟอร์ นิเจอร์
เนื่องจำกผู้เช่ำรำยย่อยรำยนันจั
้ ดซื ้อและติดตังเฟอร์
้
นิเจอร์ เพื่อใช้ เป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง
แผนภำพแสดงลักษณะกำรทำสัญญำก่ อนกองทรัสต์ เข้ ำลงทุน

หมำยเหตุ: *กำรให้ เช่ำเฟอร์ นิเจอร์ นนเป็
ั ้ นกำรให้ เช่ำเฉพำะบริษัทในกลุม่ ทรู และกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 13 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ลักษณะกำรบริหำรจัดกำรหลังกองทรัสต์ เข้ ำลงทุน
ภำยหลังกำรเข้ ำลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำกับผู้เช่ำรำยย่อยแทน ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ในสัญญำ
เช่ำพื ้นที่และบริ กำรพื ้นที่ที่จดั ทำขึ ้นใหม่แทนสัญญำบริ กำรฉบับเดิม เนื่องจำกกองทรัสต์จะเป็ นผู้ให้ บริ กำรพื ้นที่ซึ่งเป็ นบริ กำร
ที่เกี่ยวกับกำรให้ เช่ำพื ้นที่เท่ำนัน้ เพื่อให้ ขอบเขตกำรให้ บริ กำรของกองทรัสต์เป็ นไปตำมกำรให้ บริ กำรพื ้นที่ของสำนักงำนให้
เช่ำทัว่ ไป ส่วนทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะยังคงเป็ นคู่สญ
ั ญำกับผู้เช่ำรำยย่อยในสัญญำเช่ำเฟอร์ นิเจอร์ และสัญญำบริ กำรพิเศษที่
จัดทำขึน้ ใหม่ เพื่อให้ บริ กำรพิเศษที่ไม่เกี่ ยวเนื่องกับกำรให้ เช่ำแก่บริ ษัทในกลุ่มทรู และกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ดังนัน้
ภำยหลังกำรเข้ ำลงทุนจะมีกำรจัดทำสัญญำฉบับใหม่ และกำรเปลี่ยนคู่สญ
ั ญำในสัญญำฉบับเดิม โดยมีรำยละเอียดตำม
แผนภำพที่แสดง
แผนภำพแสดงลักษณะกำรทำสัญญำหลังกองทรัสต์ เข้ ำลงทุน

สัญลักษณ์ :

หมำยเหตุ: * กำรให้ บริ กำรพิเศษและกำรให้ เช่ำเฟอร์ นิเจอร์ นนั ้ เป็ นกำรให้ บริ กำรเฉพำะบริ ษัทในกลุ่มทรูและกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เท่ำนัน้
และ/หรือผู้มีควำมประสงค์จะใช้ บริกำรดังกล่ำว กองทรัสต์จะไม่เกี่ยวข้ องกับกำรให้ บริกำรพิเศษหรือกำรให้ เช่ำเฟอร์ นิเจอร์ ดงั กล่ำว
อย่ำ งไรก็ ดี กองทรั ส ต์ จะดูแ ลให้ ท รู พรอพเพอร์ ตี ส์ เรี ยกเก็ บ อัต รำค่ำ บริ กำรพิเศษและค่ำ เช่ำ เฟอร์ นิ เจอร์ ดังกล่ำ ว ในรำคำที่
สมเหตุสมผลจำกผู้เช่ำรำยย่อยที่เป็ นผู้เช่ำพื ้นที่จำกกองทรัสต์
** สัญญำเช่ำพื ้นที่และบริกำรพื ้นที่ของผู้เช่ำรำยย่อยที่มีอยูก่ ่อนวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำบำงสัญ ญำอำจมีอำยุคงเหลือของสัญญำ
น้ อยกว่ำ 3 ปี อย่ำงไรก็ตำม หำกสัญญำเช่ำพืน้ ที่และบริ กำรพืน้ ที่ของผู้เช่ำรำยย่อยครบกำหนดอำยุสัญญำเช่ำ กองทรัสต์จะ
พิจำรณำให้ สญ
ั ญำที่มีกำรต่อำยุสญ
ั ญำ รวมถึงสัญญำที่ผ้ เู ช่ำรำยย่อยรำยใหม่เข้ ำทำกับกองทรัสต์ มีระยะเวลำของสัญญำ 3 ปี

1.8.1

ลักษณะกำรจัดหำผลประโยชน์ จำกอสังหำริมทรัพย์
บลจ.บัวหลวง ในฐำนะผู้ก่อตังทรั
้ สต์และผู้จัดกำรกองทรัสต์ (REIT Manager) มีนโยบำยที่จะดำเนินกำรจัดหำ

ผลประโยชน์ จำกทรัพย์ สินที่จะลงทุนครัง้ แรก โดยกำรนำทรั พย์สินดังกล่ำวออกให้ เช่ำแก่ผ้ ูประกอบกำรรำยย่อย โดยใน
เบื ้องต้ นจะแต่งตัง้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ซึ่งเป็ นผู้มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สินดังกล่ำวให้
เป็ นผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ (Property Manager) ตำมนโยบำยของผู้จดั กำรกองทรัสต์ โดยผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์จะเป็ น
ผู้ดำเนินกำรหำผู้สนใจเช่ำพื ้นที่ของทรัพย์สนิ ดังกล่ำว และมีหน้ ำที่ในกำรทำกำรตลำดโดยกำรติดต่อลูกค้ ำเป้ำหมำยโดยตรง
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 14 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

หรื อกำรติดต่อผ่ำนตัวกลำงต่ำงๆ รวมทังกำรส่
้
งเสริ มกำรตลำด กำรให้ ผ้ สู นใจที่จะเช่ำพื ้นที่เข้ ำชมทรัพย์สนิ ดังกล่ำว กำรเจรจำ
กับผู้ที่ สนใจจะเช่ำพืน้ ที่ กำรทำสัญญำเช่ำ และกำรต่อสัญ ญำเช่ ำ และกำรเก็ บค่ำเช่ำและติด ตำมลูกหนี ้ ทัง้ นี ้ ผู้จัดกำร
กองทรัสต์จะชำระค่ำตอบแทนกำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ในอัตรำที่อ้ำงอิงตำมผลประกอบกำร
ของโครงกำรที่บริ หำรจัดกำร
1.8.2

ลักษณะของสัญญำเช่ ำพืน้ ที่และบริกำรพืน้ ที่

ภำยหลังจำกวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำกับผู้เช่ำพื ้นที่
รำยย่อยภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำ พื ้นที่และสัญญำบริ กำรพื ้นที่ สำหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก โดยรำยได้ และกระแสเงินสดที่
กองทรัสต์จะได้ รับจำกกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำว ได้ แก่ รำยได้ คำ่ เช่ำ พื ้นที่ และ/หรื อ ค่ำบริ กำรพื ้นที่ จำกกำรให้ เช่ำ
พื ้นที่สำนักงำนและพื ้นที่เช่ำอื่น ซึ่งสัญญำเช่ำพื ้นที่และบริ กำรพื ้นที่ดงั กล่ำวส่วนใหญ่เป็ นสัญญำมำตรฐำนโดยมีหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของสัญญำที่คล้ ำยคลึงกัน โดยผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดได้ ในส่วนที่ 2-4 ข้ อ 4.1.1 ลักษณะของสัญญำ
เช่ำพื ้นที่และบริ กำรพื ้นที่
1.8.3

ที่มำ:

ลักษณะของผู้เช่ ำและสัญญำเช่ ำของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2
อำยุสัญญำคงเหลือของสัญญำเช่ ำพืน้ ที่ในแต่ ละปี
คิดเป็ นอัตรำส่ วนพืน้ ที่เช่ ำต่ อพืน้ ที่เช่ ำทัง้ หมด (ร้ อยละ)
โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1
โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2

ข้ อมูลจำกทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ: ข้ อมูลข้ ำงต้ นอ้ ำงอิงตำมสัญญำเช่ำพื ้นที่ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560 รวมถึงสัญญำเช่ำพื ้นที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ และ/หรื อผู้เช่ำ
รำยย่อยอื่นที่ต้องกำรใช้ ประโยชน์พื ้นที่ ตกลงจะเข้ ำทำกับกองทรัสต์ก่อนและภำยหลังกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก
โดยพื ้นที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะเช่ำจำกกองทรัสต์นนั ้ เป็ นพื ้นที่ 656 ตำรำงเมตร ที่โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และ 532 ตำรำงเมตร ที่
โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 รวมพื ้นที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะเช่ำจำกกองทรัสต์ทงสิ
ั ้ ้น 1,188 ตำรำงเมตร โดยคิดเป็ น 1.9% ของพื ้นที่เช่ำ
ทังหมด
้
และรวมสัญญำเช่ำพื ้นที่ที่ผ้ เู ช่ำรำยย่อยแจ้ งควำมจำนงกำรเช่ำพื ้นที่และจะเข้ ำสัญญำเช่ำพื ้นที่ภำยในปี 2560 ทังสิ
้ ้น 1,899
ตำรำงเมตร โดยคิดเป็ น 3.0% ของพื ้นที่เช่ำทังหมด
้

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 15 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

กลุ่มผู้เช่ ำรำยย่ อย
คิดเป็ นอัตรำส่ วนพืน้ ที่เช่ ำต่ อพืน้ ที่เช่ ำทัง้ หมด (ร้ อยละ)
โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1
โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2

ที่มำ:

ข้ อมูลจำกทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ: ข้ อมูลข้ ำงต้ นอ้ ำงอิงตำมสัญญำเช่ำพื ้นที่ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560 รวมถึงสัญญำเช่ำพื ้นที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ และ/หรื อผู้เช่ำ
รำยย่อยอื่นที่ต้องกำรใช้ ประโยชน์พื ้นที่ ตกลงจะเข้ ำทำกับกองทรัสต์ก่อนและภำยหลังกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก
โดยพื ้นที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะเช่ำจำกกองทรัสต์นนั ้ เป็ นพื ้นที่ 656 ตำรำงเมตร ที่โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และ 532 ตำรำงเมตร ที่
โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 รวมพื ้นที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะเช่ำจำกกองทรัสต์ทงสิ
ั ้ ้น 1,188 ตำรำงเมตร โดยคิดเป็ น 1.9% ของพื ้นที่เช่ำ
ทังหมด
้
และรวมสัญญำเช่ำพื ้นที่ที่ผ้ เู ช่ำรำยย่อยแจ้ งควำมจำนงกำรเช่ำพื ้นที่และจะเข้ ำสัญญำเช่ำพื ้นที่ภำยในปี 2560 ทังสิ
้ ้น 1,899
ตำรำงเมตร โดยคิดเป็ น 3.0% ของพื ้นที่เช่ำทังหมด
้

ประเภทธุรกิจของผู้เช่ ำ
คิดเป็ นอัตรำส่ วนพืน้ ที่เช่ ำต่ อพืน้ ที่เช่ ำทัง้ หมด (ร้ อยละ)
โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1
โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2

ที่มำ:
ข้ อมูลจำกทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ: ข้ อมูลข้ ำงต้ นอ้ ำงอิงตำมสัญญำเช่ำพื ้นที่ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560 รวมถึงสัญญำเช่ำพื ้นที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ และ/หรื อผู้เช่ำ
รำยย่อยอื่นที่ต้องกำรใช้ ประโยชน์พื ้นที่ ตกลงจะเข้ ำทำกับกองทรัสต์ก่อนและภำยหลังกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครั ง้ แรก
โดยพื ้นที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะเช่ำจำกกองทรัสต์นนั ้ เป็ นพื ้นที่ 656 ตำรำงเมตร ที่โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และ 532 ตำรำงเมตร ที่
โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 รวมพื ้นที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะเช่ำจำกกองทรัสต์ทงสิ
ั ้ ้น 1,188 ตำรำงเมตร โดยคิดเป็ น 1.9% ของพื ้นที่เช่ำ
ทังหมด
้
และรวมสัญญำเช่ำพื ้นที่ที่ผ้ เู ช่ำรำยย่อยแจ้ งควำมจำนงกำรเช่ำพื ้นที่และจะเข้ ำสัญญำเช่ำพื ้นที่ภำยในปี 2560 ทังสิ
้ ้น 1,899
ตำรำงเมตร โดยคิดเป็ น 3.0% ของพื ้นที่เช่ำทังหมด
้

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 16 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

1.8.4

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ข้ อมูลทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำของทรัพย์ สินที่จะลงทุนครั ง้ แรก
โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1
อัตรำกำรเช่ ำพืน้ ที่และอัตรำค่ ำเช่ ำเฉลี่ย
โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

พื ้นที่ที่สำมำรถให้ เช่ำได้ ทงหมด
ั ้ (1)(ตร.ม.)
อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่เฉลีย่ (2)(ร้ อยละ)
อัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ (3)(บำท/ตร.ม./เดือน)

30 ก.ย. 2560

35,747

35,921

35,921

35,791

99.3

100.0

100.0

100.0

463.7

477.0

538.7

648.9

อัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ ทีค่ ำดว่ำจะจัดสรรให้ แก่กองทรัสต์(4)(บำท/ตร.ม./เดือน)
ที่มำ:

599.9

ข้ อมูลจำกทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ: (1) พื ้นที่ที่สำมำรถให้ เช่ำได้ ทงหมดไม่
ั้
นบั รวมพื ้นที่สำนักงำนของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (ทรู พรอพเพอร์ ตีส์) ที่ใช้ เองหรื อให้ ผ้ อู ื่นใช้
โดยไม่เรี ยกเก็บค่ำเช่ำพื ้นที่หรื อบริ กำรพื ้นที่ซึ่งคิดเป็ นพื ้นที่ประมำณ 604 ตร.ม. ในปี 2557 612 ตร.ม. ในปี 2558 และปี 2559
และ 741 ตร.ม. สำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยภำยหลังกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ และ/หรื อ ผู้เช่ำรำย
ย่อย จะเข้ ำทำสัญญำเช่ำพื ้นที่ และ/หรื อ บริ กำรพืน้ ที่ดงั กล่ำวจำกกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ ไม่นับรวมพื ้นที่ที่อยู่ระหว่ำงหรื อยังไม่มีกำร
ปรับปรุงพื ้นที่เพื่อออกให้ ผ้ เู ช่ำรำยย่อยเช่ำพื ้นที่
(2) อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่เฉลี่ย เป็ นสัดส่วนของ พื ้นที่ที่สำมำรถเรียกเก็บค่ำเช่ำพื ้นที่ได้ ต่อพื ้นที่ที่ สำมำรถให้ เช่ำได้ ทงหมด
ั้
(3) อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยคำนวณจำก ค่ำเช่ำพื ้นที่และค่ำบริ กำร (ซึ่งประกอบด้ วย ค่ำบริ กำรพื ้นที่และค่ำบริ กำรพิเศษ) หำรด้ วยพื ้นที่มี
กำรเช่ำทัง้ หมด โดยภำยหลังกองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยที่ชำระให้ กองทรัสต์ลดลง
บำงส่วน เนื่องจำกผู้เช่ำรำยย่อยจะจัดสรรค่ำบริ กำรบำงส่วนไปชำระเป็ นค่ำบริ กำรพิเศษให้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ในอัตรำ 49.0
บำท/ตร.ม./เดือน สำหรับปี 2560 (เฉพำะพื ้นที่ที่มีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรพิเศษ)
(4) อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยที่คำดว่ำจะจัดสรรให้ แก่กองทรัสต์ คำนวณจำก อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.
2560 หักด้ วย ค่ำบริกำรพิเศษที่จดั สรรให้ กบั ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ในอัตรำ 49.0 บำท/ตร.ม./เดือน สำหรับปี 2560 โดยในที่นี ้สมมติ
ให้ ทกุ พื ้นที่มีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรพิเศษ

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 17 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2
อัตรำกำรเช่ ำพืน้ ที่และอัตรำค่ ำเช่ ำเฉลี่ย
โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2
31 ธ.ค. 2557
พื ้นที่ที่สำมำรถให้ เช่ำได้ ทงหมด
ั ้ (1)(ตร.ม.)

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

30 ก.ย. 2560

23,551

23,551

23,551

23,551

82.4

97.7

99.4

100.0

อัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ (3)(บำท/ตร.ม./เดือน)

462.6

503.5

555.3

638.5

อัต รำค่ำ เช่ำ เฉลี่ย พื น้ ที่ ทั่ว ไป (ไม่รวมพื น้ ที่

419.7

459.8

516.7

595.0

อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่เฉลีย่ (2)(ร้ อยละ)

ห้ องสตู ดิ โ อและค่ ำ บริ ก ำรเครื่ อ งก ำเนิ ด
กระแสไฟฟ้ ำสำรองต่อเนื่อง) (UPS)(4) (บำท/
ตร.ม./เดือน)
อัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ ทีค่ ำดว่ำจะจัดสรรให้ แก่กองทรัสต์(5)(บำท/ตร.ม./เดือน)
ที่มำ:

529.0

ข้ อมูลจำกทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ: (1) พื ้นที่ที่สำมำรถให้ เช่ำได้ ทงหมดไม่
ั้
นบั รวมพื ้นที่สำนักงำนของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (ทรู พรอพเพอร์ ตีส์) ที่ใช้ เองหรื อให้ ผ้ อู ื่นใช้
โดยไม่เรี ยกเก็บค่ำเช่ำพืน้ ที่หรื อบริ กำรพืน้ ที่ซึ่งคิดเป็ นพืน้ ที่ประมำณ 86 ตร.ม. ในปี 2557 ถึง 9 เดือนแรกของปี 2560 โดย
ภำยหลังกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ และ/หรือ ผู้เช่ำรำยย่อย จะเข้ ำทำสัญญำเช่ำพื ้นที่ และ/หรื อ บริ กำรพื ้นที่
ดังกล่ำวจำกกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ ไม่นบั รวมพื ้นที่ที่อยูร่ ะหว่ำงหรือยังไม่มีกำรปรับปรุงพื ้นที่เพื่อออกให้ ผ้ เู ช่ำรำยย่อยเช่ำพื ้นที่
(2) อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่เฉลี่ย เป็ นสัดส่วนของ พื ้นที่ที่สำมำรถเรียกเก็บค่ำเช่ำพื ้นที่ได้ ต่อพื ้นที่ที่ สำมำรถให้ เช่ำได้ ทงหมด
ั้
(3) อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยคำนวณจำก ค่ำเช่ำพื ้นที่และค่ำบริกำร (ซึง่ ประกอบด้ วย ค่ำบริกำรพื ้นที่และค่ำบริกำรพิเศษ) หำรพื ้นที่มีกำรเช่ำ
ทังหมด
้
โดยภำยหลังกองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยที่ชำระให้ กองทรัสต์จะลดลงบำงส่วน
เนื่องจำกผู้เช่ำรำยย่อยจะจัดสรรค่ำบริ กำรบำงส่วนไปชำระเป็ นค่ำบริ กำรพิเศษให้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ในอัตรำ 66.0 บำท/ตร.ม./
เดือน สำหรับปี 2560 (เฉพำะพื ้นที่ที่มีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรพิเศษ)
(4) อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยพื ้นที่ทวั่ ไป (ไม่รวมพื ้นที่ห้องสตูดิโอและค่ำบริกำรเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้ำสำรองต่อเนื่อง (UPS)) คำนวณจำก
ค่ำเช่ำพื ้นที่และค่ำบริกำร (ซึง่ ประกอบด้ วย ค่ำบริ กำรพื ้นที่และค่ำบริ กำรพิเศษ) ไม่รวมค่ำเช่ำพื ้นที่และค่ำบริ กำรพื ้นที่ของพื ้นที่
ห้ องสตูดิโอ และไม่รวมถึงค่ำบริ กำรเครื่ องกำเนิดกระแสไฟฟ้ำสำรองต่อเนื่อง (UPS) เพื่อแสดงให้ เห็นถึงค่ำเช่ำเฉลี่ยที่สำมำรถ
เทียบเคียงได้ กบั อัตรำค่ำเช่ำของพื ้นที่สำนักงำนทัว่ ไป (โดยค่ำบริกำรเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้ำสำรองต่อเนื่อง (UPS) เป็ นส่วนที่
กองทรัสต์ไม่เข้ ำลงทุน) หำรพื ้นที่มีกำรเช่ำทังหมดซึ
้
ง่ หักพื ้นที่ห้องสตูดิโอออกแล้ ว โดยภำยหลังกองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินที่
จะลงทุนครัง้ แรก อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยที่ชำระให้ กองทรัสต์จะลดลงบำงส่วน เนื่องจำกผู้เช่ำรำยย่อยจะจัดสรรค่ำบริ กำรบำงส่วนไป
ชำระเป็ นค่ำบริ กำรพิเศษให้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ในอัตรำ 66.0 บำท/ตร.ม./เดือน สำหรับปี 2560 (เฉพำะพืน้ ที่ที่มีกำรเรี ยกเก็บ
ค่ำบริกำรพิเศษ)
(5) อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยที่คำดว่ำจะจัดสรรให้ แก่กองทรัสต์ คำนวณจำก อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.
2560 หักด้ วย ค่ำบริกำรพิเศษที่จดั สรรให้ กบั ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ในอัตรำ 49.0 บำท/ตร.ม./เดือน สำหรับปี 2560 โดยในที่นี ้สมมติ
ให้ ทกุ พื ้นที่มีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรพิเศษ

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 18 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

1.9

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

งบกำไรขำดทุนที่คำดคะเนตำมสมมติฐำนของกองทรั สต์ สำหรั บงวด 12 เดือน ช่ วงประมำณกำรวันที่
1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561
ข้ อมูลที่ระบุในหัวข้ อนี ้ไม่ใช่ข้อเท็จจริ งในอดีต แต่เป็ นข้ อมูลในลักษณะที่เป็ นกำรคำดกำรณ์ เหตุกำรณ์ ในอนำคต

(Forward-Looking Statement) โดยข้ อมูลดังกล่ำวอยู่บนข้ อสมมติฐำนหลำยประกำรที่ระบุอยู่ในเอกสำรแนบ 3 และอยู่
ภำยใต้ ควำมเสีย่ งและควำมไม่แน่นอนบำงประกำร ซึง่ อำจทำให้ ผลที่เกิดขึ ้นจริ งแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกที่ประมำณกำร
ไว้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลในส่วนนี ้ไม่ควรถูกพิจำรณำเป็ นคำรับรอง คำรับประกันหรื อกำรคำดกำรณ์ ภำยใต้ สมมติฐำนที่ถูกต้ องของ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน และไม่ควรพิจำรณำว่ำประมำณกำรดังกล่ำวจะบรรลุผลหรื อน่ำจะบรรลุผล
เนื่องจำกข้ อมูลดังกล่ำวจัดทำบนสมมติฐำนในช่วงที่จดั ทำรำยงำนข้ อมูลทำงกำรเงินตำมสถำนกำรณ์สมมติเท่ำนัน้
รำยได้ หรื อผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่แท้ จริ งอำจจะแตกต่ำงจำกรำยได้ หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนที่จ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่ปรำกฏในประมำณกำรของกองทรัสต์ นอกจำกนี ้ประมำณกำรกำไรและผลประโยชน์
ตอบแทนทีจ่ ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะไม่ได้ รับกำรปรับปรุงสำหรับเหตุกำรณ์ใดๆที่เกิดขึ ้นภำยหลังวันที่ของเอกสำรฉบับนี ้
ข้ อมูลในส่วนนี ้อยู่ภำยใต้ สมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่งแม้ จะมีกำรระบุตวั เลข ซึ่งผู้จดั กำรกองทรัสต์ และที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงินพิจำรณำเห็นว่ำสมเหตุสมผล ณ วันที่ จัดทำงบกำไรขำดทุนที่คำดคะเนตำมสมมติฐำน แต่สมมติฐำนและกำร
ประมำณกำรอยูภ่ ำยใต้ ควำมไม่แน่นอนและควำมเสีย่ งทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ กำรเมือง และกำรแข่งขันที่สำคัญจำนวนมำก ซึ่ง
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และที่ปรึ กษำทำงกำรเงินไม่สำมำรถควบคุมได้ อีกทังยั
้ งตังอยู
้ ่บนสมมติฐำนเกี่ ยวกับกำรตัดสินใจทำง
ธุรกิจในอนำคตที่อำจเปลีย่ นแปลงได้ ดังนัน้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงไม่สำมำรถรับรองได้ ว่ำประมำณ
กำรดังกล่ำ วจะเกิ ด ขึน้ จริ ง ดัง นัน้ ข้ อ มูลทำงกำรเงิ นที่ คำดกำรณ์ ใ นเอกสำรฉบับ นีอ้ ำจแตกต่ำงจำกผลที่ เกิ ดขึน้ อย่ำ งมี
นัยสำคัญ ผู้ลงทุนควรศึกษำสมมติฐำนกำรประมำณกำร และระมัดระวังในกำรใช้ ข้อมูลประมำณกำรในส่วนนี ้
งบกำไรขำดทุนที่คำดคะเนตำมสมมติฐำน เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อมูลทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับอนำคตที่จัดเตรี ยมโดย
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน และสอบทำนโดย บริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำ
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ในเอกสำรแนบ 3 “งบกำไรขำดทุนที่คำดคะเนตำมสมมติฐำน”

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 19 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

งบกำไรขำดทุนที่คำดคะเนตำมสมมติฐำนของทรั สต์ เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ ำอสังหำริ มทรั พย์ บัวหลวง
ออฟฟิ ศ สำหรั บงวด 12 เดือนช่ วงเวลำประมำณกำรตัง้ แต่ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561
หมำยเหตุ

หน่วย: ล้ ำนบำท

รำยได้ คำ่ เช่ำพื ้นที่และค่ำบริ กำรพื ้นที่

3.1

446.1

รำยได้ อื่น

3.1

126.0
572.1

รวมรำยได้
ค่ำใช้ จำ่ ยทีเ่ กี่ยวกับกำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์

3.3

(188.5)
383.7

รำยได้ สุทธิของอสังหำริมทรัพย์
ดอกเบี ้ยรับ

3.2

0.6

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทรัสต์และกำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์

3.4

(53.3)

ค่ำธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษำทรัพย์สนิ

3.5

(7.7)

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์

3.6

(1.4)

ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ตดั จำหน่ำย

3.7

(0.5)

ค่ำใช้ จำ่ ยอื่นในกำรบริ หำรกองทรัสต์

3.8

(4.1)

ต้ นทุนทำงกำรเงิน

3.9

(39.1)

ค่ ำใช้ จ่ำยของกองทรัสต์

(106.1)

รวมค่ ำใช้ จ่ำย

278.3

กำไรสุทธิจำกกำรลงทุน
บวกกลับ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ตดั จำหน่ำย

0.5

หัก รำยได้ จำกค่ำเช่ำพื ้นที่และบริกำรพื ้นที่ที่มิได้ รับชำระเป็ นเงินสดจริ ง

(6.4)

ประมำณกำรเงินสดสุทธิท่ สี ำมำรถนำมำจ่ ำยผลประโยชน์ ตอบแทนและลดทุน
ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ร้ อยละ)
จำนวนหน่วยทรัสต์ (ล้ ำนหน่วย)

3.10

272.3
99.0
368.8

ประมำณกำรเงินจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและลดทุนจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(บำทต่อหน่วย)

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 20 จำก 30

0.7310

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

1.9.1

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ ำยให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ สำหรับ 12 เดือนตำมช่ วงประมำณกำร
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ได้ ทำกำรคำนวณประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้

สมมติฐำนในกำรระดมทุน
เงินทุนจำกกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ เงินกู้ยมื จำกสถำบันกำรเงิน
ไม่เกิน 3,688 ล้ ำนบำท

ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ ำยให้ แก่ ผ้ ถู อื
หน่ วยทรัสต์

ไม่เกิน 920 ล้ ำนบำท

ไม่ต่ำกว่ำ 7.31%

ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ข้ำงต้ น ประกอบด้ วย
1) ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทน

ไม่ต่ำกว่ำ 7.31%

2) ประมำณอัตรำเงินลดทุนจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

0.00%

หมำยเหตุ: ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ คำนวณโดยใช้ ประมำณกำรเงินจ่ำยผลประโยชน์ ตอบแทนและลดทุนหำรด้ วย
เงินทุนจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ ดังนันประมำณกำรอั
้
ตรำเงินจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะขึน้ อยู่กับมูลค่ำเงินทุนจำกกำรเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ และมูลค่ำเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเป็ นสำคัญ

ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและลดทุนจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ข้ำงต้ น คำนวณจำกรำคำเสนอ
ขำยที่รำคำ 10.00 บำทต่อหน่วย และจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยทังหมดไม่
้
เกิน 368.8 ล้ ำนหน่วย และมีกำรกู้ยืมเงิน
สำหรับกำรลงทุนไม่เกิน 920 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ นกำรประมำณกำรสำหรับรอบระยะเวลำ 12 เดือนตำมช่วงประมำณกำรตังแต่
้
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และไม่อำจรับรองผลได้
1.9.2

ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ ำยประโยชน์ ตอบแทนและลดทุนจ่ ำยให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ สำหรับ 12 เดือนตำม
ช่ วงประมำณกำร ในกรณีท่ มี ลู ค่ ำของสิทธิกำรเช่ ำลดลง (Unrealized Loss)
หำกกำหนดให้ มลู ค่ำตำมรำคำประเมิน ณ สิ ้นงวดกำรประเมิน ลดลงแบบเส้ นตรงตำมอำยุของสิทธิ กำรเช่ำที่ดิน (ซึง่

ทำให้ เกิดรำยกำรขำดทุนที่ไม่ใช่เงินสด (Unrealized Loss) ในกำรประมำณกำร) ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยประโยชน์ตอบ
แทนและลดทุนจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จำกกำไรจะลดลง และประมำณกำรลดทุนจะเพิ่มขึ ้น อย่ำงไรก็ดี จะไม่กระทบต่อ
ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและลดทุนจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยรวม โดยผู้จดั กำรกองทรัสต์ได้ คำนวณ
ประมำณกำรอัตรำเงิ นจ่ำยประโยชน์ ตอบแทนและลดทุน จ่ำยให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ในกรณี ที่มูลค่ำสิทธิ กำรเช่ำลดลง
(Unrealized Loss) โดยพิจำรณำปั จจัยหลักที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อประมำณกำรกระแสเงินสดที่สำมำรถ
นำมำจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ ซึง่ ได้ แก่

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 21 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

(1) อัตรำกำรต่อสัญญำเช่ำ (Renewal Rate) และช่วงระยะเวลำในกำรหำผู้เช่ำรำยย่อยรำยใหม่
กรณีดีที่สดุ (Best Case)

อัตรำกำรต่อสัญญำเช่ำร้ อยละ 100 ของสัญญำเช่ำที่ครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำในช่วง
ประมำณกำร หรื อคิดเป็ นอัตรำกำรเช่ำเฉลีย่ ในช่วงเวลำประมำณกำรประมำณร้ อยละ 100

กรณีพื ้นฐำน (Base Case)

อัตรำกำรต่อสัญญำเช่ำร้ อยละ 95 และสำหรับสัญญำเช่ำที่ไม่ได้ ต่ออำยุนนั ้ จะใช้ ระยะเวลำ
3 เดือนในกำรหำผู้เช่ำรำยย่อยรำยใหม่ หรื อคิดเป็ นอัตรำกำรเช่ำเฉลี่ยในช่วงเวลำประมำณ
กำรประมำณร้ อยละ 99.7

กรณีแย่ที่สดุ (Worst Case)

อัตรำกำรต่อสัญญำเช่ำร้ อยละ 80 และสำหรับสัญญำเช่ำที่ไม่ได้ ต่ออำยุนนั ้ จะใช้ ระยะเวลำ
12 เดือนในกำรหำผู้เช่ำรำยย่อยรำยใหม่ หรื อคิดเป็ นอัตรำกำรเช่ำเฉลีย่ ในช่วงเวลำประมำณ
กำรประมำณร้ อยละ 94.7

(2) ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
กรณีดีที่สดุ (Best Case)

ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ลดลงจำกกรณีพื ้นฐำนร้ อยละ 5.0

กรณีพื ้นฐำน (Base Case)

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรให้ เช่ำพื ้นที่และบริ หำรพื ้นที่ ประกอบด้ วย ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้ จ่ำยดัง
ตำรำงต่อไปนี ้
รำยกำรค่ ำใช้ จ่ำย
ค่ำสำธำรณูปโภค ได้ แก่
ค่ำน ้ำประปำ และค่ำไฟฟ้ ำ

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2

 ค่ำนำ้ ประปำประมำณ  ค่ ำ น ำ้ ประปำประมำณ

ร้ อยละ 0.5 ของรำยได้

ร้ อยละ 0.6 ของรำยได้

จำกกำรดำเนินงำน

จำกกำรดำเนินงำน

 ค่ำ ไฟฟ้ ำประมำณร้ อย  ค่ ำ ไฟฟ้ ำประมำณร้ อย

ละ 17.4 ของรำยได้

ละ 23.3 ของรำยได้ จำก

จำกกำรด ำเนิ น งำน

กำรด ำเนิ น งำน

โดยก ำหนดให้ ต้ นทุ น

ก ำ ห น ด ใ ห้ ต้ น ทุ น ค่ ำ

ค่ำไฟฟ้ ำเท่ำกับรำยได้

ไ ฟ ฟ้ ำ เ ท่ ำ กั บ ร ำ ย ไ ด้

ไฟฟ้ ำ

ไฟฟ้ ำ

โดย

ต้ นทุนกำรบริ หำรอำคำร

ประมำณร้ อยละ 12.0 ของ ประมำณร้ อยละ 12.0 ของ

สำนักงำน(1)

รำยได้ จำกกำรดำเนินงำน

รำยได้ จำกกำรดำเนินงำน

ต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ(2) ประมำณร้ อยละ 1.0 ของ ประมำณร้ อยละ 0.9 ของ
รำยได้ จำกกำรดำเนินงำน
หมำยเหตุ

(1)

รำยได้ จำกกำรดำเนินงำน

ต้ นทุนกำรบริ หำรอำคำรสำนักงำน ประกอบด้ วย ค่ำพนักงำนทำควำมสะอำด ค่ำพนักงำน
รักษำควำมปลอดภัย ค่ำใช้ จ่ำยในกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำอสังหำริ มทรัพย์ รวมถึงค่ำ
วัสดุสิ ้นเปลืองต่ำงๆ เป็ นต้ น

(2)

กรณีแย่ที่สดุ (Worst Case)

ต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ ประกอบด้ วย ค่ำเบี ้ยประกันภัย และค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เป็ นต้ น

ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้นจำกกรณีพื ้นฐำนร้ อยละ 5.0
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 22 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

(3) อัตรำดอกเบี ้ยอ้ ำงอิงสำหรับเงินกู้ยืม
กรณีดีที่สดุ (Best Case)

อัตรำดอกเบี ้ยอ้ ำงอิงสำหรับเงินกู้ยืมปรับลดลงเป็ นร้ อยละ 6.00 ต่อปี

กรณีพื ้นฐำน (Base Case)

อัตรำดอกเบี ้ยอ้ ำงอิงสำหรับเงินกู้ยืมเท่ำกับร้ อยละ 6.25 ต่อปี

กรณีแย่ที่สดุ (Worst Case)

อัตรำดอกเบี ้ยอ้ ำงอิงสำหรับเงินกู้ยืมปรับเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 6.75 ต่อปี

สรุปประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและลดทุนจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีรำยละเอียดดังนี ้
ผลกำรวิ เ ครำะห์ ผ ลกระทบต่ อ ประมำณกำร
ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ ำยประโยชน์ ตอบแทนและลดทุน
อั ต รำเงิน จ่ ำ ยประโยชน์ ตอบแทนและลดทุ น
จ่ ำยให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์
จ่ ำ ย ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ( “Sensitivity
ประมำณกำรอัตรำ
Analysis”) สำหรั บงวด 12 เดือน ช่ วงประมำณ
ประมำณกำรอัตรำ ประมำณกำรอัตรำ
เงินจ่ ำยประโยชน์
กำรวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31
เงินลดทุน
เงินจ่ ำย
ตอบแทน
ธันวำคม พ.ศ. 2561
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนข้ ำงต้ นในครำวเดียวกัน
กรณีดีที่สดุ (Best case)

ไม่ต่ำกว่ำ 4.31%

3.33%

ไม่ต่ำกว่ำ 7.64%

กรณีพื ้นฐำน (Base case)

ไม่ต่ำกว่ำ 3.98%

3.33%

ไม่ต่ำกว่ำ 7.31%

กรณีแย่ที่สดุ (Worst case)

ไม่ต่ำกว่ำ 3.21%

3.33%

ไม่ต่ำกว่ำ 6.54%

หมำยเหตุ: ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดกำรแจกแจงประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและลดทุนจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ใน
แต่ละกรณีได้ ในรำยงำนกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเปลี่ยนแปลง (“Sensitivity Analysis”) ของประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำย
ประโยชน์ตอบแทนและลดทุนจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (เอกสำรแนบ 4)

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 23 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

1.10

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
เพดำน % ของ NAV
ที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมดที่จ่ำยเป็ นรำยปี
ไม่ เกิน 15.00% ของ NAV
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมดที่จ่ำยรำยครัง้ *
ไม่ เกิน 10.00% ของ NAV

อัตรำที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)**

ค่ ำธรรมเนียมผู้จัดกำรกองทรัสต์ แบ่งเป็ น 3 ส่วน
ส่ วนที่ 1 ค่ำธรรมเนียมกำรบริ หำรจัดกำรกองทรัสต์



ไม่เกิน 1.00% ต่อปี ของ NAV



ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของ TAV แต่ไม่ต่ำกว่ำ 8 ล้ ำนบำทต่อปี

ส่ วนที่ 2 ค่ำธรรมเนียมกำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์



ไม่เกิน 3.00% ต่อปี ของ NAV

1) ค่ำธรรมเนียมพื ้นฐำน



ไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนสำหรับแต่ละโครงกำร

2) ค่ำธรรมเนียมพิเศษ



ไม่เกิน 10.00% ของกำไรขันต้
้ นจำกอสังหำริ มทรัพย์หลังปรับปรุ ง

สำหรับแต่ละ

โครงกำร
3) ค่ำธรรมเนียมกำรบริ กำรกำรทำสัญญำ



ไม่เกิน 3 เดือนของรำยได้ ค่ำเช่ำพื ้นที่ และ/หรื อ ค่ำบริ กำรพื ้นที่ สำหรับกำรเข้ ำทำ
สัญญำใหม่หรื อกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเดิมเพื่อกำรเช่ำหรื อกำรให้ บริ กำรพื ้นที่ รวมถึงกำร

หมำยเหตุ: ค่ำธรรมเนียมส่วนที่ 2 ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะเรี ยก

นำทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์จดั หำประโยชน์ สำหรับกำหนดระยะเวลำตำมสัญญำ 3 ปี

เก็ บ จำกกองทรั ส ต์ และจ่ ำ ยให้ แก่ ผ้ ู บริ หำร

และแปรผันตำมระยะเวลำของสัญญำ

อสังหำริ มทรัพย์
ส่ วนที่ 3 ค่ำธรรมเนียมกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน



ไม่เกิน 5.00% ต่อปี ของ NAV

หลัก*
ค่ำธรรมเนียมทรัสตี และผู้เก็บรักษำทรัพย์สนิ



ไม่เกิน 1.00% ต่อปี ของ NAV



ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ หลักที่มีกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไป



สำหรับกำรลงทุนครัง้ แรกไม่มีกำรเรี ยกเก็บ



ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของ TAV แต่ไม่ต่ำกว่ำ 4 ล้ ำนบำทต่อปี

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 24 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์

เพดำน % ของ NAV


ไม่เกิน 0.05% ต่อปี ของ NAV

อัตรำที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)**


ไม่เกิ นร้ อยละ 0.05 ต่อ ปี ของทุนชำระแล้ วของกองทรั สต์ หรื อ อัตรำอื่น ใดที่นำย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์กำหนด ทังนี
้ ้ หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงค่ำธรรมเนียม
จะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร

ค่ำธรรมเนียมที่ปรึ กษำทำงกำรเงินและ/หรื อ ที่ปรึ กษำทำงกำร



ไม่เกิน 3.00% ต่อปี ของ NAV



เงินอิสระ*
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์*

สำหรั บกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ต่อประชำชนครัง้ แรก (Initial Public Offering,
“IPO”) ไม่มีคำ่ ธรรมเนียมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน



ไม่เกิน 3.00% ต่อปี ของ NAV



สำหรับกำรลงทุนหรื อระดมทุนในอนำคต ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่ำธุรกรรม



สำหรับกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ต่อประชำชนครัง้ แรก (IPO) ไม่มีค่ำธรรมเนียมกำร
จัดจำหน่ำย



สำหรับกำรระดมทุนในอนำคต ไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่ำหน่วยทรัสต์ที่ออกและ
เสนอขำยกำรระดมทุนครัง้ นันๆ
้

ค่ำเบี ้ยประกันภัย



ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

ตำมที่จ่ำยจริ ง

ค่ำใช้ จ่ำยในทำงกำรตลำด กำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และ



ไม่เกิน 0.50% ต่อปี ของ NAV



สำหรับ IPO จะเรี ยกเก็บตำมที่จ่ำยจริ ง แต่ไม่เกิน 10 ล้ ำนบำท



ภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรกจะเรี ยกเก็บตำมที่จ่ำยจริ ง

ส่งเสริ มกำรขำยที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์*
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยอื่น
(1) ค่ำใช้ จ่ำยหรื อค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในกำรจัดตังทรั
้ สต์



ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง



ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

(2) ค่ำธรรมเนียมรำยปี และค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำรงสถำนะเป็ น



ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง



ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง



ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง



ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยในกำรสอบบัญชี

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 25 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำย
ที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์
(4) ค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพื่อกำรจัดหำ ได้ มำ จำหน่ำย

เพดำน % ของ NAV

อัตรำที่คำดว่ ำจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)**



ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง



ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง



ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง



ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง



ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง



ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง



ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง



ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง



ไม่เกิน 1.00% ต่อปี ของ NAV



ตำมทีจ่ ่ำยจริ ง

จ่ำย โอนสินทรัพย์ ทรัพย์สนิ หลักทรัพย์ของกองทรัสต์
(5) ภำษี หรื อค่ำธรรมเนียมและอำกรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับกำร
ซื ้อขำยอสังหำริ มทรัพย์หรื อหลักทรัพย์
(6) ค่ำธรรมเนียม และ/หรื อ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรประเมินค่ำและ/
หรื อสอบทำนกำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ
(7) ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับภำษี ค่ำธรรมเนียมอื่นที่เกี่ ยวข้ องตำม
อัต รำที่ ก ฎหมำยก ำหนดและค่ำใช้ จ่ ำ ยต่ำ งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
หน่วยรำชกำร
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกองทรัสต์
ที่มำ:

ผู้จดั กำรกองทรัสต์

หมำยเหตุ:

TAV หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (Total Asset Value) และ
NAV หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (Net Asset Value)
*เป็ นค่ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บเป็ นรำยครัง้ เมื่อมีกำรระดมทุมเพิม่ เติม่

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 26 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

1.11

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

เงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้ กองทรัสต์
ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังต่อไปนี ้ ผู้ก่อตังทรั
้ สต์จะยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ทงจ
ั ้ ำนวน และ

คืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
1. มีผ้ จู องซื ้อไม่ถึง 250 รำย หรื อมีกำรกระจำยกำรถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตำมข้ อบังคับ ของตลำดหลักทรัพย์
เกี่ยวกับกำรรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
2. มูลค่ำหน่วยทรัสต์ที่จองซื ้อเมื่อรวมกับมูลค่ำเงินกู้ยืมจำกบุคคลอื่น (ถ้ ำมี) มีมลู ค่ำไม่เพียงพอที่จะลงทุนใน
อสังหำริ มทรัพย์ หรื อไม่ถึงจำนวนตำมที่ระบุไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล
3. มีกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใด กลุม่ บุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตังทรั
้ สต์ ทรัสตี หรื อผู้ลงทุนต่ำงด้ ำว ไม่
เป็ นไปตำมอัตรำหรื อหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 และไม่สำมำรถแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
4. ไม่สำมำรถโอนเงินที่ได้ จำกกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตีเพื่อก่อตังทรั
้ สต์ให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 15 วันทำ
กำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 27 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

2.

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ควำมเสี่ยงที่สำคัญของกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์
กำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศที่เสนอขำยในครัง้

นี ้มีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจำรณำเอกสำรฉบับนี ้อย่ำงรอบคอบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปั จจัยควำมเสี่ยงดังต่อไปนี ้ ก่อนกำร
ตัด สิน ใจลงทุนในหน่วยทรั สต์ ข องทรั สต์ เ พื่อ กำรลงทุน ในสิทธิ กำรเช่ ำอสังหำริ มทรั พย์ บัว หลวง ออฟฟิ ศ โดยเนือ้ หำใน
รำยละเอียดของปั จจัยควำมเสีย่ งได้ ระบุไว้ ในส่วนที่ 2 ของเอกสำรฉบับนี ้
2.1

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของกองทรัสต์
1. ควำมเสีย่ งจำกกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ
2. ควำมเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับกำรหำผู้เช่ำเมื่อใกล้ สิ ้นสุดระยะเวลำกำรเช่ำ
3. ควำมเสีย่ งจำกกำรที่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่อำจไม่ตอ่ อำยุสญ
ั ญำเช่ำ
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรปรับปรุ งซ่อมแซมอสังหำริ มทรัพย์ในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญและมีผลกระทบต่อกำรจัดหำ
ผลประโยชน์
5. ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงผู้เช่ำรำยย่อยรำยใหญ่
6. ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกรณีที่กองทรัสต์ต้องพึ่งพำผู้บริ หำรระดับสูงและบุคลำกรของผู้จดั กำรกองทรัสต์ที่มีควำม
ชำนำญในกำรดำเนินงำนจัดหำผลประโยชน์และบริ หำรจัดกำรกำรใช้ ประโยชน์อสังหำริ มทรัพย์
7. ควำมเสีย่ งของผลประกอบกำรของกองทรัสต์จะขึ ้นอยูก่ บั ควำมสำมำรถของผู้บริ หำรอสัง หำริ มทรัพย์
8. ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรที่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่ที่กองทรัสต์จะลงทุนไม่ให้ ควำมยินยอมในกำรเปลีย่ นตัวผู้ให้ เช่ำพื ้นที่หรื อผู้
ให้ บริ กำรพื ้นที่จำกผู้ให้ เช่ำพื ้นที่หรื อผู้ให้ บริ กำรพื ้นที่รำยเดิมเป็ นกองทรัสต์
9. ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำในกำรดำเนินธุรกิ จของกองทรัสต์
10. ควำมเสีย่ งที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรกู้ยืม
11. ควำมเสีย่ งจำกกำรที่ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้เช่ำรำยย่อย 2 รำยซึ่งเช่ำพื ้นที่เป็ น
สัดส่วนเกินกว่ำครึ่งหนึง่ ของพื ้นที่ให้ เช่ำทังหมดของทรั
้
พย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก
12. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผ้ บู ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์เป็ นผู้ให้ บริ กำรพิเศษและผู้ให้ เช่ำเฟอร์ นิเจอร์ แก่ผ้ เู ช่ำรำยย่อย
ส่วนใหญ่
13. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่ำงกองทรัสต์กบั ทรู พรอพ
เพอร์ ตีส์ที่อำจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกำรดำเนินกำรของกองทรัสต์
14. ควำมเสีย่ งอันเนื่องมำจำกผู้เช่ำรำยย่อยประกอบกิจกำรโดยไม่ได้ รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่
เป็ นไปตำมกฎหมำย

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 28 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

2.2

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรใช้ ประโยชน์ จำกทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ ลงทุน
1. ควำมเสีย่ งจำกกรณีถกู เวนคืนที่ดิน
2. ควำมเสี่ย งเนื่ อ งจำกทรั พย์ สิน ที่ จ ะลงทุน ครั ง้ แรกอยู่ภำยใต้ บัง คับ ของหลัก เกณฑ์ ท ำงกฎหมำยเกี่ ย วกับ
สิ่งแวดล้ อม กำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยดังกล่ำวอำจส่งผลให้ กองทรัสต์มีค่ำใช้ จ่ำยและภำระ
ควำมรับผิดหลำยด้ ำน
3. ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ อุทกภัย กำรก่อวินำศภัยและเหตุสุดวิสยั อื่นๆ รวมถึงอัตรำเงินชดเชยจำกกำร
ประกันภัยทรัพย์ สินในกรณีที่ทรั พย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกเกิดควำมเสียหำยอำจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจที่กองทรัสต์อำจสูญเสีย
4. ควำมเสีย่ งจำกควำมสำมำรถในกำรชำระค่ำเช่ำพื ้นที่และ/หรื อ ค่ำบริ กำรพื ้นที่ ของผู้เช่ำรำยย่อย
5. ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับควำมไม่เพียงพอของจำนวนพื ้นที่จอดรถยนต์
6. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่พื ้นที่บำงส่วนของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกมีกำรออกแบบเพื่อลักษณะกำรใช้ งำนที่
เฉพำะเจำะจง
7. ควำมเสีย่ งจำกกำรให้ บริ กำรเครื่ องกำเนิดไฟฟ้ ำ (Generator)

2.3

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์
1. ควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์
2. ควำมเสีย่ งจำกกำรตรวจสอบข้ อมูลของอสังหำริ มทรัพย์ก่อนกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์
3. ควำมเสีย่ งจำกอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ถือครองนันอำจมี
้
คำ่ ใช้ จ่ำยเกี่ยวกับอสังหำริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้น รวมทัง้
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ เพิ่มขึ ้น กำไรขันต้
้ นที่ได้ จำกอสังหำริ มทรัพย์ หรื อมูลค่ำของอสังหำริ มทรัพย์
ของกองทรัสต์อำจได้ รับผลกระทบทำงลบจำกหลำยปั จจัย และผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจำกหน่วยทรัสต์จะ
น้ อยกว่ำผลตอบแทนที่กองทรัสต์ได้ รับจำกกำรดำเนินกำรของอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
4. ควำมเสีย่ งจำกมูลค่ำของอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนตำมกำรประเมินค่ำโดยบริ ษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน
ไม่ได้ เป็ นเครื่ อ งแสดงมูลค่ำ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของอสังหำริ ม ทรั พ ย์ และไม่สำมำรถรั บ ประกันได้ ว่ำ รำคำขำยของ
อสังหำริ มทรัพย์นนจะเป็
ั้
นไปตำมที่ประเมิน ไม่วำ่ ในปั จจุบนั หรื อในอนำคต
5. ควำมเสีย่ งในกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำซึง่ มูลค่ำจะลดลงตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่

2.4

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ โดยผู้ลงทุน
1. ควำมเสีย่ งอันเกิดจำกกำรที่ตลำดสำหรับกำรลงทุนและซื ้อขำยหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อกำร
ลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ในประเทศไทยเป็ นตลำดค่อนข้ ำงใหม่
2. ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับรำคำของหน่วยทรัสต์ซงึ่ อำจลดลงหลังจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์และสภำพ
คล่องในตลำดรองสำหรับกำรซื ้อขำยหน่วยทรัสต์

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 29 จำก 30

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

3. ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนจริ งซึง่ อำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
ที่คำดคะเนตำมสมมติฐำนไม่วำ่ โดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยำย
4. ควำมเสี่ยงที่ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจำกหน่วยทรัสต์อำจน้ อยกว่ำผลตอบแทนที่กองทรัสต์ได้ รับจำกกำร
ดำเนินกำรของอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
5. ควำมเสีย่ งจำกผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงในมำตรฐำนบัญชีหรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
6. ควำมเสีย่ งจำกผลกระทบทำงธุรกิจต่อผลกำรดำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนของ
กองทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
7. ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำภำษี อำกรและค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวกับกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์
และกำรจัดหำประโยชน์จำกอสังหำริ มทรัพย์ รวมถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
8. ควำมเสีย่ งจำกกำรที่ทรัสตีไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้
9. ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกรณีที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์อำจไม่สำมำรถดำเนินงำนตำมกลยุทธ์กำรลงทุนของกองทรัสต์ให้
ประสบควำมสำเร็ จได้
10. ควำมเสีย่ งจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในกำรเพิ่มทุนในรำคำเสนอขำยหน่วยทรัสต์ต่อหน่ว ยต่ำกว่ำ
มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value, NAV) หรื อรำคำอ้ ำงอิงในตลำดหลักทรัพย์ของหน่วยทรัสต์ในขณะนัน้
11. ควำมเสีย่ งอันอำจเกิดจำกกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ทงจ
ั ้ ำนวน
12. ควำมเสี่ย งในกำรด ำเนิ น กำรน ำหน่ว ยทรั สต์ เ ข้ ำ จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นและกำรซื อ้ ขำย
หน่วยทรัสต์ในตลำดหลักทรัพย์
13. ควำมเสีย่ งทำงกำรเมืองของประเทศไทย

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 30 จำก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
บริ ษัท

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“ผู้จดั การกองทรัสต์”)

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆเขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียนบริ ษัท

0105535049700

Website

www.bblam.co.th

โทรศัพท์

02-674-6400

โทรสาร

02-679-5996

บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ (Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust หรื อ “BWORK”) ต่อประชาชนครัง้ แรก (Initial Public Offering หรื อ “IPO”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินที่ได้ จากการระดมทุน ไป
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ดังนี ้
1) สิทธิ การเช่าอายุ 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่า ในที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ซึ่ง
ประกอบด้ วยอาคารสูง 36 ชัน้ พร้ อมชัน้ ใต้ ดิน 1 ชันพื
้ ้นที่เช่าทังหมดประมาณ
้
37,315 ตารางเมตร บนที่ดิน
ขนาด 3-3-78.7 ไร่ ซึง่ ทังอาคารและที
้
่ดินนันเป็
้ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด (“ทรู พรอพเพอร์
ตีส”์ )
2) สิทธิ การเช่ าอายุ 30 ปี นับวันจดทะเบีย นสิท ธิ ก ารเช่า ในที่ ดิน และอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ซึ่ง
ประกอบด้ วยอาคารสานักงานจานวน 3 อาคารและอาคารจอดรถ 1 อาคาร พื ้นที่เช่าทังหมดประมาณ
้
25,072
ตารางเมตร บนที่ดินขนาด 8-1-13.0 ไร่ ซึง่ ทังอาคารและที
้
่ดินนันเป็
้ นกรรมสิทธิ์ของ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์
รวมถึงสังหาริ มทรัพย์และงานระบบของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2
หลังจากกองทรัสต์ถกู จัดตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ตลอดจนทาการ
ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรื อจาหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่ กองทรัสต์ได้ ลงทุนไว้ หรื อมีไว้ ไม่ว่าจะเป็ นการให้
เช่า และ/หรื อขาย หรื อดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สนิ เพื่อมุง่ ก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่ กองทรัสต์และ
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์ สินอื่น และ/หรื อหลักทรัพย์ อื่น และ/หรื อการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนด โดยประมาณการว่าจะได้ รับเงินจากการระดมทุนในครัง้ นี ้
จานวนไม่เกิน 3,688 ล้ านบาท และกองทรัสต์จะได้ รับเงินจากการกู้ยืมประมาณร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หรื อไม่
เกิน 920 ล้ านบาท โดยเมื่อหักค่าใช้ จ่ายต่างๆ แล้ ว กองทรัสต์จะนาเงินที่ได้ รับไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เป็ นจานวน
ไม่เกิน 4,608 ล้ านบาท

ส่วนที่ 2-0 หน้ า 1 จาก 5

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ข้ อมูลทั่วไป
1.1
สาระสาคัญของกองทรัสต์
ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ
Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust

ชื่อย่ อกองทรัสต์

B-WORK

อายุกองทรัสต์

กองทรัสต์ไม่กาหนดอายุ

ประเภทหน่ วยทรัสต์

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

คุณสมบัติของหน่ วยทรัสต์

ประเภทระบุชื่อผู้ถือและชาระเต็มมูลค่าทังหมด
้
รวมทังไม่
้ มีข้อจากัดการ
โอนหน่วยทรั สต์ เว้ นแต่ข้อจากัดที่เป็ นไปตามกฎหมายตามที่ได้ ระบุไว้ ใน
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์

1.2

ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager)
ชื่อ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บลจ.บัวหลวง”)
(Bualuang Asset Management Company Limited, “BBLAM”)
ประเภทธุรกิจ

การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ที่มิใช่กองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพและที่เป็ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ) และการเป็ นทรัสตีภายใต้ พ.ร.บ.
ทรัสต์

ใบอนุญาต

บลจ.บัวหลวง ได้ รับใบอนุญาตประเภท ค ให้ ประกอบกิจการจัดการกองทุน
รวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เมื่อวันที่ 15 มกราคม
2553 และได้ รับใบอนุญาตการเป็ นทรัสตี เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2557

ความเห็ น ชอบเป็ นผู้ จั ด การ บลจ.บัวหลวง ได้ รับความเห็นชอบให้ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 15
กองทรัสต์
กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกาหนดระยะเวลา 5 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์
2560 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เว็บไซต์

www.bblam.co.th

โทรศัพท์

02-674-6488

โทรสาร

02-679-5996

ส่วนที่ 2-0 หน้ า 2 จาก 5

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ผู้ถอื หุ้น

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี ้
รายชื่อ

1.3

สัดส่วน

ถือ (หุ้น)

(ร้ อยละ)

1. ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน)

749,995

74.9995

2. บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด

100,00

10.0000

3. Asia Financial Holdings Ltd.

100,00

10.0000

4. บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด

50,000

5.0000

5. นายเชิดชู

โสภณพนิช

3

0.0003

6. นายอายุสม์

กฤษณามระ

1

0.0001

7. นางวรวรรณ

ธาราภูมิ

1

0.0001

ทุนจดทะเบียน

100,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

100,000,000 บาท

มูลค่ าทีตราไว้

100.00 บาทต่อหุ้น

ทรัสตี (Trustee)
ชื่อ

จานวนหุ้นที่

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) (“บลจ.กรุงไทย”)
(Krung Thai Asset Management Public Company Limited, “KTAM”)

ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทรกรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

02-686-6100

โทรสาร

02-670-0430

เว็บไซต์

www.ktam.co.th

ส่วนที่ 2-0 หน้ า 3 จาก 5

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

1.4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager)
ส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น ครั ง้ แรก ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะแต่ ง ตั ง้ บริ ษั ท ทรู พรอพเพอร์ ตี ส์ จ ากั ด

(“ทรู พรอพเพอร์ ตีส์”) เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับ อาคารสานักงานโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 (ถนนรัชดาภิเษก) และ
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (ถนนพัฒนาการ) (รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แสดงไว้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 4 การจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ หัวข้ อ ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ )
ชื่อ

บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด (“ทรู พรอพเพอร์ ตีส์”)

ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

02-858-1188

โทรสาร

02-858-1480

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิ จให้ เช่าพื ้นที่อาคารสานักงานในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
อาคารสานักงานในเขตภูมิภาค รวมทังให้
้ บริ การภายในอาคาร และการให้
เช่าเฟอร์ นิเจอร์

ผู้ถอื หุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 มีดงั นี ้
รายชื่อ
1. บริ ษัท ธนเทเลคอม จากัด

1.5

จานวนหุ้นทีถ่ ือ

สัดส่วน

(หุ้น)

(ร้ อยละ)

40,079,994

100.00

2. นายวรวิทย์ เจนธนากุล

1

0.00

3. นางอรุณี วัชรานานันท์

1

0.00

ทุนจดทะเบียน

4,008,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

4,008,000,000 บาท

มูลค่ าที่ตราไว้

100.00 บาทต่อหุ้น

ผู้จัดการการจัดจาหน่ าย
ชื่อ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

333 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์

02-230-1621, 02-626-3592

โทรสาร

02-236-0501
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จานวนเงินที่จะระดมทุน มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยทรัสต์ ท่ ีเสนอขาย
จานวนเงินที่ จะระดมทุ น โดย ไม่เกิน 3,688 ล้ านบาท โดยจานวนเงินที่จะระดมทุนได้ จะขึ ้นอยู่กบั จานวน
การเสนอขายหน่ วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย
จานวนหน่ วยทรัสต์ ท่ ี
เสนอขาย
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย

ไม่เกิน 368,800,000 หน่วย

ประเภทหน่ วยทรัสต์

ประเภทหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะ

10.00 บาทต่อหน่วย
ยื่นขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ราคาหน่ วยทรัสต์ ท่ เี สนอขาย

10.00 บาทต่อหน่วย

จานวนหน่ วยทรั สต์ ขัน้ ต่ าของ 2,000 หน่วยและเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย
การจองซือ้
ทังนี
้ ้ จานวนหน่วยทรัสต์ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายย่อยจะมีจานวนขันต
้ ่า
2,000 หน่วย และเพิ่มเป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกิน
100,000 หน่วยต่อราย หากยอดการจองซื ้อหน่วยทรั สต์ของผู้จองซื ้อราย
ย่อ ยครบตามจ านวนที่ ก าหนดแล้ ว ผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ยและผู้จัด
จาหน่า ยหน่ว ยทรั สต์ ขอสงวนสิทธิ ในการปิ ดรั บจองซือ้ หน่วยทรั สต์ ของ
บุคคลทัว่ ไปก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
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1. ปั จจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหน่วยทรั สต์ ของทรั สต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ มีความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้ อมูลทังหมดที
้
่อยูใ่ นเอกสารฉบับนี ้ รวมทังปั
้ จจัยความเสี่ยงดังต่อไปนีอ้ ย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ
ลงทุน นอกจากนี ้ ยังมี ความเสี่ยงอื่นๆ ที่ขณะนี ้ผู้จัดการกองทรั สต์ ยังไม่อาจคาดการณ์ ได้ หรื อความเสี่ยงอื่นๆที่ในภาวะ
ปั จจุบนั ผู้จัดการกองทรัสต์เชื่อว่า ไม่เป็ นสาระสาคัซึ่่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการดาเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนินงานและโอกาสของกองทรัสต์
คาอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรื อความสามารถของ
กองทรัสต์ในการลดความเสี่ยงข้ อใดข้ อหน่่งไม่ถือเป็ นคารับรองของกองทรัสต์ว่ากองทรัสต์จะดาเนินมาตรการรองรับความ
เสีย่ งตามที่กาหนดไว้ ได้ ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วน และไม่ถือเป็ นข้ อยืนยันว่าความเสี่ยงต่างๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี ้จะลดลง
หรื ออาจไม่เกิดข่ ้น เนื่องจากความสาเร็ จและ/หรื อความสามารถในการลดความเสี่ยงยังข่ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการที่อาจ
อยูน่ อกเหนือจากการควบคุมของกองทรัสต์
อน่ง่ ข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statement) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้
เช่น การใช้ ถ้อยคาว่า "เชื่ อว่า" "คาดหมายว่า" "มีแผนจะ" "ตัง้ ใจ" "ประมาณ" เป็ นต้ น หรื อการประมาณการทางการเงิ น
โครงการในอนาคต การคาดการณ์ เกี่ ยวกับผลประกอบการ ธุรกิ จ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ นโยบายของรัฐและอื่นๆ ึ่่งเป็ นการคาดการณ์ถ่งเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็ น
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ในปั จจุบนั นัน้ มิได้ เป็ นการรับรองผลประกอบการ หรื อเหตุการณ์ในอนาคต และผลที่เกิดข่ ้น
จริ งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัซจากการคาดการณ์หรื อคาดคะเนก็ได้
สาหรับข้ อมูลที่เกี่ยวกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้ มาจากข้ อมูลที่มีการเปิ ดเผยหรื อคัดย่อจาก
แหล่งข้ อมูลของหน่วยงานภาครัฐและบุคคลภายนอกโดยที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และที่ปร่ กษาทางการเงินมิได้ ทาการตรวจสอบ
หรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
ผู้จดั การกองทรัสต์ และที่ปร่ กษาทางการเงินได้ ตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้
แรกโดยตรวจสอบข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ ศ่กษารายงานของบริ ษัทประเมินราคาของทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนครัง้ แรกอย่างละเอียดเพื่อให้ ทราบถ่งสถานะที่แท้ จริ งของทรั พย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกโดยผู้จัดการกองทรัสต์ และที่
ปร่กษาทางการเงินไม่พบปั จจัยที่ทาให้ เชื่อว่า ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกมีความเสียหายหรื อข้ อบกพร่ องอย่างมีนยั สาคัซที่
จะกระทบต่ อ การจัด หาผลประโยชน์ อย่ า งไรก็ ดี การตรวจสอบข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ ไ ด้ เป็ นการรั บ ประกัน ว่ า
อสังหาริ มทรัพย์นนไม่
ั ้ มีความเสียหายหรื อชารุดบกพร่อง อันอาจจะทาให้ กองทรัสต์มคี า่ ใช้ จ่ายในการปรับปรุงหรื อึ่อมแึมใน
จานวนที่สงู กว่าจานวนที่ระบุในเอกสารฉบับนี ้
นอกจากนี ้ รายงานของบริ ษัทประเมินราคาของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกอาจมีข้อบกพร่ องหรื อไม่ถกู ต้ อง ไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากความบกพร่ องของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกที่ตรวจสอบได้ ยากหรื อไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ และทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกอาจมีลกั ษณะหรื อถูกนาไปใช้ ประโยชน์ในรู ปแบบใดรู ปแบบหน่่งที่เป็ นการขัด
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หรื อแย้ งกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยการตรวจสอบข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถครอบคลุมถ่งได้ ึ่่งอาจส่งผลให้
กองทรัสต์มีคา่ ใช้ จ่ายหรื อความรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว
เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์เป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจ่งไม่ควร
คาดหวังที่จะได้ รับผลตอบแทนในระยะสัน้ นอกจากนี ้ ราคาของหน่วยทรัสต์กบั มูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอนาคต อาจลดต่าลง
หรื อสูงข่ ้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในการลงทุน ดังนัน้ ผู้ประสงค์จะึื ้อหน่วยทรัสต์จ่งควรปร่ กษาผู้ประกอบวิชาชีพและ
ขอคาปร่กษาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์
1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์
1.1.1

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามสัญญา

ในการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก กองทรัสต์จะเข้ าทาสัซซาเช่าที่ดินและอาคาร
ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 และ/หรื อสัซซาต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริ หาร
จัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์และดาเนินการใดๆ
เพื่อให้ คสู่ ซ
ั ซาปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในสัซซา
อย่างไรก็ดี ถ่งแม้ จะมีข้อกาหนดในสัซซา คูส่ ซ
ั ซาอาจไม่ปฏิบตั ิตามสัซซาหรื อผิดสัซซาหรื อเกิดเหตุการณ์ใดๆ
อันเป็ นเหตุแห่งการเลิกหรื อผิดสัซซาได้ ในกรณีเช่นนี ้แม้ กองทรัส ต์จะมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัซซา และเรี ยกค่าเสียหายรวม
ตลอดจนเรี ยกค่าขาดประโยชน์และค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที่ชาระไปแล้ ว ก็ตาม แต่เหตุการณ์ที่ค่สู ซ
ั ซาผิดสัซซาดังกล่าว
อาจทาให้ กองทรัสต์ไม่ได้ รับผลประโยชน์จากการกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการหรื อบังคับการให้ เป็ นไปตามสัซซาตามที่
กาหนดไว้ ดงั กล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิของกองทรัสต์ตามข้ อกาหนด หรื อในกรณีที่ค่สู ซ
ั ซาปฏิบตั ิผิด
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขตามสัซซาที่เกี่ยวข้ องแล้ ว คู่สซ
ั ซาอาจไม่ชาระค่าเสียหายตามที่กองทรัสต์เรี ยกร้ อง กองทรัสต์อาจ
ต้ องนาเรื่ องดังกล่า วเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้ องร้ องต่อศาลที่ เกี่ ยวข้ องึ่่ง จะมีค่า ใช้ จ่า ยและใช้ เวลาในการ
ดาเนินการดังกล่าว ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ถ่งระยะเวลาและผลกระทบในการดาเนินการ รวมถ่ง
จานวนเงินที่กองทรัสต์จะได้ รับชดเชยจากความเสียหายต่างๆ ดังกล่าว นอกจากนี ้ ผลแห่งคดีจะข่ ้นอยู่กบั ดุลพินิจของศาลที่
เกี่ยวข้ อง และถ่งแม้ ศาลจะมีคาพิพากษาให้ กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามคาพิพากษาของ
ศาล ผู้ถือหน่วยทรัสต์จ่งมีความเสีย่ งที่จะไม่ได้ รับผลตอบแทนตามจานวนหรื อภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้
อน่่ง ในการเข้ าทาสัซซาเช่าที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ได้ มีการ
กาหนดค่าเสียหายที่กองทรัสต์จะได้ รับในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่า (บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด) มีการผิดสัซซา โดยผู้ให้ เช่าตกลง
จะชาระค่าเสียหายให้ แก่กองทรัสต์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัซซา โดยเงื่อนไขดังกล่าวมีความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี ในบางกรณีคา่ เสียหายที่ผ้ ใู ห้ เช่าจะชดเชยให้ แก่กองทรัสต์ดงั กล่าว อาจไม่เพียงพอที่จะ
ชดเชยมูลค่าทางเศรษฐกิจของความเสียหายที่กองทรัสต์ได้ รับจากการผิดสัซซาและอาจจะน้ อยกว่ามูลค่าที่กองทรัสต์ได้ เข้ า
ลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
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1.1.2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการหาผู้เช่ ารายย่ อยเมื่อใกล้ สนิ ้ สุดระยะเวลาการเช่ า

เนื่องจากทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกนี ้เป็ นสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารึ่ง่ มีชว่ งระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับจากวัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่า ึ่่งกองทรัสต์จะสามารถจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ ในระหว่างช่วงระยะเวลาการเช่า
ดังกล่าว ดังนัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งในการจัดหาผู้เช่าเมื่อใกล้ สิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าดังกล่ าว
เนื่องจากระยะเวลาการเช่าที่ผ้ เู ช่ารายย่อยจะสามารถเช่าได้ เป็ นปั จจัยหน่ง่ ในการพิจารณาของผู้เช่ารายย่อยในการ
ทาสัซซาเช่า อย่างไรก็ดี เนื่องจากในการทาสัซซาเช่ากับผู้เช่ารายย่อยนัน้ ส่วนใหซ่มีลกั ษณะเป็ นสัซซามาตรฐานที่มี
อายุของสัซซาไม่เกิน 3 ปี ทาให้ ความเสีย่ งดังกล่าวจะเกิดข่ ้นเพียงในช่วงระยะเวลา 3 ปี สุดท้ ายก่อนอายุของสิทธิการเช่าใน
ที่ดินและอาคารจะสิ ้นสุดลงเท่านัน้
นอกจากนี ้ ผู้เช่ารายย่อยบางกลุ่มอาจมีความต้ องการเช่าพื ้นที่สานักงานหรื อพื ้นที่ภายในอาคารเพื่อใช้ ประโยชน์
เพียงช่วงระยะเวลาสัน้ ึ่่งผู้จดั การกองทรัสต์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะวางแผนล่วงหน้ าในการหาผู้เช่ารายย่อยเพื่อให้
กองทรัสต์มีรายได้ อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 3 ปี สุดท้ ายก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า
ทังนี
้ ้ หากในอนาคตกองทรัสต์โดยผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาแล้ วเห็นว่า การลงทุนเพิ่ มเติมเพื่อขยายระยะเวลาของ
สิทธิ การเช่าในที่ ดิน และ อาคารและสิ่งปลูกสร้ างในทรั พย์ สิน นีใ้ นอนาคตสามารถสร้ างผลตอบแทนที่เ หมาะสมให้ แ ก่
กองทรั สต์ ณ เวลานัน้ กองทรั สต์ อ าจจะลงทุน เพิ่ มเติ ม เพื่ อ ขยายระยะเวลาของสิท ธิ ก ารเช่ า หรื อ ในกรณี ที่ ผ้ ูที่ จ ะเข้ า
ครอบครองทรัพย์สนิ นี ้ต่อจากกองทรัสต์มีนโยบายที่จะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนี ้โดยการให้ เช่าในลักษณะเดียวกับที่
กองทรัสต์ดาเนินการมาแล้ ว ผู้เช่ารายย่อยที่เช่าพื ้นที่สานักงานอยู่ในเวลานันและผู
้
้ เช่ารายย่อยรายใหม่จะสามารถเช่าพื ้นที่
อาคารนี ้ได้ ตอ่ ไปตามช่วงระยะเวลาที่ขยายออกไปึ่ง่ อาจจะยาวนานข่ ้นจนทาให้ ไม่เป็ นข้ อจากัดในการหาผู้เช่ารายย่อย
1.1.3

ความเสี่ยงจากการที่ผ้ เู ช่ าพืน้ ที่อาจไม่ ต่ออายุสัญญาเช่ า

ทรั พ ย์ สินที่จ ะเข้ าลงทุนครั ง้ แรกอาจประสบกับเหตุการณ์ ที่ สซ
ั ซาเช่าพื น้ ที่ จานวนมากจะครบกาหนดอายุใ น
ช่วงเวลาเดียวกัน ความถี่ของการต่ออายุสซ
ั ซาเช่าพื น้ ที่และวิธีการคานวณค่าเช่าพื ้นที่ทาให้ กองทรัสต์มีความอ่อนไหวต่อ
ความผันผวนของราคาตลาดของค่าเช่าพื ้นที่ึ่งในช่วงตลาดอาคารสานักงานให้ เช่ามีอปุ สงค์การเช่าใช้ พื ้นที่ลดลงไม่ว่าด้ วย
สาเหตุใดก็ตามอาจนาไปสูก่ ารมีพื ้นที่ว่างมากข่ ้นและอัตราค่าเช่าที่ลดลงจะทาให้ รายได้ จากค่าเช่าลดต่าลงึ่่งจะส่งผลให้
รายได้ ของกองทรัสต์ลดลงโดยผู้เช่า รายย่อยทังหมดอาจไม่
้
ต่ออายุสซ
ั ซาเช่าพื ้นที่หรื ออาจต่ออายุสซ
ั ซาเช่าพื ้นที่ภายใต้
เงื่อนไขที่กองทรัสต์ได้ รับประโยชน์ด้อยลงกว่าที่เคยได้ รับตามสัซซาเช่าพื ้นที่ที่มีอยู่ในปั จจุบนั ึ่่งหากอัตราค่าเช่าพื ้นที่ใหม่
เมื่อมีการต่ออายุหรื อเมื่อมีการเข้ าทาสัซซาใหม่ต่ากว่าอัตราที่ คาดว่าจะได้ รับอย่างมีนยั สาคัซแล้ วจะส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์ นอกจากนี ้ หากมีผ้ เู ช่ารายย่อยรายใดบอกเลิกสัซซาเช่าหรื อไม่ต่อ
อายุสซ
ั ซาเช่า ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้ วา่ กองทรัสต์จะสามารถนาพื ้นที่วา่ งออกให้ เช่าใหม่ได้ ด้วยอัตราค่า
เช่าเดิม
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1.1.4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ความเสี่ยงจากการปรั บปรุ งซ่ อมแซมอสังหาริ มทรั พย์ ในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญและมีผลกระทบ
ต่ อการจัดหาผลประโยชน์

ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกอาจต้ องได้ รับการึ่อมแึมและการปรับปรุ งครัง้ ใหซ่ในส่วนที่เป็ นสาระสาคัซ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวมีความทันสมัย และมีความเหมาะสมในการใช้ ประโยชน์ของผุ้เช่ารายย่อยมากยิ่งข่ ้น และเพื่อ
เป็ นการด่งดูดผู้เช่ารายย่อย ให้ มาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
การึ่อมแึมหรื อการบารุ งรักษาเป็ นประจาโดยทัว่ ไปนันไม่
้ ควรจะมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทรัสต์
แต่การึ่อมแึมหรื อการปรั บปรุ งครั ง้ ใหซ่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มิใช่การดาเนินธุรกิ จทางการค้ าปกติ) อาจจาเป็ นต้ อง
ด าเนิ น การเพื่ อ เปลี่ย นแปลงรู ป ลัก ษณ์ ทัง้ ภายในและภายนอกของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ ลงทุน ตลอดจนการ
เปลีย่ นแปลงระบบงานที่สาคัซ การึ่อมแึมหรื อปรับปรุงใหซ่ดงั กล่าวอาจต้ องปิ ดพื ้นที่บางส่วนของอสังหาริ มทรัพย์เป็ นการ
ชัว่ คราว การปิ ดพื ้นที่ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ ประโยชน์อสังหาริ มทรัพย์ในทางลบอย่างมีนยั สาคัซ หรื อเป็ นสาเหตุ
ให้ ผ้ เู ช่า รายย่อยบอกเลิกสัซซาเช่า ไม่ต่ออายุสซ
ั ซาเช่า หรื อยกเลิกสัซซาให้ บริ การได้ ดังนัน้ หากอสังหาริ มทรัพย์ ที่
กองทรัสต์ลงทุนจาเป็ นต้ องมีการึ่อมแึมหรื อการปรับปรุ งครัง้ ใหซ่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัซต่อฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ได้
อย่างไรก็ดี ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกนี ้มีการปรับปรุ งึ่อมแึมอย่างต่อเนื่องตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดย
ทาการเปลี่ยนชิ ้นส่วนอุปกรณ์หรื ออะไหล่ที่เสื่อมสภาพหรื อชารุ ด เพื่อรักษาสภาพอาคารให้ อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมใน
การใช้ ประโยชน์ ึ่ง่ การปรับปรุงึ่อมแึมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน
อีกทังการึ่
้
อมบารุงแต่ละครัง้ จะใช้ งบประมาณไม่สงู นัก เช่น การทาสีอาคาร การปรับปรุงงานระบบ การึ่อมแึมและเปลี่ยน
วัสดุสิ ้นเปลือง โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีแผนในการปรับปรุงึ่อมแึมรายการต่างๆ อย่างสม่าเสมอตามความจาเป็ น ึ่่ง
ค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุงึ่อมแึมดังกล่าวนันเป็
้ นส่วนหน่ง่ ของค่าใช้ จ่ายของโครงการในแต่ละปี
ในอนาคตระยะยาวโครงการอาจมีการึ่อมบารุงหรื อการปรับปรุงครัง้ ใหซ่ตามสภาพของโครงการโดยใช้ เงินในการ
ปรับปรุงมูลค่าสูง ึ่ง่ การปรับปรุงในลักษณะนี ้จะเกิดข่ ้นเป็ นครัง้ คราวนอกเหนือจากการปรับปรุงึ่อมแึมอาคารทัว่ ๆ ไป แต่ที่
ผ่านมาการปรับปรุ งลักษณะนี ้ไม่ได้ เกิดข่ ้นบ่อยหรื อเกิดข่ ้นเป็ นประจา และมิได้ สง่ ผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์อย่าง
เป็ นนัยสาคัซ โดยโครงการทังสองมี
้
การปรับปรุงครัง้ ใหซ่ลา่ สุดดังนี ้


โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ได้ มีการปรับปรุงครัง้ ใหซ่เมื่อปี 2548 เพื่อบริ การพื ้นที่เช่าให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข่ ้น



โครงการทรู ทาวเวอร์ 2
o สาหรับอาคาร 1 ได้ มีการปรับปรุ งครัง้ ใหซ่เมื่อปี 2552 ึ่่งการปรับปรุ งดังกล่าวเป็ นการปรับปรุ งเพื่อให้
สภาพอาคารถูกต้ องตาม พ.ร.บ อาคาร และสามารถให้ บริ การพื ้นที่เช่าแก่ลกู ค้ าได้ ตรงตามวัตถุประสงค์
การใช้ งานมากยิ่งข่ ้น
o สาหรับอาคาร 2 อาคาร 3 และอาคาร 4 นัน้ เป็ นอาคารที่สร้ างข่ ้นใหม่และสร้ างเสร็ จในปี 2556 ึ่่งมีการ
ตรวจสอบสภาพของอาคารทัง้ 3 อาคารเป็ นประจาทุกปี จากผลการตรวจสอบพบว่า อาคารและงานระบบ
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ของอาคารทัง้ 3 ยังอยู่ในสภาพที่ดีและยังพร้ อมใช้ งานได้ อีกในระยะยาวหากมีการบารุ งรักษาตามแผน
บารุงรักษาอาคารระยะยาว
ทังนี
้ ้ ในแต่ละปี จะมีการปรับปรุ งงานระบบตามอายุและความเหมาะสมสาหรับทัง้ 2 โครงการ รวมถ่งการดารง
คุณภาพและบารุงรักษาระบบต่างๆ ของอาคารอยู่อย่างสม่าเสมอ ดังนัน้ ค่าใช้ จ่ายในการบารุ งรักษาและปรับปรุ งอาคารใน
แต่ละปี จ่งค่อนข้ างคงที่และไม่มีการกระจุกตัวภายในปี ใดปี หน่่ง ึ่่งส่งผลทาให้ กองทรัสต์สามารถประมาณการค่าใช้ จ่าย
ล่วงหน้ าได้ อย่างเหมาะสม
หากมีการึ่อมบารุงครัง้ ใหซ่ ผู้จดั การกองทรัสต์จะพยายามให้ การึ่อมบารุ งดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบต่อการจัดหา
ผลประโยชน์อย่างเป็ นสาระสาคัซโดยจะดาเนินการโดยปิ ดปรับปรุ งทีละส่วน ทาให้ สามารถใช้ พื ้นที่โดยรอบของพื ้นที่ที่อยู่
ระหว่างการึ่อมบารุ งหรื อปรับปรุ งได้ เช่น การตกแต่งล็อบบีข้ องอาคาร การึ่อมแึมผนังภายใน การเปลี่ยนพรม การ
ปรับปรุ งห้ องนา้ การเปลี่ยนลิฟท์โดยสาร ฯลฯ สาหรับแผนงานการึ่อมบารุ งทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนในอนาคตนัน้
กองทรัสต์ได้ มีการจัดตังงบประมาณที
้
่คาดว่าเพียงพอและเหมาะสมตามคาแนะนาของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการึ่อม
บารุงให้ ทรัพย์สนิ อยูใ่ นสภาพดี และสามารถใช้ ในการจัดหาผลประโยชน์ได้ อย่า งดี รวมถ่งการลงทุนเพื่อปรับปรุ งอาคารหรื อ
ระบบงานต่างๆ ที่อาจใช้ เงินลงทุนค่อนข้ างสูง โดยที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะสามารถจัดการบริ หารงานึ่อมบารุ งตาม
ความจาเป็ นและเหมาะสม เพื่อให้ ไม่มีผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์และกระแสเงินสดของกองทรัสต์อย่างมีนยั สาคัซ
ทังนี
้ ้ หากงบประมาณในการึ่อมบารุ งทรัพย์สินนันไม่
้ เพียงพอต่อการดาเนินการ กองทรัสต์จะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนที่
เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบในการจัดหาผลประโยชน์
สาหรับในช่วงปี ที่ 1 ถ่ง ปี ที่ 5 นัน้ บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด (“ทรู พรอพเพอร์ ตีส์”) ในฐานะผู้ให้ เช่าที่ดินและ
อาคารตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายสาหรับ การึ่อมแึมหรื อการปรับปรุ งครัง้ ใหซ่ ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 จานวน 193 ล้ านบาท และ 13 ล้ านบาท ตามลาดับ รวมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 206 ล้ านบาท ซึง่ จะเป็ นไป
ตามรายละเอียดของแผนการปรับปรุ ง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าครัง้ ใหญ่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ได้ เสนอแก่กองทรัสต์
ทังนี
้ ้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จะสารองเงินไว้ อีกจานวน 24 ล้ านบาท โดยจะนาเงินจานวนทังสิ
้ ้นประมาณ 230 ล้ านบาท ฝากไว้ ใน
บัซชีเก็บรักษาสินทรัพย์ (Escrow Account) ของผู้รักษาสินทรัพย์ (Escrow Agent)
1.1.5

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้เช่ ารายย่ อยรายใหญ่

ค่าเช่าหรื อค่าตอบแทนที่ กองทรัสต์จะได้ รับจากผู้เช่า รายย่อยจะเป็ นที่มาของรายได้ สาคัซของกองทรัสต์ ดังนัน้
กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งในกรณีที่ผ้ เู ช่ารายย่อยที่มีความสาคัซไม่ชาระค่าเช่าหรื อค่าตอบแทนหรื อยอมเลิกสัซซาเช่าก่อน
กาหนดระยะเวลาและหากกองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่ารายย่อยดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อรายได้ ของกองทรัสต์ได้ ึง่ จะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์ โดย ณ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 บริ ษัทในกลุม่ ทรูมีการเช่าพื ้นที่คิดเป็ นร้ อยละ 87.4 และ 85.2 ของพื ้นที่เช่าทังหมดของโครงการ
้
ทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตามลาดับ หากพิจารณาแยกรายเป็ นบริ ษัทแล้ ว บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) มีการเช่าพื ้นที่มากที่สดุ ในโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ึ่ง่ มีขนาดพื ้นที่เช่าประมาณ 12,966 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อย
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ละ 34.7 ของพื ้นที่เช่าทังหมดของโครงการทรู
้
ทาวเวอร์ 1 ในขณะที่ บริ ษัท ทรู อินเตอร์ เนต คอร์ ปอเรชัน่ จากัด มีการเช่าพื ้นที่
มากที่สดุ ในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ึ่่งมีขนาดพื ้นที่เช่าประมาณ 6,245 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 24.9 ของพื ้นที่เช่า
ทังหมดของโครงการทรู
้
ทาวเวอร์ 2
อย่างไรก็ดี เมื่อกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะเข้ าลงทุนครัง้ แรกและเข้ าเป็ นคูส่ ซ
ั ซาในสัซซาเช่าเช่าแทน ทรู
พรอพเพอร์ ตีส์แล้ ว ผู้เช่า รายย่อยทุกรายที่ทาสัซซาเช่ากับกองทรัสต์ต้องวางเงินประกันการเช่าพื ้นที่เทียบเท่ากับค่าเช่า
ประมาณ 3 เดือน ดังนัน้ ในกรณีที่ผ้ เู ช่ารายย่อยไม่ชาระค่าเช่า กองทรัสต์มีสทิ ธิย่ดเงินประกันการเช่าเพื่อใช้ ชาระแทนเงินที่ผ้ ู
เช่ารายย่อยค้ างชาระ รวมถ่งเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดข่ ้นเนื่องจากการผิดข้ อตกลงของผู้เช่ารายย่อยด้ วย ในกรณีที่ผ้ เู ช่า
รายย่อยยกเลิกสัซซาก่อนกาหนด โดยที่ไม่ได้ มีสาเหตุมาจากการที่กองทรัสต์ ปฏิบตั ิผิดสัซซา กองทรัสต์มีสิทธิ ย่ดเงิ น
ประกันการเช่าทังหมดเพื
้
่อชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดข่ ้นจากการเลิกสัซซาดังกล่าว และผู้เช่ารายย่อยยังต้ องจ่ายค่าเช่ารายเดือน
และค่าบริ การต่อไปจนถ่งวันที่มีการบอกเลิกสัซซาโดยชอบด้ วยกฎหมาย โดยให้ รวมถ่งค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหายและเงินจานวน
อื่นๆ ที่ผ้ เู ช่ารายย่อยต้ องรับผิดชอบด้ วย ึ่่งกาหนดข้ อสัซซาเรื่ องการวางเงินประกันในลักษณะนี ้จะช่วยลดความเสี่ ยงและ
ผลกระทบด้ านลบต่อสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ได้ ทางหน่ง่
ทัง้ นี ้ ถ่ ง แม้ ว่า ผู้จัด กองทรั ส ต์ จ ะมี ค วามพยายามในการก าหนดมาตรการเพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งข้ า งต้ น แล้ ว
กองทรัสต์ยงั คงมีความเสี่ยงในการหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่ารายเดิมเหมือนการลงทุ นในกองทรัสต์ หรื อกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ อื่นที่ลงทุนในอาคารสานักงานให้ เช่าหรื อการที่ผ้ ูลงทุนลงทุนโดยตรงในอาคารสานักงานให้ เช่า โดยทัว่ ไป
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาความต้ องการเช่าพื ้นที่ของกลุม่ ทรูและกลุม่ เครื อเจริ ซโภคภัณฑ์ในปั จจุบนั จะพบว่ามีความต้ องการ
ใช้ พื ้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 100,000 ตารางเมตร ในขณะที่ทรัพย์สินที่ลงทุนครัง้ แรกึ่่งเป็ นพื ้นที่เช่าหลัก
ของกลุม่ ทรู สามารถตอบสนองความต้ องการได้ เพียงประมาณ 62,387 ตารางเมตร อีกทังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ และผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์ ได้ ร่วมกัน ประเมินความเสี่ยงและพิจารณากาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงนี ้ โดยจะมิได้ กาหนดให้
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวในการหาผู้เช่ารายใหม่ ในกรณีที่สถานการณ์เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ด้านล่างนี ้แล้ ว
กองทรัสต์สามารถติดต่อนายหน้ า/ตัวแทนนายหน้ าอสังหาริ มทรัพย์ รายอื่นมาช่วยทาหน้ าที่ในการหาผู้เช่ารายใหม่ เพื่อลด
ผลกระทบหรื อระยะเวลาในการหาผู้เช่ารายใหม่ รวมทังจะหลี
้
กเลีย่ งไม่ให้ เกิดค่าใช้ จ่ายในการหาผู้เช่ารายใหม่ที่ึ ้าึ้ อน โดยมี
มาตรการ ดังนี ้
 หากอัตราการเช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกต่ากว่าร้ อยละ 90 ของพื ้นที่เช่าทังหมดของทรั
้
พย์สินที่จะ
ลงทุ น ครั ง้ แรกเป็ นระยะเวลา 3 เดื อ นติ ด ต่ อ กั น ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ส ามารถแต่ ง ตัง้ นายหน้ า/ตัว แทน
อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมสาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก เพื่อให้ ดาเนินการหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่เพื่อเช่า
พื ้นที่ที่ว่างอยู่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่ได้ รับค่าธรรมเนียมการบริ การการทาสัญญา (Contract
Service Fee) จากการหาผู้เช่ารายย่อยรายนัน้ หรื อ
 หากอัตราการเช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก ณ สิ ้นเดือนใดเดือนหน่่ง ต่ากว่าร้ อยละ 75 ของพื ้นที่เช่า
ทังหมดของทรั
้
พย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถแต่งตังนายหน้
้
า/ตัวแทนอสังหาริ มทรัพย์

ส่วนที่ 2-1 หน้ า 6 จาก 33

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

เพิ่มเติมสาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก เพื่อให้ ดาเนินการหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่เพื่อเช่าพื ้นที่ที่ว่างอยู่ได้
ในทันที และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่ได้ รับค่าธรรมเนียมการบริ การการทาสัซซา (Contract Service
Fee) จากการหาผู้เช่ารายย่อยรายนัน้
1.1.6

ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ กรณี ท่ ี ก องทรั ส ต์ ต้ อ งพึ่ ง พาผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และบุ ค ลากรของผู้ จั ด การ
กองทรั ส ต์ ท่ ี มี ค วามช านาญในการด าเนิ น งานจั ด หาผลประโยชน์ และบริ ห ารจั ด การการใช้
ประโยชน์ อสังหาริมทรัพย์

กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของผู้จัดการกองทรัสต์เป็ นส่วนสาคัซในการดาเนินงานจัดหาผลประโยชน์ และ
บริ หารจัดการการใช้ ประโยชน์ อสังหาริ มทรั พย์ ึ่่งในการคัดเลือกบุคคลากรของผู้จัดการกองทรั สต์ นนั ้ ผ่านขัน้ ตอนการ
พิจารณาและใช้ เวลาในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนและเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะบุคลากรของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ในตาแหน่งที่สาคัซต่างๆ เช่น ตาแหน่งงานที่เกี่ยวกับการดูแลจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และตาแหน่ง
งานที่อาศัยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริ หารจัดการลงทุนหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ การ
สูซเสียบุคลากรดังกล่าวไปจะเป็ นการสูซเสียผู้มีประสบการณ์ ความรู้ สายสั มพันธ์ ทางธุรกิจและความชานาซ การหา
บุคลากรที่มีความสามารถในระดับเดียวกันมาแทนที่เป็ นเรื่ องที่ทาได้ ยาก และอาจส่งผลให้ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ลดลง ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์สซ
ู เสียบุคลากรดังกล่าวไปและไม่สามารถชักจูง จ้ าง และพัฒนาบุคลากรใหม่ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาซ ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ และบริ หารจัดการการใช้ ประโยชน์
อสังหาริ มทรัพย์ อาจทาให้ กองทรัสต์มีความสามารถในการทากาไรลดลง
1.1.7

ความเสี่ ยงของผลประกอบการของกองทรั ส ต์ จะขึ น้ อยู่ กั บ ความสามารถของผู้ บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์

ผู้จดั การกองทรัสต์จะแต่งตังให้
้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก โดย
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะมีหน้ าที่บริ หารจัดการทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จะมอบหมายรวมถ่ง
ร่ วมกับผู้จัดการกองทรัสต์ในการกาหนดนโยบายการจัดหาผลประโยชน์และการประกอบธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่สานักงานของ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว เช่น การหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ การต่อสัซซาเช่ากับผู้เช่ารายย่อยในปั จจุบนั การสร้ างความสัมพันธ์ อนั
ดีตอ่ ผู้เช่ารายย่อย การโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้ เช่า รวมถ่งการบารุ งรักษาหรื อปรับปรุ งทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้
แรกให้ อยู่ใ นสภาพที่ดี และเหมาะสมแก่ การใช้ ประโยชน์ โดยความสามารถของผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ ในการบริ หาร
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกจะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของกองทรัสต์
อย่างไรก็ตาม หากทรู พรอพเพอร์ ตีส์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ เนื่องจากเหตุผลใดหรื อ
ข้ อจากัดใด แม้ ว่ากองทรัสต์ได้ กาหนดอัตราค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไว้ อย่างเพียงพอและมีผลตอบแทน
อย่างเหมาะสมแล้ ว กองทรัสต์อาจไม่สามารถแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเพื่อทาหน้ าที่บริ หารทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกได้ ดีเทียบเท่า
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กับการบริ หารจัดการของทรู พรอพเพอร์ ตีส์ึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สาคัซต่อผลประกอบการ ฐานะการเงิน
และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
1.1.8

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่ผ้ เู ช่ าพืน้ ที่ท่ กี องทรัสต์ จะลงทุนไม่ ให้ ความยินยอมในการเปลี่ยนตัวผู้ให้
เช่ าพืน้ ที่หรือผู้ให้ บริการพืน้ ที่จากผู้ให้ เช่ าพืน้ ที่หรือผู้ให้ บริการพืน้ ที่เดิมเป็ นกองทรัสต์

เมื่อกองทรั สต์ เ ข้ าลงทุนในทรั พ ย์ สินที่จะลงทุนครั ง้ แรกแล้ ว ผู้เช่าพื น้ ที่หรื อผู้ใ ช้ บริ การพืน้ ที่ต้อ งยินยอมเปลี่ย น
คู่สซ
ั ซาในสัซซาเช่าหรื อสัซซาบริ การจากผู้ให้ เช่า พื ้นที่หรื อผู้ให้ บริ การพื ้นที่เดิมเป็ นกองทรัสต์และชาระค่าเช่าพื ้นที่หรื อ
ค่าบริ การพื ้นที่ให้ แก่กองทรัสต์ในฐานะผู้ให้ เช่าพื ้นที่หรื อผู้ให้ บริ การพื ้นที่ ทังนี
้ ้ หากผู้เช่าพื ้นที่หรื อผู้ใช้ บริ การพื ้นที่ปฏิเสธที่จะ
ให้ ความยินยอมดังกล่าวและไม่ชาระค่าเช่าพื ้นที่ให้ แก่กองทรัสต์แล้ ว กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ รับค่าเช่าอันเป็ น
รายได้ ของกองทรัสต์ึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทรัสต์ และส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในกา รจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
อย่างไรก็ดี ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะดาเนินการแจ้ งและอธิบายถ่ง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องของกองทรัสต์ให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่และผู้ใช้ บริ การพื ้นที่ได้ ทราบเพื่อประสานงานในการให้ ความยินยอมในการ
เปลี่ยนคู่สซ
ั ซาให้ เช่าพืน้ ที่หรื อคู่สซ
ั ซาให้ บริ การพืน้ ที่จากผู้ให้ เช่าพืน้ ที่หรื อผู้ให้ บริ การพืน้ ที่เดิมเป็ นกองทรั สต์ โดยจะ
ดาเนินการโดยเร็ วและใช้ ความพยายามอย่างเต็มความสามารถให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่และผู้ใช้ บริ การพื ้นที่รับทราบและยินยอมเปลี่ยน
คู่สซ
ั ซาให้ เช่าพื ้นที่หรื อคู่สซ
ั ซาให้ ใช้ บริ การพื ้นที่จากผู้ให้ เช่า พื ้นที่หรื อผู้ให้ บริ การพื ้นที่เดิมเป็ นกองทรัสต์ ในกรณีที่ผ้ เู ช่า
พื ้นที่หรื อผู้ใช้ บริ การพืน้ ที่ปฏิเสธที่จะให้ ความยินยอมในการเปลี่ยนตัวผู้ให้ เช่า พืน้ ที่หรื อผู้ให้ บริ การพืน้ ที่ กองทรั สต์ โดย
ผู้จัดการกองทรั สต์ จะดาเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ มั่นใจว่ากองทรัสต์ได้ รับค่าเช่า พืน้ ที่ ค่าบริ การพืน้ ที่ เงิ นประกัน หรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ อันเป็ นผลประโยชน์ที่กองทรัสต์ควรได้ รับอย่างครบถ้ วน
นอกจากนี ้ สัซซาดาเนินการเพื่อให้ กองทรัสต์ได้ สทิ ธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ โครง
การทรู ทาวเวอร์ 2 ที่จะมีการเข้ าทาสัซซาระหว่างทรู พรอพเพอร์ ตีส์ กับกองทรัสต์ ยังกาหนดไว้ ว่า ในวันที่จดทะเบียนสิทธิ
การเช่า ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะต้ องดาเนินการให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยคิดเป็ นพื ้นที่ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 90 ของจานวนพื ้นที่เช่าทังหมด
้
ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ยินยอมเปลี่ยนตัวผู้ให้ เช่าพื ้นที่หรื อผู้ให้ บริ การพื ้นที่ หากผู้เช่าไม่ตก
ลงยินยอมในการเปลี่ยนตัวผู้ให้ เช่าแล้ ว ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ึ่งเป็ นผู้ให้ เช่า/บริ การเดิมจะยังคงเป็ นผู้ให้ เช่ากับผู้ เช่ารายนันๆ
้
ต่อไปจนกว่าสัซซาเช่าจะสิ ้นสุดลง โดยทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะแจ้ งรายละเอียดสาหรับการชาระค่าเช่า เช่น เลขที่บซ
ั ชีของ
กองทรั สต์ ช่องทางการชาระค่าเช่าหรื อผลประโยชน์ ใดๆ รวมถ่งเงิ นประกัน หรื อผลประโยชน์ ใดๆ อันเป็ นผลประโยชน์ ที่
กองทรัสต์ควรได้ รับ หรื อรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องอื่นใดให้ แก่ผ้ เู ช่าเพื่อให้ ผ้ เู ช่าสามารถชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์โดยตรง ใน
กรณีที่ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ได้ รับชาระค่าเช่า/ค่าบริ การตามสัซซาบริ การและผลประโยชน์อื่นใดที่กองทรัสต์ควรได้ รับ ทรู พรอพ
เพอร์ ตีส์จะดาเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่กองทรัสต์โดยไม่ชกั ช้ าแต่ไม่เกิน 7 วันทาการนับจากวันที่ทรู พรอพ
เพอร์ ตีส์ได้ รับผลประโยชน์นนั ้ (เนื่องจากในขันตอนของการลงนามในเอกสารอาจต้
้
องใช้ ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารให้ ผ้ มู ี
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อานาจลงนาม) อีกทังทรู
้ พรอพเพอร์ ตีส์ยงั มีหน้ าที่ต้องดาเนินการต่างๆ ตามที่จาเป็ นเพื่อรั กษาสิทธิและผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ตามสัซซาเช่า
1.1.9

ความเสี่ยงเกี่ยวกับคู่แข่ งทางการค้ าในการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์

กองทรัสต์ประกอบธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่ของอาคารสานักงานและมีรายได้ มาจากค่าเช่าพื ้นที่สานักงานและค่าบริ การ
พื ้นที่ ทังนี
้ ้ นอกเหนือจากอาคารสานักงานที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกแล้ ว ในทาเลดังกล่าวยังมีอาคารสานักงานให้ เช่าอื่น
ให้ บริ การด้ วยทังที
้ ่กาหนดอัตราค่าเช่าในราคาที่สงู กว่า ใกล้ เคียงกัน หรื อต่ากว่า ทาให้ มีการแข่งขันในการหาผู้เช่า รายย่อยึ่่ง
บางอาคารจะมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่มีลกั ษณะคล้ ายคล่งกับกลุม่ ลูกค้ าผู้เช่า รายย่อยของกองทรัสต์ ึ่่งการแข่งขันดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ หากสภาวะการแข่งขันในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคาร
สานักงานให้ เช่าเพิ่มสูงข่ ้นอย่างมากหรื อหากมีอาคารสานักงานให้ เช่าระดั บเดียวกันสร้ างเสร็ จและเปิ ดดาเนินการจานวน
หลายๆอาคารในเวลาพร้ อมๆกันแล้ ว อาจทาให้ การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ได้ รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ทา
ให้ มีการแข่งขันในด้ านราคาโดยการปรับลดอัตราค่าเช่า ทาให้ อตั ราการเช่าลดลงเนื่องจากอุปทานในทาเลดังกล่าวมากกว่า
อุปสงค์ หรื อ ทาให้ กองทรัสต์ต้องปรับเปลีย่ นเงื่อนไขในสัซซาเช่าเพื่อให้ ประโยชน์แก่ผ้ เู ช่า รายย่อยมากข่ ้น เป็ นต้ น ึ่ง่ ในที่สดุ
แล้ ว อาจจะทาให้ กองทรัสต์มีความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจ หากไม่สามารถปรับกลยุทธ์ ในการแข่งขันได้ ทนั กับสถานการณ์
ที่เปลีย่ นไป
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 6 ปี ที่ผา่ นมา สภาวะการแข่งขันในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสานักงานให้ เช่าอยู่ใน
ระดับที่ไม่รุนแรง โดยพิจารณาจากอัตราการเช่าในอดีตที่ผา่ นมาึ่ง่ อยูใ่ นระดับสูงกว่าร้ อยละ 85% ของพื ้นที่อาคารสานักงาน
ให้ เช่าทังหมด
้
และ อัตราการเช่ายังมีแนวโน้ มที่จะทรงตัวในระดับดังกล่าวหรื อเพิ่มสูงข่ ้นได้ อย่างต่อเนื่อง ในด้ านอัตราค่าเช่า
มีการปรับตัวเพิ่มข่ ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ในช่วงหลายๆปี ที่ผ่านมาอุปทานใหม่ (New Supply) ของอาคารสานักงานให้
เช่าขนาดใหซ่ในย่านธุรกิจของพื ้นที่กรุ งเทพมหานครมีเพิ่มข่ ้นน้ อยกว่าอุปสงค์ใหม่ที่ เพิ่มข่น้ อย่างต่อเนื่อง (รายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการแข่งขันการประกอบธุรกิจในส่วนที่ 2 ข้ อ 6.2 ภาพรวมของตลาดอาคารสานักงานให้ เช่า) ทังนี
้ ้ การ
สร้ างอาคารสานักงานให้ เช่าขนาดใหซ่จาเป็ นต้ องใช้ ทุนสูงและมีที่ดินขนาดใหซ่ในพื ้นที่ศูนย์กลางธุรกิจหรื อพื ้นที่ที่มีการ
คมนาคมสะดวก เช่น ติดถนนใหซ่ ทาให้ ธุรกิจสานักงานให้ เช่าเป็ นธุรกิจที่มีผ้ ปู ระกอบการน้ อยรายและมีอปุ สรรคในการเข้ าสู่
ธุรกิจในระดับสูง (High Level of Barrier to Entry) ทาให้ ที่ผา่ นมาจ่งมีอปุ ทานใหม่เพิ่มข่ ้นไม่มาก
ในด้ านของอุปสงค์นนั ้ ลูกค้ าผู้เช่าส่วนใหซ่แล้ วจะตัดสินใจเช่าพื ้นที่อาคารสานักงานโดยพิจารณาถ่งทาเลที่ตงั ้
ลักษณะของอาคาร ขนาดของพื ้นที่เช่าในอาคาร มาตรฐานในด้ านความปลอดภัย เป็ นสาคัซโดยจะใช้ พิจารณาร่วมกับระดับ
อัตราค่าเช่าภายใต้ งบประมาณและคุณภาพในการบริ หารอาคาร ดังนัน้ อาคารสานักงานแต่ละแห่งจ่งยังคงมีความแตกต่าง
กันที่ผ้ เู ช่ารายย่อยสามารถแยกแยะได้ และเจ้ าของอาคารสานักงานแต่ละแห่งยังสามารถใช้ จุดเด่นของอาคารให้ แก่ผ้ เู ช่า ราย
ย่อยเพื่อใช้ จงู ใจผู้เช่ารายย่อย เช่น ที่ตงของอาคารติ
ั้
ดถนนใหซ่และมีการคมนาคมที่สะดวก หรื อ มีพื ้นที่ให้ เช่ามากเพียงพอ
สาหรับการรองรับการเช่าพื ้นที่ของบริ ษัทขนาดใหซ่ หรื อ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีและได้ มาตรฐาน หรื อ มีการรักษาความ
ปลอดภัยที่เข้ มงวด ดังนัน้ เจ้ าของอาคารสานักงานสามารถที่จะใช้ กลยุทธ์ ในการแข่งขันที่หลากหลายข่ ้นอยู่กบั คุณลักษณะ
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ของอาคารและประสบการณ์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทาให้ ไม่ถกู จากัดแต่เพียงการใช้ กลยุทธ์ ด้านราคาในการกาหนด
อัตราค่าเช่าที่ต่าเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี ้ โดยทัว่ ไปแล้ ว การย้ ายสานักงานในแต่ละครัง้ ผู้เช่า รายย่อยส่วนใหซ่จะคาน่งถ่งประโยชน์ที่จะได้ รับ
เพิ่มข่ ้นจากทาเลที่ตงของอาคารส
ั้
านักงานแห่งใหม่เปรี ยบเทียบกับอัตราค่าเช่าที่สงู ข่ ้น ต้ นทุนในการขนย้ ายและการติดตัง้
อุปกรณ์สานักงานในอาคารแห่งใหม่ ผลกระทบที่พนักงานของผู้เช่า รายย่อยจะได้ รับจากการเปลี่ยนแปลงระยะทางในการ
เดินทางมาทางาน แนวโน้ มการปรับอัตราค่าเช่าของอาคารแห่งใหม่ รวมทังมาตรฐานในการดู
้
แลรักษาความปลอดภัยและ
คุณภาพในการให้ บริ การของผู้บริ หารอาคารแห่งใหม่ในระยะยาว
1.1.10 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการกู้ยมื
เนื่องจากกองทรัสต์มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินจานวนไม่เกิน 920 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณไม่เกินร้ อยละ 20
ของมูลค่าระดมทุนครัง้ แรก โดยกองทรัสต์จะเข้ าทาสัซซาเงินกู้กบั ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันภัย และ/
หรื อนิติบคุ คลอื่นใดที่สามารถให้ สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้ เพื่อนามาลงทุนในทรัพย์สินจะที่ลงทุนครัง้ แรก โดยกองทรัสต์อาจมี
ความเสี่ย งเกิ ด ข่น้ จากการกู้ยื ม เงิ น ดัง กล่า วได้ เนื่ อ งจากอัต ราดอกเบี ย้ ในส่ว นที่ เ ป็ นอัต ราดอกเบี ย้ ลอยตัว อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในระหว่างอายุเงินกู้ ึ่่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดาเนินงานของกองทรัสต์และความสามารถของ
กองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ู ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้ เงินกู้ยืมมีระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงิ นต้ น
(Grace Preriod) ในช่วงแรก และมีอตั ราดอกเบี ้ยเป็ นขันบั
้ นได ดังนันเมื
้ ่อถ่งปี ที่มีการครบชาระเงินต้ น หรื อการปรับเพิ่มข่ ้น
ของอัตราดอกเบี ้ย อาจส่งผลต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายเงินแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ โดยอัตราเงินจ่ายแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ อาจลดลงจากประมาณการปี แรก ถ่งแม้ ว่าผลการดาเนินงานของทรัพย์สินจะปรับตัวดีข่ ้นก็ตาม โปรดศ่กษา
รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับร่างสัซซาเงินกู้ยืม ได้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.8 เงินกู้ยืมของกองทรัสต์
ในกรณี ที่ กองทรั สต์ ไม่สามารถช าระดอกเบีย้ และ/หรื อ เงิ น ต้ น ตามที่กาหนดในสัซซากู้ยื มเงิ น หรื อ ในกรณี ที่
กองทรัสต์ขอเงินกู้ใหม่เพื่อมาชาระคืนหนี ้เงินกู้เดิม (Refinancing) แต่ไม่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน
บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อนิติบคุ คลอื่นใดที่สามารถให้ สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้ จนทาให้ กองทรัสต์ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ย
และ/หรื อเงินต้ นตามที่กาหนดในสัซซากู้ยืมเงินได้ อนั เป็ นการผิดสัซซากู้ยืมเงิน กรณีดงั กล่าว ผู้ให้ ก้ ูอาจบังคับจานองใน
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์และ/หรื อบังคับหลักประกันอื่นๆ ที่นาไปเป็ นหลักประกันเงินกู้ได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
ในสัซซาเงินกู้ สัซซาจานอง และสัซซาหลักประกันที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อนามาชาระคืน
หนี ้เงินกู้เดิม (Refinancing) กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ ข้อตกลงในสัซซาเงินกู้ฉบับใหม่ที่ดีเท่ากับข้ อตกลงใน
สัซซากู้ยืมเงินฉบับเดิม หรื อในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม อาจมีข้อสัซซาที่ห้ามไม่ให้ กองทรัสต์ได้ มาึ่ง่ ทรัพย์สนิ เพิ่มเติม
อย่างไรก็ดี เมื่อครบกาหนดชาระเงินกู้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาทางเลือกในการระดมทุนด้ วยวิธีต่างๆ เช่น
การเสนอขายหุ้นกู้ การกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อนิติบคุ คลอื่นใดสามารถให้ สนิ เชื่อ
แก่กองทรัสต์เพื่อนามาชาระคืนหนี ้เงินกู้เดิม การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเป็ นต้ น โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะเลือกวิธีการที่
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงิน มีความเห็นว่าความ
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เสี่ยงในการระดมทุนเพื่อชาระคืนเงินกู้ในปี ที่เงินกู้ครบกาหนดนันค่
้ อนข้ างต่า เมื่อพิจารณาจากหลักประกันการกู้ยืมและ
ความสามารถในการชาระหนี ้ของกองทรัสต์ เนื่องจากอัตราส่วนการกู้ยืมต่อมูลค่าสินทรัพย์รวมอยู่ในระดับที่ต่า หรื อคิดเป็ น
อัตราส่วนเท่ากับประมาณ 0.2 เท่า เท่านัน้ ประกอบกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนนันมี
้ ความสามารถที่จะสร้ าง
รายได้ ให้ กบั กองทรัสต์อย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ตระหนักถ่งความเสี่ยงดังกล่าวและจะดาเนินการพิจารณาและติดตามปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการกู้ยืมของกองทรัสต์ ึ่ง่ รวมถ่งแนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยอย่างสม่าเสมอเพื่อที่จะสามารถประเมินความเสีย่ งและดาเนินการ
ตามความเหมาะสม นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้ เครื่ องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงิน
เช่น บริ การธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Swap) โดยกองทรัสต์จะดาเนินการดังกล่าวโดยคาน่งถ่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องและคาน่งถ่งประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัซ
นอกจากนี ้ ในการเข้ าลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ จะมีการกู้ยืมเงินเป็ นจานวนไม่เกิน 920 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ประมาณไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าระดมทุนครัง้ แรก ึ่ง่ ต่ากว่าสัดส่วนการกู้ยืมสูงสุดที่กาหนดไว้ ที่ร้อยละ 35 ของทรัพย์สิน
รวม ดังนัน้ การวางแผนอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการกู้ยืมของกองทรัสต์ในการลงทุนครัง้ แรก จะช่วยในการบริ หารจัดการ
ความเสีย่ งของกองทรัสต์ (เช่น เพื่อให้ กองทรัสต์สามารถขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อนามาชาระเงินกู้ปัจจุบนั ได้ ง่าย)
ขณะที่สดั ส่วนการกู้ยืมที่ต่ากว่าเกณฑ์สงู สุดจะเป็ นการช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ แก่กองทรัสต์ในการจัดโครงสร้ างการลงทุน
เพิ่มเติมในอนาคต
1.1.11 ความเสี่ยงจากการที่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้เช่ ารายย่ อยซึ่งเช่ า
พืน้ ที่เป็ นสัดส่ วนเกินกว่ าครึ่งหนึ่งของพืน้ ที่ให้ เช่ าทัง้ หมดของทรัพย์ สินที่จะลงทุนครัง้ แรก
ผู้จดั การกองทรัสต์จะแต่งตัง้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก โดย
ปั จจุบนั ทรู พรอพเพอร์ ตีส์มีความสัมพันธ์ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้เช่ารายย่อย ึ่่งคือ บริ ษัทในกลุ่มทรู และกลุ่มเครื อ
เจริ ซโภคภัณฑ์ที่มีการเช่าพื ้นที่คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 97.5 ของพื ้นที่เช่าทังหมด
้
ในกรณี ทรู พรอพเพอร์ ตี ส์ ล ะเว้ น หรื อ ไม่ ใ ช้ ค วามพยายามอย่า งเต็ ม ความสามารถตามหน้ า ที่ ข องผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ในการทวงถามหรื อเรี ยกเก็บค่าเช่าจากผู้เช่ารายย่อยในกลุม่ ดังกล่าว หรื อ ไม่พยายามเจรจา
เพื่อปรับอัตราค่าเช่าให้ เพิ่มสูงข่ ้นเมือ่ สัซซาเช่าที่มีอยูค่ รบกาหนดอายุ หรื อ ไม่เรี ยกเก็บเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดข่ ้นจาก
ความผิดของผู้เช่า หรื อ ไม่ดาเนินการหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่มาทดแทนผู้เช่ารายย่อยบางรายในกลุม่ ดังกล่าวที่ไม่เช่าพื ้นที่
ต่อ อาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดาเนินงานของกองทรัสต์และความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายเงินแก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ สัซซาเช่าส่วนใหซ่ของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกมีข้อกาหนดที่เป็ นประโยชน์และช่วยป้องกันเรื่ อง
ดังกล่าว เช่น สัซซาเช่ากาหนดให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยต้ องชาระค่าเช่าล่วงหน้ าภายในวันที่ 16 ของทุกเดือน ผู้เช่ารายย่อยจะต้ อง
วางเงินประกันการเช่าเป็ นจานวน 3 เดือนของค่าเช่าปี แรกภายในวันทาสัซซาเช่า และผู้เช่า รายย่อยที่เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ทรู
และกลุ่มเครื อเจริ ซโภคภัณฑ์จะต้ องแจ้ งผู้ให้ เช่าเป็ นเวลาล่วงหน้ า 6 เดือนล่วงหน้ าก่อนวันหมดอายุของสัซซาเช่าว่า
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ประสงค์จะต่ออายุสซ
ั ซาเช่าอีกครัง้ หรื อไม่ ึ่ง่ เงื่อนไขดังกล่าวจะช่วยทาให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีระยะเวลาในการติดตามผล
การปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในด้ านการหาผู้เช่าและจัดเก็บรายได้ ค่าเช่า และข้ อกาหนดเรื่ องการสารองเงิน
ประกันการเช่าจะช่วยเยียวยาในกรณีที่มีความเสียหายเกิดข่ ้นเนื่องมาจากความผิดของผู้เช่า กับอสังหาริ มทรัพย์และผู้เช่า ไม่
จ่ายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดข่ ้นึ่่งจะรวมทังในกรณี
้
ที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์บกพร่ องในหน้ าที่โดยไม่เรี ยกเงินชดเชย
ความเสียหายจากผู้เช่า นอกจากนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะกาหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้ อ 4 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ หัวข้ อ 4.5 ข้ อมูลเกี่ยวกับ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) โดยผู้จดั การกองทรัสต์สามารถใช้ มาตรการในการแทรกแึงการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
 หากอัตราการเช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกต่ากว่าร้ อยละ 90 ของพื ้นที่เช่าทังหมดของทรั
้
พย์สินที่จะ
ลงทุ น ครั ง้ แรกเป็ นระยะเวลา 3 เดื อ นติ ด ต่ อ กั น ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ส ามารถแต่ ง ตัง้ นายหน้ า/ตัว แทน
อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมสาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก เพื่อให้ ดาเนินการหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่เพื่อเช่า
พื ้นที่ที่ว่างอยู่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่ได้ รับค่าธรรมเนียมการบริ การการทาสัญ ญา (Contract
Service Fee) จากการหาผู้เช่ารายย่อยรายนัน้ หรื อ
 หากอัตราการเช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก ณ สิ ้นเดือนใดเดือนหน่่ง ต่ากว่าร้ อยละ 75 ของพื ้นที่เช่า
ทังหมดของทรั
้
พย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถแต่งตังนายหน้
้
า /ตัวแทนอสังหาริ มทรัพย์
เพิ่มเติมสาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก เพื่อให้ ดาเนินการหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่เพื่อเช่าพื ้นที่ที่ว่างอยู่ได้
ในทันที และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่ได้ รับค่าธรรมเนียมการบริ การการทาสัซซา (Contract Service
Fee) จากการหาผู้เช่ารายย่อยรายนัน้
และผู้จดั การกองทรัสต์สามารถยกเลิกสัซซาการให้ บริ การกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
 กรณีที่กาไรขันต้
้ นจากอสังหาริ มทรัพย์หลังปรับปรุง (หรื อ Adjusted Gross Operating Profit) ต่ากว่าร้ อยละ 95
ของประมาณการของกาไรดังกล่าวตามที่ระบุไว้ ในแผนการดาเนินงานประจาปี ที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้
เสนอและได้ รับอนุมตั ิจากผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน เว้ นแต่กรณีมีเหตุสดุ วิสยั หรื อ
 กรณีอตั ราการเช่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกที่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์จัดการต่ากว่าร้ อยละ 50 เป็ น
ระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน เว้ นแต่กรณีมีเหตุสดุ วิสยั
 หากในระหว่างปี ใดที่มีเหตุสดุ วิสยั เกิดข่ ้น ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อาจเสนอแผนการดาเนินงานประจาปี ที่ได้
ปรับปรุงต่อผู้จดั การกองทรัสต์ เพื่อให้ พิจารณาและอนุมตั ิได้ และหากปรากฏว่ากาไรขันต้
้ นจากอสังหาริ มทรัพย์
หลังปรับปรุ ง (หรื อ Adjusted Gross Operating Profit) มีอตั ราต่ากว่าร้ อยละ 95 ของประมาณการของกาไร
ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ ในแผนการดาเนินงานประจาปี ที่ได้ ปรับปรุงแล้ ว เป็ นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน
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นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีระบบตรวจสอบและสุม่ ตรวจการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้
เป็ นไปตามขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่ได้ กาหนดร่วมกันไว้
สาหรับแนวทางในการควบคุมค่าใช้ จ่ายในการึ่อมแึมทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกนัน้ ในกรณีที่เป็ นงานึ่อมแึม
เล็กน้ อยหรื อเป็ นงานึ่อมแึมที่จาเป็ นเร่ งด่วน ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ อาจพิจารณาึ่อมแึมด้ วยตัวเองและเบิกเป็ น
ค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ แต่สาหรับกรณีที่การึ่อมแึมมีมลู ค่าสูง ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีนโยบายเพื่อควบคุมให้ ค่าใช้ จ่ายอยู่
ในระดับที่เหมาะสมตามมาตรฐาน รวมทังอาจจะก
้
าหนดให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต้องยื่นเรื่ องเพื่อขออนุมตั ิการึ่อมแึม
และ/หรื อ ให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาซทาการถอดแบบราคามาประกอบการพิจารณาก่อนการอนุมตั ิให้ ดาเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ึ่อมแึมหรื อเปลีย่ นแปลงอุปกรณ์ที่ราคาสูงเกินความจาเป็ น
1.1.12 ความเสี่ยงจากการที่ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็ นผู้ให้ บริ การพิเศษและผู้ให้ เช่ าเฟอร์ นิเจอร์ แก่ ผ้ ู
เช่ ารายย่ อยส่ วนใหญ่
นอกจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกแล้ ว ภายหลังจากการลงทุนครัง้
แรก ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะให้ บริ การพิเศษึ่่งเป็ นบริ การที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการให้ เช่าพื ้นที่สานักงานตามลักษณะการให้ เช่า
สานักงานโดยทัว่ ไปเพียงรายเดียวด้ วย เช่น การให้ บริ การศูนย์อาหาร การให้ บริ การส่งเอกสาร เป็ นต้ น โดย ทรู พรอพเพอร์ ตีส์
จะเช่าพื ้นที่บางส่วนของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกจากกองทรัสต์ ึ่ง่ คิดเป็ นพื ้นที่ประมาณร้ อยละ 1.91 ของพื ้นที่เช่าทังหมด
้
รวมทังจะใช้
้
พื ้นที่ภายในอาคารใยแก้ วซึง่ ตังอยู
้ ด่ ้ านหลังของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และพื ้นที่ของลานจอดรถบริ เวณด้ านข้ าง
ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อีกทัง้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ยงั เป็ นผู้ให้ บริ การเพียงรายเดียวในการให้ บริ การให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ แก่ผ้ ู
เช่า รายย่อยส่ว นใหญ่ ที่เ ช่า พืน้ ที่ร วมกัน ประมาณร้ อยละ 81.18 ของพื น้ ที่ เช่ าทัง้ หมด ึ่่งเป็ นไปตามลักษณะการจัดหา
ผลประโยชน์ของโครงการตังแต่
้ ก่อนการลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ ดังนันผู
้ ้ เช่ารายย่อยส่วนใหซ่ จ่งยังคงประสงค์ที่จะใช้
บริ การและ/หรื อเช่าเฟอร์ นิเจอร์ ดงั กล่าวต่อไปเพื่อให้ การรับบริ การเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และ/หรื อ ลดภาระในการลงทุนจัดหา
เฟอร์ นิเจอร์ ดังนันกองทรั
้
สต์จ่งอาจจะมีความเสีย่ งจากการที่ผ้ เู ช่ารายย่อยต้ องพ่ง่ พ่งผู้ให้ บริ การและ/หรื อ ผู้ให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์
เพียงรายเดียวและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อนั เกิดข่ ้นจากการปรับข่ ้นอัตราค่าบริ การพิเศษ และ/หรื อ ค่าเช่าเฟอร์ นิเจอร์
สูงเกินกว่างบประมาณของผู้เช่ารายย่อย การลดลงของคุณภาพของการให้ บริ การหรื อเฟอร์ นิเจอร์ ที่ให้ เช่า การเสนอลดอัตรา
ค่าเช่าพื ้นที่ และ/หรื อ ค่าบริ การพื ้นที่เพื่อจูงใจหรื อชดเชยให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยใช้ บริ การพิเศษ และ/หรื อ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ จาก ทรู
พรอพเพอร์ ตีสร์ วมทังการยกเลิ
้
กให้ บริ การพิเศษ และ/หรื อ ให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ โดย ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ึ่่งความเสี่ยงเหล่านี ้อาจ
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้เช่ารายย่อยในการเช่าหรื อการต่อสัซซาเช่าพื ้นที่สานักงานของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้
แรก ถ่งแม้ วา่ กองทรัสต์จะไม่ได้ เป็ นผู้ให้ บริ การพิเศษหรื อผู้ให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ ก็ ตาม
อย่างไรก็ดี ทรู พรอพเพอร์ ตีส์เป็ นผู้ให้ บริ การพิเศษและให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ แก่ บริ ษัทในกลุม่ ทรู และบริ ษัทในกลุม่ เครื อ
เจริ ซโภคภัณฑ์มาเป็ นระยะเวลาต่อเนื่องหลายปี ดังนัน้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จ่งมีประสบการณ์และทรัพยากรที่มีความเหมาะสม
ที่จ ะเป็ นผู้ให้ บริ การพิเ ศษและให้ เช่ า เฟอร์ นิเ จอร์ ต่อ ไปภายใต้ คุณภาพและอัต ราค่าบริ ก ารที่ เหมาะสมรวมทัง้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์และทรู พรอพเพอร์ ตีส์ได้ ร่วมกันในการกาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในสัซซาแต่งตัง้
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ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โดยจะกาหนดให้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะต้ องจัดทาและนาส่งรายงานรายชื่อผู้ใช้ บริ การพิเศษและผู้เช่า
เฟอร์ นิเจอร์ และอัตราค่าบริ การที่เรี ยกเก็บหรื อจะเรี ยกเก็บเพื่อเป็ นข้ อมูลให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รับทราบและหากทรู พรอพ
เพอร์ ตีส์มีความจาเป็ นจะต้ องปรับเพิ่มอัตราค่าบริ การพิเศษหรื อค่าเช่าเฟอร์ นิเจอร์ เพิ่มข่ ้นเกินกว่าร้ อยละ 20 ของอัตรา
ค่าบริ การพิเศษหรื อค่าเช่าเฟอร์ นิ เจอร์ ในปั จจุบนั ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกแล้ ว ทรู พรอพ
เพอร์ ตีส์จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้จดั การกองทรัสต์ก่อนการปรับเพิ่มอัตราค่าบริ การดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ประสงค์จะยกเลิกการให้ บริ การพิเศษหรื อยกเลิกการให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ แก่ผ้ เู ช่าราย
ย่อยนัน้ ผู้จัดการกองทรั สต์ อาจไม่สามารถจัดหาผู้ให้ บริ การพิเศษ และ/หรื อ ผู้ให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ รายอื่น มาทดแทนหรื อ
ให้ บริ การในลักษณะที่เทียบเคียงกับ ทรู พรอพเพอร์ ตี ส์ได้ อย่างไรก็ดี ผู้เช่ารายย่อยอาจสามารถใช้ บริ การที่สามารถทดแทน
หรื อชดเชยบริ การบางประเภทที่ได้ รับจาก ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จากผู้ให้ บริ การรายอื่นๆในพื ้นที่ ใกล้ เคียงได้ เช่น ร้ านอาหาร
บริ เวณรอบๆ ที่ตงของอาคารสถานออกก
ั้
าลังกายที่ศนู ย์การค้ าบริ เวณใกล้ เคียง การให้ บริ การห้ องสมุดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อการเช่าเฟอร์ นิเจอร์ จากผู้ให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ สานักงานที่มีอยู่มากมาย อีกทัง้ กองทรัสต์ไม่มีภาระหน้ าที่ตามกฏหมายที่
จะต้ องจัดหาหรื อจัดให้ มีการให้ บริ การพิเศษหรื อการให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ ดงั กล่าว
1.1.13 ความเสี่ยงที่เกิดจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่ างกองทรั สต์ กับ
ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ท่ อี าจก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อการดาเนินการของกองทรัสต์
ในปั จจุบนั ทรู พรอพเพอร์ ตีส์เป็ นผู้จดั หาพื ้นที่สานักงานให้ เช่าหลักให้ กบั บริ ษัทในกลุม่ ทรู และเป็ นเจ้ าของสิทธิการ
เช่าในที่ดิน อาคาร และ/หรื อพื ้นที่อาคารสานักงานให้ เช่าในเขตกรุ งเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค รวมถ่งมี
การถือหุ้นหรื อร่วมทุนในบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการ Whizdom 101 (โครงการ Mixed use
ึ่ง่ ประกอบด้ วย โครงการที่พกั อาศัย โครงการอาคารสานักงาน พื ้นที่ค้าปลีก และสวนสาธารณะขนาดใหซ่ บนเนื ้อที่กว่า 43
ไร่ ึ่ ้งตังอยู
้ ่บนถนนสุขุมวิทระหว่า งสถานีรถไฟฟ้ าปุณณวิถีและึอยสุขมุ วิท 101/1 โดยเบื ้องต้ นคาดว่าในส่วนของอาคาร
สานักงานจะเปิ ดให้ บริ การแฟสแรกในไตรมาส 4 ของปี 2561) และเมื่อกองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกแล้ วผู้จดั การกองทรัสต์จะ
แต่งตัง้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก ึ่ง่ อาจทาให้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ให้ แก่กองทรัสต์ ทงที
ั ้ ่เป็ นผู้เช่าในกลุม่ ทรู หรื อกลุม่ เครื อเจริ ซโภค
ภัณฑ์ และผู้เช่าที่เป็ นบริ ษัทที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั กลุ่มทรู และกลุ่มเครื อเจริ ซโภคภัณฑ์มีความต้ องการใช้ พื ้นที่อาคารสานักงานเป็ นจานวน
มากและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี ในช่วงที่ผา่ นมา โดยพิจารณาได้ จากข้ อมูลการเช่าพื ้นที่ของกลุม่ ทรู ที่มีการกระจาย
ตัวอยูใ่ นหลายโครงการทังในโครงการที
้
่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์เป็ นผู้บริ หารจัดการโครงการทังหมดและโครงการที
้
่บริ หารจัดการ
โดยบุคคลอื่น (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้ อ 4 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ หัวข้ อ 4.4) ึ่่งทาให้ เห็นถ่งความ
ต้ อ งการในการเช่ า พื น้ ที่ ส านัก งานขนาดใหซ่ ที่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการและช่ ว ยให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ภาพในการติ ด ต่ อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในแต่ละบริ ษัทและระหว่างบริ ษัทในกลุม่ ทรู
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ทังนี
้ ้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้ มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ดงั กล่าว โดยภายหลัง
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินครัง้ แรกแล้ ว กรณีมีพื ้นที่ให้ เช่าว่างในทรัพย์สินที่เข้ าลงทุนครัง้ แรก ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ในฐานะ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงที่จะดาเนินการดังต่อไปนี ้
 ในกรณีที่มีบคุ คลอื่นใดที่ไม่ใช่บริ ษัทในกลุ่มเครื อเจริ ซโภคภัณฑ์ และ/หรื อบริ ษัทในกลุม่ ทรู ดาเนินการติดต่อ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อขอเช่าพืน้ ที่สานักงานให้ เช่าใด ๆ ึ่่งอยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ตกลงจะเสนอข้ อมูลพืน้ ที่เช่าในทรั พย์สินที่ จะลงทุนครัง้ แรกให้ แก่
บุคคลนันก่
้ อนการเสนอพื ้นที่เช่าในโครงการอื่นที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ
 ในกรณีบริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ซโภคภัณฑ์ และ/หรื อบริ ษัทในกลุม่ ทรู มีความประสงค์จะเช่าพื ้นที่จากผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อ หากสัซซาเช่าของผู้เช่ารายย่อยในโครงการอื่นที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์สิ ้นสุดลง และผู้เช่ารายย่อยนันประสงค์
้
จะเช่าพื ้นที่จากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต่อไป ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ตกลงจะเสนอข้ อมูลพื ้นที่เช่าในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกประกอบกับพื ้นที่สว่ นอื่นให้ แก่ผ้ เู ช่า
รายย่อยนันเพื
้ ่อพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน และ
 กาหนดค่าเช่าพื ้นที่ในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก และค่าเช่าพื ้นที่ในโครงการอื่นึ่ง่ อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการ
ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยสามารถเทียบเคียงได้ โดยจะต้ องพิจารณาจากขนาดของพื ้นที่เช่า ระดับของ
โครงการ การบริ การต่าง ๆ ของโครงการ และทาเลที่ตงของโครงการ
ั้
โดยกาหนดค่าเช่าพื ้นที่ให้ อยู่ในระดับที่
ใกล้ เคี ยงกัน เพื่อ ให้ เกิ ดความโปร่ งใส และเพื่ อให้ ผ้ ูเช่ารายย่อ ยแต่ละรายมี ข้อมูลพืน้ ที่ที่ สามาร ถเช่ าได้ ใ น
ช่วงเวลานันอย่
้ างเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน
1.1.14 ความเสี่ยงอันเนื่ องมาจากผู้เช่ ารายย่ อยประกอบกิจการโดยไม่ ได้ รับอนุ ญาตจากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ องหรือไม่ เป็ นไปตามกฎหมาย
เนื่องจากผู้เช่ารายย่อยส่วนใหซ่ ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ทรู ที่มี
การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมึ่่งโดยปกติแล้ ว การประกอบธุรกิจ โทรคมนาคมจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ ยวข้ องหลายหน่ว ยงาน รวมถ่ง การได้ รับใบอนุซาตประกอบกิ จการจากหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น
ใบอนุซาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 ใบอนุซาตให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต และใบอนุซาตให้ ใช้ คลื่นความถี่
สาหรับกิจการโทรคมนาคม เป็ นต้ น กองทรัสต์จ่งมีความเสีย่ งจากการที่ผ้ เู ช่ารายย่อยบางรายอาจละเว้ นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฏ
ระเบียบดังกล่าวหรื อผู้เช่ารายย่อยอาจดาเนินธุรกิจโดยมีใบอนุซาตประกอบกิจการต่างๆไม่ครบถ้ วนหรื อถูกต้ องเช่น การ
ติดตังเสารั
้ บส่งสัซซาณโดยไม่ได้ รับอนุซาติหรื อได้ รับอนุซาตไม่ครบถ้ วน ึ่่งอาจทาให้ ธุรกิจของผู้เช่ารายย่อยถูกระงับการ
ดาเนิ นงานจนกว่าจะได้ มาึ่่งใบอนุซาต หรื อผู้เ ช่า รายย่อ ยอาจยกเลิกการดาเนินกิ จ การหากไม่ได้ รั บใบอนุซาต หรื อ
หน่วยงานราชการอาจระงับการใช้ พื ้นที่บางส่วนหรื อทังหมดของทรั
้
พย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก ทาให้ เกิดผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ได้
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โดยทัว่ ไปแล้ ว ความถูกต้ องและครบถ้ วนของใบอนุซาตประกอบกิจการต่างๆ เป็ นสิ่งที่กลุม่ ทรู และบริ ษัทคู่แข่ง ใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้ ความสาคัซเพื่อไม่ให้ มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ อีกทังกลุ
้ ม่ ทรู เป็ นบริ ษัทขนาดใหซ่ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยมีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ ที่ยาวนานในการทาธุรกิจด้ านโทรคมนาคม มี
มาตรฐานในการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคาน่งถ่งผู้มีสว่ นได้
เสียทุกฝ่ ายทังนี
้ ้ กองทรัสต์จะมีสถานะเป็ นผู้ให้ เช่าพื ้นที่เท่านัน้ และในการให้ เช่าหรื อใช้ พื ้นที่มีการระบุวตั ถุประสงค์ในการเช่า
ไว้ อย่างชัดเจน ดังนันขอบเขตการรั
้
บผิดของกองทรัสต์จ่งจากัดอยูท่ ี่เพียงการให้ เช่าเท่านัน้
1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ ประโยชน์ จากทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ ลงทุน
1.2.1

ความเสี่ยงจากกรณีถกู เวนคืนที่ดิน

กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเวนคืนทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุน ซึง่ ทาให้ กองทรัสต์ไม่อาจใช้
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี ้ กรณีที่เกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทรัสต์อาจ
ไม่ได้ รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรื อได้ รับค่าชดเชยดังกล่าวน้ อยกว่ามูลค่าที่กองทรัสต์ใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สิน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ ผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะได้ รับจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่ได้ ประมาณการไว้ ทงในส่
ั ้ วนของประโยชน์ตอบ
แทนและเงินลดทุน ทังนี
้ ้ จานวนเงินค่าชดเชยที่กองทรัสต์จะได้ รั บกรณีที่หน่วยราชการที่รับผิดชอบการเวนคืนไม่ได้ มีการ
กาหนดจะขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนระหว่างมูลค่าสิทธิการเช่าตามระยะเวลาการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เหลืออยู่และมูลค่าตลาด
ของทรัพย์สนิ ที่ถกู เช่าซึง่ ประเมินโดยบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 2 ราย ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ศกึ ษาข้ อมูลตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริ เวณที่ดินที่จ ะเวนคืนในท้ องที่และเขต
อันเป็ นที่ตงของทรั
ั้
พย์สินที่จะลงทุน ครัง้ แรก ตามที่ได้ ประกาศแล้ ว (ข้ อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559) พบว่า ที่ตงของ
ั้
ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกไม่อยู่ในเขตที่ดินในบริ เวณที่จะเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่
สามารถประเมินความเป็ นไปได้ ในการถูกเวนคืนของอสังหาริ มทรัพย์ได้ ในอนาคตเนื่องจากการเวนคืนขึ ้นอยู่กบั นโยบายและ
ความจาเป็ นในการใช้ พื ้นที่ของรัฐบาลในช่วงเวลานันๆ
้
1.2.2

ความเสี่ยงเนื่ องจากทรั พย์ สินที่จะลงทุนครั ง้ แรกอยู่ภายใต้ บังคับของหลักเกณฑ์ ทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ทางกฎหมายดังกล่ าวอาจส่ งผลให้ กองทรั สต์ มี
ค่ าใช้ จ่ายและภาระความรับผิดหลายด้ าน

ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกอยู่ภายใต้ บงั คับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่กฎหมายด้ าน
สุขอนามัย กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน ้า การทิ ้งของเสีย การควบคุมมลภาวะทางเสียง
ึ่่งแม้ จากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายนัน้ ในภาพรวมไม่พบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ทางกฎหมาย
อย่ า งไรก็ ดี ภายใต้ กฎหมายเหล่ า นี ้ เจ้ าของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ ผู้ ที่ ค วบคุ ม การด าเนิ น การและการ ใช้ ประโยชน์
อสังหาริ มทรั พย์ อาจมีความรั บผิด ึ่่งรวมถ่งโทษปรั บหรื อโทษจาคุกหากปรากฏว่าฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว นอกจากนี ้ กองทรัสต์อาจต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ทางกฎหมายดังกล่าวเหล่านี ้ หากมีการ
ส่วนที่ 2-1 หน้ า 16 จาก 33

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ปนเปื อ้ น หรื อเกิดมลภาวะต่างๆ หรื อหากไม่สามารถแก้ ไขมลภาวะต่างๆ ที่เกิดข่ ้น อาจส่งผลให้ กองทรัสต์มีความรับผิด หรื อ
อาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สาคัซในการนาทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกออกจัดหาผลประโยชน์ได้
นอกจากนี ้ หากข้ อกาหนดทางกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้ องด้ านสิ่งแวดล้ อมเหล่านันมี
้ การแก้ ไขเพิ่ มเติม
อสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมาย หรื อหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องด้ านสิ่งแวดล้ อมในช่วงเวลาหน่่ง อาจไม่
สอดคล้ อง หรื อไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมาย หรื อหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องด้ านสิ่งแวดล้ อมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ดังนัน้
จ่ง มี ค วามเสี่ย งในกรณี ที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ก าหนดทางกฎหมายหรื อ หลัก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม การ
ดาเนินการเพื่อให้ อสังหาริ มทรั พย์ เป็ นไปตามหรื อสอดคล้ องกับข้ อกาหนดทางกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องด้ าน
สิง่ แวดล้ อมตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม อาจเพิ่มภาระด้ านค่าใช้ จา่ ย และส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์ได้
1.2.3

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุ ทกภัย การก่ อวินาศภัยและเหตุ สุดวิสัยอื่นๆ รวมถึงอัตราเงิน
ชดเชยจากการประกันภัยทรั พย์ สินในกรณีท่ ี ทรั พย์ สินที่จะลงทุนครั ง้ แรกเกิดความเสียหายอาจ
ไม่ ค้ ุมกับผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจที่กองทรัสต์ อาจสูญเสีย

ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก รวมถ่งทรัพย์สินและบุคคลากรของผู้เช่ารายย่อยหรื อผู้มาใช้ บริ การในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนครัง้ แรกอาจจะได้ รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั การก่อวินาศภัยและเหตุสดุ วิสยั อื่นๆ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการ
บรรเทาภาระความเสียหายดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการทาการประกันภัยในทุนประกันที่ครอบคลุมมูลค่าของ
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุน รวมถ่งจะจัดให้ มีความคุ้มครองทรัพย์สนิ อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็ น การประกันภัย ความเสี่ยง
ภัยทุกประเภทในทรัพย์สิน (Property All Risk Insurance) (ไม่รวมการก่อการร้ าย) การทาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(Business Interruption Insurance) และการประกันความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บทางร่ างกายและความเสี่ยงภัยต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) ทังนี
้ ้ อัตราเงินชดเชยและความคุ้มครองจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
กาหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่กองทรัสต์ได้ จดั ให้ มีตามมาตรฐานโดยทัว่ ไปสาหรับธุรกิจการให้ เช่าพื ้นที่ในอาคารสานักงาน
และตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
นอกจากนี ้ การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์อาจจะมีความเสีย่ งด้ านการดาเนินการและการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนครัง้ แรก แม้ วา่ กองทรัสต์จะต้ องจัดให้ มีการประกันภัยในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมึ่่ง
จะเป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ วก็ตาม แต่ อตั ราเงินชดเชยที่กองทรัสต์จะได้ รับในกรณีที่ ทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนครัง้ แรกเกิดความเสียหายอาจจะไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทรัสต์อาจสูซเสีย เช่น ความสูซเสียจาก
สงคราม การก่อการร้ าย วินาศกรรม และการจลาจล เป็ นต้ น หรื อกองทรัสต์อาจไม่สามารถใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตามที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้ องได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน หรื ออาจเกิดความล่าช้ าในการชดเชยความเสียหายตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้ โดยที่ไม่ใช่ความผิดของกองทรัสต์
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กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากความสูซเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ ร้ายแรงที่ กองทรัสต์อาจไม่ได้ รับการ
ชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรื อไม่สามารถจัดให้ มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ ึ่่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์คาดว่าจะได้ รับ
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ ทรัสตีเป็ นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้ การประกันภัยที่มีอยู่เดิมของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก หรื อการประกันภัยใหม่ที่จะได้ จัดทาข่ ้นใหม่ (ยกเว้ นในกรณีที่ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนมี
ลักษณะเป็ นสิทธิการเช่าที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับประกันภัยที่มีข้อกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น และ/หรื อ มีการกู้ยืมเงินึ่่งจะต้ องทาการ
โอนสิท ธิ อ ย่ า งมี เ งื่ อ นไขในกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ของทรั พ ย์ สิน ของกองทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูใ ห้ ก้ ูแ ละต้ อ งระบุใ ห้ ผ้ ูใ ห้ ก้ ูเ ป็ นผู้รั บ
ผลประโยชน์ร่วม)
ผู้จัดการกองทรั สต์มีความเห็นว่า วงเงิ นประกันภัยขัน้ ต่าที่กองทรั สต์ ได้ จัดให้ มีไว้ แล้ วนัน้ มีความพอเพียงและ
เหมาะสมเนื่องจากวงเงินประกันภัยขันต
้ ่าภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยจะครอบคลุมมูลค่าตามราคาประเมินตามวิธีต้นทุน
ทดแทนใหม่ของทรัพย์สิน (Full Replacement Cost) ก่อนหักค่าเสื่อมราคา และเพียงพอต่อการทดแทนมูลค่าของทรัพย์สิน
ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ดังกล่าวชารุดเสียหาย และวงเงินประกันภัยภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักมีจานวนเอาประกัน
ที่เพียงพอและเหมาะสม และครอบคลุมประมาณการรายได้ สุทธิ หลังหักค่าใช้ จ่ายของทรั พย์ สินในการดาเนินธุรกิ จเป็ น
ระยะเวลา 24 เดือนสาหรับทังสองโครงการึ่
้
่งเป็ นระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ ในการปรับปรุ งึ่อมแึมทรัพย์สินที่เสี ยหายให้
กลับคืนสูส่ ภาพปกติที่สามารถใช้ จดั หาผลประโยชน์ให้ แก่กองทรัสต์ได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ าทา
สัซซาประกันภัยประเภทต่างๆ ของกองทรัสต์ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.1.6 ประกันภัยของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก
1.2.4

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระค่ าเช่ าพืน้ ที่และ/หรือ ค่ าบริการพืน้ ที่ ของผู้เช่ ารายย่ อย

ค่า เช่ า พื น้ ที่ แ ละค่า บริ ก ารพื น้ ที่ ที่ ก องทรั สต์ จะได้ รั บ จากผู้เ ช่ า ตามสัซ ซาเช่ า จะเป็ นที่ มาของรายได้ ห ลัก ของ
กองทรัสต์ ดังนัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การ
พื ้นที่ของผู้เช่ารายย่อยได้ หากผู้เช่ารายย่อยดังกล่าวอาจมีปัซหาทางการเงินึ่ง่ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระค่า
เช่าพื ้นที/่ ค่าบริ การ ไม่ชาระค่าเช่าพื ้นที่/ค่าบริ การพื ้นที่ หรื อยกเลิกสัซซาเช่าก่อนกาหนด ทังนี
้ ้ ในสัซซาเช่าพื ้นที่ระบุให้ ผ้ ู
เช่าชาระค่าเช่ารายเดือนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าต่อไปจนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าตามสัซซานี ้ เว้ นแต่ผ้ เู ช่าจะสามารถจัดหาผู้เช่า
รายใหม่ที่ผา่ นการเห็นชอบจากผู้ให้ เช่าเข้ าเช่าทดแทนจนครบกาหนดอายุสซ
ั ซาเช่าได้ และหากกองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้
เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่ารายย่อยดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทรัสต์ได้ ึ่่งจะส่งผลโดยตรงต่อ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
อย่างไรก็ดี ผู้เช่ารายย่อยทุกรายที่ทาสัซซาเช่ากับกองทรัสต์จะต้ องวางเงินประกันการเช่าพื ้นที่และการบริ การพื ้นที่
ตลอดอายุสซ
ั ซาเช่า โดยจานวนเงินประกันที่จะเรี ยกเก็บนันอยู
้ ่ในอัตราเทียบเท่าค่าเช่า พื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่ประมาณ 3
เดือน ึ่่งกองทรัสต์สามารถย่ดเงินประกันดังกล่าวในกรณีที่ผ้ เู ช่าไม่ชาระค่าเช่า พื ้นที่ และ/หรื อค่าบริ การพื ้นที่ หรื อยกเลิก
สัซซาเช่าก่อนกาหนด ึ่่งการกาหนดมาตรการเรื่ องการวางเงินประกันในลักษณะนี ้และการดาเนินการให้ ผ้ เู ช่า รายย่อย
ปฏิบตั ิตามอย่างครบถ้ วนจะช่วยลดความเสีย่ งและ/หรื อผลกระทบต่อรายได้ ของกองทรัสต์ ทาให้ กองทรัสต์มีเวลาเพียงพอใน

ส่วนที่ 2-1 หน้ า 18 จาก 33

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

การจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาแทนที่ผ้ เู ช่ารายย่อยที่ย้ายออกโดยกองทรัสต์จะไม่ขาดรายได้ ในระหว่างช่วงเวลาที่จดั หาผู้เช่าใหม่
เทียบเท่ากับระยะเวลาของเงินประกัน
1.2.5

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ เพียงพอของจานวนพืน้ ที่จอดรถยนต์

ปั จจุบนั โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีพื ้นที่จอดรถยนต์จานวนทังสิ
้ ้น 431 คัน และ 429 คัน
ตามลาดับ ึ่่งเป็ นไปตามอัตราที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด อย่างไรก็ดี จานวนที่จอดรถยนต์ ดงั กล่าวอาจไม่เพียงพอต่อ
ความต้ องการของผู้เช่ารายย่อย และอาจส่งผลให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยไม่ประสงค์จะต่อสัซซาเช่าหรื อยกเลิกสัซซาเช่าก่อนครบ
กาหนดระยะเวลาตามสัซซาเช่า ทาให้ อตั ราการเช่าพื ้นที่ลดลง หรื อผู้เช่ารายย่อยอาจขอปรับลดอัตราค่าเช่า ึ่่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อผลการดาเนินงานของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก
อย่างไรก็ดี โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ตังอยู
้ ใ่ นทาเลที่ใกล้ สถานีรถไฟฟ้ ามหานคร (MRT) ทาให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยและผู้มา
ติดต่อมีทางเลือกเพิ่มข่ ้นในการเดินทางมายังโครงการทังสะดวก
้
รวดเร็ วและประหยัดค่าใช้ จ่าย ึ่ง่ จะช่วยลดความต้ องการใช้
พื ้นที่จอดรถยนต์ได้ สว่ นหน่่ง ประกอบกับ ในบริ เวณพื ้นที่ข้างเคียงของโครงการยังมีอาคารจอดรถยนต์ขนาดใหซ่ เช่น ลาน
จอดรถ (ประมาณ 136 คัน) และอาคารจอดรถ 3 ชันของสถานี
้
ศนู ย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย (ประมาณ 205 คัน) ลานจอด
รถของสถานีรถไฟฟ้ ามหานคร พระราม 9 (ประมาณ 50 คัน) ที่ผ้ เู ช่ารายย่อยสามารถใช้ บริ การได้ โดยเสียค่าใช้ จา่ ย นอกจากนี ้
สาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ได้ เข้ าทาสัซซาเช่าพื ้นที่บริ เวณด้ านข้ างของโครงการจากบุคคลภายนอก
เพื่อนาพื ้นที่ดังกล่าวมาให้ บริ การที่จอดรถยนต์เพิ่มเติมเพื่ออานวยความสะดวกแก่ ผ้ เู ช่ารายย่อย อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการ
กองทรัสต์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการจัดหา/จัดให้ มีที่จอดรถยนต์เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ เู ช่า
รายย่อยและผู้มาติดต่อ โดยจะพิจารณาถ่งความต้ องการของผู้เช่ารายย่อยและต้ นทุนในการให้ บริ การที่เหมาะสม ทังนี
้ ้
ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้ วา่ จานวนพื ้นที่จอดรถยนต์ที่กองทรัสต์จดั หาและมีไว้ จะเพียงพอต่อความต้ องการ
ในอนาคตของผู้เช่ารายย่อย
1.2.6

ความเสี่ยงจากการที่พืน้ ที่บางส่ วนของทรั พย์ สินที่จะลงทุนครั ง้ แรกมีการออกแบบเพื่อลักษณะ
การใช้ งานที่เฉพาะเจาะจง

เนื่องจากพื ้นที่บางส่วนของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 4 ได้ ถกู ออกแบบและสร้ างข่ ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการอันเฉพาะเจาะจงของผู้เช่ารายย่อย (Built-to-Suit) เพื่อเป็ นสตูดิโอสาหรับถ่ายทารายการโทรทัศน์ ึ่ง่ พื ้นที่ดงั กล่าวคิด
เป็ นประมาณร้ อยละ 1.4 ของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก โดยพื ้นที่สตูดิโอดังกล่าวมีระดับพื ้นถ่งฝ้ าเพดาน (Floor to Ceiling)
ประมาณ 10.15 เมตร ในขณะที่พื ้นที่สานักงานส่วนใหซ่นนมี
ั ้ ระดับพื ้นถ่งฝ้ าเพดานเพียงประมาณ 2.8 เมตร จ่งทาให้ อตั รา
ค่าเช่าพืน้ ที่สตูดิโอนัน้ สูงกว่าอัตราค่าเช่าพืน้ ที่สานักงาน ดังนัน้ หากผู้เช่ารายย่อยดังกล่าวไม่ประสงค์ จะต่อสัซซาเช่า
กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากการสูซเสียรายได้ ค่าเช่า อันเกิดจากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่มา
ทดแทน หรื อไม่สามารถหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ที่ยินยอมจะเช่าพื ้นที่ดงั กล่าวในอัตราค่าเช่าที่สงู กว่าหรื อเทียบเท่า รวมถ่ง
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กองทรัสต์อาจต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุงพื ้นที่ดงั กล่าวเพื่อให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยใหม่สามารถใช้ งานได้ เนื่องจากพื ้นที่สตูดิโอ
ดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อรองรับลักษณะการใช้ งานเพื่อเป็ นสตูดิโอเท่านัน้
อย่างไรก็ ตาม มีปัจจัยที่สนับ สนุนให้ อุปสงค์ ของพืน้ ที่สตูดิโอจะเติ บโตเพิ่ มข่น้ ในอนาคต เนื่องจากการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการสือ่ สาร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคของผู้บริ โภค และการเกิดช่องทางใหม่ๆในการออกอากาศ
เช่น ทีวีดิจิตอล (TV Digital) สื่อออนไลน์ ทัง้ Social Media และ Website ต่างๆ เป็ นต้ นทาให้ มีจานวนผู้ผลิต สื่อด้ าน
การตลาดและความบันเทิงเพิ่มมากข่ ้นและธุรกิจด้ านสื่อมีการขยายตัวอย่างมาก นอกจากนี ้ อาคารดังกล่าวมีจุดเด่นที่เป็ น
พื ้นที่ของสานักงานและพื ้นที่สตูดิโออยูใ่ นอาคารเดียวกัน ึ่ง่ จะเป็ นประโยชน์และตอบสนองความต้ องการของผู้เช่ารายย่อยที่
เป็ นผู้ประกอบธุรกิจด้ านการผลิตสือ่ เนื่องจากสามารถบริ หารงานและควบคุมการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ ในส่ว นของงานระบบของโครงการทรู ทาวเวอร์ ทัง้ 2 โครงการ มี ก ารติ ด ตัง้ เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า
(Generator) ที่มีกาลังไฟฟ้ าสูงกว่าความต้ องการของระบบส่วนกลางเพื่อรองรับการใช้ งานของผู้เช่ารายย่อยบางราย เช่น การ
สารองไฟฟ้ าสาหรับคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) เป็ นต้ น ทาให้ กองทรัสต์มีภาระต้ นทุนในการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่สงู กว่า
อาคารสานักงานให้ เ ช่าทั่วไปและหากผู้เช่ ารายย่อยดังกล่าวเลิกเช่าหรื อไม่มี ความจ าเป็ นในการใช้ เครื่ อ งกาเนิ ดไฟฟ้ า
(Generator) ดังกล่าว อาจส่งผลในทางลบต่อผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี รายได้ จากการให้ บริ การเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้ าดังกล่าว (รวมถ่งระบบไฟฟ้ าสารองต่อเนื่อง (Uninterruptible Power Suppy หรื อ UPS)) ในปี 2559 คิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 0.5 ของรายได้ จากการดาเนินงานของกองทรัสต์ และต้ นทุนการบารุ งรักษาอยู่ในระดับที่ไม่มีนยั สาคัซ
ประกอบกับผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปร่ กษาทางการเงินมีความเห็นว่าผู้เช่ารายย่อยมีการลงทุน จานวนมากในอุปกรณ์และ
สถานที่ึง่ ใช้ เป็ นสตูดิโอและคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย และหากจะย้ ายจะมีต้นทุนในการเคลือ่ นย้ ายและติดตังอุ
้ ปกรณ์ (Swithcing
Cost) เป็ นมูลค่าสูงทังค่
้ าใช้ จ่ายในการย้ าย ระยะเวลาเตรี ยมการย้ าย การหาทาเลที่ตงใหม่
ั ้ และผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจ ทาให้ มีความเป็ นไปได้ ต่าที่ผ้ เู ช่ารายย่อยจะเลิกดาเนินกิจกรรมที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารองสาหรับ
โครงการดังกล่าว
1.2.7

ความเสี่ยงจากการให้ บริการเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (Generator)

นอกจากการให้ เช่าพื ้นที่อาคารสานักงานและการให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าตามลักษณะการให้ บริ การของ
อาคารสานักงานให้ เช่าทัว่ ไปแล้ วนัน้ โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ยังมีการให้ บริ การเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า (Generator) และระบบ
ไฟฟ้าสารองต่อเนื่อง (Uninterruptible Power Suppy, UPS) แก่ผ้ เู ช่ารายย่อยบางรายอีกทังผู
้ ้ เช่ารายย่อยบางรายยังขอเช่า
พื ้นที่เพื่อติดตังเครื
้ ่ องกาเนิดไฟฟ้ าและระบบไฟฟ้ าสารองต่อเนื่องของผู้เช่ารายย่อยเอง เนื่องจากลักษณะการดาเนินธุรกิจหรื อ
การดาเนินกิจการของผู้เช่ารายย่อยที่มีความต้ องการความต่อเนื่อง เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) การถ่ายทา
รายการสดในห้ องสตูดิโอ ระบบของ Call Center เป็ นต้ น โดยในปี 2559 รายได้ จากการให้ ให้ บริ การเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
(Generator) และระบบไฟฟ้ าสารองต่อเนื่อง (Uninterruptible Power Suppy, UPS) ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 คิดเป็ นร้ อย
ละ 1.2 ของรายได้ จากการดาเนินงานของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ึ่ง่ ภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ึ่ง่ รวมถ่งเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้ า แต่ไม่รวมถ่ง ระบบไฟฟ้ าสารองต่อเนื่อง กองทรัสต์จะเป็ นผู้ให้ บริ การเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าแก่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์
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โดย ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะจ่ายค่าบริ การกระแสไฟฟ้ าและค่าเช่าพื ้นที่เพื่อวางระบบไฟฟ้ าสารองต่อเนื่องให้ แก่กองทรั สต์
และทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะเป็ นผู้ให้ บริ การเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าและระบบไฟฟ้ าสารองต่อเนื่องโดยตรงแก่ผ้ เู ช่ารายย่อย ดังนัน้
กองทรัสต์จ่งมีหน้ าที่ในการบารุงรักษาและึ่อมแึมให้ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าให้ อยูใ่ นสภาพที่พร้ อมจ่ายไฟฟ้ าเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้ า
ปกติของการไฟฟ้ านครหลวงขัดข้ องหรื อหยุดทางาน
ดังนัน้ ถ่งแม้ วา่ กองทรัสต์และทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการบารุ งรักษาและึ่อมแึมให้
ระบบต่างๆทางานเมื่อเกิดเหตุแล้ ว หากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าและระบบไฟฟ้ าสารองต่อเนื่องไม่ทางานอาจก่อให้ เกิดความ
เสียหายทางธุรกิจต่อผู้เช่ารายย่อย และผู้เช่ารายย่อยอาจฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสียหายจากทรู พรอพเพอร์ ตีส์และทรู พรอพเพอร์
ตีส์อาจไล่เบี ้ยความเสียหายดังกล่าวมายังกองทรัสต์หากความบกพร่ องในการบริ การดังกล่าวเกิดข่ ้นจากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
ึ่่งหากกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายจากความเสียหายที่เกิดข่ ้น อาจจะทาให้ ผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ได้ รับ
ผลกระทบในด้ านลบ
อย่างไรก็ ดี ภายหลังกองทรั สต์ ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ กองทรั สต์จะมอบหมายให้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ในฐานะ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทดสอบความพร้ อมของระบบอย่างเป็ นประจาและบารุ งรักษาึ่อมแึมให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน
เหมือนที่ดาเนินการก่อนกองทรัสต์เข้ าลงทุน อีกทังในสั
้ ซซาให้ บริ การเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า จะกาหนดจากัดความรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายที่เกิดข่ ้นให้ อยูเ่ พียงจานวนค่าบริ การที่เรี ยกเก็บจากทรู พรอพเพอร์ ตีส์เท่านัน้
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1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์
1.3.1

ความเสี่ยงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

โดยทัว่ ไป การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์มีความเสีย่ งหลายประการ รวมถ่งแต่ไม่จากัดเฉพาะแต่ (1) การเปลีย่ นแปลง
ในทางลบของการเมื อ งหรื อ เศรษฐกิ จ (2) การเปลี่ย นแปลงในทางลบของสภาวะตลาดในพื น้ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกับ ที่ ตัง้ ของ
อสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทรัสต์จะลงทุน (3) สถานะทางการเงินของผู้เช่า รายย่อย ผู้ึือ้ และผู้ขายอสังหาริ มทรัพย์ (4) แหล่ง
เงินทุนสนับสนุนทังที
้ ่เป็ นเงินกู้ หรื อตราสารทุนึ่่งอาจเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ สง่ ผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ใน
การลงทุนให้ ได้ มาึ่่งอสังหาริ มทรั พย์ เพิ่มเติม โดยมีเงื่ อนไขที่เป็ นประโยชน์ ต่อกองทรั สต์ (5) การเปลี่ย นแปลงของอัตรา
ดอกเบี ้ยและค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับการดาเนินงานอื่นๆ (6) การเปลีย่ นแปลงในกฎหมายด้ านสิง่ แวดล้ อม กฎหมายการกาหนดเขต
พื ้นที่และหลักเกณฑ์อื่นๆ และนโยบายด้ านการเงินของรัฐบาลและหน่วยปกครองท้ องถิ่น (7) ข้ อเรี ยกร้ องด้ านสิ่งแวดล้ อมที่
เกิ ด ข่น้ จากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (8) การเปลี่ย นแปลงอัต ราค่า เช่ า และค่า บริ ก ารในตลาดให้ เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ( 9) การ
เปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน (10) การแข่งขันระหว่างเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อแย่งลูกค้ าที่เป็ นผู้เช่าและผู้ใช้ บริ การึ่่ง
อาจส่งผลให้ เกิดพื ้นที่ว่างในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อไม่สามารถให้ เช่าโดยมีข้อตกลงที่เป็ นประโยชน์ได้ (11) การไม่สามารถต่อ
อายุสซ
ั ซาเช่าเมื่อสัซซาเช่าฉบับปั จจุบนั หมดอายุ (12) การไม่สามารถจัดเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าและ/หรื อผู้ใช้ บริ การได้ ตรง
ตามเวลาที่กาหนด หรื อการไม่สามารถจัดเก็บได้ เลยเนื่องจากผู้เช่าและ/หรื อผู้ใช้ บริ การล้ มละลาย (13) การไม่สามารถจัดทา
ประกันภัยได้ เพียงพอหรื อครอบคลุมความเสียหาย หรื อการที่เบี ้ยประกันภัยเพิ่มสูงข่ ้น (14) การเพิ่มข่ ้นของอัตราเงินเฟ้ อ (15)
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ช ารุ ด บกพร่ อ งเป็ นเหตุใ ห้ ต้ อ งแก้ ไขึ่ อ มบ ารุ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่อ าจคาดหมายได้ ( 16) ผู้เ ช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในสัซซาเช่าและสัซซาบริ การ (17) การต้ องพ่ง่ พากระแสเงินสดเพื่อใช้ ใน
การึ่อมบารุ ง และการพัฒนาปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ (18) การที่ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการเพิ่มสูงข่ ้น รวมถ่งภาระภาษี ที่
เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ (19) สิทธิหรื อภาระติดพันใดๆ ที่ตรวจไม่พบขณะที่ทาการตรวจสอบหรื อสอบทานอสังหาริ มทรัพย์ที่
กรมที่ดิน (20) เหตุสดุ วิสยั ที่ทาให้ เกิดความเสียหายที่ไม่อาจทาประกันภัยได้ (21) ความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้ างพื ้นฐาน
และระบบคมนาคมในบริ เวณรอบๆ อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
ปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้อาจส่งผลให้ เกิดความผันผวนของอัตราการเช่าพื ้นที่ อัตราค่าเช่าและค่าบริ การ หรื อค่าใช้ จ่ายใน
การดาเนินการ ทาให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของอสังหาริ มทรั พย์ และรายได้ ที่ได้ รับจากอสังหาริ มทรั พย์ การ
ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ประจาปี จะแสดงถ่งปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้ และผลที่เกิดข่ ้นอาจผันผวนข่ ้นหรื อผันผวนลงได้ มูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์อาจลดลงอย่างมีนยั สาคัซหากตลาดอสังหาริ มทรัพย์หรื อเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูใ่ นภาวะ
ชะลอตัวลงอย่างกะทันหัน
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ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้ อมูลของอสังหาริมทรัพย์ ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ก่อนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงินได้ ทาการศ่กษาข้ อมูลรายละเอียดของ
อสังหาริ มทรัพย์นนๆ
ั ้ โดยทาการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้ อง (Due Diligence) อย่างเต็มความสามารถ รวมถ่งการศ่กษา
รายละเอียดจากรายงานของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที่
ปร่ กษากฎหมาย รวมถ่งรายงานการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารประเภทการตรวจสอบใหซ่ ที่ได้ จดั ทาข่ ้น
โดยผู้เ ชี่ ย วชาซทางวิช าชี พ อื่น ที่ได้ จัด ทาข่น้ จากการด าเนินการตรวจสอบทรั พย์ สินที่ จะลงทุน ครั ง้ แรกอย่างเต็ มที่ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพของที่ปร่กษานันๆ
้ อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การกระทาดังกล่าวมิได้ เป็ นการประกันว่าทรัพย์ สินดังกล่าว
ปราศจากความเสียหายหรื อความบกพร่องที่อาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งหรื อึ่อมแึม รายงานของบริ ษัทประเมิน
ค่าทรัพย์ สิน รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์ สินโดยที่ปร่ กษากฎหมาย และรายงานการตรวจสอบ
อาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารประเภทการตรวจสอบใหซ่ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงินใช้ เป็ นพื ้นฐานใน
การประเมิน และ ตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์อาจมีข้อบกพร่ องหรื อมี ความไม่ถกู ต้ อง เนื่องจากความบกพร่ องบางอย่างของ
ทรัพย์สนิ ึ่ง่ อาจตรวจพบได้ ยากหรื อไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้ อจากัดในการตรวจสอบรวมไปถ่งเทคนิค หรื อวิธีการที่
ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่เป็ นข้ อจากัดในการตรวจสอบ
นอกจากนันแล้
้ ว ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกอาจจะมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ ึ่่งการศ่กษาข้ อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้ อง (Due Diligence) ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปร่ กษาทางการเงินไม่สามารถครอบคลุมถ่งได้ ึ่่งอาจจะส่งผลให้ เกิดภาระค่าใช้ จ่ายที่ เกินกว่าที่
ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงินได้ ประมาณการไว้ ก่อนการลงทุน หรื อก่อให้ เกิดหน้ าที่ที่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันที่
เกี่ยวกับการละเมิดกฎข้ อบังคับดังกล่าวที่กาหนดโดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้ อง
ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงินเชื่อว่าก่อนที่จะมีการได้ มาึ่ง่ อสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ผู้จดั การกองทรัสต์และ
ที่ปร่กษาทางการเงินได้ จดั ให้ มีการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ทรัพย์สินที่จะได้ มานันตามสมควรแล้
้
ว อย่างไร
ก็ตาม ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปร่ กษาทางการเงินไม่สามารถรับรองได้ ว่าอทรัพย์สิน นันจะไม่
้
มี ความชารุ ดบกพร่ องใดที่
จะต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายจานวนมากในการึ่อมแึม หรื อบารุ งรักษา หรื อจ่ายชาระหนี ้อื่นใดต่อบุคคลที่สามนอกจากที่ระบุไว้ ใน
เอกสารนี ้ รายงานของผู้เชี่ยวชาซึ่ง่ ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงินพิจารณาและถือตามในฐานะที่เป็ นส่วนหน่่ง
ของการตรวจสอบและสอบทานอาจมีข้อผิดพลาด หรื อขาดตกบกพร่ อง เนื่องจากความชารุ ดบกพร่ องบางประการของ
ทรัพย์สินอาจไม่สามารถกาหนดให้ แน่ชัดลงไปได้ อนั เป็ นผลมาจากขอบเขตของการตรวจสอบ เทคโนโลยีหรื อเทคนิคที่ใช้
ตลอดจนปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ ทรัพย์สนิ บางรายการอาจมิได้ ปฏิบตั ิตามหรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อกฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ึ่่งเกี่ยวข้ อง
กับอสังหาริ มทรัพย์หรื ออาจมิได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยการตรวจสอบและสอบทานของผู้จดั การ
กองทรัสต์และที่ปร่ กษาทางการเงินนันไม่
้ สามารถตรวจพบ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องดาเนินการเรี ยกร้ องค่าเสียหายที่
เกิ ดข่น้ แก่กองทรั สต์ จากผู้เกี่ ยวข้ อง อย่างไรก็ ต าม กองทรั สต์ อาจมีภาระค่าใช้ จ่ายหรื อหน้ าที่เ พิ่มเติมอันเกิ ดจากการที่
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมิได้ ปฏิบตั ิตามหรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อกฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์
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1.3.3

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ความเสี่ยงจากอสังหาริ มทรั พย์ ท่ ีกองทรั สต์ ถือครองนัน้ อาจมีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริ มทรั พย์
เพิ่มขึน้ รวมทัง้ ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนิ นการต่ างๆ เพิ่มขึน้ กาไรขัน้ ต้ นที่ได้ จากอสังหาริ มทรั พย์
หรื อมูลค่ าของอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์ อาจได้ รับผลกระทบทางลบจากหลายปั จจัย และ
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนได้ รับจากหน่ วยทรั สต์ จะน้ อยกว่ าผลตอบแทนที่กองทรั สต์ ได้ รับจากการ
ดาเนินการของอสังหาริมทรัพย์ ท่ กี องทรัสต์ ลงทุน

ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อาจได้ รับผลกระทบทางลบหาก
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์และค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการต่างๆ เพิ่มข่ ้นโดยรายได้ ไม่เพิ่มข่ ้นตามปั จจัยที่อาจส่งผลให้
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์และค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการเพิ่มสูงข่ ้น ได้ แก่


การเพิ่มข่ ้นของค่าธรรมเนียมในการบารุงรักษา



การเพิ่มข่ ้นของภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังค่
้ าธรรมเนียมอื่นๆ ตามกฎหมาย



การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทังนโยบายของรั
้
ฐบาลึ่่งจะเพิ่มค่าใช้ จ่ายในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และนโยบายที่เปลีย่ นแปลงนัน้



การเพิ่มข่ ้นของค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค



การเพิ่มข่ ้นของค่าบริ การสาหรับผู้รับจ้ างช่วง



การเพิ่มข่ ้นของอัตราเงินเฟ้ อ



การเพิ่มข่ ้นของเบี ้ยประกันภัย และ



ความเสียหายหรื อความชารุ ดบกพร่ องของอสังหาริ มทรั พย์ ึ่งต้ องมีการแก้ ไข โดยต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินการ และค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการในส่วนนี ้ไม่สามารถคาดหมายได้

สาหรับกาไรขันต้
้ นที่ได้ จากอสังหาริ มทรัพย์ หรื อมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์อาจได้ รับผลกระทบทางลบ
จากหลายปั จจัย ได้ แก่


กรณีที่มีพื ้นที่วา่ งจากการที่สซ
ั ซาเช่าหมดอายุ หรื อมีการเลิกสัซซาเช่าที่ทาให้ อตั ราการเช่าและการใช้ บริ การ
พื ้นที่ลดน้ อยลง เป็ นผลให้ กาไรขันต้
้ นที่กองทรัสต์ได้ รับลดลง



ความสามารถของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริ การจากผู้เช่า



จานวนเงินค่าเช่าที่ผ้ เู ช่าและผู้ใช้ บริ การต้ องจ่ายตลอดจนข้ อตกลงและเงื่อนไขในการต่อสัซซาเช่าและ/หรื อ
สัซซาบริ การและการทาสัซซาเช่าและ/หรื อสัซซาบริ การรายใหม่นนมี
ั ้ เงื่อนไขที่ด้อยกว่าสัซซาเดิม



สภาวะทางเศรษฐกิจทังภายในประเทศและทั
้
ว่ โลก รวมทังสภาวะตลาดอสั
้
งหาริ มทรัพย์



ความสามารถของผู้จดั การกองทรัสต์ในการจัดให้ มีหรื อรักษาไว้ ึง่ การประกันภัยที่เพียงพอ



การเปลีย่ นแปลงด้ านกฎหมายและหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ควบคุมอสังหาริ มทรัพย์ การใช้ การจัดเขตพื ้นที่ภาษี และ
ค่าธรรมเนียมที่ต้องชาระให้ แก่รัฐบาล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการ
อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มสูงข่ ้น หรื อมีค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการที่ไม่สามารถคาดหมายได้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สามารถ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปนัน้ สิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์อาจมีข้อจากัดอันเป็ นผล
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

มาจากการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานอาคาร หรื อการวางผังเมือง หรื อการใช้ บงั คับ
กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์


ภัยพิบตั ิธรรมชาติ เหตุสดุ วิสยั การโจมตีของผู้ก่อการร้ าย การจลาจล และเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์

นอกจากนี ้ ในการคานวณผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจากหน่วยทรัสต์นนั ้ จะพิจารณาจากผลตอบแทนที่กองทรัสต์
ได้ รับจากการให้ เช่า ให้ บริ การ หรื อให้ ใช้ พื ้นที่ของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนเท่านันไม่
้ ได้ โดยจะต้ องคานวณเป็ น
เงินได้ หลังหักรายจ่ายที่เกิดข่ ้นจากการดาเนินงาน การบริ หารจัดการ การให้ เช่า และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องของกองทรัสต์
ดัง นัน้ ผลตอบแทนที่ ผ้ ูลงทุน ได้ รั บ จากหน่ว ยทรั ส ต์ จ่ ง น้ อ ยกว่า ผลตอบแทนที่ ก องทรั สต์ ไ ด้ รั บ จากการด าเนิ น การของ
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน
1.3.4

ความเสี่ ย งจากมู ล ค่ า ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ ี ก องทรั ส ต์ ล งทุ น ตามการประเมิ น ค่ า โดยบริ ษั ท
ประเมินค่ าทรั พย์ สินไม่ ได้ เป็ นเครื่ องแสดงมูลค่ าที่แท้ จริ งของอสังหาริ มทรั พย์ และไม่ สามารถ
รับประกันได้ ว่าราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ นัน้ จะเป็ นไปตามที่ประเมิน ไม่ ว่าในปั จจุบันหรือใน
อนาคต

โดยทัว่ ไป การประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์จะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ รวมถ่งปั จจัยบางประการที่เป็ นนามธรรมที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินนัน้ เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่ งทางการเงิ น ความสามารถในการแข่งขัน และสภาพของ
ทรั พ ย์ สิน ึ่่งอาจมีเ หตุก ารณ์ ที่ ทาให้ ปั จจัยดัง กล่าวเปลี่ยนแปลงได้ ใ นอนาคต เนื่ องจากเหตุก ารณ์ บางเหตุก ารณ์ หรื อ
เหตุการณ์ ทงั ้ หมดที่ เป็ นข้ อสมมติฐ านอาจไม่เ กิ ด ข่น้ ตามที่ คาดการณ์ ไว้ หรื ออาจเกิ ดเหตุการณ์ หรื อสถานก ารณ์ ที่ มิได้
คาดการณ์ไว้ ดังนัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์จ่งไม่อาจรับประกันได้ วา่ ข้ อสมมติฐานที่วางไว้ จะเกิดข่ ้นตามที่คาดการณ์ ดังนัน้ ราคา
ที่กองทรัสต์ขายทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในอนาคตจ่งอาจต่ากว่ามูลค่าที่กาหนดโดยบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรื อต่ากว่าราคา
ที่กองทรัสต์ได้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
1.3.5 ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเช่ าซึ่งมูลค่ าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่ าที่เหลืออยู่
กองทรั สต์ จะลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ึ่งมูลค่า ของสิทธิ ก ารเช่าอสังหาริ มทรั พย์ อาจจะลดลงตาม
ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ อันเนื่องมาจากการประเมินค่าของสิทธิการเช่า การเปลี่ยนแปลงอัตราการเช่าพื ้นที่ และ/หรื อ
อัตราค่าเช่าพื ้นที่หรื อบริ การพื ้นที่ หรื อเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ โดยเมื่อสิ ้นสุด
ระยะเวลาของสิทธิ การเช่าในที่ดินและอาคาร หากกองทรั สต์ ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม ในทรัพย์สิน มูลค่าทรั พย์สินรวมของ
กองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัตส์จะลดลงเท่ากับศูนย์
ทังนี
้ ้ การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าว อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัซต่อมูลค่าทรัพย์สนิ รวม (TAV)
และมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์ มูลค่าของหน่วยทรัสต์ และ/หรื อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-1 หน้ า 25 จาก 33

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

1.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ โดยผู้ลงทุน
1.4.1

ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่ตลาดสาหรั บการลงทุนและซือ้ ขายหน่ วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ เพื่อ
การการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทยเป็ นตลาดค่ อนข้ างใหม่

ตลาดสาหรับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ในประเทศไทยที่ผ้ ลู งทุนจะสามารถึื ้อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ยงั มีการพัฒนามาไม่นาน แม้ ว่าผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเพื่อนาหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี ้เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ ต าม การน าหน่ว ยทรั สต์ เ ข้ า จดทะเบีย นในตลาดหลักทรั พ ย์ มิ ได้ เป็ นเครื่ อ งรั บประกัน ว่า ตลาดในการึื อ้ ขาย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยจะมีการพัฒนาอย่างต่ อเนื่องต่อไป หรื อหากว่า
ตลาดในการึื ้อขายหน่วยทรัสต์มีการพัฒนาแล้ วจะทาให้ มีสภาพคล่องในตลาดสาหรับการึื ้อขายหน่วยทรัสต์อย่างเพียงพอ
รวมทังยั
้ งไม่สามารถพิจารณาและชี ้ชัดได้ ว่า ในอนาคตแล้ วตลาดสาหรับการลงทุนในหน่วยทรัสต์จะพัฒนาจนกลายเป็ น
ตลาดที่ได้ รับความนิยมในการลงทุนอย่างกว้ างขวาง
การประเมินผลการดาเนินงานของกองทรัสต์เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ทังในและต่
้
างประเทศ
อาจทาได้ ยาก นอกจากนี ้ เนื่องจากหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนเป็
ั ้ นผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่
ค่อนข้ า งใหม่สาหรั บผู้ลงทุนในประเทศไทย ปั จ จุบันจ่ งยังไม่มีเกณฑ์ มาตรฐานึ่่งสามารถนามาใช้ เ ปรี ยบเทียบผลการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ได้
1.4.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาของหน่ วยทรั สต์ ซ่ ึงอาจลดลงหลังจากการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ และ
สภาพคล่ องในตลาดรองสาหรับการซือ้ ขายหน่ วยทรัสต์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้จดั การการจัดจาหน่ายร่ วมกันกาหนดราคาเสนอขาย
ของหน่วยทรัสต์ แต่ราคาเสนอขายดังกล่าวมิได้ เป็ นเครื่ องบ่งชี ้ถ่งราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ และภายหลังจากการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้แล้ ว หน่วยทรัสต์อาจจะึื ้อขายในราคาที่ต่ากว่าราคาเสนอขายในครัง้ นี ้อย่างมีนยั สาคัซ โดยราคาึื ้อ
ขายของหน่วยทรัสต์จะได้ รับผลจากปั จจัยต่างๆ ดังต่อไปนี ้


โอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์ รวมทังการลงทุ
้
นและตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยในทัศนะของนักลงทุน



ความแตกต่างระหว่างผลการดาเนินงานจริ งของกองทรัสต์และที่นกั ลงทุนรวมทังนั
้ กวิเคราะห์คาดการณ์



การถือหน่วยทรัสต์โดยนักลงทุนรายใหซ่ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องในการึื ้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง



การที่คาแนะนาการลงทุนและการคาดประมาณของนักวิเคราะห์มีการเปลีย่ นแปลง



การเปลีย่ นแปลงสภาวะของเศรษฐกิจของประเทศไทยและโลก รวมทังแนวโน้
้
มของธุรกิจ



มูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์



การเพิ่มทุนหรื อลดทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์



ความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์เมื่อเปรี ยบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ



ปริ มาณความต้ องการึื ้อขายหน่วยทรัสต์ของนักลงทุน

ส่วนที่ 2-1 หน้ า 26 จาก 33

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ



ขนาดในอนาคตและสภาพคล่องของตลาดสาหรับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์



ในอนาคต กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่างๆ อาจเปลีย่ นแปลง รวมถ่งระบบภาษี ทังที
้ ่เป็ นการเปลีย่ นแปลง
โดยทัว่ ไป และที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ นการเฉพาะ



การที่กองทรัสต์อาจไม่สามารถดาเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจได้ อย่างประสบผลสาเร็ จ



อัตราแลกเปลีย่ นของเงินบาทต่อเงินตราต่างประเทศ



การเปลี่ ย นแปลงและแนวโน้ ม ของอัต ราดอกเบี ย้ รวมทั ง้ ความผัน ผวนและความอ่อ นไหวของราคาและ
ผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ในตลาดทุนของประเทศไทย

เนื่องด้ วยความผันผวนของราคาึื ้อขายหน่วยทรัสต์จากปั จจัยดังที่ได้ กล่าวข้ างต้ นนี ้ หน่วยทรัสต์อาจมีการึื ้อขายที่
ราคาสูงกว่าหรื อต่ากว่าราคาเสนอขายของหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ และราคาดังกล่าวอาจไม่สอดคล้ องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(Net Asset Value หรื อ NAV) ต่อหน่วยดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที่จะขายหน่วยทรั สต์ได้ ในราคาเสนอขายของ
หน่วยทรัสต์หรื อในราคาตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ต่อหน่วย
นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่หน่วยทรัสต์ของกองทรั สต์เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ว่า สภาวะการึื ้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยจะมีเสถียรภาพและมีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับผู้ลงทุนที่ต้องการึื ้อหรื อขายหน่วยทรัสต์ และราคาตลาดและ
สภาพคล่องในการึือ้ ขายหน่วยทรั สต์ อาจลดลงภายหลังวันเริ่ มต้ นของการึือ้ ขายหน่วยทรั สต์ ในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย ทังนี
้ ้ สภาพคล่องในการึื ้อขายหน่วยทรัสต์จะประเมินจากความถี่และปริ มาณของการึื ้อขายหน่วยทรัสต์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ ึ่่งจะข่ ้นอยู่กับปริ มาณความต้ องการึ่ ้อและขายของผู้ลงทุน (Bid และ Offer Volume) ึ่่งปริ มาณความ
ต้ องการนันข่
้ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมได้
1.4.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานจริ งซึ่งอาจมีความแตกต่ างอย่ างมีนัยสาคัญจากงบกาไร
ขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานไม่ ว่าโดยชัดแจ้ งหรือโดยปริยาย
งบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานรวมทัง้ ข้ อความที่อ้างถ่ง งบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานที่
ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี ้ไม่ใช่ข้อมูลในอดีตที่เกิดข่ ้นจริ งโดยงบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานดังกล่าวเป็ นเพียง
ประมาณการผลการดาเนินงานในอนาคต และไม่ได้ เป็ นการรับรองหรื อรับประกันว่าผลการดาเนินงานในอนาคตจะเป็ นจริ ง
ตามนันแต่
้ อย่างใด ึ่่งผลที่เกิดข่ ้นจริ งอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ ที่ระบุในงบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน
อย่างมีนยั สาคัซ
ทังนี
้ ้ การประมาณการดังกล่าวมีพืน้ ฐานจากข้ อมูลที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั เพื่อทาการคาดการณ์ ประเมิน และตังข้
้ อ
สมมติฐานออกไปในอนาคต ดังนัน้ การประมาณการดังกล่าวจ่งมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ นอกจากนี ้
การตังสมมติ
้
ฐานดังกล่าวเป็ นสิง่ ที่ต้องใช้ ปัจจัยต่างๆ ประกอบการพิจารณา ึ่่งรวมถ่งสภาพทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ภาวะตลาดและการแข่งขัน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงของเงินกู้ยืม และการ
ตัดสินใจทางธุรกิ จในอนาคต ึ่่งในหลายๆ ปั จ จัยเป็ นสิ่งที่ อยู่เหนือความควบคุมของผู้จัดการกองทรั สต์ ดังนัน้ ผลการ

ส่วนที่ 2-1 หน้ า 27 จาก 33

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
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ดาเนินงานที่เกิดข่ ้นจริ งอาจแตกแต่งจากที่ระบุไว้ ในงบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานของกองทรัสต์อย่างมีนยั สาคัซ
และผู้จัดการกองทรั สต์ไม่อาจรับรองได้ ว่าผู้จัดการกองทรัสต์จะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ประมาณการหรื อจ่ายเงิ น
แบ่งปั นส่วนทุนตามที่ระบุในเอกสารนี ้ได้
1.4.4

ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจากหน่ วยทรั สต์ อาจน้ อยกว่ าผลตอบแทนที่กองทรั สต์ ได้ รับจากการ
ดาเนินการของอสังหาริมทรัพย์ ท่ กี องทรัสต์ ลงทุน
โดยทัว่ ไป ผลตอบแทนที่ได้ รับจากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสทิ ธิการเช่านันข่
้ ้นอยู่กบั จานวนรายได้ สทุ ธิจากการ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ และคานวณเป็ นเงินได้ โดยหักรายจ่ายที่เกิดข่ ้นในการเป็ นผู้ให้ เช่า การดาเนินงาน การบริ หารจัดการ
และการให้ เช่า ส่วนผลตอบแทนจากหน่วยทรัสต์นนข่
ั ้ ้นอยู่กับประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาจองึื ้อ
หน่วยทรัสต์ แม้ ว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงระหว่างผลตอบแทนสองประเภทนี ้แต่ผลตอบแทนสองประเภทนี ้ก็ไม่
เหมือนกัน และแปรผันไปสาหรับนักลงทุนที่ได้ ึื ้อหน่วยทรัสต์ในตลาดรองในราคาตลาดึ่่งเป็ นราคาที่แต่งต่างจากราคาจอง
ึื ้อหน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ ในการคานวณผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจากหน่วยทรัสต์นนั ้ จะพิจารณาจากผลตอบแทนที่ก องทรัสต์ได้ รับ
จากการให้ เช่าพื ้นที่ของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนเท่านันไม่
้ ได้ โดยจะต้ องคานวณเป็ นเงินได้ หลังหักรายจ่ายที่
เกิดข่ ้นจากการดาเนินงาน การบริ หารจัดการ การให้ เช่า และค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้ อง ดังนันผลตอบแทนที
้
่ผ้ ลู งทุน
ได้ รับจากหน่วยทรัสต์จ่งน้ อยกว่าผลตอบแทนที่กองทรัสต์ได้ รับจากการดาเนินการของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน
1.4.5

ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

งบการเงินของกองทรัสต์อาจได้ รับผลกระทบจากการประกาศและมีผลบังคับใช้ ของมาตรฐานการบัซชีฉบับใหม่ใน
ประเทศไทยหรื อการปรับปรุ งมาตรฐานการบัซชีที่เกี่ยวกับกองทรัสต์และอสังหาริ มทรัพย์ ปั จจุบนั ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ขอบเขตและระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัซชี และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นสิ่งที่ไม่อาจคาดหมายได้
ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถประมาณการในเชิงตัวเลขสาหรับผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่อาจรับรองได้ ว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัซต่องบการเงิ นของกองทรั สต์ หรื อต่อฐานะการเงิ นและผลการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ นอกจากนี ้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวนี ้อาจส่งผลกระทบด้ านลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ใน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
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1.4.6

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ความเสี่ยงจากผลกระทบทางธุรกิจต่ อผลการดาเนินงานและความสามารถในการจ่ ายประโยชน์
ตอบแทนของกองทรัสต์ ให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์

รายได้ ที่กองทรัสต์จะได้ รับจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
ข่ ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ึ่่งผลการดาเนินงานของกองทรั สต์อาจได้ รับผลกระทบจากปั จจัยทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพในปั จจุบัน เช่น อัตราค่ าเช่า พืน้ ที่และค่าบริ การพืน้ ที่ อัตราการเช่าพืน้ ที่ ต้ นทุนในการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่างๆ การแข่งขันในธุรกิจ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมทังการเปลี
้
่ยนแปลง
ของกฎหมาย ข้ อบังคับ ข้ อกาหนดมาตรฐาน และ ภาษี อากรและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์
และการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
หากอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นของกองทรัสต์ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ในจานวนที่เพียงพอ กระแสเงินสดของกองทรัสต์และ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์อาจได้ รับผลกระทบด้ านลบ ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถรับรอง
ได้ ว่าจะสามารถจ่ายประโยชน์ ตอบแทน หรื อรั กษาอัตราการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนไว้ ในระดับเดิมได้ นอกจากนี ้ ยังไม่
สามารถรับรองได้ วา่ ระดับของประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายจะเพิ่มข่ ้นเมื่อเวลาผ่านไป อีกทังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถรับรอง
ได้ วา่ ตามสัซซาเช่าพื ้นที่และสัซซาบริ การพื ้นที่ในปั จจุบนั คูส่ ซ
ั ซาจะสามารถตกลงกันเพื่อปรับให้ อตั ราค่าเช่าที่กองทรัสต์
ได้ รับนันเพิ
้ ่มสูงข่ ้น หรื อ สามารถเพิ่มรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่ให้ สงู ข่ ้นจากการเพิ่มพื ้นที่เช่าหรื อให้ บริ การเพิ่มเติม
หรื อการได้ อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม และทาให้ รายได้ ของกองทรัสต์เพิ่มสูงข่ ้น อันจะเป็ นผลให้ กองทรัสต์สามารถจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในจานวนเพิ่มสูงข่ ้นได้
1.4.7

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษี อากรและค่ าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และการจัดหาประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง

ในอนาคต อัตราภาษี อากรและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และการจัดหาประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน รวมถ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กาหนดไว้ ในปั จจุบนั โดยที่
อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษี ที่กองทรัสต์จะต้ องชาระดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตรากาหนดไว้ ในปั จจุบนั
1.4.8 ความเสี่ยงจากการที่ทรัสตีไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้
เนื่องด้ วยกองทรัสต์มิได้ มีสถานะเป็ นนิติบุคคล ดังนัน้ หากทรัสตีไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตีได้ ด้วยเหตุผล
ประการใดประการหน่ง่ ก็ตาม ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีความจาเป็ นต้ องหาผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีแทนทรัสตีรายเดิม ึ่่งอาจ
ก่อให้ เกิ ดค่าใช้ จ่ายในการจัดหาและทาธุรกรรมใดๆ ก็ ตามในการโอนทรั พย์ สินภายใต้ การดูแลของทรั สตีเดิมไปยังผู้ทา
หน้ าที่ทรัสตีใหม่ และผู้จดั การกองทรัสต์อาจไม่สามารถจัดหาบุคคลอื่นเพื่อทาหน้ าที่ดแู ลผลประโยชน์ทรัพย์สินได้ ดีเทียบเท่า
กับการดูแลผลประโยชน์ทรัพย์สนิ ของทรัสตีรายเดิมอันเนื่องมาจากความเชี่ยวชาซ นโยบายการควบคุมและตรวจสอบที่อาจ
มีความแตกต่างกัน ึ่่งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สาคัซต่อผลประกอบการ ฐานะการเงิน และความสามารถใน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทรัสต์อาจไม่สามารถหาบุคคลอื่นเพื่อทาหน้ าที่เป็ น
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ทรัสตีได้ ถ่งแม้ วา่ จะใช้ ความพยายามอย่างที่สดุ และกาหนดอัตราค่าตอบแทนกับทรัสตีอย่างเหมาะสมแล้ วก็ตาม ึ่่งจะส่งผล
ให้ ต้องมีการเลิกทรัสต์โดยกระบวนการศาลและและชาระบัซชี กองทรัสต์ ึ่่งอาจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับคืนเงินใน
มูลค่าที่ไม่เท่ากับมูลค่าเงินที่ลงทุนในตอนแรก มูลค่าตลาด หรื อมูลค่ายุติธรรม
อย่างไรก็ดี สัซซาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์มีข้อกาหนดเรื่ องการแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่ โดยกาหนดให้ ผ้ จู ัดการ
กองทรัสต์ต้องแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่ภายใน 90 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับหนังสือบอกกล่าวการลาออกจากทรัสตี
หากพ้ นกาหนดระยะเวลา 90 วัน ผู้จดั การกองทรัสต์ยงั ไม่สามารถแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่ได้ ให้ ทรัสตีมีสิทธิแต่งตังบุ
้ คคลที่
ทรัสตีคดั เลือก (โดยต้ องเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติและได้ รับอนุซาตจากสานักงาน ก.ล.ต.) ให้ เป็ นทรัสตีรายใหม่ หรื อวันที่ผ้ จู ดั การ
กองทรัสต์แจ้ งการถอดถอนทรัสตี หรื อวันที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ถอดถอนทรัสตี โดยหากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่
สามารถแต่งตังทรั
้ สตีได้ สาเร็ จ ให้ ทรัสตีดาเนินการแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่ภายใน 180 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่
สามารถตังทรั
้ สตีรายใหม่ได้ สาเร็ จ รวมระยะเวลาในการแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่ทงสิ
ั ้ ้น 360 วัน ึ่่งระยะเวลาดังกล่าวน่าจะ
เพียงพอในการแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่สาหรับกองทรัสต์
1.4.9

ความเสี่ยงเกี่ยวกับกรณีท่ ีผ้ ูจัดการกองทรั สต์ อาจไม่ สามารถดาเนิ นงานตามกลยุทธ์ การลงทุน
ของกองทรัสต์ ให้ ประสบความสาเร็จได้
ผู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ นผู้รับผิดชอบการบริ หารจัดการตามธุรกิจปกติของกองทรัสต์และควบคุมการดาเนินธุรกิจ
เพื่อจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรั พย์ที่กองทรัสต์ลงทุน รวมถ่งการทาให้ มนั่ ใจว่าอสังหาริ มทรัพย์ได้ รับการึ่อมบารุ ง
อย่างเพียงพอโดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ึ่ง่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์จะอยูภ่ ายใต้ การควบคุมดูแลของทรัสตี
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีโอกาสที่จะประเมินการตัดสินใจของผู้จดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับกลยุทธ์ ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
นามาใช้ หรื อการลงทุนของกองทรัสต์ ตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุนดังกล่าวโดยผ่านการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้
ผู้จดั การกองทรัสต์จะได้ รับค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) โดยอ้ างอิงจากรายได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน
ก่อนหักค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการกองทรัสต์ึ่งจะเป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีความตังใจในการบริ
้
หารจัดการ
กองทรัสต์เพื่อให้ ได้ ประโยชน์สงู สุดตามกลยุทธ์ การลงทุนของกองทรัสต์ การที่ผ้ ู จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดาเนินงานตาม
กลยุทธ์ ของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
รวมทังโอกาสทางธุ
้
รกิจของกองทรัสต์อย่างมีนยั สาคัซ
ความสามารถของผู้จดั การกองทรัสต์ในการดาเนินงานตามกลยุทธ์ การลงทุนของกองทรัสต์ให้ ประสบความสาเร็ จ
นันข่
้ ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการ รวมถ่งความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์การลงทุนของกองทรัสต์ รวมทังการได้
้
รับเงื่อนไขทางการเงินที่ดี ดังนัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์จ่งไม่สามารถรับรองได้
ว่าการดาเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของผู้จดั การกองทรัสต์ในความเป็ นจริ งจะเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ หรื อสามารถทาได้
ภายในเวลาและค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสม
นอกจากนี ้ หากผู้จดั การกองทรัสต์มไิ ด้ จดั การกองทรัสต์ตามหน้ าที่ให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในสัซซา
ก่อตังทรั
้ สต์ ทรัสตีสามารถถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี สัซซาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์มีข้อกาหนดเรื่ องการ
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แต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์ รายใหม่ ึ่่ง กาหนดให้ ทรั สตีต้องแต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์ รายใหม่ โดยการเรี ย กประชุมผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เพื่อขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ภายใน 60 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ทรัสตีแจ้ งการถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี
กองทรัสต์ อาจไม่สามารถหาบุคคลอื่นเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ ถ่งแม้ ว่าจะใช้ ความพยายามอย่างที่สดุ และ
กาหนดอัตราค่าตอบแทนกับผู้จดั การกองทรัสต์อย่างเหมาะสมแล้ วก็ตาม ึ่ง่ จะส่งผลให้ ต้ องมีการเลิกทรัสต์โดยกระบวนการ
ศาลและและชาระบัซชีกองทรัสต์ ึ่ง่ อาจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับคืนเงินในมูลค่าที่ไม่เท่ากับมูลค่าเงินที่ลงทุนในตอน
แรก มูลค่าตลาด หรื อมูลค่ายุติธรรม
1.4.10 ความเสี่ยงจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนในราคาเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ต่อ
หน่ วยต่ ากว่ ามูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ (Net Asset Value, NAV) หรื อราคาอ้ างอิงในตลาดหลักทรั พย์
ของหน่ วยทรัสต์ ในขณะนัน้
ในอนาคตผู้จดั การกองทรัสต์อาจดาเนินการให้ มีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเพื่อระดมทุนมาใช้ เป็ น
แหล่งเงินทุนหรื อใช้ เป็ นสิง่ ตอบแทนในการได้ มาึ่ง่ ทรัพย์สินเพิ่มเติมึ่่งราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวอาจต่ากว่ามูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) หรื อราคาอ้ างอิงในตลาดหลักทรัพย์ของกองทรัสต์ในขณะนัน้ ึ่่งอาจส่งผลให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วย หรื อ ราคาอ้ างอิงในตลาดหลักทรัพย์ของหน่วยทรัสต์ หรื อ ผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยทรัสต์ลดลงภายหลังการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติม ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตีจะต้ องจัดให้ มีการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติในการอนุมตั ิให้ มีการเพิ่มทุนตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้
1.4.11 ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ทงั ้ จานวน
เมื่อสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่่งดังต่อไปนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์
จะต้ องยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงจ
ั ้ านวนและคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องึื ้อ
ก. มีผ้ จู องึื ้อไม่ถ่ง 250 ราย หรื อมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับ
การรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข. มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่จองึื อ้ เมื่อรวมกับมูลค่าเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น (ถ้ ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อไม่ถ่งจานวนตามที่ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
ค. มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใด กลุม่ บุคคลเดียวกันใด ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ก่อตังทรั
้ สต์ ทรัสตี ทรู
พรอพเพอร์ ตีส์ (ผู้ให้ สทิ ธิการเช่า) หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และไม่สามารถแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
ง. ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถดาเนินการให้ ผ้ จู ัดจาหน่ายหลักทรัพย์โอนเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์
ให้ แก่ทรัสตีเพื่อก่อตังกองทรั
้
สต์ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
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หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ง่ ข่ ้นตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้จดั การกองทรัส ต์อยูใ่ นบังคับที่จะต้ องยกเลิกการเสนอ
ขายหน่ว ยทรั สต์ ทัง้ จ านวน และคื น เงิ น ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องึื อ้ เต็ ม จ านวน ดัง นัน้ ผู้ลงทุน ที่ ได้ จ องึื อ้ หน่ว ยทรั สต์ อ าจไม่บ รรลุ
วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหน่วยทรัสต์ โปรดศ่กษารายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ ใน
ส่วนที่ 3 ข้ อ 2.10 กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์
1.4.12 ความเสี่ยงในการดาเนิ นการนาหน่ วยทรั สต์ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนและการ
ซือ้ ขายหน่ วยทรัสต์ ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องดาเนินการเพื่อให้ หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่สามารถเข้ าเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 45 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ ตลาดหลักทรัพย์
โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคาขอให้ เสร็ จภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ รับเอกสารหลักฐาน
ที่ถกู ต้ องครบถ้ วนแล้ ว หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์สงั่ รับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ ว หน่วยทรัสต์จะเริ่ มทาการ
ึื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ที่สงั่ รับหลักทรัพย์จดทะเบียน เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นอันเป็ นผลให้ ไม่
สมควรทาการึื ้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
สามารถกาหนดวันเริ่ มทาการึื ้อขายเป็ นอย่างอื่นได้ เว้ นแต่ และจนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะสัง่ รับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนแล้ ว หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายในครัง้ นี ้จะไม่สามารถึื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะสามารถ
ขายหน่วยทรัสต์ได้ โดยการทารายการนอกตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้
เนื่องจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์แก่ประชาชนในครัง้ นี ้ได้ ดาเนินการก่อนที่จะได้ รับทราบผลการ
อนุมตั ิให้ นาหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ึ่งเป็ นตลาดรองสาหรับการึื ้อขาย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่ องสภาพคล่องและการไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขาย
หน่วยทรั สต์ ตามที่คาดการณ์ ไว้ หากกองทรั สต์ ไม่ได้ รับ อนุซาตจากตลาดหลักทรั พย์ ให้ หน่ว ยทรั สต์ ของกองทรั สต์ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อหากหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้ เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแต่ถกู ถอนออก
จากการึื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในภายหลัง ึ่ง่ จะส่งผลให้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ไม่มีตลาดรองสาหรับการึื ้อขาย
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ ดาเนินการยื่นคาขอให้ รับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แล้ วเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 ึ่่งขณะนี ้ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณารับหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทังนี
้ ้ที่ปร่ กษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของกองทรัสต์ในเบื ้องต้ นแล้ ว และ
พบว่ากองทรัสต์มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ยกเว้ นคุณสมบัติเรื่ องการกระจาย
การถือหน่วยทรัสต์ให้ ผ้ ลู งทุนรายย่อยที่กาหนดให้ ต้องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20
ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทังหมด
้
โดยที่ปร่ กษาทางการเงินคาดว่าภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้แล้ ว
เสร็ จ กองทรั สต์ จะมีคุณสมบัติเกี่ ยวกับการกระจายการถื อหน่วยทรั สต์ให้ ผ้ ูลงทุนรายย่อยครบถ้ วนตามเกณฑ์ ที่กาหนด
ดังกล่าวข้ างต้ น
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1.4.13 ความเสี่ยงทางการเมืองของประเทศไทย
ในปั จจุบนั เหตุการณ์ ทางการเมืองยังคงมีความไม่แน่นอน หากมีเหตุการณ์ ความไม่สงบหรื อความขัดแย้ งทาง
การเมืองเกิ ดข่ ้นอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถ่งตลาดหลักทรั พย์ในประเทศไทย ึ่่งอาจจะ
ก่อให้ เกิดผลกระทบรุ นแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทรัส ต์ ดังนันจ่
้ งไม่สามารถรับรองได้ ว่าสภาวะทางการเมืองของ
ประเทศไทยในปั จจุบนั หรื อในอนาคตจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัซต่อการดาเนินกิ จการสถานะทางการเงินผลการ
ดาเนินกิจการและการเติบโตของกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-1 หน้ า 33 จาก 33

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

2. ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ สนิ หลักของกองทรัสต์
2.1
ข้ อมูลของโครงการ
2.1.1 ข้ อมูลทั่วไปและประวัติความเป็ นมา
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 เป็ นอาคารสานักงานขนาดใหญ่สงู 36 ชัน้ พร้ อมชัน้ ใต้ ดิน 1 ชัน้ ตังอยู
้ ่เลขที่ 18 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานครโครงการตังอยู
้ ่ติดกับถนนรัชดาภิเษก และใกล้ กบั ศูนย์การค้ า
หลายแห่ง เช่น เซ็นทรัลพระราม 9 ดิเอสพลานาดรัชดาภิเษก และเดอะสตรี ท รั ชดาซึ่งเป็ นศูนย์ การค้ าแห่งใหม่บนถนน
รัชดาภิเษก ในปั จจุบนั โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ดาเนินการเป็ นอาคารสานักงานให้ เช่า แก่บริ ษัทในกลุม่ ทรู และกลุม่ เครื อเจริ ญ
โภคภัณฑ์เป็ นหลักและอาคารดังกล่าวถือเป็ นอาคารสานักงานใหญ่ของกลุม่ ทรู ภายในอาคารตกแต่งอย่างสวยงาม และมี
พื ้นที่พกั ผ่อนและใช้ งานร่วมกัน (Co-Working Space) ภายใต้ แนวคิดในการตกแต่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละชัน้
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน อันประกอบไปด้ วย ระบบไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศ ระบบ
ลิฟท์ ระบบโทรศัพท์ ระบบป้องกันอัคคีภยั รวมถึงระบบกล้ องรั กษาความปลอดภัยทังภายในและภายนอกอาคาร
้
อีกทังสิ
้ ่ง
อานวยความสะดวกที่จดั ไว้ ให้ บริ การแก่พนักงานของผู้เช่ารายย่อยในกลุม่ ทรู และกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เช่น ร้ านกาแฟ
และเบเกอรี่ TRUE Coffee และห้ องสมุด เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ เวณด้ านหลังของโครงการยังเป็ นที่ตงของอาคารใยแก้
ั้
ว ศูนย์
อาหารราคาประหยัดที่จดั ไว้ ให้ บริ การแก่พนักงาน และผู้มาติดต่อรวมไปถึงสวัสดิการอื่นๆ เช่น สถานออกกาลังกาย ศูนย์ดแู ล
เด็กเล็ก และร้ าน TRUE Shop เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ปั จจุบนั ที่ดินและอาคารเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด (“ทรู พรอพเพอร์ ตีส์”) และบริ หาร
จัดการโครงการโดยทรู พรอพเพอร์ ตีส์ นอกจากนี ้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ยงั เป็ นผู้ทรงสิทธิ ในสิทธิ การเช่าที่ดิน อันเป็ นที่ตงของ
ั้
อาคารใยแก้ ว และเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในอาคารใยแก้ วซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นที่ดินติดกันบริ วณด้ านหลังของโครงการ

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 1 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

รูปแสดงพืน้ ที่ภายนอกและภายในของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1
รูปแสดงพื ้นที่ภายนอกของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1

รูปแสดงพื ้นที่ภายในของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1

ที่มา:

รูปภาพจาก ทรู พรอพเพอร์ ตีส์

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เป็ นโครงการอาคารสานักงาน ตังอยู
้ ่เลขที่ 1252 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร อาคารตังอยู
้ ่ติดถนนพัฒนาการ ปั จจุบนั โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ดาเนินการเป็ นอาคารสานักงานให้
เช่าแก่กลุม่ ทรูและกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ โครงการประกอบด้ วยอาคารจานวน 4 อาคาร ดังนี ้
1. อาคาร 1 เป็ นอาคารสานักงานสูง 14 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชันเพื
้ ่อใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารสานักงาน
2. อาคาร 2 เป็ นอาคารสานักงานสูง 7 ชัน้
3. อาคาร 3 เป็ นอาคารที่จอดรถสูง 7 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้
4. อาคาร 4 เป็ นอาคารสานักงานสูง 5 ชัน้

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 2 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ซึ่งประกอบไปด้ วย ระบบไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศ ระบบ
ลิฟท์ ระบบโทรศัพท์ ระบบป้องกันอัคคีภยั รวมถึงระบบกล้ องรักษาความปลอดภัยทังภายในและภายนอกอาคารอี
้
กทังสิ
้ ่ง
อานวยความสะดวกที่จดั ไว้ ให้ บริ การแก่พนักงานของผู้เช่ารายย่อยในกลุม่ ทรู และกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เช่น ร้ านกาแฟ
และเบเกอรี่ TRUE Coffee สถานออกกาลังกาย และศูนย์ดแู ลเด็กเล็กเป็ นต้ น โดยปั จจุบนั ที่ดินและอาคารเป็ นกรรมสิทธิ์ของ
ทรู พรอพเพอร์ ตีส์และบริ หารจัดการโครงการโดย ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ นอกจากนี ้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ยงั เช่าที่ดินระยะสันบริ
้ เ วณ
ด้ านข้ างของโครงการเพื่อใช้ เป็ นที่จอดรถเพิ่มเติมสาหรับพนักงานของผู้เช่ารายย่อยและเรี ยกเก็บค่าบริ การเป็ นรายเดือนจากผู้
ที่นารถมาจอดในราคาที่ได้ รับการสนับสนุนจากผู้เช่ารายย่อยแต่ละรายจากการเรี ยกเก็บค่าบริ การพิเศษ
นอกเหนือจากระบบสาธารณูปโภคและสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับอาคารสานักงานแล้ ว โครงการทรู ทาวเวอร์ 2
ยังมีพื ้นที่ที่ออกแบบและสร้ างขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้เช่ารายย่อย อันได้ แก่
-

ห้ องประชุมและศูนย์ฝึกอบรมในอาคาร 2 ชัน้ 5 ถึง 7 ซึง่ สามารถรองรับผู้อบรมได้ กว่า 250 คน

-

ห้ องสตูดิโอ ซึ่งมีความสูงของพื ้นถึงฝ้ าเพดาน (Floor to Ceiling) 10.5 เมตร ในอาคาร 4 พร้ อมห้ องตัดต่อใน
บริ เวณเดียวกัน

-

พื ้นที่ Server ซึง่ สามารถรองรับน ้าหนัก 1,000 ตัน (Floor Load) พร้ อมพื ้นที่สาหรับระบบสนับสนุน เช่น เครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้ าสารอง เครื่ องจ่ายกระแสไฟฟ้ าสารอง และระบบดับเพลิงแบบสารเคมี มีการยกพื ้นของอาคารให้
สูงกว่าระดับน ้าทะเล 5.4 เมตร เพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 3 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

รูปแสดงพืน้ ที่ภายนอกและภายในของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2
รูปแสดงพื ้นที่ภายนอกของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2

รูปแสดงพื ้นที่ภายในของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 4 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ที่มา:

2.1.2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

รูปภาพจาก ทรู พรอพเพอร์ ตีส์

ตาแหน่ งที่ตงั ้
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1
1. ที่ตงั ้ ของโครงการ
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ตังอยู
้ ่เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร มีพื ้นที่

โดยรอบและระยะห่างจากสถานที่สาคัญ ดังนี ้
- ทิศตะวันตกติด

ถนนรัชดาภิเษก

- ทิศเหนือติด

อาคารคอนโดมีเนียม ไอวี่ แอมพิโอ

- ทิศตะวันออกติด

อาคารใยแก้ ว

- ทิศใต้ ติด

ถนนรัชดาภิเษก ซอย 4

- ฝั่ งตรงข้ ามถนนรัชดาภิเษก สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระยะประมาณ

- เมตร

- ห่างจาก

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะประมาณ

100 เมตร

- ห่างจาก

MRT สถานีศนู ย์วฒ
ั นธรรม

ระยะประมาณ

300 เมตร

- ห่างจาก

ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล พระราม 9

ระยะประมาณ

500 เมตร

- ห่างจาก

โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว บางกอก

ระยะประมาณ

700 เมตร

ฟอร์ จนู
- ห่างจาก

MRT สถานีพระราม 9

ระยะประมาณ

700 เมตร

- ห่างจาก

ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย

ระยะประมาณ

750 เมตร

- ห่างจาก

ห้ างสรรพสินค้ าเดอะสตรี ท รัชดา

ระยะประมาณ

1,100 เมตร

- ห่างจาก

จุดขึ ้นลงทางพิเศษศรี รัช

ระยะประมาณ

1,300 เมตร

ด่านพระราม 9

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 5 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

2. แผนที่ของโครงการ

หมายเหตุ: แผนที่ข้างต้ นไม่ได้ แสดงสัดส่วนตามจริง โดยจัดทาขึ ้นเพื่อแสดงทาเลและสถานที่สาคัญโดยรอบของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 เท่านัน้

3. ภาพถ่ ายดาวเทียมของโครงการ

ที่มา:

Google Map ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 6 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

4. ทางเข้ าออกของโครงการ
โครงการสามารถเข้ า-ออกผ่าน ถนนรัชดาภิเษก ซึง่ เป็ นถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด 8 ช่องจราจร ความกว้ างของ
ผิวจราจรประมาณ 24.00 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์ อาคารตังอยู
้ ่บนที่ดิน 2 แปลงซึ่งมีลารางยายซุ่น
คัน่ ระหว่างที่ดิน โดยมีการสร้ างสะพานคอนกรี ตเชื่อมต่อแปลงที่ดิน และใช้ ประโยชน์ตอ่ เนื่องกันจานวน 2 สะพาน นอกจากนี ้
บริ เวณด้ า นหลังโครงการผู้ใช้ อ าคารสามารถเดิ นผ่า นไปยังอาคารใยแก้ ว ตลาดนัด และพื น้ ที่ร้ านค้ าต่า งๆบริ เวณถนน
รัชดาภิเษก ซอย 4
5. การเดินทาง
ผู้ที่ต้องการเดินทางมายังโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 สามารถเดินทางด้ วยวิธีดงั ต่อไปนี ้
1. เดินทางโดยระบบรถไฟฟ้ ามหานคร (MRT) ลงที่สถานีศูนย์ วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย (ห่างจากสถานี
ประมาณ 300 เมตร) หรื อ สถานีพระราม 9 (ห่างจากสถานีประมาณ 700 เมตร)
2. เดินทางโดยรถยนต์สว่ นบุคคลหรื อรถยนต์รับจ้ างสาธารณะ (Taxi) โดยใช้ ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งสามารถใช้ ทาง
พิเศษศรี รัช
3. เดินทางโดยรถโดยสารประจาทางด้ วยสาย 73 สาย 73ก สาย 136 สาย 137 สาย 206 สาย 185 และสาย 514
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2
1. ที่ตงั ้ ของโครงการ
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เป็ นโครงการสานักงาน ตังอยู
้ ่เลขที่ 1252 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานครซึง่ มีพื ้นที่โดยรอบและระยะห่างจากสถานที่สาคัญ ดังนี ้
- ทิศตะวันตกติด

ที่ดินส่วนบุคคล ซึง่ ปั จจุบนั ทรู พรอพเพอร์ ตีส์เช่าที่ดินบางส่วนเพื่อเป็ นที่จอดรถแก่พนักงาน
ของผู้เช่ารายย่อย

- ทิศเหนือติด

ถนนพัฒนาการ

- ทิศตะวันออกติด

ซอยสุไรมาน

- ทิศใต้ ติด

คลองบางโคล่

- ฝั่ งตรงข้ ามถนนพัฒนาการ สานักงานบริ ษัท มากิโน (ประเทศไทย) จากัด

ระยะประมาณ

450 เมตร

- ห่างจาก

สานักงานใหญ่ บมจ. สยามแม็คโคร

ระยะประมาณ

550 เมตร

- ห่างจาก

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่

ระยะประมาณ

600 เมตร

- ห่างจาก

โรงพยาบาลเพชรเวช

ระยะประมาณ

3,000 เมตร

- ห่างจาก

ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่

ระยะประมาณ

9.3 กิโลเมตร

- ห่างจาก

สนามบินสุวรรณภูมิ

ระยะประมาณ

16.6 กิโลเมตร

- ห่างจาก

ถนนรามคาแหง

ระยะประมาณ

3.0 กิโลเมตร

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 7 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

- ห่างจาก

ถนนศรี นคริ นทร์

ระยะประมาณ

2.0 กิโลเมตร

- ห่างจาก

จุดขึ ้นลงทางพิเศษอาจณรงค์ –

ระยะประมาณ

2.0 กิโลเมตร

รามอินทรา
2. แผนที่ของโครงการ

หมายเหตุ: แผนที่ข้างต้ นไม่ได้ แสดงสัดส่วนตามจริง โดยจัดทาขึ ้นเพื่อแสดงทาเลและสถานที่สาคัญโดยรอบของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เท่านัน้

3. ภาพถ่ ายดาวเทียมของโครงการ

ที่มา:

Google Map ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 8 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

4. ทางเข้ าออกโครงการ
โครงการสามารถเข้ า-ออกผ่าน ถนนพัฒนาการ ซึ่งเป็ นถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด 6 ช่องจราจรที่มีความกว้ าง
ของผิวจราจรประมาณ 18.00 เมตร สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์
5. การเดินทาง
ผู้ที่ต้องการเดินทางมายังโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 สามารถเดินทางมายังโครงการด้ วยวิธีดงั ต่อไปนี ้
1. เดินทางโดยรถยนต์สว่ นบุคคลหรื อรถยนต์รับจ้ างสาธารณะ (Taxi) โดยใช้ ถนนพัฒนาการ ซึง่ สามารถใช้ ทาง
พิเศษรามอินทรา-อาจณรงค์
2. เดินทางโดยรถโดยสารประจาทางด้ วยสาย 11 สาย 92 สาย 133 สาย 206 สายปอ.11 และสาย 517
2.1.3

กรรมสิทธิ์และรายละเอียดงานระบบของทรัพย์ สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1
ที่ดินและอาคาร
ปั จจุบนั ที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 เป็ นกรรมสิทธิ์ของ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารสิทธิ ดังต่อไปนี ้
ลาดับ

โฉนดที่ดินเลขที่

เลขที่ดนิ
(เลขที่ดนิ เดิม)

1

8027

409 (328)

468

2

1

86.7

2

42843

405 (1857)

2968

1

1

92.0

3

3

78.7

หน้ าสารวจ

รวม
ที่มา:

ไร่

เนือ้ ที่
งาน

ตารางวา

ข้ อมูลจาก ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

สาหรับอาคาร เป็ นอาคารสูง 36 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและเปิ ดใช้ อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2536 มี
พื ้นที่ใช้ สอยทังหมดตามใบอนุ
้
ญาตก่อสร้ าง 63,615 ตารางเมตร และพื ้นที่จอดรถจานวน 431 คัน
ข้ อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 9 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

งานระบบและสาธารณูปโภคภายในโครงการ
งานระบบภายในโครงการ

รายละเอียด

ระบบไฟฟ้าและสือ่ สาร (Electrical and

- ระบบไฟฟ้ าแรงสูง (High Voltage System)

Communication System)

- ระบบสารองไฟฟ้ า (Electrical Emergency)
- ระบบตู้ประธาน (Main Distribution Board) ตู้จ่ายไฟฟ้ า (Load Center)
และตู้สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้ าฉุกเฉินต่างๆ (Emergency Distribution Board)
- ระบบโทรศัพท์ *(Telephone System)
- ระบบโทรทัศน์วงจรเปิ ด (Television System)
- ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
- ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System)

ระบบสุข าภิ บ าลและดับ เพลิ ง (Sanitary - ระบบน ้าดี (Cold Water System)
and Fire Protection System)

- ระบบบาบัดน ้าเสีย (Waste Water Treatment System)
- ระบบระบายน ้าเสีย (Drainage System)
- ระบบดับเพลิง (Fire Protection System)

ระบบปรั บ อากาศและระบายอากาศ (Air - เครื่ องปรับอาคารแบบ Chiller
Condition and Ventilation System)

- ระบบระบายอากาศ

ระบบลิฟท์ (Elevator System)

- ลิฟท์โดยสาร Low Zone (ชัน้ G ถึง 21) จานวน 6 ชุด
- ลิฟท์โดยสาร High Zone (ชัน้ G, 21ถึง 33) จานวน 6 ชุด
- ลิฟท์โดยสาร Car Park (ชัน้ G ถึง 9) จานวน 2 ชุด
- ลิฟท์ขนของ (ชัน้ G ถึง 33) จานวน 1 ชุด

ที่มา:

ข้ อมูลจาก ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ: *กองทรัสต์สงั หาริมทรัพย์และงานระบบที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนนัน้ ไม่รวมถึงระบบโทรศัพท์และระบบตู้สาขาโทรศัพท์

นอกเหนือจากอาคาร งานระบบและสาธารณูปโภคของโครงการที่ได้ ระบุในข้ างต้ นแล้ ว ในช่วง 5 ปี แรกนับจากวัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ในฐานะเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์เดิม
ผู้ให้ การสนับสนุนการจัดตังกองทรั
้
สต์ และผู้ขายงานระบบและสาธารณูปโภค ตกลงที่จะดูแลและรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายการ
ปรับปรุ ง และ/หรื อซ่อมแซม อาคารและสิ่งปลูกสร้ างในทรัพย์สินที่เช่าครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) และการเปลี่ยน และ/
หรื อทดแทน (Replace) งานระบบในทรัพย์สนิ ที่เช่าตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร 30 ปี และสัญญาซื ้อขาย
สังหาริ มทรัพย์และงานระบบ โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 2-2 ข้ อ 2.3 สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สิน
ซึง่ แผนการปรับปรุง (Major Renovation & Maintenance) สาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 มีรายละเอียดดังนี ้

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 10 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

1. โครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศ
รายละเอียดและความจาเป็ น เปลี่ยนระบบปรับอากาศเดิมที่เป็ นระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ระบาย
ของโครงการ

ความร้ อนด้ วยน ้า (Water-Cooled Package) ให้ เป็ นระบบปรับอากาศที่
สามารถปรั บ ปริ ม าณการท าความเย็ น ตามภาวะโหลดที่ มี อ ยู่ (Variable
Refrigerant Volume: “VRV”) โดยมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะ (spec) คือ DIAKIN
VRV4 SYSTEM เนื่ องจากสารทาความเย็น ชนิ ด R22 ที่ ใช้ กับ ระบบปรั บ
อากาศเดิมนัน้ ได้ มีการยกเลิกการผลิตตามสนธิสญ
ั ญาเกียวโต เพื่อลดการ
ปล่อยสารทาลายโอโซนในชันบรรยากาศโลก
้
การเปลี่ยนระบบปรับอากาศยัง
ช่วยแก้ ไขปั ญหาในการจัดหา Spare Part จากการที่ผ้ ผู ลิตได้ ยกเลิกการผลิต
และการใช้ งาน Spare Part บางชิน้ และซึ่งทาให้ ยากต่อการจัด หา Spare
Part มาเปลีย่ นทดแทนอุปกรณ์ที่เก่าแหละชารุด

ระยะเวลาดาเนินการติดตัง้

เดือนเมษายน ปี 2561 ถึง เดือนธันวาคม ปี 2562
เป็ นการทยอยเปลีย่ นทีละพื ้นที่เพื่อลดผลกระทบกับผู้เช่ารายย่อย

อายุการใช้ งานตามมาตรฐาน 25 ปี
อายุการใช้ งานปั จจุบนั

ประมาณ 25 ปี

มูลค่าโครงการ

ประมาณ 130 ล้ านบาท

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ

1. สามารถลดการใช้ ไฟฟ้ าลงร้ อยละ 30 ถึง 35 จากปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าเดิม
2. ระบบปรับอากาศเดิมมีอายุการใช้ งานมากกว่า 20 ปี จึงทาให้ ต้นทุนใน
การบารุงรักษาเพิ่มสูงขึ ้นในแต่ละปี

2. โครงการเปลี่ยนลิฟท์ โดยสาร
รายละเอียดและความจาเป็ น ลิฟท์ โดยสารเป็ นอุปกรณ์ ที่ต้ องมี ความปลอดภัยสูง สาหรั บผู้ใช้ ง าน ลิฟ ท์
ของโครงการ

โดยสารที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั มีการใช้ งานกว่า 20 ปี ในกรณีที่ลิฟท์มีการทางาน
ขัด ข้ อ ง หรื อ ต้ องบ ารุ ง รั ก ษาโดยการเปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ห รื อ ชิ น้ ส่ ว นอะไหล่
ผู้ใ ช้ ง านอาจได้ รับ ผลกระทบจากการที่ไม่สามารถหาอุป กรณ์ หรื อชิ น้ ส่ว น
อะไหล่บางชิ ้นมาทดแทน เนื่องจากบริ ษัทผู้ผลิตอุปกรณ์หรื อชิ ้นส่วนอะไหล่นนั ้
ได้ ยกเลิกการผลิตไปแล้ ว โดยแผนการเปลี่ยนลิฟท์เป็ นแผนงานเชิงป้องกันใน
การบ ารุ งรั ก ษาและการป้ องกัน การขาดความต่อ เนื่ อ งในการใช้ ง านลิฟ ต์
โดยสาร ดังนัน้ การเปลี่ยนลิฟท์ โดยสารจึงมีความจาเป็ นเพื่อไม่ให้ กระทบกับ
ผู้ใช้ งานและการให้ บริ การที่สะดวกปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
การเปลีย่ นลิฟท์โดยสารครัง้ นี ้ จะเป็ นการเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนและควบคุม
ส่วนที่ 2-2 หน้ า 11 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

(Control) จานวน 15 ชุด (ไม่รวมลิฟท์โดยสาร Car Park) และรวมถึงการ
ตกแต่งห้ องลิฟท์โดยสาร
ระยะเวลาดาเนินการติดตัง้

เดือนมกราคม ปี 2562 ถึง เดือนธันวาคม ปี 2562
เป็ นการทยอยเปลีย่ นทีละลิฟท์เพื่อลดผลกระทบกับผู้เช่ารายย่อย

อายุการใช้ งานตามมาตรฐาน 20 ปี
อายุการใช้ งานปั จจุบนั

ประมาณ 20 ปี

มูลค่าโครงการ

ประมาณ 52 ล้ านบาท

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ

เพิ่ ม ความปลอดภัย แก่ ผ้ ูโดยการลิฟ ท์ แ ละป้ องกัน อันตรายและเหตุอัน ไม่
คาดคิดที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้โดยสารซึ่งอาจกระทบกับกองทรัสต์ เนื่องจากอายุ
การใช้ งานของลิฟท์โดยสารที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั นัน้ มากกว่าอายุใช้ งานตาม
มาตรฐาน

3. โครงการปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบนา้ ดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Fire Pump System)
รายละเอียดและความจาเป็ น ระบบน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Fire Pump System) ที่ใช้ งานอยู่ใน
ของโครงการ

ปั จจุบนั ได้ รับการออกแบบตามข้ อกาหนดและพระราชบัญญัติ ฉบับเดิมซึ่ง
ผ่านมากว่า 20 ปี ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จึงเห็ นสมควรปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดที่มีการพัฒนาให้ ดีขึ ้น เช่น ข้ อกาหนดของสมาคมป้องกันอัคคีภยั
แห่งชาติ (National Fire Protection Association: NFPA) ที่กาหนดให้
ปรับปรุ งระบบให้ สามารถรองรับการการทดสอบสมรรถนะ (Performance
Test) หรื อให้ มีการเปลี่ยนระบบรองรั บให้ เป็ นแบบตายตัว แทนแบบเดิมที่
สามารถโยกได้ ตามการทางานของเครื่ องยนต์ โดยจะเป็ นการปรับปรุ งแนวท่อ
น ้าเข้ าให้ แยกกันเป็ น 2 ชุด คือ ปั๊ มตัวที่ 1 และ 2 ใช้ ท่อน ้าเข้ า 1 ชุด ส่วนปั๊ ม
ตัวที่ 3 ใช้ ทอ่ น ้าเข้ าอีก 1 ชุด

ระยะเวลาดาเนินการติดตัง้

เดือนพฤษภาคม ปี 2562 ถึง เดือนกรกฎาคม ปี 2562
เป็ นการทยอยเปลีย่ นทีละพื ้นที่เพื่อลดผลกระทบกับผู้เช่ารายย่อย

อายุการใช้ งานตามมาตรฐาน 25 ปี
อายุการใช้ งานปั จจุบนั

ประมาณ 25 ถึง 30 ปี

มูลค่าโครงการ

ประมาณ 1 ล้ านบาท

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ

เพิ่มความปลอดภัยแก่ผ้ ูใช้ อาคารในกรณีที่เกิ ดเพลิงไหม้ และช่วยลดความ
สูญเสียจากเหตเพลิงไหม้

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 12 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

4. โครงการเปลี่ยนระบบนา้ ดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Pump)
รายละเอียดและความจาเป็ น เปลีย่ นระบบน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Pump System) 750 GPM จานวน 3
ของโครงการ

ชุด เนื่องจากระบบน ้าดับเพลิงอัตโนมัติเป็ นระบบที่มีความสาคัญและจาเป็ น
อย่างยิ่งต่ออาคารสานักงานในการป้องกันและการจากัดความสูญเสียจาก
อัคคีภยั ปั จจุบนั เครื่ องสูบน ้าดับเพลิงอัตโนมัติของโครงการผ่านการใช้ งาน
มากกว่า 20 ปี ซึ่งทาให้ เกิดปั ญหาในการจัดหาชิน้ ส่วนหรื ออะไหล่ เนื่องจาก
ผู้ผลิตได้ ยกเลิกการผลิตของบางชิน้ ส่วน ดังนัน้ อาจทาให้ ไม่สามารถจัดหา
ชิ ้นส่วนหรื ออะไหล่มาทดแทนได้ จึงจาเป็ นต้ องมีการเปลี่ยนระบบน ้าดับเพลิง
อัตโนมัติทดแทนชุดเก่า เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการทางานของระบบสูบนา้
ดับ เพลิง และที่ สาคัญ คื อ เพื่ อ สร้ างความมั่น ใจถึ ง ความปลอดภัย แก่ ผ้ ูใ ช้
อาคาร

ระยะเวลาดาเนินการติดตัง้

เดือนตุลาคม ปี 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน ปี 2563
เป็ นการทยอยเปลีย่ นทีละพื ้นที่เพื่อลดผลกระทบกับผู้เช่ารายย่อย

อายุการใช้ งานตามมาตรฐาน 25 ปี
อายุการใช้ งานปั จจุบนั

ประมาณ 23 ปี

มูลค่าโครงการ

ประมาณ 6 ล้ านบาท

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ

เพิ่มความปลอดภัยแก่ผ้ ูใช้ อาคารในกรณีที่เกิ ดเพลิงไหม้ และช่วยลดความ
สูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้

5. โครงการเปลี่ยนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง (Generator)
รายละเอียดและความจาเป็ น เปลี่ย นเครื่ อ งกาเนิ ด ไฟฟ้ าสารอง (Generator) ที่ จ่ า ยกระแสไฟฟ้ าสารอง
ของโครงการ

จานวน 1 เครื่ อง ขนาด 330 Kva เนื่ องจากเครื่ อ งกาเนิ ดไฟฟ้ าสารอง
(Generator) ที่มีอยูป่ ั จจุบนั มีอายุการใช้ งานมากกว่า 20 ปี ทาให้ อปุ กรณ์หรื อ
ชิ ้นส่วนอะไหล่ประกอบการทางาน เช่น ระบบชาร์ จเจอร์ (Charger) ระบบ
กาเนิดกระแสไฟฟ้ าสลับ (Alternator) ระบบควบคุมการทางานอัตโนมัติ
(Automatic Transfer Switch) นอกจากนี ้ หากอุปกรณ์หรื อชิ ้นส่วนอะไหล่
ดังกล่าวเกิดชารุดเสียหาย อุปกรณ์หรื อชิ ้นส่วนอะไหล่อาจหายากและทาให้ ใช้
เวลานานในการซ่อมแซม เนื่องจากบริ ษัทผู้ผลิตชิ ้นส่วนอุปกรณ์ ได้ ยกเลิกการ
ผลิตไปแล้ ว ดังนัน้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์อาจต้ องเทียบรุ่ น เพื่อมาใช้ งานซึ่งจะทา
ให้ ประสิทธิภาพการทางานของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารองลดลง

ระยะเวลาดาเนินการติดตัง้

เดือนสิงหาคม ปี 2563 ถึง เดือนกันยายน ปี 2563
ส่วนที่ 2-2 หน้ า 13 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

เป็ นการทยอยเปลีย่ นทีละพื ้นที่เพื่อลดผลกระทบกับผู้เช่ารายย่อย
อายุการใช้ งานตามมาตรฐาน 25 ปี
อายุการใช้ งานปั จจุบนั

ประมาณ 23 ปี

มูลค่าโครงการ

ประมาณ 4 ล้ านบาท

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ

เนื่องจากลักษณะการดาเนินธุรกิจหรื อการดาเนินกิจการของผู้เช่ารายย่อยที่มี
ความต้ องการความต่อเนื่อง เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) การ
ถ่ายทารายการสดในห้ องสตูดิโอ ระบบของ Call Center เป็ นต้ น หากเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้ าสารองเกิดทางานบกพร่องธุรกิจของผู้เช่ารายย่อยอาจได้ รับความ
เสียหาย ดังนัน้ การเปลี่ยนเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารองจะเป็ นการป้องกันการ
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว

ภายหลังช่วงระยะเวลา 5 ปี แรก เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ากองทรัสต์จะมีเงินทุนเพียงพอสาหรับ การปรับปรุ ง และ/หรื อ
ซ่อมแซมทรัพย์สินครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) ผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณากันเงินสารองเพื่อการปรับปรุ ง และ/หรื อ
ซ่อมแซมทรั พย์ สินครั ง้ ใหญ่ ตามแผนที่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เสนอ ในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 5.00 ของรายได้ จากการ
ดาเนินงานในรอบปี บัญชี โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจาเป็ น ความพอเพียงของเงินทุนสาหรับการปรับปรุ ง
และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สนิ ครัง้ ใหญ่ รวมถึงแหล่งเงินทุนอื่น เช่น การกู้ยืมเงินระยะสัน้ เป็ นต้ น
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2
ที่ดินและอาคาร
ปั จจุบนั ที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เป็ นกรรมสิทธิ์ของ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารสิทธิ์ ดังต่อไปนี ้
ลาดับ

โฉนดที่ดินเลขที่

เลขที่ดนิ
(เลขที่ดนิ เดิม)

1

2923

2822 (61)

99

4

0

56.0

2

90760

2823 (1684)

7111

4

0

57.0

8

1

13.0

หน้ าสารวจ

รวม
ที่มา:

ไร่

เนือ้ ที่
งาน

ตารางวา

ข้ อมูลจาก ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เป็ นโครงการที่ประกอบไปด้ วยอาคารจานวน 4 อาคารโดยอาคาร 1 ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและ
เปิ ดใช้ อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2534 ส่วนอาคาร 2 อาคาร 3 และ อาคาร 4 ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและเปิ ดใช้ อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2555 มี
พื ้นที่ใช้ สอยทังหมดตามใบอนุ
้
ญาตก่อสร้ าง 25,459 ตารางเมตร รวมพื ้นที่ใช้ สอยทังโครงการประมาณ
้
41,417 ตารางเมตร

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 14 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

และพื ้นที่จอดรถจานวนรวม 429 คัน
ข้ อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ
งานระบบและสาธารณูปโภคภายในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2
งานระบบภายในโครงการ
รายละเอียด
ระบบไฟฟ้าและสือ่ สาร (Electrical and

- ระบบไฟฟ้ าแรงสูง (High Voltage System)

Communication System)

- ระบบสารองไฟฟ้ า (Electrical Emergency)
- ระบบตู้ประธาน (Main Distribution Board) ตู้จ่ายไฟฟ้ า (Load Center)
และตู้สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้ าฉุกเฉินต่างๆ (Emergency Distribution Board)
- ระบบโทรศัพท์* (Telephone System)
- ระบบโทรทัศน์วงจรเปิ ด (Television System)
- ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
- ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System)

ระบบสุข าภิ บ าลและดับ เพลิ ง (Sanitary - ระบบน ้าดี (Cold Water System)
and Fire Protection System)

- ระบบบาบัดน ้าเสีย (Waste Water Treatment System)
- ระบบระบายน ้าเสีย (Drainage System)
- ระบบดับเพลิง (Fire Protection System)

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- เครื่ องปรับอาคารแบบ Chiller

(Air Condition and Ventilation System)

- ระบบระบายอากาศ

ระบบลิฟท์ (Elevator System)

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1
- ลิฟท์โดยสารจานวน 3 ชุด
- ลิฟท์ขนของจานวน 1 ชุด
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 2
- ลิฟท์โดยสารจานวน 3 ชุด
- ลิฟท์ขนของจานวน 1 ชุด
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 3
- ลิฟท์โดยสาร Car Park จานวน 2 ชุด
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 4
- ลิฟท์โดยสารจานวน 1 ชุด
- ลิฟท์ขนของขนาดใหญ่จานวน 1 ชุด

ที่มา:

ข้ อมูลจากทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 15 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

หมายเหตุ: *กองทรัสต์สงั หาริมทรัพย์และงานระบบที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนนัน้ ไม่รวมถึงระบบโทรศัพท์และระบบตู้สาขาโทรศัพท์

นอกเหนือจากอาคาร งานระบบและสาธารณูปโภค ของโครงการที่ได้ ระบุในข้ างต้ นแล้ ว ในช่วง 5 ปี แรกนับจากวัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ในฐานะเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์เดิม
ผู้ให้ การสนับสนุนการจัดตังกองทรั
้
สต์ และผู้ขายงานระบบและสาธารณูปโภค ตกลงที่จะดูแลและรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายการ
ปรับปรุ ง และ/หรื อซ่อมแซม อาคารและสิ่งปลูกสร้ างในทรัพย์สินที่เช่าครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) และการเปลี่ยน และ/
หรื อทดแทน (Replace) งานระบบในทรัพย์สนิ ที่เช่าตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร 30 ปี และสัญญาซื ้อขาย
สังหาริ มทรัพย์และงานระบบ โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 2-2 ข้ อ 2.3 สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สิน
แผนการปรับปรุง (Major Renovation & Maintenance) สาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีรายละเอียดดังนี ้
1. โครงการปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบนา้ ดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Fire Pump System) ที่
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1
รายละเอียดและความจาเป็ น ระบบน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Pump System) ที่ใช้ งานอยู่ในปั จจุบนั ได้ รับ
ของโครงการ

การออกแบบตามข้ อกาหนดและพระราชบัญญัติเดิมที่ผ่านมากว่า 20 ปี ทาง
อาคารจึงเห็นสมควรปรับปรุ งให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่มีการพัฒนาให้ ดีขึ ้น
เช่ น ข้ อก าหนดของสมาคมป้ องกั น อัค คี ภัย แห่ ง ชาติ (National

Fire

Protection Association: NFPA) ที่กาหนดให้ ปรับปรุ งระบบให้ สามารถ
รองรับการการทดสอบสมรรถนะ (Performance Test) หรื อให้ มีการเปลี่ยน
ระบบรองรับให้ เป็ นแบบตายตัว แทนแบบเดิมที่สามารถโยกได้ ตามการทางาน
ของเครื่ องยนต์
ระยะเวลาดาเนินการ

เดือนพฤษภาคม ปี 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2562

อายุการใช้ งานตามมาตรฐาน 25 ปี
อายุการใช้ งานปั จจุบนั

ประมาณ 25 ปี

มูลค่าโครงการ

ประมาณ 1 ล้ านบาท

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ

เพิ่มความปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ อาคารในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ และช่วยลดความ
สูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้

2. โครงการเปลี่ยนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง (Generator) ในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1
รายละเอียดและความจาเป็ น เปลี่ยนเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารอง (Generator) ที่จ่ายกระแสไฟฟ้ าสารอง
ของโครงการ

จานวน 1 เครื่ อง ขนาด 1,250 Kva ซึ่งปั จจุบนั มีการใช้ งานมามากกว่า 20 ปี
อุปกรณ์ชิ ้นส่วนประกอบการทางาน เช่น ระบบชาร์ จเจอร์ (Charger) ระบบ
กาเนิดกระแสไฟฟ้ าสลับ (Alternator) ระบบควบคุมการทางานอัตโนมัติ

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 16 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

(Automatic Transfer Switch) นอกจากนี ้ หากอุปกรณ์หรื อชิ ้นส่วนอะไหล่
ดังกล่าวเกิดชารุดเสียหาย อุปกรณ์หรื อชิ ้นส่วนอะไหล่อาจหายากและทาให้ ใช้
เวลานานในการซ่อมแซม เนื่องจากบริ ษัทผู้ผลิตชิ ้นส่วนอุปกรณ์ได้ ยกเลิกการ
ผลิตไปแล้ ว ดังนัน้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์อาจต้ องเทียบรุ่ น เพื่อมาใช้ งานซึ่งจะทา
ให้ ประสิทธิภาพการทางานของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารองลดลง
ระยะเวลาดาเนินการ

เดือนสิงหาคม ปี 2563 ถึง เดือนกันยายน ปี 2563

อายุการใช้ งานตามมาตรฐาน 25 ปี
อายุการใช้ งานปั จจุบนั

ประมาณ 22 ปี

มูลค่าโครงการ

ประมาณ 4 ล้ านบาท

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ

ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากไฟฟ้ าดับ เนื่องจากการดาเนินงานส่วน
ใหญ่ของผู้เช่ารายย่อยต้ องการความต่อเนื่อง ดังนัน้ หากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
สารองไม่ทางานเมื่อเกิดเหตุไฟดับ การดาเนินงานของผู้เช่ารายย่อยจะได้ รับ
ผลกระทบ

3. โครงการเปลี่ยนหม้ อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1
รายละเอียดและความจาเป็ น เปลีย่ นหม้ อแปลงไฟฟ้ า (Transformer) ที่จ่ายกระแสไฟฟ้ าสารอง กาลังไฟฟ้ า
ของโครงการ

1,250 Kva จานวน 2 ชุด และ 630 Kva จานวน 1 ชุด เนื่องจากเครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้ าสารอง (Generator) ที่มีอยู่ในปั จจุบันมีอายุการใช้ งานมากกว่า 20 ปี
ทาให้ อุปกรณ์ หรื อชิน้ ส่วนอะไหล่ประกอบการทางาน เช่น ระบบชาร์ จเจอร์
(Charger) ระบบกาเนิดกระแสไฟฟ้ าสลับ (Alternator) ระบบควบคุมการ
ทางานอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch) หากเกิดชารุ ดเสียหายกับ
อุปกรณ์หรื อชิ ้นส่วนอะไหล่ดงั กล่าว อุปกรณ์หรื อชิ ้นส่วนอะไหล่อาจหายากทา
ให้ ใช้ เวลานานในการซ่อมแซม หรื อดังกล่าว อุปกรณ์ หรื อชิน้ ส่วนอะไหล่ที่
บริ ษัทยกเลิกการผลิต ทรู พรอพเพอร์ ตีส์อาจต้ องเทียบรุ่ น เพื่อมาใช้ งานซึ่งจะ
ทาให้ ประสิทธิภาพการทางานของหม้ อแปลงไฟฟ้ าลดลง

ระยะเวลาดาเนินการ

เดือนกันยายน ปี 2565 ถึง เดือนตุลาคม ปี 2565

อายุการใช้ งานตามมาตรฐาน 30 ปี
อายุการใช้ งานปั จจุบนั

ประมาณ 25 ปี

มูลค่าโครงการ

ประมาณ 6 ล้ านบาท

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ

การเปลี่ ย นหม้ อ แปลงไฟฟ้ าเป็ นงานบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ องกัน (Preventive
Maintenance) ที่ดาเนินการเพื่อป้องกันเหตุขดั ข้ องของหม้ อแปลงไฟฟ้ าที่อาจ
ส่วนที่ 2-2 หน้ า 17 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้เช่ารายย่อย
4. โครงการงาน Seal กระจกอาคาร ที่โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1
รายละเอียดและความจาเป็ น ซิลิโคนที่ซีลผนังอาคารที่เป็ นกระจกของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 มี
ของโครงการ

ความเสียหายและเสือ่ มสภาพ เนื่องจากหมดอายุการใช้ งาน เวลาฝนตกจะทา
ให้ น ้ารั่วซึมเข้ าไปในอาคารสานักงาน จึงจาเป็ นต้ องมีการแก้ ไข โดยการลอก
ซิลโิ คนเก่าที่เสือ่ มสภาพออก และฉีดซิลโิ คนใหม่เข้ าไปแทน

ระยะเวลาดาเนินการ

เดือนเมษายน ปี 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม ปี 2563
เป็ นการทยอยเปลีย่ นทีละพื ้นที่เพื่อลดผลกระทบกับผู้เช่ารายย่อย

อายุการใช้ งานตามมาตรฐาน 10 ปี
อายุการใช้ งานปั จจุบนั

ประมาณ 10 ปี

มูลค่าโครงการ

ประมาณ 2 ล้ านบาท

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ

ป้องกันการรั่วซึมของน ้าซึ่งอาจสร้ างความเสียหายแก่อปุ กรณ์สานักงานและ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ รวมถึงเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) ของผู้เช่าราย
ย่อย

ภายหลังช่วงระยะเวลา 5 ปี แรก เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ากองทรัสต์จะมีเงินทุนเพียงพอสาหรับการปรับปรุ ง และ/หรื อ
ซ่อมแซมทรัพย์สินครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) ผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณากันเงินสารองเพื่อการปรับปรุ ง และ/หรื อ
ซ่อมแซมทรั พย์ สินครั ง้ ใหญ่ ตามแผนที่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เสนอ ในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 5.00 ของรายได้ จากการ
ดาเนินงานในรอบปี บัญชี โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจาเป็ น ความพอเพียงของเงินทุนสาหรับการปรับปรุ ง
และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สนิ ครัง้ ใหญ่ รวมถึงแหล่งเงินทุนอื่น เช่น การกู้ยืมเงินระยะสัน้ เป็ นต้ น
2.1.4

ลักษณะการบริหารจัดการโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2
ลักษณะการบริหารจัดการก่ อนกองทรัสต์ เข้ าลงทุน
ลักษณะการดาเนินงานของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ก่อนกองทรัสต์เข้ าลงทุนนันเป็
้ นการ

ดาเนินงานภายใต้ การบริ หารงานของ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ โดย ทรู พรอพเพอร์ ตีส์เป็ นผู้ให้ เช่าพื ้นที่สานักงาน รวมทังให้
้ บริ การ
เกี่ยวกับการเช่าพื ้นที่ การบริ การพิเศษที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าพื ้นที่และให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ แก่ผ้ เู ช่ารายย่อยซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
บริ ษัทในกลุม่ ทรูและกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ โดยทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะทาสัญญาและเป็ นคู่สญ
ั ญาในการให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่า
รายย่อย โดยมีการทาสัญญาแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ สัญญาเช่าพื ้นที่ สัญญาบริ การ และ/หรื อ สัญญาเช่าเฟอร์ นิเจอร์ ตาม
ภาพด้ านล่าง โดยสัญญาบริ การนันจะครอบคลุ
้
มทังการบริ
้
การที่เกี่ยวกับการเช่าพื ้นที่และบริ การพิเศษที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการ

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 18 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

เช่าพื ้นที่ ซึง่ แต่ละสัญญาจะมีกาหนดอายุสญ
ั ญาไว้ ประมาณ 3 ปี แต่จะมีเพียงผู้เช่ารายย่อยบางรายที่ไม่มีสญ
ั ญาเฟอร์ นิเจอร์
เนื่องจากผู้เช่ารายย่อยรายนันจั
้ ดซื ้อและติดตังเฟอร์
้
นิเจอร์ เพื่อใช้ เป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง
แผนภาพแสดงลักษณะการทาสัญญาก่ อนกองทรัสต์ เข้ าลงทุน

หมายเหตุ: *การให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ นนเป็
ั ้ นการให้ เช่าเฉพาะบริษัทในกลุม่ ทรู และกลุม่ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ลักษณะการบริหารจัดการหลังกองทรัสต์ เข้ าลงทุน
ภายหลังการเข้ าลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญากับผู้เ ช่ารายย่อยแทน ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ในสัญญา
เช่าพื ้นที่และบริ การพื ้นที่ที่จดั ทาขึ ้นใหม่แทนสัญญาบริ การฉบับเดิม เนื่องจากกองทรัสต์จะเป็ นผู้ให้ บริ การพื ้นที่ซึ่งเป็ นบริ การ
ที่เกี่ยวกับการให้ เช่าพื ้นที่เท่านัน้ เพื่อให้ ขอบเขตการให้ บริ การของกองทรัสต์เป็ นไปตามการให้ บริ การพื ้นที่ของสานักงานให้
เช่าทัว่ ไป ส่วน ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะยังคงเป็ นคู่สญ
ั ญากับผู้เช่ารายย่อยในสัญญาเช่าเฟอร์ นิเจอร์ และสัญญาบริ การพิเศษที่
จัดทาขึน้ ใหม่ เพื่อให้ บริ การพิเศษที่ไม่เกี่ ยวเนื่องกับการให้ เช่าแก่บริ ษัทในกลุ่มทรู และกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ดังนัน้
ภายหลังการเข้ าลงทุนจะมีการจัดทาสัญญาฉบับใหม่ และการเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาในสัญญาฉบับเดิม โดยมีรายละเอียดตาม
แผนภาพที่แสดง
แผนภาพแสดงลักษณะการทาสัญญาหลังกองทรัสต์ เข้ าลงทุน

สัญลักษณ์ :

หมายเหตุ: * การให้ บริ การพิเศษและการให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ นนั ้ เป็ นการให้ บริ การเฉพาะบริ ษัทในกลุ่มทรู และกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เท่านัน้
และ/หรือผู้มีความประสงค์จะใช้ บริ การดังกล่าวเท่านัน้ กองทรัสต์จะไม่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การพิเศษหรื อการให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 19 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ดังกล่าว อย่างไรก็ดี กองทรัสต์จะดูแลให้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์เรียกเก็บอัตราค่าบริการพิเศษและค่าเช่าเฟอร์ นิเจอร์ ดงั กล่าว ในราคา
ที่สมเหตุสมผลจากผู้เช่ารายย่อยที่เป็ นผู้เช่าพื ้นที่จากกองทรัสต์
** สัญญาเช่าพื ้นที่และบริการพื ้นที่ของผู้เช่ารายย่อยที่มีอยูก่ ่อนวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าบางสัญญาอาจมีอายุคงเหลือของสัญญา
น้ อยกว่า 3 ปี อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าพืน้ ที่และบริ การพืน้ ที่ของผู้เช่ารายย่อยครบกาหนดอายุสัญญาเช่า กองทรัสต์จะ
พิจารณาให้ สญ
ั ญาที่มีการต่อายุสญ
ั ญา รวมถึงสัญญาที่ผ้ เู ช่ารายย่อยรายใหม่เข้ าทากับกองทรัสต์ มีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1
โครงสร้ างรายได้ และค่ าใช้ จ่ายหลักก่ อนการลงทุนโดยกองทรัสต์
(หน่ วย: ล้ านบาท)
ปี 2557
ปี 2558

ปี 2559

ไตรมาส 1
ปี 2560

รายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่และบริ การ(1)

197.6

205.6

232.2

69.3

รายได้ คา่ เช่าเฟอร์ นเิ จอร์ (2)

112.5

121.4

101.1

25.3

68.0

60.3

60.3

11.7

รวมรายได้ จากการดาเนินงาน

378.1

387.2

393.5

106.4

ต้ นทุนการให้ เช่าพื ้นที่และบริ การพื ้นที่(4)

100.0

87.6

92.3

21.8

8.9

9.3

9.6

2.4

108.9

96.9

101.9

24.2

รายได้ อื่น(3)

ต้ นทุนการให้ บริการพิเศษ(5) และเช่าเฟอร์ นิเจอร์ (6)
รวมต้ นทุนจากการดาเนินงาน
ที่มา:

ข้ อมูลจากทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ: (1) เนื่องจากก่อนกองทรัสต์เข้ าลงทุน ทรู พรอพเพอร์ ตีส์เรียกเก็บค่าบริการจากผู้เช่ารายย่อย ซึ่งประกอบด้ วย (ก) บริ การที่เกี่ยวข้ อง
กับการให้ เช่าพื ้นที่ ("บริ การพื ้นที่ ”) และ (ข) บริ การที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการให้ เช่าพื ้นที่ ("บริ การพิเศษ") โดยคิดค่าบริ การรวมเป็ น
อัตราเดียวตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาบริการ ดังนันจึ
้ งไม่สามารถแบ่งแยกได้ ดังนัน้ รายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่และบริ การที่แสดง
ไว้ ในตารางข้ างต้ นอาจสูงกว่ารายได้ คา่ เช่าพื ้นที่และบริการพื ้นที่ตามลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
(2) กองทรัสต์ไม่ได้ ลงทุนในเฟอร์ นิเจอร์ ดังนันกองทรั
้
สต์จะไม่ได้ รับรายได้ คา่ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ ดงั กล่าว อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปี 2559
ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ได้ ปรับสัดส่วนอัตราค่าเช่าพื ้นที่ ค่าบริ การ และค่าเช่าเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสัดส่วนต้ นทุน การ
ให้ บริการของทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จึงได้ แสดงรายการดังกล่าวไว้ ในที่นี ้เพื่อให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรายได้
(3) รายได้ อื่น ได้ แก่ รายได้ คา่ สาธารณูปโภค รายได้ คา่ การให้ บริการปรับอากาศนอกเวลา รายได้ คา่ จอดรถ รวมถึงรายได้ จากการให้
ติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนาคมและจอภาพ LED เป็ นต้ น
(4) ต้ นทุนการให้ เช่าพืน้ ที่ และบริ การพืน้ ที่ หมายถึง ต้ นทุนในการให้ เช่า พืน้ ที่และบริ การที่เกี่ยวข้ องกับการให้ เช่า /ให้ ใช้ พื ้นที่ซึ่ ง
กองทรัสต์จะเป็ นผู้รับผิดชอบต้ นทุนดังกล่าวภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก อย่างไรก็ดี ต้ นทุนในการ
ให้ เช่าพืน้ ที่และบริ การพืน้ ที่ดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้ จ่ายภาษี โรงเรื อนซึ่งเดิมผู้ให้ เช่า (ทรู พรอพเพอร์ ตีส์) เป็ นผู้รับผิดชอบ และ
ภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะยังเป็ นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ให้ สิทธิการเช่าที่ดิน
และอาคาร
(5) ต้ นทุนการให้ บริ การพิเศษ หมายถึง ต้ นทุนการให้ บริ การที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการให้ เช่า/ให้ ใช้ พืน้ ที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นต้ นทุนในการ
ให้ บริการพิเศษของ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ และ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะเป็ นผู้รับผิดชอบต้ นทุนดังกล่าวภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 20 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

(6) ต้ นทุนการให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ หมายถึง ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม
บารุ งรักษาเฟอร์ นิเจอร์ ซึ่ง ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะเป็ นผู้รับผิดชอบต้ นทุนดังกล่าวภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนครัง้ แรก

ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 มีรายได้ จากการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้ รวมเพิ่มขึ ้น
จาก 378.1 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ น 393.5 ล้ านบาท ในปี 2559 หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราเฉลีย่ (CAGR) ประมาณร้ อยละ 2.0 ต่อ
ปี การเพิ่มขึ ้นของรายได้ รวมนัน้ มีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่และบริ การพื ้นที่ที่เติบโตขึ ้นจาก
197.6 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ น 232.2 ล้ านบาท ในปี 2559 หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราเฉลี่ย (CAGR) ประมาณร้ อยละ 8.4 ต่อปี
เนื่องมาจากในปี 2559 ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ มีการจัดสรรสัดส่วนรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่ ค่าบริ การ และค่าเช่าเฟอร์ นิเจอร์ ใหม่ เพื่อให้
สอดคล้ องกับต้ นทุนการให้ บริ การแต่ละประเภท อย่างไรก็ตาม รายได้ อื่นลดลงจาก 68.0 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ น 60.3 ล้ าน
บาท ในปี 2559 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากค่าไฟฟ้ าที่ลดลง
สาหรับต้ นทุนการให้ เช่าและบริ การและต้ นทุนในการบริ หารนัน้ มีแนวโน้ มที่ลดลง โดยลดลงจาก 100.0 ล้ านบาทใน
ปี 2557 เป็ น 92.3 ล้ านบาท ปี 2559 โดยมีสาเหตุมาจากการที่ต้นทุนการให้ เช่าพื ้นที่และบริ การพื ้นที่ ซึ่งคือต้ นทุนค่าไฟฟ้ าที่
ลดลง เนื่องมาจากนโยบายประหยัดพลังงานของผู้เช่ารายย่อย ทาให้ ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าลดลง
อัตราการเช่ าพืน้ ที่และอัตราค่ าเช่ าเฉลี่ย
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1
พื ้นที่ที่สามารถให้ เช่าได้ ทงหมด
ั ้ (1)(ตร.ม.)
อัตราการเช่าพื ้นที่เฉลีย่ (2)(ร้ อยละ)
อัตราค่าเช่าเฉลีย่ (3)(บาท/ตร.ม./เดือน)

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

30 ก.ย. 2560

35,747

35,921

35,921

35,791

99.3

100.0

100.0

100.0

463.7

477.0

538.7

648.9

อัตราค่าเช่าเฉลีย่ พื ้นที่ทวั่ ไปทีค่ าดว่าจะจัดสรรให้ แก่กองทรัสต์(4)(บาท/ตร.ม./เดือน)
ที่มา:

599.9

ข้ อมูลจากทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ: (1) พื ้นที่ที่สามารถให้ เช่าได้ ทงหมดไม่
ั้
นบั รวมพื ้นที่สานักงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ทรู พรอพเพอร์ ตีส์) ที่ใช้ เองหรื อให้ ผ้ อู ื่นใช้
โดยไม่เรี ยกเก็บค่าเช่าพื ้นที่หรื อบริ การพื ้นที่ซึ่งคิดเป็ นพื ้นที่ประมาณ 604 ตร.ม. ในปี 2557 612 ตร.ม. ในปี 2558 และปี 2559
และ 741 ตร.ม. สาหรับ 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยภายหลังกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ และ/หรื อ ผู้เช่าราย
ย่อย จะเข้ าทาสัญญาเช่าพื ้นที่ และ/หรื อ บริ การพืน้ ที่ดงั กล่าวจากกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ ไม่นับรวมพื ้นที่ที่อยู่ระหว่างหรื อยังไม่มีการ
ปรับปรุงพื ้นที่เพื่อออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยเช่าพื ้นที่
(2) อัตราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ย เป็ นสัดส่วนของ พื ้นที่ที่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าพื ้นที่ได้ ต่อพื ้นที่ที่ สามารถให้ เช่าได้ ทงหมด
ั้
(3) อัตราค่าเช่าเฉลี่ยคานวณจาก ค่าเช่าพื ้นที่ และค่าบริ การ (ซึ่งประกอบด้ วย ค่าบริ การพื ้นที่และค่าบริ การพิเศษ) หารด้ วยพื ้นที่มี
การเช่าทัง้ หมด โดยภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก อัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่ชาระให้ กองทรัสต์ ลดลง
บางส่วน เนื่องจากผู้เช่ารายย่อยจะจัดสรรค่าบริ การบางส่วนไปชาระเป็ นค่าบริ การพิเศษให้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ในอัตรา 49.0
บาท/ตร.ม./เดือน สาหรับปี 2560 (เฉพาะพื ้นที่ที่มีการเรียกเก็บค่าบริการพิเศษ)

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 21 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

(4) อัตราค่า เช่า เฉลี่ย พืน้ ที่ ทั่ว ไปที่ ค าดว่าจะจัด สรรให้ แ ก่กองทรั ส ต์ ค านวณจาก อัต ราค่าเช่าเฉลี่ยตามสัญญาเช่า ณ วัน ที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2560 หักด้ วย ค่าบริ การพิเศษที่จดั สรรให้ กับทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ในอัตรา 49.0 บาท/ตร.ม./เดือน สาหรับปี 2560
โดยในที่นี ้สมมติให้ ทกุ พื ้นที่มีการเรียกเก็บค่าบริการพิเศษ ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าเฉลี่ยจริงภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนอาจแตกต่างไป
จากอัตราดังกล่าวเล็กน้ อย เนื่องจากพื ้นที่ที่มีการเรียกเก็บค่าบริการพิเศษที่แตกต่างกัน

ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา จนถึง 9 เดือนแรกของปี 2560 พื ้นที่ที่สามารถเช่าได้ ทงหมดของโครงการทรู
ั้
ทาวเวอร์ 1
ลดลงเล็กน้ อย เนื่องมาจากที่ผา่ นมาทรู พรอพเพอร์ ตีส์มีความต้ องการใช้ พื ้นที่เพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของบุคคลกร
ของบริ ษัทเพื่อรองรับการให้ บริ การและบริ หารพื ้นที่ของผู้เช่ารายย่อยที่ เพิ่มขึ ้น (เมื่อรวมพื ้นที่ที่ทรู พรอพเพอร์ ตีส์บริ หารใน
โครงการอื่น)
สาหรับอัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 จะเห็นได้ วา่ อัตราการเช่าในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา จนถึง 9 เดือน
แรกของปี 2560 อยูใ่ นระดับที่สงู โดยมีเพียงปี 2557 เท่านัน้ ที่มีพื ้นที่วา่ ง ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความต้ องการใช้ พื ้นที่ในโครงการ
ทรู ทาวเวอร์ 1 ของกลุม่ ทรูและกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ และสาหรับอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมามีการเติบโตเพิ่มขึ ้นจาก 463.7 บาท/ตร.ม./เดือน ในปี 2557 เป็ น 648.9 บาท/ตร.ม./เดือน ใน 9 เดือนแรกของปี
2560 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ประมาณร้ อยละ 13.0 ต่อปี โดยที่ผ่านมาทรู พรอพเพอร์ ตีส์ มีนโยบายการ
ปรับขึ ้นอัตราค่าเช่าพื ้นที่ที่อตั ราร้ อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี อย่างไรก็ดี ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ มีการเรี ยกเก็บอัตราค่าบริ การเพิ่มขึ ้นเป็ น
ครัง้ คราวตามการบริ การพิเศษที่เพิ่มขึ ้น เช่น การเปิ ดให้ บริ การศูนย์ออกกาลังกายที่อาคารใยแก้ ว ศูนย์ ดูแลเด็กเล็ก และ
ห้ องสมุด ในปี 2558 เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ในอนาคตภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนอาจไม่
สูงเท่าในอดีต เนื่องจากกองทรัสต์ไม่ได้ เป็ นผู้ให้ บริ การพิเศษและมีการกาหนดให้ อตั ราค่าเช่าในสัญญาเช่าส่วนใหญ่ ปรับ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.25 ต่อปี
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2
โครงสร้ างรายได้ และค่ าใช้ จ่ายหลักของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ก่ อนการลงทุนโดยกองทรัสต์
(หน่ วย: ล้ านบาท)
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ไตรมาส 1
ปี 2560
รายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่และบริ การ(1)

107.9

139.1

156.0

45.8

รายได้ คา่ เช่าเฟอร์ นเิ จอร์ (2)

43.7

52.5

48.9

14.0

รายได้ อื่น(3)

33.8

46.6

65.6

21.6

185.4

238.1

270.5

81.4

62.7

69.4

77.5

19.1

3.3

2.8

3.8

0.7

66.0

72.3

81.3

19.8

รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
ต้ นทุนการให้ เช่าพื ้นที่และบริ การพื ้นที่(4)
ต้ นทุนการให้ บริการพิเศษ(5)และเช่าเฟอร์ นเิ จอร์ (6)
รวมต้ นทุนจากการดาเนินงาน
ที่มา:

ข้ อมูลจากทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 22 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

หมายเหตุ: (1) เนื่องจากก่อนกองทรัสต์เข้ าลงทุน ทรู พรอพเพอร์ ตีส์เรียกเก็บค่าบริการจากผู้เช่ารายย่อย ซึ่งประกอบด้ วย (ก) บริ การที่เกี่ยวข้ อง
กับการให้ เช่าพื ้นที่ ("บริ การพื ้นที่ ”) และ (ข) บริ การที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการให้ เช่าพื ้นที่ ("บริ การพิเศษ") โดยคิดค่าบริ การรวมเป็ น
อัตราเดียวตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาบริการ ดังนันจึ
้ งไม่สามารถแบ่งแยกได้ ดังนัน้ รายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่และบริ การที่แสดง
ไว้ ในตารางข้ างต้ นอาจสูงกว่ารายได้ คา่ เช่าพื ้นที่และบริการพื ้นที่ตามลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
(2) กองทรัสต์ไม่ได้ ลงทุนในเฟอร์ นิเจอร์ ดังนันกองทรั
้
สต์จะไม่ได้ รับรายได้ คา่ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ ดงั กล่าว อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปี 2559
ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ได้ ปรับสัดส่วนอัตราค่าเช่าพื ้นที่ ค่าบริ การ และค่าเช่าเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสัดส่วนต้ นทุน การ
ให้ บริการของทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จึงได้ แสดงรายการดังกล่าวไว้ ในที่นี ้เพื่อให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรายได้
(3) รายได้ อื่น ได้ แก่ รายได้ คา่ สาธารณูปโภค รายได้ คา่ การให้ บริการปรับอากาศนอกเวลา รายได้ คา่ จอดรถ รวมถึงรายได้ จากการให้
ติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนาคม รายได้ การให้ บริการเครื่องกาเนิดไฟฟ้า เป็ นต้ น
(4) ต้ นทุนการให้ เช่าพืน้ ที่ และบริ การพืน้ ที่ หมายถึง ต้ นทุนในการให้ เช่า พืน้ ที่และบริ การที่เกี่ยวข้ องกับการให้ เช่า / ให้ ใช้ พื ้นที่ซึ่ง
กองทรัสต์จะเป็ นผู้รับผิดชอบต้ นทุนดังกล่าวภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก อย่างไรก็ดี ต้ นทุนในการ
ให้ เช่าพืน้ ที่และบริ การพืน้ ที่ดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้ จ่ายภาษี โรงเรื อนซึ่งเดิมผู้ให้ เช่า (ทรู พรอพเพอร์ ตีส์) เป็ นผู้รับผิดชอบ และ
ภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จะยังเป็ นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ให้ สิทธิการเช่า
ที่ดินและอาคาร
(5) ต้ นทุนการให้ บริ การพิเศษ หมายถึง ต้ นทุนการให้ บริ การที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการให้ เช่า/ให้ ใช้ พืน้ ที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นต้ นทุนในการ
ให้ บริการพิเศษของ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ และ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะเป็ นผู้รับผิดชอบต้ นทุนดังกล่าวภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก
(6) ต้ นทุนการให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ หมายถึง ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม
บารุ งรักษาเฟอร์ นิเจอร์ ซึ่ง ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะเป็ นผู้รับผิดชอบต้ นทุนดังกล่าวภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนครัง้ แรก

ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 รายได้ จากการดาเนินงานมีเพิ่มขึ ้นอย่างมาก โดยรายได้ รวมเพิ่มขึ ้น
จาก 107.9 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ น 156.0 ล้ านบาท ในปี 2559 หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราเฉลี่ย (CAGR) ประมาณร้ อยละ 20.2
ต่อปี เนื่องมาจากสาเหตุหลักจากอัตราการเช่าพื ้นที่จากร้ อยละ 82.5 ในปี 2557 เป็ นร้ อยละ 99.4 ในปี 2559 เนื่องมาจาก
อาคาร 2 อาคาร 3 และอาคาร 4 เป็ นอาคารที่สร้ างขึ ้นใหม่และสร้ างแล้ วเสร็ จในปี 2556 ทาให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยทยอยเข้ าตกแต่ง
และเช่าพื ้นที่ดงั กล่าว รวมถึงอัตราค่าเช่าที่ปรับเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี
สาหรับต้ นทุนการให้ เช่าและบริ การและต้ นทุนในการบริ หารนัน้ เพิ่มขึ ้นจาก 66.0 ล้ านบาทในปี 2557 เป็ น 81.3
ล้ านบาท ในปี 2559 ซึ่งสะท้ อนถึงค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นตามจานวนผู้เช่ารายย่อยที่เพิ่มขึ ้น แต่อย่างไรก็ตาม ต้ นทุนดังกล่าวมี
อัตราการเพิ่มขึ ้นที่น้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการดาเนินงาน

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 23 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

อัตราการเช่ าพืน้ ที่และอัตราค่ าเช่ าเฉลี่ย
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2
พื ้นที่ที่สามารถให้ เช่าได้ ทงหมด
ั ้ (1)(ตร.ม.)

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

30 ก.ย. 2560

23,551

23,551

23,551

23,551

82.5

97.7

99.4

100.0

อัตราค่าเช่าเฉลีย่ (3)(บาท/ตร.ม./เดือน)

462.6

503.5

555.3

638.5

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย พื ้นที่ทวั่ ไป(4) (บาท/ตร.

419.7

459.8

516.7

595.0

อัตราการเช่าพื ้นที่เฉลีย่ (2)(ร้ อยละ)

ม./เดือน)
อัตราค่าเช่าเฉลีย่ พื ้นที่ทวั่ ไปทีค่ าดว่าจะจัดสรรให้ แก่กองทรัสต์(5)(บาท/ตร.ม./เดือน)
ที่มา:

529.0

ข้ อมูลจากทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ: (1) พื ้นที่ที่สามารถให้ เช่าได้ ทงหมดไม่
ั้
นบั รวมพื ้นที่สานักงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ทรู พรอพเพอร์ ตีส์) ที่ใช้ เองหรื อให้ ผ้ อู ื่นใช้
โดยไม่เรี ยกเก็บค่าเช่าพืน้ ที่หรื อบริ การพืน้ ที่ซึ่งคิดเป็ นพืน้ ที่ประมาณ 86 ตร.ม. ในปี 2557 ถึง 9 เดือนแรกของปี 2560 โดย
ภายหลังกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ และ/หรือ ผู้เช่ารายย่อย จะเข้ าทาสัญญาเช่าพื ้นที่ และ/หรื อ บริ การพื ้นที่
ดังกล่าวจากกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ ไม่นบั รวมพื ้นที่ที่อยูร่ ะหว่างหรือยังไม่มีการปรับปรุงพื ้นที่เพื่อออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อย
(2) อัตราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ย เป็ นสัดส่วนของ พื ้นที่ที่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าพื ้นที่ได้ ต่อพื ้นที่ที่ สามารถให้ เช่าได้ ทงหมด
ั้
(3) อัตราค่าเช่าเฉลี่ยคานวณจาก ค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริการ (ซึง่ ประกอบด้ วย ค่าบริการพื ้นที่และค่าบริการพิเศษ) หารพื ้นที่มีการเช่า
ทังหมด
้
โดยภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก อัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่ชาระให้ กองทรัสต์ จะลดลงบางส่วน
เนื่องจากผู้เช่ารายย่อยจะจัดสรรค่าบริ การบางส่วนไปชาระเป็ นค่าบริ การพิเศษให้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ในอัตรา 66.0 บาท/ตร.ม./
เดือน สาหรับปี 2560 (เฉพาะพื ้นที่ที่มีการเรียกเก็บค่าบริการพิเศษ)
(4) อัตราค่าเช่าเฉลี่ยพื ้นที่ทวั่ ไป (ไม่รวมพื ้นที่ห้องสตูดิโอและค่าบริการเครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้าสารองต่อเนื่อง (UPS)) คานวณจาก
ค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริการ (ซึง่ ประกอบด้ วย ค่าบริ การพื ้นที่และค่าบริ การพิเศษ) ไม่รวมค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่ของพื ้นที่
ห้ องสตูดิโอ และไม่รวมถึงค่าบริ การเครื่ องกาเนิดกระแสไฟฟ้าสารองต่อเนื่อง (UPS) เพื่อแสดงให้ เห็นถึงค่าเช่าเฉลี่ยที่สามารถ
เทียบเคียงได้ กบั อัตราค่าเช่าของพื ้นที่สานักงานทัว่ ไป (โดยค่าบริการเครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้าสารองต่อเนื่อง (UPS) เป็ นส่วนที่
กองทรัสต์ไม่เข้ าลงทุน) หารพื ้นที่มีการเช่าทังหมดซึ
้
ง่ หักพื ้นที่ห้องสตูดิโอออกแล้ ว โดยภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่
จะลงทุนครัง้ แรก อัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่ชาระให้ กองทรัสต์จะลดลงบางส่วน เนื่องจากผู้เช่ารายย่อยจะจัดสรรค่าบริ การบางส่วนไป
ชาระเป็ นค่าบริ การพิเศษให้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ในอัตรา 66.0 บาท/ตร.ม./เดือน สาหรับปี 2560 (เฉพาะพืน้ ที่ที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าบริ การพิเศษ) ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของพื ้นที่เสตูดิโอ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 อยู่ที่ประมาณ 1,134 บาท/ตร.ม./
เดือน
(5) อัตราค่า เช่า เฉลี่ย พืน้ ที่ ทั่ว ไปที่ ค าดว่าจะจัด สรรให้ แ ก่กองทรั ส ต์ ค านวณจาก อัต ราค่าเช่าเฉลี่ยตามสัญญาเช่า ณ วัน ที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2560 หักด้ วย ค่าบริ การพิเศษที่จดั สรรให้ กับทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ในอัตรา 49.0 บาท/ตร.ม./เดือน สาหรับปี 2560
โดยในที่นี ้สมมติให้ ทกุ พื ้นที่มีการเรียกเก็บค่าบริการพิเศษ ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าเฉลี่ยจริงภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนอาจแตกต่างไป
จากอัตราดังกล่าวเล็กน้ อย เนื่องจากพื ้นที่ที่มีการเรียกเก็บค่าบริการพิเศษที่แตกต่างกัน

ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา จนถึง 9 เดือนแรกของปี 2560 โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีอตั ราการเช่าพื ้นที่ที่เพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องจากร้ อยละ 82.5 ณ สิ ้นปี 2557 เป็ นร้ อยละ 100 ณ สิ ้นไตรมาส 3 ปี 2560 สาเหตุที่อตั ราการเช่า ณ สิ ้นปี 2557 อยู่ที่
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ระดับต่ากว่าร้ อยละ 90 นัน้ เนื่องมาจากการอาคาร 2 อาคาร 3 และอาคาร 4 ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เป็ นอาคารใหม่
พัฒนาแล้ วเสร็ จเมื่อปี 2556 ดังนัน้ อัตราการเช่าพื ้นที่จึงค่อยๆทยอยเพิ่มขึ ้นตามจากการที่ ผ้ เู ช่ารายย่อยเริ่ มเข้ ามาตกแต่ง
ติดตังอุ
้ ปกรณ์ และเช่าพื ้นที่
นอกจากนี ้ อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นจาก
462.6 บาท/ตร.ม./เดือน ในปี 2557 เป็ น 638.5 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนใน 9 เดือนแรกของปี 2560 หรื อคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตเฉลี่ย (CAGR) ประมาณร้ อยละ 12.4 ต่อปี ทังนี
้ ้ หากไม่รวมค่าเช่า พื ้นที่ห้องสตูดิโอและค่าบริ การเครื่ องกาเนิด
กระแสไฟฟ้ าสารองต่อเนื่อง (UPS) อัตราค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นจาก 419.7 บาท/ตร.ม./เดือน ในปี 2557 เป็ น 595.0 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน ใน 9 เดือนแรกของปี 2560 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ประมาณร้ อยละ 13.6 ต่อปี
อย่างไรก็ตาม อัตราการเติ บโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในอนาคตภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนอาจไม่สงู เท่าในอดีต เนื่องจาก
กองทรัสต์ไม่ได้ เป็ นผู้ให้ บริ การพิเศษและมีการกาหนดให้ อตั ราค่าเช่าในสัญญาเช่าส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.25 ต่อปี
2.1.5

รายละเอียดของทรัพย์ สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก
กองทรัสต์จะมุง่ เน้ นลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรื อ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อ

การหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ กองทรัสต์มีวตั ถุประสงค์ที่จะลงทุน
ในกรรมสิทธิ์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสานักงาน รวมถึงพื ้นที่ค้าปลีกและพื ้นที่จอดรถที่ตงอยู
ั้ ่
ในอาคารสานักงานหรื อบริ เวณข้ างเคียงโดยในการลงทุนครัง้ แรกจะลงทุนใน
1. สิทธิ การเช่าในที่ดินและอาคารอายุ 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่า ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ซึ่ง
ประกอบด้ วยอาคารสูง 36 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ พื ้นที่ใช้ สอยทังหมด
้
(Gross Floor Area, GFA) ประมาณ
63,615 ตารางเมตร โดยมีพื ้นที่เช่าทังหมด
้
(Net Leasable Area, NLA) ประมาณ 37,315 ตารางเมตร บนที่ดิน
ประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 78.7 ตารางวา รวมถึงกรรมสิทธิ์ ในสังหาริ มทรัพย์และงานระบบของโครงการ ซึ่งใน
ปั จจุบนั ทังอาคารและที
้
่ดินนันเป็
้ นกรรมสิทธิ์ของ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ และ
2. สิทธิ การเช่าในที่ดินและอาคารอายุ 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่าของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ซึ่ง
ประกอบด้ วยอาคารสานักงานจานวน 3 อาคารและอาคารจอดรถ 1 อาคาร พื ้นที่ใช้ สอยทังหมด
้
(Gross Floor
Area, GFA) ประมาณ 41,417 ตารางเมตร โดยมีพื ้นที่เช่าทังหมด
้
(Net Leasable Area, NLA) ประมาณ
25,072 ตารางเมตร บนที่ดินประมาณ 8 ไร่ 1 งาน 13.0 ตารางวา รวมถึงกรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์และงาน
ระบบของโครงการ ซึง่ ในปั จจุบนั ทังอาคารและที
้
่ดินนันเป็
้ นกรรมสิทธิ์ของ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์
โดยทัง้ 2 โครงการมีพื ้นที่เช่าทังหมดประมาณ
้
62,387 ตารางเมตร เนื ้อที่ดินรวม 12 ไร่ 91.7 ตารางวา
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ลักษณะการใช้ พนื ้ ที่ในโครงการ
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1
ลักษณะการใช้

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

พื ้นที่สานักงานให้ เช่า(1)

สัดส่ วนของพืน้ ที่ใช้ สอย (%)
32,054

50.4

พื ้นที่เช่าอื่น(2)

5,260

8.3

พื ้นที่เช่าทังหมด
้

37,315

58.7

พื ้นที่สว่ นกลาง

12,340

19.4

พื ้นที่จอดรถ

13,960

21.9

63,615

100.0

พื ้นที่ใช้ สอยทังหมด
้
ที่มา:

ข้ อมูลจากทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ: (1) พื ้นที่สานักงานให้ เช่า หมายถึง พื ้นที่เช่าที่มีสญ
ั ญาเช่าเพื่อใช้ เป็ นสานักงาน
(2) พื ้นที่เช่าอื่น หมายถึง พื ้นที่เช่าที่มีสญ
ั ญาเช่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเพื่อใช้ เป็ นสานักงาน เช่น พื ้นที่ห้องสมุดบริ เวณ
ชันใต้
้ ดิน พื ้นที่ห้อง Server ที่ชนั ้ 12 และ 14 พื ้นที่เช่าเพื่อติดตังเครื
้ ่ องปั่ นไฟสารอง (ของผู้เช่ารายหนึ่ง) บริ เวณชันใต้
้ ดิน พื ้นที่
ร้ านกาแฟและเบเกอรี่ TRUE Coffee บริเวณโถงอาคารชัน้ G พื ้นที่ธนาคารพาณิชย์บริเวณโถงอาคารชัน้ G เป็ นต้ น

ทังนี
้ ้ ในปั จจุบนั ผู้เช่ารายย่อยของโครงการ มีลกั ษณะการใช้ พื ้นที่โดยการใช้ พื ้นที่เช่าบางส่วนร่ วมกัน เช่น ทางเดิน
ภายในพื ้นที่เช่า ห้ องประชุม หรื อพื ้นที่พกั ผ่อนในแต่ละชัน้ เป็ นต้ น ซึ่งทาให้ การจัดสรรพื ้นที่เช่าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
อย่างไรก็ดี ในอนาคต พื ้นที่เช่าทังหมดของโครงการ
้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไม่มีนยั สาคัญหากเปรี ยบเทียบกับขนาด
ของพื ้นที่เช่าทังหมดของโครงการ
้
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ตามรู ปแบบของผู้เช่ารายย่อย อาทิเช่น ในกรณีที่มี
ความต้ องการเช่าพื ้นที่จากผู้เช่ารายย่อยในชันมากกว่
้
าหนึง่ ราย ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อาจพิจารณา
แบ่งซอยพื ้นที่ในรู ปแบบ Multi-Tenant เพิ่มเติม อันเป็ นผลทาให้ พื ้นที่เช่าทังหมดของโครงการลดลงอย่
้
างไม่มีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ดี อัตราค่าเช่าของการปล่อยเช่าในรูปแบบ Mulit-Tenant มีแนวโน้ มจะสูงกว่าการปล่อยเช่าพื ้นที่ขนาดใหญ่หรื อการ
แบ่งเช่าโดยใช้ พื ้นที่บางส่วนร่วมกัน นอกจากนี ้ ที่ผา่ นมา ผู้เช่ารายย่อยในโครงการมีแนวโน้ มต้ องการพื ้นที่เช่าอื่นเพิ่มขึ ้น เช่น
พื ้นที่วางเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารองต่อเนื่อง เป็ นต้ น
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2
ลักษณะการใช้

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

พื ้นที่สานักงานให้ เช่า(1)

สัดส่ วนของพืน้ ที่ใช้ สอย (%)
15,933

38.5

พื ้นที่เช่าอื่น(2)

9,139

22.1

พื ้นที่เช่าทังหมด
้

25,072

60.5

พื ้นที่สว่ นกลาง

8,355

20.2

พื ้นที่จอดรถ

7,990

19.3

41,417

100.0

พื ้นที่ใช้ สอยทังหมด
้
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ข้ อมูลจากทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ที่มา:

(1) พื ้นที่สานักงานให้ เช่า หมายถึง พื ้นที่เช่าที่มีสญ
ั ญาเช่าเพื่อใช้ เป็ นสานักงาน
(2) พื ้นที่เช่าอื่น หมายถึง พื ้นที่เช่าที่มีสญ
ั ญาเช่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเพื่อใช้ เป็ นสานักงาน ซึ่งในปั จจุบนั ได้ แก่ พื ้นที่
ร้ านกาแฟและเบเกอรี่ TRUE Coffee บริเวณโถงอาคาร1ชัน้ G พยาบาลที่อาคาร 1 ชัน้ 1 และพื ้นที่ศนู ย์ดแู ลเด็กที่อาคาร 3 ชัน้ 1
เป็ นต้ น

ทังนี
้ ้ ในปั จจุบนั ผู้เช่ารายย่อยของโครงการ มีลกั ษณะการใช้ พื ้นที่โดยการใช้ พื ้นที่เช่าบางส่วนร่ วมกัน เช่น ทางเดิน
ภายในพื ้นที่เช่า ห้ องประชุม หรื อพื ้นที่พกั ผ่อนในแต่ละชัน้ เป็ นต้ น ซึ่งทาให้ การจัดสรรพื ้นที่เช่าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
อย่างไรก็ดี ในอนาคต พื ้นที่เช่าทังหมดของโครงการ
้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไม่มีนยั สาคัญหากเปรี ยบเทียบกับขนาด
ของพื ้นที่เช่าทังหมดของโครงการ
้
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ตามรู ปแบบของผู้เช่ารายย่อย อาทิเช่น ในกรณีที่มี
ความต้ องการเช่าพื ้นที่จากผู้เช่ารายย่อยในชันมากกว่
้
าหนึง่ ราย ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อาจพิจารณา
แบ่งซอยพื ้นที่ในรู ปแบบ Multi-Tenant เพิ่มเติม อันเป็ นผลทาให้ พื ้นที่เช่าทังหมดของโครงการลดลงอย่
้
างไม่มีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ดี อัตราค่าเช่าของการปล่อยเช่าในรูปแบบ Mulit-Tenant มีแนวโน้ มจะสูงกว่าการปล่อยเช่าพื ้นที่ขนาดใหญ่หรื อการ
แบ่งเช่าโดยใช้ พื ้นที่บางส่วนร่วมกัน นอกจากนี ้ ที่ผา่ นมา ผู้เช่ารายย่อยในโครงการมีแนวโน้ ม ต้ องการพื ้นที่เช่าอื่นเพิ่มขึ ้น เช่น
พื ้นที่วางเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารองต่อเนื่อง เป็ นต้ น
โดยแต่ละอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ตา่ งกันดังต่อไปนี ้
อาคาร
อาคาร 1

อาคาร 2
อาคาร 3

อาคาร 4

ที่มา:

การใช้ ประโยชน์ พนื ้ ที่
ชันใต้
้ ดิน

เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารองและงานระบบ

ชัน้ G

ร้ านกาแฟและเบเกอรี่ TRUE Coffee และพื ้นที่พาณิชย์ให้ เช่า

ชัน้ 4

ห้ องประชุมและพื ้นที่พกั ผ่อน

ชัน้ 2 ถึง 3 และ5ถึง 14

พื ้นที่สานักงานให้ เช่า

ชัน้ 1 ถึง 4

พื ้นที่สานักงานให้ เช่า

ชัน้ 5 ถึง 7

ห้ องประชุมและศูนย์ฝึกอบรม (Training Center)

ชันใต้
้ ดิน

เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารองและงานระบบสาหรับอาคาร 2 และพื ้นที่จอดรถ

ชัน้ 1

ศูนย์อาหาร ศูนย์ดแู ลเด็กเล็ก (Childcare) และร้ านสะดวกซื ้อ (7-Eleven)

ชัน้ 2 ถึง 5

พื ้นที่จอดรถ

ชัน้ 6

พื ้นที่จอดรถ และงานระบบ

ชัน้ 7

พื ้นที่สานักงานให้ เช่า

ชัน้ 1

ห้ อง Server เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารองและงานระบบ และสานักงาน

ชัน้ 2

ห้ อง Server

ชัน้ 3

พื ้นที่สตูดิโอ

ชัน้ 4 ถึง 5

พื ้นที่สานักงานให้ เช่า

ข้ อมูลจากทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 2-2 หน้ า 27 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

สรุ ปลักษณะการใช้ ประโยชน์ ของพืน้ ที่
ลักษณการใช้ ประโยชน์ พนื ้ ที่ โดยคิดเป็ นอัตราส่ วนพืน้ ที่เช่ าต่ อพืน้ ที่เช่ าทัง้ หมด (ร้ อยละ)
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2

รวมโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2

ที่มา:

ข้ อมูลจากทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

การให้ เช่าพื ้นที่ของกองทรัสต์มิได้ จากัดอยู่เพียงแค่การให้ เช่า พื ้นที่เพื่อเป็ นสานักงานเท่านัน้ กองทรัสต์ยงั ให้ ผ้ เู ช่า
รายย่อยเช่าพื ้นที่เพื่อให้ บริ การพิเศษ ให้ บริ การพื ้นที่ค้าปลีก ติดตังห้
้ องสาหรับคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (ห้ อง Server) และห้ อง
ประชุม อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการให้ เช่าพื ้นที่เพื่อเป็ นสานักงานมีสดั ส่วนมากที่สดุ คือ ร้ อยละ 85.9 และ ร้ อยละ 66.0 ของ
พื ้นที่เช่าทังหมดของโครงการทรู
้
ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตามลาดับ

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 28 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ลักษณะของผู้เช่ าและสัญญาเช่ าของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2
อายุสัญญาคงเหลือของสัญญาเช่ าพืน้ ที่ในแต่ ละปี
คิดเป็ นอัตราส่ วนพืน้ ที่เช่ าต่ อพืน้ ที่เช่ าทัง้ หมด (ร้ อยละ)
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2

ที่มา:

ข้ อมูลจากทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ: ข้ อมูลข้ างต้ นอ้ างอิงตามสัญญาเช่าพื ้นที่ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 รวมถึงสัญญาเช่าพื ้นที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ และ/หรื อผู้เช่า
รายย่อยอื่นที่ต้องการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ ตกลงจะเข้ าทากับกองทรัสต์ก่อนและภายหลังกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก
โดยพื ้นที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะเช่าจากกองทรัสต์นนั ้ เป็ นพื ้นที่ 656 ตารางเมตร ที่โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ 532 ตารางเมตร ที่
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 รวมพื ้นที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะเช่าจากกองทรัสต์ทงสิ
ั ้ ้น 1,188 ตารางเมตร โดยคิดเป็ น 1.9% ของพื ้นที่เช่า
ทังหมด
้
และรวมสัญญาเช่าพื ้นที่ที่ผ้ เู ช่ารายย่อยแจ้ งความจานงการเช่าพื ้นที่และจะเข้ าทาสัญญาเช่าพื ้นที่ภายในปี 2560 ทังสิ
้ ้น
1,899 ตารางเมตร โดยคิดเป็ น 3.0% ของพื ้นที่เช่าทังหมด
้

โดย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 สัญญาเช่าของทรั พย์ สินที่จะลงทุนครั ง้ แรก มีการกระจายตัวของช่วง
ระยะเวลาครบกาหนดของสัญญาเช่า ตามแผนภาพข้ างต้ น
แม้ ว่าระยะเวลาของสัญญาเช่าพื ้นที่และบริ การพื ้นที่ที่กองทรัสต์เข้ าทากับผู้เช่ารายย่อยจะมีระยะเวลา 3 ปี การ
กระจายตัวของเวลาครบกาหนดของสัญญาเช่าพื ้นที่และบริ การพื ้นที่นนไม่
ั ้ มีการกระจุกตัวอยู่ในเพียงปี ใดปี หนึ่ง ซึ่งช่วยลด
ความเสีย่ งที่กองทรัสต์จะต้ องหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่มาทดแทนจานวนมากกรณีที่ผ้ เู ช่ารายย่อยไม่ประสงค์จะต่อสัญญาใน
คราวเดียวกัน นอกจากนี ้ ก่อนครบกาหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญา มีการกาหนดให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยแจ้ งความประสงค์ในการ
ต่อสัญญา ก่อนครบระยะเวลาตามสัญญาเช่า 6 เดือนเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการหาผู้เช่ารายใหม่
ส่วนที่ 2-2 หน้ า 29 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

กลุ่มผู้เช่ ารายย่ อย
อัตราส่ วนพืน้ ที่เช่ าต่ อพืน้ ที่เช่ าทัง้ หมด (ร้ อยละ)
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2

รวมโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2

ที่มา:

ข้ อมูลจากทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ผู้เช่ารายย่อยของทังโครงการทรู
้
ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 สามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่
(1) บริ ษัทในกลุม่ ทรู (2) บริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ (3) บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด และ (4) ผู้เช่ารายย่อยอื่นๆ
เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีบริ ษัทในกลุม่ ทรูที่มีสดั ส่วนการเช่าพื ้นที่มากที่สดุ คือ ร้ อยละ 87.4 และร้ อยละ 85.2 ของพื ้นที่
เช่าทังหมด
้
ที่โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตามลาดับ
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีผ้ เู ช่ารายย่อย 5 อันดับ
แรก คิดเป็ นร้ อยละ 85.2 และร้ อยละ 66.2 ของพื ้นที่ให้ เช่าทังหมดของโครงการทรู
้
ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2
ตามลาดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 30 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ตารางแสดงรายชื่อของผู้เช่ ารายย่ อย 5 อันดับแรกของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ลาดับ

รายชื่อผู้เช่ ารายย่ อย

1

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2

พืน้ ที่เช่ า
(ตารางเมตร)

ร้ อยละของ
พืน้ ที่ให้ เช่ าทัง้ หมด

12,966

34.7

บริ ษัท ทรู มูฟ จากัด

8,589

23.0

3

บริ ษัท ทรู อินเตอร์ เนต คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

6,307

16.9

4

บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต ดาต้ า เซ็นเตอร์ จากัด

2,353

6.3

5

บริ ษัท ทรู วิชนั่ ส์ กรุ๊ป จากัด

1,596

4.3

31,811

85.2

รวม
ที่มา:

ข้ อมูลจากทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ: ข้ อมูลข้ างต้ นอ้ างอิงตามสัญญาเช่าพื ้นที่ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 รวมถึงสัญญาเช่าพื ้นที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ และ/หรื อผู้เช่า
รายย่อยอื่นที่ต้องการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ ตกลงจะเข้ าทากับกองทรัสต์ก่อนและภายหลังกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก
โดยพื ้นที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะเช่าจากกองทรัสต์นนั ้ เป็ นพื ้นที่ 656 ตร.ม. ที่โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และรวมสัญญาเช่าพื ้นที่ที่ผ้ เู ช่า
รายย่อยแจ้ งความจานงการเช่าพื ้นที่และจะเข้ าทาสัญญาเช่าพื ้นที่ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ภายในปี 2560 ทังสิ
้ ้น 892 ตาราง
เมตร

ตารางแสดงรายชื่อของผู้เช่ ารายย่ อย 5 อันดับแรกของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ลาดับ

รายชื่อผู้เช่ ารายย่ อย

พืน้ ที่เช่ า
(ตารางเมตร)

ร้ อยละของ
พืน้ ที่ให้ เช่ าทัง้ หมด

1

บริ ษัท ทรู อินเตอร์ เนต คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

6,355

25.3

2

บริ ษัท เรี ยล มูฟ จากัด

3,734

14.9

3

บริ ษัท ทรู ดิสทริ บิวชัน่ แอนด์ เซลส์ จากัด

2,773

11.1

4

บริ ษัท ทรู จีเอส จากัด

1,881

7.5

5

บริ ษัท ทรู วิชนั่ ส์ กรุ๊ป จากัด

1,844

7.4

16,587

66.2

รวม
ที่มา:

ข้ อมูลจากทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ: ข้ อมูลข้ างต้ นอ้ างอิงตามสัญญาเช่าพื ้นที่ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 รวมถึงสัญญาเช่าพื ้นที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ และ/หรื อผู้เช่า
รายย่อยอื่นที่ต้องการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ ตกลงจะเข้ าทากับกองทรัสต์ก่อนและภายหลังกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก
โดยพื ้นที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะเช่าจากกองทรัสต์นนั ้ เป็ นพื ้นที่ 532 ตร.ม. ที่โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 และรวมสัญญาเช่าพื ้นที่ที่ผ้ เู ช่า
รายย่อยแจ้ งความจานงการเช่าพื ้นที่และจะเข้ าทาสัญญาเช่าพื ้นที่ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ภายในปี 2560 ทังสิ
้ ้น 1,006 ตาราง
เมตร
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ประเภทธุรกิจของผู้เช่ ารายย่ อย
ประเภทธุรกิจของผู้เช่ า คิดเป็ นอัตราส่ วนพืน้ ที่เช่ าต่ อพืน้ ที่เช่ าทัง้ หมด (ร้ อยละ)
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2

รวมโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2

ที่มา:

ข้ อมูลจากทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

กลุม่ ธุรกิจของผู้เช่ารายย่อยของทังโครงการทรู
้
ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 สามารถแบ่งออกเป็ น 4
กลุม่ ได้ แก่ (1) กลุม่ Mobile (ธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ) (2) กลุม่ Online (ธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์พื ้นฐานและ
อินเทอร์ เน็ต) (3) กลุม่ Pay TV (ธุรกิจให้ บริ การโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก) และ (4) ธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจการจัดหารถยนต์
ให้ เช่า ธุรกิจบริ การศูนย์กลางข้ อมูลบนอินเทอร์ เน็ต และธุรกิจรับชาระเงินและบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น โดยร้ อยละ 35.2
และร้ อยละ 38.4 ของผู้เช่ารายย่อยของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ประกอบธุรกิจให้ บริ การธุรกิจ
ให้ บริ การโทรศัพท์พื ้นฐานและอินเทอร์ เน็ต และโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ตามลาดับ
2.1.6

การประกันภัยของทรัพย์ สินที่จะลงทุนครัง้ แรก
ผู้จดั การกองทรัสต์มีนโยบายที่จะจัดให้ มีการประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทรัสต์ที่มี

ต่อทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก
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ก่อนที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์
2 ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดทาหรื อจัดให้ มีประกันภัยทรัพย์สินของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ที่
กองทรัสต์จะลงทุนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. การประกันภัยความเสีย่ งภัยทุกประเภทในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) จะคุ้มครองความสูญเสีย
หรื อเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบตั ิเหตุใดๆ ซึ่งไม่ได้ ระบุไว้ ในข้ อยกเว้ นของกรมธรรม์ประกันภัย โดย
ทรัพย์สนิ ที่เอาประกันภัยจะรวมถึง อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง งานระบบ เช่น ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ เป็ น
ต้ นรวมถึง อุปกรณ์ เฟอร์ นิเจอร์ และสิ่งตกแต่งทังที
้ ่ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตราในพื ้นที่สว่ นกลาง ภายในโครงการทรู ทาว
เวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ทังหมด
้
โดยความคุ้มครองการประกันภัยประเภทนี ้จะมีความคุ้มครองเช่นเดียวกับ
กรมธรรม์อคั คีภยั มาตรฐานรวมถึงภัยเพิ่มต่างๆ อาทิ ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยจลาจล และนัดหยุดงาน การกระทาป่ าเถื่อน
และเจตนาร้ าย ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน รวมทังการโจรกรรม
้
การปล้ นทรัพย์ และความเสียหายใดๆ ที่เกิด จาก
อุบตั ิเหตุจากปั จจัยภายนอก เป็ นต้ น
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการทาประกันภัยดังกล่าวโดยมีจานวนเงินเอาประกันภัยทังหมดตามกรมธรรม์
้
โดยมี
ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี โดยกองทรัสต์จะเป็ นผู้รับผลประโยชน์ และเมื่อกองทรัสต์ได้ รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัยแล้ ว จะนาเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้ รับตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมาชาระค่าซ่อมแซมทรัพย์สินในโครงการ
ทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ที่เป็ นทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ ้น โดยวงเงิน
ประกันภัยจะไม่ต่ากว่ามูลค่าทดแทนใหม่ของอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง (Replacement Cost) ตามที่ระบุไว้ ในรายงานการ
ประเมินมูลค่าที่จดั ทาขึ ้นฉบับล่าสุด (กรณีมีผ้ ปู ระเมินมูลค่ามากกว่า 1 ราย ให้ ใช้ มูลค่าสูงสุด) ในขณะที่ได้ เข้ าทาสัญญา
ประกันภัยหรื อในขณะที่มีการต่ออายุกรมธรรม์ ประกันภัยนัน้ ๆ โดยกองทรัสต์จะเป็ นผู้รับผิดชอบชาระค่าเบี ้ยประกันภัย
สาหรับการประกันภัยดังกล่าวทังหมดแต่
้
เพียงผู้เดียว
ผู้จดั การกองทรัสต์จะทาประกันภัยความเสีย่ งภัยทุกประเภทในทรัพย์สนิ ในโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู
ทาวเวอร์ 2 สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกสาหรับรอบปี แรกในวงเงินประกันภัยที่ไม่ต่ากว่ามูลค่ารวมของสิ่งปลูกสร้ าง
ทดแทนใหม่ที่ประเมินโดยบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินรายที่ให้ มูลค่า สูงสุดทังนี
้ ้ ได้ แก่ มูลค่า 1,795 ล้ านบาท สาหรับ
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และมูลค่า 971 ล้ านบาท สาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ซึ่งทาการประเมินโดยบริ ษัทผู้ประเมิน
อสังหาริ มทรัพย์ในรอบการประเมินล่าสุดก่อนที่จะมีการต่ออายุสญ
ั ญากรมธรรม์
2. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) เป็ นการประกันภัยที่ค้ มุ ครองความสูญเสีย
ในทางการค้ า (รายได้ ของผู้เอาประกันภัย) เมื่อธุรกิจต้ องหยุดชะงักลง อันเป็ นผลสืบเนื่องจากความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สนิ
ที่เอาประกันภัยไว้ และเป็ นทรัพย์สนิ ที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการทาประกันภัยดังกล่าวโดยมีจานวนเงินเอาประกันภัยทังหมดตามกรมธรรม์
้
จะไม่
ต่ากว่าประมาณการรายได้ ที่คาดว่าจะได้ รับจากทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกเป็ นระยะเวลา 24 เดือน หักออกด้ วยค่าใช้ จา่ ยผัน
แปร โดยมีระยะเวลาประกันภัย 1 ปี และผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้ มีการทาประกันภัยดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการ
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ลงทุนในสิทธิการเช่าของอาคารและที่ดิน โดยกองทรัสต์จะเป็ นผู้รับผิดชอบชาระค่าเบี ้ยประกันภัยและเป็ นผู้รับผลประโยชน์
สาหรับการประกันภัยดังกล่าว
ผู้จดั การกองทรัสต์จะทาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักโดยมีจานวนเงินเอาประกันภัยทังหมดตามกรมธรรม์
้
ซึ่งให้ ความ
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการสูญเสียรายได้ จากการประกอบธุรกิจและ/หรื อค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากความเสี่ยงภัย
ตามข้ อ 1
3. การประกันความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็ บทางร่ างกายและความเสี่ยงภัยต่อทรั พย์ สินของบุคคลภายนอก
(Public Liabilities Insurance) ให้ ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอกภายใต้
จานวนทุนประกัน ไม่ว่าจะเป็ นความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรื อความบาดเจ็บทางร่ างกาย ตลอดจนกระทัง่ การเสียชีวิตของ
บุคคลภายนอกอันเกิดจากความผิดพลาดหรื อประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัยหรื อลูกจ้ าง ในขณะปฎิบตั ิหน้ าที่รวมถึง
ความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัยนันซึ
้ ง่ ผู้เอาประกันภัยต้ องรับผิดชดใช้ ตามกฎหมาย แต่ไม่ให้ ความคุ้มครองต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นโดยตรง ต่อทรัพย์สนิ หรื อ ร่างกายของผู้เอาประกันภัย
ผู้จัด การกองทรั สต์ จ ะจัด ให้ มี ก ารท าประกัน ภัย ดัง กล่า วโดยกองทรั สต์ แ ละเจ้ า ของที่ ดิ น และอาคารเป็ นผู้เ อา
ประกันภัยและมีจานวนเงินเอาประกันภัยทังหมดตามกรมธรรม์
้
จานวน 100,000,000 บาท (รวม 2 โครงการ) สาหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นต่อร่ างกายและทรัพย์สินต่อครัง้ และรวมทังหมด
้
โดยมีระยะเวลาประกันภัย 1 ปี และผู้จดั การกองทรัสต์จะ
จัดให้ มีการทาประกันภัยดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการลงทุนในสิทธิการเช่าของอาคารและที่ดิน โดยกองทรัสต์ จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบชาระค่าเบี ้ยประกันภัย
2.1.8 จุดเด่ นของทรัพย์ สินที่จะลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์
การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่จะลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์มีความน่าสนใจในการลงทุน ดังต่อไปนี ้
1. ภาพรวมของตลาดอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสานักงานให้ เช่าและแนวโน้ มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ
ธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่อาคารสานักงานในกรุงเทพมหานครในอนาคต
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสานักงานให้ เช่าในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้ มที่ดี เนื่องจากมีพื ้นที่เหลือให้ เช่า
น้ อ ย ในขณะที่ มี ค วามต้ อ งการพื น้ ที่ เ ช่ า ในแต่ ล ะปี เพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการใช้ พื น้ ที่ อ าคารส านัก งานให้ เ ช่ า ใน
กรุ งเทพมหานครในแต่ละปี มีการใช้ พื ้นที่เพิ่มขึน้ ประมาณ 150,000 ตารางเมตร โดย ณ ปลายปี พ.ศ. 2529 มีพื ้นที่อาคาร
สานักงานให้ เช่ า ในกรุ ง เทพมหานครถูก เช่ า ทัง้ สิน้ 4,410,956 ตารางเมตร จากจานวนพื น้ ที่อ าคารสานักงานให้ เช่ า ใน
กรุงเทพมหานครทังสิ
้ ้น 4,754,463 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราการเช่าพื ้นที่ร้อยละ 92.8 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ
92.1 โดยมีพื ้นที่อาคารสานักงานให้ เช่าว่างประมาณ 343,507 ตารางเมตร ในขณะที่มีพื ้นที่อาคารสานักงานให้ เช่าถูกเช่าใหม่
ประมาณ 106,793 ตารางเมตร ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริ เวณนอกเขตศูนย์กลางธุรกิจ ในด้ านการเพิ่มของอุปทานใหม่ มีอาคาร
สานักงานให้ เช่าใหม่ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างและคาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จภายใน 2 ถึง 3 ปี ข้ างหน้ า ประมาณ 330,000
ตารางเมตร ดังนัน้ หากการใช้ พืน้ ที่ยังคงเพิ่มขึน้ ที่ระดับ 150,000 ตารางเมตรต่อ ปี คาดว่าภายในระยะเวลา 3 ถึง 4 ปี
ข้ างหน้ า พื ้นที่ของอาคารสานักงานให้ เช่า ในกรุ งเทพมหานครจะขาดตลาด ในส่วนของระดับอัตราค่าเช่านัน้ คาดว่ายังคง
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น โดยอาคารใหม่และอาคารที่ทาการปรับปรุ งบูรณะจะสามารถเพิ่มอัตราค่าเช่าที่สงู ขึ ้นได้ ในขณะที่อาคาร
ส่วนที่ 2-2 หน้ า 34 จาก 81
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สานักงานให้ เช่าที่เก่าและไม่ปรับปรุ งบูรณะ อัตราค่าเช่าอาจจะคงที่หรื อลดลง (ที่ม า บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด)
อย่างไรก็ตาม แนวโน้ มการเพิ่มของอัตราการเช่าพื ้นที่โดยรวมจะขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการใช้ พื ้นที่สานักงานเพิ่มเติม
และจานวนพื ้นที่สานักงานที่เพิ่มขึ ้นจากอาคารสร้ างเสร็ จใหม่ โดยที่อปุ สงค์และอุปทานดังกล่าวอาจจะได้ รับผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงของสภาพเศรษฐกิจในประเทศ อัตราดอกเบี ้ยและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ
อาจรวมถึงความมัน่ คงของสถานการณ์ ด้านการเมืองซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนต่างชาติที่จะมาทาธุรกิจหรื อ
ขยายธุรกิจในประเทศไทย สาหรับการปรับขึ ้นของอัตราค่าเช่าจะขึ ้นอยู่กบั ทาเลที่ตงและคุ
ั้
ณภาพของอาคารเป็ นหลัก อาคาร
สานักงานที่มีคุณภาพสูงทังที
้ ่มีที่ตงในและนอกศู
ั้
นย์กลางย่านธุรกิจจะมีแนวโน้ มที่จะปรับขึ ้นอัตราค่าเช่าได้ สงู กว่าอาคาร
สานักงานที่มีคณ
ุ ภาพต่ากว่า โดยอัตราค่าเช่าอาจจะปรับลดลงหากได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
2. ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์เป็ นอาคารสานักงานที่มีคณ
ุ ภาพตังอยู
้ ่ในทาเลที่เป็ นศูนย์กลางธุรกิจ
หรื ออยูใ่ นบริ เวณที่มีศกั ยภาพทางธุรกิจ และมีการคมนาคมที่สะดวก
ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกเป็ นอาคารสานักงานและกลุ่มอาคารสานักงานขนาดใหญ่ มีการออกแบบตามหลัก
วิศวกรรมและสถาปั ตยกรรมโดยคานึงถึงความแข็งแรง ความสวยงาม ความปลอดภัยและประโยชน์ในการใช้ งาน มีการ
ตกแต่งและปรั บปรุ งเพื่อความสวยงามทัง้ ภายในอาคารและภายนอกอาคาร รวมถึงการดูแลบริ เวณรอบอาคารเพื่อให้ มี
รูปแบบที่ทนั สมัยอยูเ่ สมอ อาคารมีการติดตังระบบสาธาณู
้
ปโภคและงานระบบสนับสนุนทังภายในอาคารและภายนอกอาคาร
้
มีการติดตังระบบป
้
้ องกันอัคคีภยั ระบบไฟฟ้ าหลักและระบบไฟฟ้ าสารอง เครื่ องสารองไฟฟ้ าและปรับแรงดันไฟฟ้ าอัตโนมัติ
ระบบปรับอากาศ ระบบส่งน ้าประปาและสารองน ้า ระบบรักษาความปลอดภัยและกล้ องวงจรปิ ดดูแลการเข้ าออกอาคาร
รวมถึงพื ้นที่จอดรถ ระบบไฟส่องสว่าง ระบบลิฟท์โดยสารและลิฟท์บริ การ งานระบบดังกล่าวและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ องจะมี
หน่ ว ยงานของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารจัด การเพื่ อ ดูแ ลรั ก ษา ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ซ่ อ ม แซมและ
เปลีย่ นแปลงอุปกรณ์ตามความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ และมีการว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาตรวจสอบสภาพของ
อาคารและอุปกรณ์ของงานระบบอยู่เป็ นประจา รวมทังว่
้ าจ้ างให้ ซ่อมแซมตามรอบระยะเวลาของชัว่ โมงทางานของอุปกรณ์
หรื ออายุของอุปกรณ์ตามที่มาตรฐานและกฎหมายกาหนด
โครงการทัง้ 2 โครงการตังอยู
้ ใ่ นทาเลที่เป็ นศูนย์กลางธุรกิจหรื ออยูใ่ นบริ เวณที่มีศกั ยภาพทางธุรกิจ มีการพัฒนาด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์และขยายระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานอย่างต่อเนื่อง มีศนู ย์การค้ าขนาดใหญ่หรื อขนาดกลางตังอยู
้ ่ในทาเล
ดังกล่าวหรื อบริ เวณใกล้ เคียง ที่ตงของโครงการทรู
ั้
ทาวเวอร์ 1 อยูใ่ นบริ เวณอโศก-รัชดาภิเษกซึง่ เป็ นพื ้นที่ศนู ย์กลางธุรกิจแห่ง
ใหม่ (New Central Business District: New CBD) มีการพัฒนาเชื่อมต่อกับพื ้นที่ชนในบริ
ั้
เวณสุขมุ วิทและคาดว่าจะมีการ
ขยายตัวสูง เนื่องจากราคาของที่ดินยังไม่สูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาของที่ดินในบริ เวณย่านศูนย์ กลางธุรกิ จ (Central
Business District: CBD) และสุขุมวิท และบริ เวณนี ้มีการคมนาคมที่สะดวกทาให้ สามารถเดินทางไปสู่พื ้นที่ CBD และ
สุขมุ วิทได้ บริ เวณนี ้เป็ นที่ตงของอาคารตลาดหลั
ั้
กทรัพย์แห่งใหม่ อาคารเอไอเอ เดอะแคปปิ ตอล อาคาร จี ทาวเวอร์ สถานที่
ราชการที่สาคัญ สถานทูต ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพระราม 9 ศูนย์การค้ าฟอร์ จูนทาวน์ ศูนย์การค้ า
เอสพลานาด โครงการเดอะสตรี ท และ โครงการบางกอกมิ ดทาวน์ ซึ่ง อยู่ร ะหว่างการวางแผนพัฒ นาเพื่อ ก่ อสร้ างเป็ น
ศูนย์การค้ าแบบปิ ด
ที่ตงของโครงการทรู
ั้
ทาวเวอร์ 2 อยูบ่ นถนนพัฒนาการซึง่ เป็ นถนนขนาดใหญ่ ที่ตงของโครงการอยู
ั้
ห่ า่ งจากจุดขึ ้นลง
ของทางเพิเศษอาจณรงค์-รามอินทราทังขาเข้
้ าและขาออกเป็ นระยะทาง 2 กิโลเมตรและอยูห่ า่ งจากจุดขึ ้นลงของทางพิเศษศรี
รัช-มอเตอร์ เวย์เป็ นระยะทาง 3 กิโลเมตรซึ่งสามารถใช้ เดินทางเข้ ามายังกรุ งเทพชัน้ ในและใช้ เดินทางออกไปยังสนามบิน
ส่วนที่ 2-2 หน้ า 35 จาก 81
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สุวรรณภูมิ จุดเริ่ มต้ นของถนนพัฒนาการมีการเชื่อมต่อกับถนนเพชรบุรีซึ่งใช้ เป็ นเส้ นทางเดินทางไปยังย่านอโศก ทองหล่อ
และเอกมัย ในอีกด้ านหนึง่ ของถนนพัฒนาการจะตัดกับถนนศรี นคริ นทร์ ซงึ่ สามารถใช้ เดินทางไปทางพิเศษบรู พาวิถีและถนน
บางนา-ตราด สาหรับการเดินทางด้ วยระบบรางนัน้ ที่ตงของโครงการอยู
ั้
่ห่าง 2.8 กิโลเมตรจากสถานีรามคาแหงและ 2.8
กิโลเมตรจากสถานีหวั หมากของของระบบรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต เรล ลิงก์ และ 2.8 กิโลเมตรจากสถานีหวั หมากของโครงการ
รถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน และในปี 2563 สถานีพฒ
ั นาการของโครงการรถไฟฟ้ าสายสีเหลืองจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและจะ
เป็ นจุดเปลีย่ นเส้ นทาง (Interchange Station) ของระบบรางทัง้ 3 ระบบ นอกจากนี ้ ถนนพัฒนาการยังเป็ นที่ตงของส
ั้
านักงาน
ใหญ่ของ บริ ษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท ปรี ชากรุ๊ ป จากัด (มหาชน) รวมทังสถานที
้
่สาคัญ เช่น สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ สถานทูต สถานศึกษา ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ และ ห้ างเทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต เป็ นต้ น
3. อาคารสานักงานในโครงการที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกมีอตั ราการเช่าสูงอย่างต่อเนื่องในอดีตที่ผ่านมาและ
รายได้ ค่าเช่า มีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสัญญาเช่า พื ้นที่และบริ การพืน้ ที่ส่วนใหญ่ที่มีใน
ปั จจุบนั กาหนดให้ มีการปรับขึ ้นอัตราค่าเช่าร้ อยละ 3.25 ต่อปี
ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกเป็ นอาคารสานักงานที่มีอตั ราการเช่าในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในอดีตที่ผ่านมาและ
ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมาอาคารดังกล่าวมีอตั ราการเช่าที่สงู กว่าร้ อยละ 98.0 ในทุกปี ซึง่ เป็ นอัตราการเช่าที่สงู กว่าค่าเฉลีย่ ของพื ้นที่
สานักงานให้ เช่าในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่งในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 92.8 (ที่มา บริ ษัทไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด) ผู้เช่ารายย่อยส่วนใหญ่ของอาคารดังกล่าวเป็ นบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทขนาดใหญ่ที่เป็ นผู้นาในธุรกิจโทรคมนาคมและจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ ประกอบด้ วยบริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อย กลุม่ บริ ษัทดัง กล่าวมีการขยายธุรกิจ
โทรคมนาคมและมีการสร้ างธุรกิจใหม่ที่ต่อเนื่องกับการให้ บริ การโทรคมนาคมทาให้ มีจานวนพนักงานและหน่วยงานเพิ่มขึ ้น
ซึ่งเป็ นผลให้ มีความต้ องการใช้ พื ้นที่สานักงานเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าจะเป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มให้ อตั ราการเช่าของ
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกอยูใ่ นอัตราที่สงู อย่างต่อเนื่อง
ในอดีตกลุ่มบริ ษัทดังกล่าวเป็ นเจ้ าของอาคารในโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 เพื่อใช้ เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ ของ
กลุม่ ทรูมาเป็ นระยะเวลานานเกินกว่า 10 ปี ต่อมากลุม่ บริ ษัทดังกล่าวมีความต้ องการใช้ พื ้นที่สานักงานเพิ่มขึ ้นจึ งขยายพื ้นที่
สานักงานไปยังอาคาร 1 ในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 และอาคารอื่น ๆ รวมทังสร้
้ างอาคาร 2 3 และ 4 เพิ่มขึ ้นในโครงการทรู
ทาวเวอร์ 2 แล้ วเสร็ จในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทมีการคัดเลือกและจัดสรรพื ้นที่เช่าในโครงการทัง้ 2 ให้ แก่บริ ษัทในกลุม่ โดย
คานึงถึงประโยชน์ในการติ ดต่อสื่อสารระหว่างบริ ษัทในกลุม่ รวมทังความเหมาะสมในการใช้
้
พื ้นที่และภาระค่าใช้ จ่ายของ
บริ ษัทย่อย
กลุม่ บริ ษัทดังกล่าวได้ รับประโยชน์จากการใช้ พื ้นที่สานักงานในอาคารที่ตงเดี
ั ้ ยวกัน ทาให้ ได้ รับความสะดวกในการ
ติ ด ต่ อ ประสานงาน ช่ ว ยลดระยะเวลาและค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางเพื่ อ มาประชุม ร่ ว มกัน และช่ ว ยลดความเสี่ ย งที่
บุคคลภายนอกองค์กรจะเข้ าถึงพื ้นที่สาคัญ นอกจากนันยั
้ งช่วยให้ การดาเนินกิจกรรมในองค์กรร่วมกันและการส่งเสริ มให้ เกิด
วัฒ นธรรมขององค์ ก รได้ ง่ า ยขึน้ การประกอบธุ ร กิ จ โทรคมนาคม ท าให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท ดัง กล่า วจ าเป็ นต้ อ งติ ด ตัง้ อุป ก รณ์
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ สื่อสารที่สาคัญเพื่อใช้ ประกอบการดาเนินธุรกิจ และมีการปรับปรุ งพื ้นที่ในอาคารบางส่วนเพื่อใช้
เป็ นพื ้นที่สาหรับการประชุมย่อย พื ้นที่พกั ผ่อน ห้ องสมุด และสานักงานสาหรับผู้บริ หารระดับสูงที่มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยและอุปกรณ์อานวยความสะดวก ดังนัน้ หากมีการย้ ายอาคารสานักงานไปยังอาคารอื่น จะทาให้ กลุม่ บริ ษัท
ดังกล่าวมีคา่ ใช้ จา่ ยในการรื อ้ ถอน เคลือ่ นย้ าย ติดตังอุ
้ ปกรณ์ใหม่ และจะต้ องปรับปรุงพื ้นที่สานักงานให้ เช่าให้ อยูใ่ นสภาพเดิม
ที่พร้ อมจะให้ ผ้ อู ื่นเช่า รวมทังหากย้
้
ายไปยังอาคารสานักงานที่จาเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่ร่วมกับบุคคลอื่นอาจมีความจาเป็ นต้ อง
เข้ มงวดเรื่ องมาตรการป้องกันไม่ให้ บุคคลภายนอกเข้ าถึงพืน้ ที่สาคัญ นอกจากนี ้ การย้ ายสานักงานของบริ ษัทยังทาให้
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พนักงานของบริ ษัทบางส่วนได้ รับผลกระทบจากระยะทางในการเดินทางมากขึ ้น ดังนัน้ กลุ่มบริ ษัทดังกล่าวสมคว รที่จะ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่จะเสียไปและค่าใช้ จา่ ยรวมทังผลกระทบที
้
่จะเกิดจากการย้ ายสานักงานไปยังอาคารอื่น สัญญาเช่าที่มี
อยูใ่ นปั จจุบนั เกือบทังหมด
้
มีการกาหนดให้ มีการปรับขึ ้นค่าเช่าในอัตราร้ อยละ 3.25 ต่อปี จากอัตราค่าเช่าในปี ก่อนหน้ าโดย
เงื่อนไขดังกล่าวจะยังคงมี กาหนดอยู่ในสัญญาเช่าใหม่ทุกๆ ครัง้ ที่เป็ นการต่อสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าในปั จจุบนั ดังนัน้
อัตราค่าเช่าส่วนใหญ่ของผู้เช่ารายย่อยในปั จจุบนั จะมีการปรับขึ ้นในแต่ละปี ในอัตราดังกล่าวที่กาหนดไว้ แล้ ว ซึ่งจะทาให้
รายได้ ค่าเช่าในแต่ละสัญญาจะปรับเพิ่มขึ ้นในอนาคตอย่างต่อ เนื่อง ในกรณีที่ไม่มีการยกเลิกสัญญาเช่าที่มีอยู่ในปั จจุบนั
กองทรัสต์จะมีรายได้ จากค่าเช่าที่เติบโตด้ วยอัตราการเพิ่มขึ ้นอย่างคงที่ตอ่ เนื่ องในระยะยาว
4. มีผ้ เู ช่ารายย่อยของอาคารสานักงานในโครงการที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็ น
บริ ษัทในกลุ่มบริ ษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่ ในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ที่รายได้ มี
แนวโน้ มที่จะเติบโตเพิ่มขึ ้นในอนาคตและมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิจโทรคมนาคมอย่าง
ต่อเนื่อง
เนื่องจากผู้เช่ารายย่อยในปั จจุบนั ของอาคารสานักงานในโครงการที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกเป็ นบริ ษัทใหญ่และ
บริ ษัทย่อยในกลุม่ ธุรกิจโทรคมนาคมขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีความน่าเชื่อถือ บริ ษัท
เหล่านี ้มีการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันประกอบด้ วย ธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์พื ้นฐานและ
อินเตอร์ เน็ต ธุรกิจให้ บริ การโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก และ ธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจการจัดหารถยนต์ให้ เช่า ธุรกิจร้ านกาแฟ
ธุรกิจบริ การเกมส์ออนไลน์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทดังกล่าวเป็ นบริ ษัทชันน
้ าในธุรกิจโทรคมนาคมที่มีผ้ แู ข่งขันรายใหญ่น้อย
รายและเป็ นธุรกิจที่มีอปุ สรรคในการเข้ าสูธ่ ุรกิจของคูแ่ ข่งรายใหม่ (Barrier to Entry) ค่อนข้ างสูง ทาให้ ธุรกิจมีความมัน่ คงและ
รายได้ จากการให้ บริ การมีแนวโน้ มที่จะเติบโตเพิ่มขึ ้น และผู้เช่ารายย่อยส่วนใหญ่ซงึ่ เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ดังกล่าวมีแนวโน้ มที่จะ
สามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี ้กลุม่ บริ ษัทดังกล่าวมีศกั ยภาพในการขยายธุรกิจการให้ บริ การ
โทรคมนาคมไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในด้ านโทรคมนาคมมากขึ ้น ทาให้ มีแนวโน้ มความต้ องการเช่าพื ้นที่สานักงานเพิ่มขึ ้นใน
อนาคตและจะช่วยลดความเสีย่ งจากการไม่ตอ่ สัญญาเช่าลดลง
5. พื ้นที่ในอาคารบางส่วนมีการออกแบบเพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้ ประโยชน์ของผู้เช่ารายย่อยจึงทาให้ กาหนด
อัตราค่าเช่าได้ สงู กว่าอัตราค่าเช่าโดยทัว่ ไปและเป็ นปั จจัยที่ทาให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยมีแนวโน้ มที่จะต่อสัญญาเช่า
ต่อไป
พื ้นที่บางส่วนในอาคารสานักงานในโครงการ ทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการ ทรู ทาวเวอร์ 2 ปรั บพืน้ ที่หรื อมีการ
ออกแบบและก่อสร้ างเพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้ ประโยชน์ของผู้เช่ารายย่อยในปั จจุบนั เช่น พื ้นที่ในบางชัน้ ของอาคารใน
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 มีการปรับพื ้นที่เพื่อติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนาคมหรื ออุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ เช่น คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
(Server) เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารองและงานระบบที่สามารถรองรับอุปกรณ์โทรคมนาคมขนาดใหญ่ได้ เป็ นต้ น และพื ้นที่ของ
ชัน้ 1 และ 2 ของอาคาร 4 ในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีการออกแบบและก่อสร้ างให้ เป็ นที่ตงคอมพิ
ั้
วเตอร์ แม่ข่าย (Server)
ขนาดใหญ่ที่ใช้ สาหรับการให้ บริ การเป็ นชุมสายในการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมพื ้นที่ให้ บริ การทัว่ ประเทศ เครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้าสารองและงานระบบที่สามารถรองรับอุปกรณ์ดงั กล่าว ผู้เช่ารายย่อยที่เป็ นเจ้ าของอุปกรณ์ดงั กล่าวจะมีอปุ สรรค
ในการย้ ายพื ้นที่ เนื่องจากการเคลื่อนย้ ายอุปกรณ์ที่สาคัญเพื่อนาไปติดตังในอาคารส
้
านักงานแห่งใหม่จะมีค่าใช้ จ่ายในการ
ย้ ายและติดตังสู
้ ง อุปกรณ์บางส่วนเป็ นอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ งานตลอดเวลาเพื่อรองรับการให้ บริ การด้ านโทรคมนาคม มีความ
เสี่ยงที่อุปกรณ์ จะเสียหายระหว่างขนย้ าย รวมทัง้ ในการย้ ายอุปกรณ์ โทรคมนาคมขนาดใหญ่ จาเป็ นจะ ต้ องมีการจัดทา
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แผนงานและใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านเทคนิคในการติดตังและท
้
าการทดสอบปรับแต่งการทางานของอุปกรณ์ดงั กล่าวภายหลัง
จากที่มีการติดตังใหม่
้
พื ้นที่ของชัน้ 3 ของอาคาร 4 ในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีการออกแบบและก่อสร้ างเพื่อใช้ เป็ นสตูดิโอสาหรับการ
ถ่ายทารายการโทรทัศน์พร้ อมห้ องควบคุมการผลิตและห้ องตัดต่อ และมีชนั ้ 4 และ 5 ใช้ เป็ นพื ้นที่สานักงานและห้ องประชุม
การมีพื ้นที่ให้ บริ การในลักษณะดังกล่าวทาให้ สามารถกาหนดอัตราค่าเช่าพื ้นที่ได้ สงู กว่าอัตราค่าเช่าพื ้นที่สานักงานโดยทัว่ ไป
เนื่องจากผู้เช่ารายย่อยที่ใช้ งานสตูดิโอได้ รับประโยชน์จากการทาสัญญาเช่าระยะยาวและการใช้ ต่อเนื่องข้ ามวัน เนื่องจาก
ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยจะต่ากว่าการเช่าสตูดิโอโดยทัว่ ไปที่มีการให้ เช่าระยะสันแบบรายวั
้
นหรื อ รายชั่วโมง และผู้เช่ารายย่อย
ได้ รับความสะดวกในการจัดเก็บอุปกรณ์ ประกอบฉาก อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการถ่ายทา ไม่ต้องจัดหาหรื อเช่าเครื่ องปั่ นไฟ และ
สามารถติดต่อประสานงานภายในองค์กรได้ สะดวก
6. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด จะทาหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ซงึ่ มีหน้ าที่บริ หารจัดการการ
ลงทุนของกองทรัสต์ โดยมีผ้ บู ริ หารที่มีประสบการณ์และมีความเป็ นมืออาชีพในด้ านการบริ หารการลงทุนและ
จัดหาผลประโยชน์ให้ ทรัพย์สนิ
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บลจ. บัวหลวง”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์จะทาหน้ าที่
บริ หารการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ พิจารณาคัดเลือกผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่มี
ความสามารถและมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการบริ หารจัดการทรัพย์สินหลักรวมทังจะท
้ าหน้ าที่ควบคุมดูแล ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ร่ วมกาหนดเป้าหมายในแผนการดาเนินงานรายปี ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ และติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานดังกล่าวรวมถึงงานอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับกองทรัสต์
บลจ. บัวหลวง เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมที่ก่อตังมานานและเป็
้
นบริ ษัทบริ หารการลงทุนที่บริ หารงาน
โดยมืออาชีพที่มีประสบการณ์ มีระบบการจัดการที่ดีและได้ รับการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ มีคณะกรรมการการลงทุนที่จะ
พิจารณาและให้ ความเห็นชอบอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินหลักก่อนที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน นอกจากนี ้ยังมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคลและมีการสรรหาบุคคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อให้ รับผิดชอบงานในบทบาท
ของผู้จดั การกองทรัสต์ มีกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลงานที่ผ่านมาในด้ านการบริ หารกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ก่อน
ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้ส่งผลให้ กองทรัสต์ได้ รับผลประโยชน์อนั เกิดจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริ หารการลงทุนของ
บลจ. บัวหลวง
7. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีประสบการณ์ในการบริ หารอาคารดังกล่าวมาเป็ นเวลานาน
ในอดีตที่ผา่ นมา ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ทาหน้ าที่ให้ บริ การให้ เช่าพื ้นที่สานักงานแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยในอาคารสานักงานใน
โครงการ ทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการ ทรู ทาวเวอร์ 2 รวมทังพื
้ ้นที่เช่าในอาคารอื่นๆ ที่กลุ่มทรู เช่าพื ้นที่อาคารเพื่อใช้ เป็ น
สานักงาน ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จึงมีบคุ คลากรที่มีประสบการณ์ในการจัดการสัญญาเช่าและให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยในอาคาร
สานักงาน ในด้ านการดูแลรักษาอาคารในโครงการทัง้ 2 แห่ง ทรู พรอพเพอร์ ตีส์มีข้อมูลเกี่ ยวกับโครงสร้ างอาคาร งาน
วิศ วกรรมและงานระบบ รวมถึ งการจัดท าแผนการบ ารุ ง รั กษาตามระยะเวลาการใช้ งาน โดยมี ทัง้ ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตี ส์
ดาเนินการเองหรื อว่าจ้ างบริ ษัทที่เชี่ยวชาญในการให้ บริ การในด้ านนันๆด
้ าเนินการแทนตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
คุณภาพในการให้ บริ การ ความเชี่ยวชาญ และค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้น
ภายหลังจากกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนครั ง้ แรกแล้ ว กองทรัส ต์ จะแต่งตังทรู
้ พรอพเพอร์ ตีส์เป็ น
ผู้บริ หารทอสังหาริ มทรัพย์ที่ทาหน้ าที่ให้ บริ การเกี่ยวกับการเช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อย และดูแลอาคารดังกล่าว โดยหน้ าที่และความ
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รับผิดชอบของทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนี ้จะกาหนด
ค่าธรรมเนียมบางส่วนที่ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะได้ รับโดยอ้ างอิงและแปรผันตามกาไรขันต้
้ นจากอสังหาริ มทรัพย์ หลังปรับปรุ ง
ของแต่ละโครงการเพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ แก่ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ในการเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานให้ เช่าพื ้นที่
สานักงาน
8. กองทรัสต์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีการประสานผลประโยชน์ระหว่างกัน
เนื่องจากทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะลงทุนในหน่วยทรัสต์และเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่นบั แต่การจัดตังกองทรั
้
สต์
ดังนันเพื
้ ่อประโยชน์ของทรู พรอพเพอร์ ตีส์ที่จะได้ รับจากการลงทุนในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ซึ่งเป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะดาเนินการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้ กองทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ได้ รับผลตอบแทนสูงสุด นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะกาหนดค่าตอบแทนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์โดย
อ้ างอิงและแปรผันตามผลประกอบการของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกซึง่ จะเป็ นสิง่ จูงใจให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์พยายาม
สร้ างรายได้ เพิ่มขึ ้น และ/หรื อ พยายามที่จะลดค่าใช้ จ่ายของอสังหาริ มทรัพย์ที่ดแู ล
9. กองทรัสต์มีโอกาสที่จะเติบโตจากแผนการลงทุนที่ตอ่ เนื่องตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
กองทรั สต์ มีนโยบายการลงทุน สาหรั บการลงทุนในอสัง หาริ มทรั พ ย์ เพิ่ มเติม ในอนาคต และเนื่ องจากผู้จัดการ
กองทรัสต์เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวมจึงมีความเป็ นอิสระและไม่มีนโยบายที่จะมุง่ เน้ นลงทุนในทรัพย์สนิ อสังหาริ มทรัพย์ของ
บริ ษัทที่เกี่ยวโยงกัน ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถพิจารณาลงทุนโดยไม่ถกู จากัดขอบเขตให้ ลงทุนแต่ในทรัพย์สนิ ของกลุม่ บริ ษัท
ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รายใดรายหนึ่ง ผู้จดั การกองทรัสต์จะเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเหมาะสมใน
เวลาที่เห็นสมควรเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์ตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ นอกจากการลงทุนในครั ง้ แรกนี ้แล้ ว ผู้จัดการกองทรัสต์ จะแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์
ประเภทอาคารสานักงานหรื อพื ้นที่เพื่อให้ เช่าเป็ นสานักงาน หรื อให้ บริ การพื ้นที่ทางาน ( Co-Working Space) รวมถึง
อสังหาริ มทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้ อง โดยการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินของกองทรัสต์ในอนาคตจะทาให้ ขนาดของกองทรัสต์
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ซึ่งจะทาให้ มีสภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยทรัสต์มากขึน้ ตามมา และการลงทุนในทรัพย์ สินเพิ่มเติมใน
อนาคตยังเป็ นการกระจายความเสีย่ งในการลงทุนของกองทรัสต์
สัญ ญาแต่ง ตัง้ ผู้จัด การกองทรั สต์ จ ะก าหนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบของผู้จัด การกองทรั สต์ รวมทัง้ อัต รา
ค่าธรรมเนียมของผู้จัดการกองทรัสต์ซึ่งบางส่วนของค่าธรรมเนียมจะอ้ างอิงและแปรผันตามมูลค่าของทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ซึ่งจะเป็ นแรงจูงใจให้ แก่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ในการหาทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขนาดของมูลค่าของ
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
10. กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้
กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ ด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การออก
ตราสารประเภทต่างๆ อาทิเช่น ตราสารหนี ้ หุ้นกู้ หรื อการเข้ าทาสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืม ทัง้ ที่เป็ นการกู้ยืมโดยมี
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เป็ นหลักประกันการชาระเงินกู้ยืมหรื อไม่ก็ตาม ทังนี
้ ้ กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ อย่างไรก็ตามการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์
จะอยูภ่ ายใต้ ข้อจากัดในเรื่ องอัตราส่วนในการกู้ยืมเงินที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกองทรัสต์สามารถก่อภาระผูกพันได้
ตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
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ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันภายในวงเงินไม่เกิน 920
ล้ านบาท ซึ่งไม่เกินร้ อยละ 35 ของทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ณ วันที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกแล้ วเสร็ จ การกู้ยืมเงินเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจากผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับประโยชน์จากต้ นทุนทางการเงินของกองทรัสต์ที่ต่าลงเมื่อ
เทียบกับการลงทุนในทรั พย์ สินโดยใช้ เงิ นที่ได้ รับจากการเสนอขายหน่วยทรั สต์ต่อนักลงทุนเพียงอย่างเดียว อีกทัง้ อัตรา
ดอกเบี ้ยและเงื่อนไขที่กองทรัสต์ต้องชาระในการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต่างจาก
อัตราการกู้ยืมเงินของลูกค้ าชัน้ ดีที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้ กับลูกค้ าของตนในธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่ของ
อาคารสานักงานและอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่ใกล้ เคียงกัน อีกทังยั
้ งมีลกั ษณะเป็ นการดาเนินธุรกิจทางการค้ าปกติ
11. กองทรัสต์ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้
เงิ นได้ ของกองทรัสต์ ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงิ นได้ ตามประมวลรั ษฎากรตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากรฉบับที่ 533 พ.ศ. 2555
2.2
2.2.1

สรุ ปสาระสาคัญของรายงานการประเมิน ราคาประเมิน และราคาที่จะลงทุน
สรุ ปสาระสาคัญของรายงานการประเมิน
ราคาประเมิน
ราคาประเมินที่จดั ทาโดยผู้ประเมินราคาอิสระนันเป็
้ นราคาประเมินบนทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนครัง้ แรกโดยปรับปรุ งด้ วย

โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์รายละเอียดของการประเมินค่าสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
โครงการ

มูลค่ าสูงสุดของ
ทรัพย์ สินที่จะลงทุน
ครัง้ แรก (ล้ านบาท)

ราคาประเมินของทรัพย์ สนิ (1)

สูงกว่ าราคา

(ล้ านบาท)

ประเมินต่าสุด(2)

Knight Frank(3)

ETC(4)

(ร้ อยละ)

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1

ไม่เกิน 2,949

2,600

2,618

13.4

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2

ไม่เกิน 1,651

1,572

1,613

5.0

ไม่เกิน 4,600

4,172

4,231

10.3

รวม

หมายเหตุ: (1) ราคาประเมินของทรัพย์สินตามวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) ราคาประเมินมูลค่า ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(2) คิดเป็ นร้ อยละของราคาประเมินตามวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) ต่าสุดของแต่ละรายการของทรัพย์สินที่เข้ าลงทุน
(3) Knight Frank หมายถึง บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
(4) ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ 2 รายเลือกใช้ ราคาประเมินตามวิธีคิด
จากรายได้ (Income Approach) เป็ นมูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการ
เงิน มีความเห็นสอดคล้ องกับบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ 2 ราย ว่าราคาประเมินตามวิธีคิดจากรายได้ เป็ นมูลค่าที่
เหมาะสมในการใช้ เปรี ยบเทียบกับราคาที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกกว่าราคาประเมินตามวิธีคิดจากต้ นทุน (Cost
Approach)

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 40 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

สรุ ปสมมติฐานสาคัญในการประเมินมูลค่ าด้ วยวิธีพิจารณารายได้
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกด้ วยวิธีพิจารณารายได้ (Income Approach)
โดยคานึงถึงโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยสมมติฐานที่ผ้ ปู ระเมินใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนครัง้ แรกสรุปได้ ดงั นี ้
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1
สมมติฐาน
วิธีการประเมินมูลค่า

Knight Frank(1)

ETC(2)

วิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สดของทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน ครั ง้ แรกในส่ว นที่ เ ป็ นสิ ท ธิ ก ารเช่ า ซึ่ ง มี
ระยะเวลา 30 ปี (Income Approach)

ระยะเวลาการประเมิน

สิทธิการเช่า (Leasehold): 30 ปี

สิทธิการเช่า (Leasehold): 30 ปี

รวมพื ้นที่เช่าทังหมด
้

37,314 ตารางเมตร

37,314 ตารางเมตร

อัตราการเช่าพื ้นที่

ปี ที่ 1: เฉลีย่ ร้ อยละ 95.5

ปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 3: ร้ อยละ 100.0

(Occupancy Rate)

ปี ที่ 2 ถึงปี ที่ 27: เฉลีย่ ร้ อยละ 95.4

ปี ที่ 4 ถึงปี ที่ 6: ร้ อยละ 99.5

ปี ที่ 28: เฉลีย่ ร้ อยละ 85.4

ปี ที่ 7 ถึงปี ที่ 30: ร้ อยละ 99.0

ค่า

ปี ที่ 29: เฉลีย่ ร้ อยละ 75.4
ปี ที่ 30: เฉลีย่ ร้ อยละ 60.0
อัตราค่าเช่าพื ้นที่และ

597 บาท/ตร.ม./เดือน

ค่า
บริ การพื ้นที่ และอัตรา

และอัตราค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่ปรับ และอัตราค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่ปรับ
เพิ่ม ขึน้ ตามอัตราที่ ระบุในสัญญาเช่า และ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.25 ทุกปี

การเติบโต

ตามอัตราค่าเช่าตลาด

รายได้ อื่นๆ

ประมาณร้ อยละ 3.3 ถึง 3.7 ของรายได้ จาก ประมาณร้ อยละ 1.8 ถึง 1.9 ของรายได้ จาก
ค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่

589 บาท/ตร.ม./เดือน

ค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่

ค่าใช้ จา่ ยในการ

ประมาณร้ อยละ 8.9 ถึง 17.0 ของรายได้ ประมาณร้ อยละ 13.4 ถึง 13.8 ของรายได้

ดาเนินการบริ หาร

จากการดาเนินงานทังหมด
้

จากการดาเนินงานทังหมด
้

จัดการ
ค่าธรรมเนียมการ

ประมาณร้ อยละ 7.5 ถึง 11.5 ของรายได้ ประมาณร้ อยละ 7.6 ถึง 7.9 ของรายได้ จาก

บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

จากการดาเนินงานทังหมด
้

ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ

ค่า ใช้ จ่ ายการปรั บ ปรุ ง และ/หรื อซ่อ มแซม ค่า ใช้ จ่ า ยการปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ ซ่อ มแซม

ค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่

อาคารและสิง่ ปลูกสร้ างในทรัพย์สนิ ที่เช่าครัง้ อาคารและสิง่ ปลูกสร้ างในทรัพย์สนิ ที่เช่าครัง้
ใหญ่ (Major Renovation)
ส่วนที่ 2-2 หน้ า 41 จาก 81

ใหญ่ (Major Renovation)

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

Knight Frank(1)

สมมติฐาน




ปี ที่ 1 ถึ งปี ที่ 5 ไม่มี ค่า ใช้ จ่ ายในส่วนนี ้

ETC(2)


ปี ที่ 1 ถึ งปี ที่ 5 ไม่มีค่าใช้ จ่ ายในส่วนนี ้

เนื่ อ งจากทรู พรอพเพอร์ ตี ส์ เ ป็ นผู้รั บ ผิ ด

เ นื่ อ ง จ า ก ท รู พ ร อ พ เ พ อ ร์ ตี ส์ เ ป็ น

ชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ปี ที่ 6 ถึง ปี ที่ 30 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ
2.5 ของรายได้ จากการดาเนินงานทังหมด
้



ปี ที่ 6 ถึง ปี ที่ 30 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ
0.0 ถึง 5.2 ของรายได้ จากการดาเนินงาน
ทังหมด
้

อัตราคิดลด

ร้ อยละ 10.00

ร้ อยละ 10.00

(Discount Rate)
ที่มา:

ข้ อมูลจากรายงานการประเมินมูลค่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ: (1) Knight Frank หมายถึง บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
(2) ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 42 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2
สมมติฐาน
วิธีการประเมินมูลค่า

Knight Frank(1)

ETC(2)

วิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สดของทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน ครั ง้ แรกในส่ว นที่ เ ป็ นสิ ท ธิ ก ารเช่ า ซึ่ ง มี
ระยะเวลา 30 ปี (Income Approach)

ระยะเวลาการประเมินค่า

สิทธิการเช่า (Leasehold): 30 ปี

สิทธิการเช่า (Leasehold): 30 ปี

รวมพื ้นที่เช่าอาคาร

25,072 ตารางเมตร

25,072 ตารางเมตร

อัตราการเช่าพื ้นที่

ปี ที่ 1: เฉลีย่ ร้ อยละ 96.1

ปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 3: ร้ อยละ 100.0

(Occupancy Rate)

ปี ที่ 2 ถึงปี ที่ 27: เฉลีย่ ร้ อยละ 95.0

ปี ที่ 4 ถึงปี ที่ 6: ร้ อยละ 97.0

ปี ที่ 28: เฉลีย่ ร้ อยละ 86.7

ปี ที่ 7 ถึงปี ที่ 30: ร้ อยละ 95.0

ปี ที่ 29: เฉลีย่ ร้ อยละ 74.9
อัตราค่าเช่าพื ้นที่และ

ปี ที่ 30: เฉลีย่ ร้ อยละ 64.6
554 บาท/ตร.ม./เดือน

552 บาท/ตร.ม./เดือน

ค่าบริ การพื ้นที่และอัตราการ และอัต ราค่ า เช่ า พื น้ ที่ แ ละค่า บริ ก ารพื น้ ที่ และอัตราค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่ปรับ
เติบโต

ปรั บเพิ่มขึน้ ตามอัตราที่ ระบุใ นสัญญาเช่ า เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.25 ทุกปี
และตามอัตราค่าเช่าตลาด

รายได้ อื่นๆ

ประมาณร้ อยละ 7.4 ถึง 8.3 ของรายได้ จาก ประมาณร้ อยละ 5.6 ถึง 5.8 ของรายได้ จาก
ค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่

ค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการ

ประมาณร้ อยละ 9.6 และ 17.7 ของรายได้ ประมาณร้ อยละ 15.2 ถึง 15.7 ของรายได้

บริ หารจัดการ

จากการดาเนินงานทังหมด
้

ค่าธรรมเนียมการบริ หาร

ประมาณร้ อยละ 7.6 ถึง 12.2 ของรายได้ ประมาณร้ อยละ 6.7 ถึง 7.8 ของรายได้ จาก

อสังหาริ มทรัพย์

จากการดาเนินงานทังหมด
้

ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ

ค่าใช้ จ่ายการปรั บปรุ ง และ/หรื อซ่อมแซม ค่า ใช้ จ่ า ยการปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ ซ่ อ มแซม

จากการดาเนินงานทังหมด
้
การดาเนินงานทังหมด
้

อาคารและสิ่งปลูกสร้ างในทรั พย์ สินที่ เ ช่ า อาคารและสิ่งปลูกสร้ างในทรัพย์สินที่เช่าครัง้
ครัง้ ใหญ่ (Major Renovation)




ปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 5 ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยในส่วนนี ้

ใหญ่ (Major Renovation)


ปี ที่ 1 ถึ ง ปี ที่ 5 ไม่มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ว นนี ้

เนื่องจากทรู พรอพเพอร์ ตีสเ์ ป็ นผู้รับผิด

เนื่ อ งจากทรู พรอพเพอร์ ตี ส์ เ ป็ นผู้ รั บ ผิ ด

ชอบ

ชอบ

ปี ที่ 6 ถึง ปี ที่ 30 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ
2.5 ของรายได้ จากการดาเนินงานทังหมด
้



ปี ที่ 6 ถึง ปี ที่ 30 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ
0.0 ถึง 15.9 ของรายได้ จากการดาเนินงาน
ทังหมด
้

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 43 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

Knight Frank(1)

สมมติฐาน
อัตราคิดลด

ร้ อยละ 10.25

ETC(2)
ร้ อยละ 10.00

(Discount Rate)
ที่มา:

ข้ อมูลจากรายงานการประเมินมูลค่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ: (1) Knight Frank หมายถึง บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
(2) ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

ที่ปรึ กษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรัสต์ได้ ตรวจสอบสมมติฐานหลัก ของบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ ใน
การประเมินมูลค่าทรั พย์ สินที่ จะลงทุนครั ง้ แรกแล้ ว ไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่ อได้ ว่าสมมติฐานหลักในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล ทังนี
้ ้ สาหรับบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด (“Knight Frank”) มีการ
ก าหนดสมมติ ฐ านส่ ว นใหญ่ โ ดยอ้ างอิ ง กั บ ค่ า เฉลี่ ย ของภาวะอุ ต สาหกรรมของส านัก งานให้ เช่ า ที่ ค รอบคลุม พื น้ ที่
กรุงเทพมหานครที่ไนท์แฟรงค์ได้ ทาการศึกษาเป็ นหลัก ซึ่งอาจแตกต่างไปจากสถานะปั จจุบนั และ/หรื อผลการดาเนินงานใน
อดีตของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ในขณะที่บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด (“ETC”) มี
การกาหนดสมมติฐานส่วนใหญ่โดยอิงกับสถานะปั จจุบนั และผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สิน ตลอดจนแนวโน้ มของ
สภาวะตลาดอาคารสานักงาน ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่ากรอบสมมติฐานดังกล่าวอยู่ใน
ขอบเขตที่สมเหตุสมผลและเป็ นไปได้ อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าว และ
ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์ตงอยู
ั ้ ่บนสภาพแวดล้ อมในการดาเนินการธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจ
ตลอดจนภาวะตลาดการเงินในปั จจุบนั ดังนัน้ หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆในอนาคต ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินและ
ผู้จดั การกองทรัสต์อาจเปลีย่ นแปลงได้ โดยสมมติฐานหลักที่บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ 2 รายมีความเห็นแตกต่างกัน มี
ดังนี ้
1. อัตราการเช่ าพืน้ ที่ (Occupancy Rate) โดย Knight Frank กาหนดสมมติฐานอัตราการเช่าพืน้ ที่
(Occupancy Rate) สาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 95.4 ถึง 95.5 ในช่วง 27 ปี แรกและ
กาหนดให้ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญเหลือร้ อยละ 85.4 ร้ อยละ 75.4 และร้ อยละ 60.0 ในช่วง 3 ปี สุดท้ ายของ
อายุของสิทธิการเช่า และสาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 95.0 ถึง 96.1 ในช่วง 27 ปี แรก
และกาหนดให้ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญเหลือร้ อยละ 86.7 ร้ อยละ 74.9 และร้ อยละ 64.6 ในช่วง 3 ปี สุดท้ าย
ของอายุของสิทธิการเช่า การที่ Knight Frank ลดอัตราการเช่าพื ้นที่ในช่วงสุดท้ ายของอายุของสิทธิการ
เช่า เนื่องจากมีสมมติฐานว่าผู้เช่ารายย่อยโดยทัว่ ไปที่ต้องการเช่าพื ้นที่สานักงานเป็ นระยะเวลา 3 ปี หรื อ
ยาวกว่านัน้ จะไม่ตอ่ สัญญาเช่าหรื อเช่าพื ้นที่ที่ใกล้ หมดอายุ เนื่องจากจะไม่สามารถใช้ พื ้นที่เช่าสานักงาน
ได้ เมื่อเกินอายุของสิทธิ การเช่านันและจะต้
้
องย้ ายไปยังพื ้นที่สานักงานที่ใหม่ (คาอธิบายเพิ่มเติมอยู่ใน
ส่วนที่ 2-1 เรื่ องปั จจัยความเสี่ยง) และ ETC กาหนดสมมติฐานอัตราการเช่าพื ้นที่ (Occupancy Rate)
สาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ตลอดอายุสิทธิการเช่า 30 ปี จะมีอตั ราการเช่าพื ้นที่อยู่ในช่วงร้ อยละ 99.0
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ถึง 100.0 และสาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตลอดอายุสิทธิการเช่าจะมีอตั ราการเช่าอยู่ในช่วงร้ อยละ
95.0 ถึง 100.0 โดยทีส่ าหรับทัง้ 2 โครงการ โดยสมมติฐานอัตราการเช่าของทัง้ 2 โครงการจะอยู่ที่ร้อยละ
100.0 ในช่วง 3 ปี แรก และหลังจากนันอั
้ ตราการเช่าพื ้นที่จะมีแนวโน้ มปรับลดลงจนถึงอัตราการเช่าพื ้นที่ที่
ต่าที่สดุ ในปี สุดท้ าย ทังนี
้ ้ สมมติฐานของอัตราการเช่าพื ้นที่ร้อยละ 100.0 จะเทียบเคียงได้ กบั อัตราการเช่า
ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ในปี 2558 ปี 2559 และช่วงมกราคมถึงกันยายนปี 2560 และเทียบเคียงได้
กับอัตราการเช่าของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ในช่วงมกราคมถึงกันยายนปี 2560 (ตารางอัตราการเช่าพื ้นที่
แสดงไว้ ในหน้ า 21 และ 24 ของส่วนที่ 2-2 นี ้)
2. ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการบริ หารจัดการ Knight Frank กาหนดสมมติฐานค่าใช้ จ่ายการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สิน โดยอ้ างอิงค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของอาคารสานักงานที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกันที่ Knight Frank
เคยศึกษา โดยสาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 กาหนดให้ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการบริ หารจัดการตลอด
อายุสทิ ธิการเช่า 30 ปี โดย Knight Frank กาหนดค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการบริ หารจัดการส่วนใหญ่เป็ น
อัตราต้ นทุน (บาท) ต่อตารางเมตรและเติบโตตามอัตราเงินเฟ้ อซึง่ หากนามาเทียบเคียงให้ เป็ นสัดส่วนของ
รายได้ จากการดาเนินงานทังหมดในแต่
้
ละปี (เพื่อให้ เทียบเคียงได้ กบั สมมติฐานของ ETC) จะอยู่ในช่วง
ร้ อยละ 8.9 ถึงร้ อยละ 17.0 ของรายได้ จากการดาเนินงานทังหมดและส
้
าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 จะ
คิดเป็ นสัดส่วนที่อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 9.6 ถึงร้ อยละ 17.7 ของรายได้ จากการดาเนินงานทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม
หรื อคิดเป็ นค่าเฉลีย่ ตลอดอายุสทิ ธิการเช่า 30 ปี ทีร่ ้ อยละ 12.5 และร้ อยละ 13.4 ต่อปี สาหรับโครงการทรู
ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตามลาดับ ซึง่ เทียบเคียงได้ กบั ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการบริ หาร
จัดการของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ในปี 2559 และ ETC กาหนดสมมติฐาน
สาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 จะมีคา่ ใช้ จ่ายในการดาเนินการบริ หารจัดการตลอดอายุสิทธิการเช่า 30 ปี
อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 13.4 ถึง 13.8 ของรายได้ จากการดาเนินงานทังหมด
้
และสาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2
กาหนดให้ อยู่ในช่วงร้ อยละ 15.2 ถึง 15.7 ของรายได้ จากการดาเนินงานทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงาน
ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ในปี 2559 ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการบริ หาร
จัดการอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 14.0 และ 14.3 ของของรายได้ จากการดาเนินงานทังหมด
้
(ไม่รวมรายได้ และ
ค่าใช้ จ่ายค่าไฟฟ้ า ซึง่ ผู้เช่ารายย่อยส่วนใหญ่เป็ นผู้รับผิดชอบตามต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งและเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับสมมติฐานบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ) ของแต่ละโครงการตามลาดับ อย่างไรก็ดี ผลการดาเนินงาน
ในอดีตของทรัพย์สนิ เป็ นผลการดาเนินงานที่รวมรายได้ และค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การพิเศษและให้ บริ การ
ให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ ผลการดาเนินภายหลังเข้ าลงทุนจึงอาจมีความแตกต่างจากผลการดาเนินงานในอดีต
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ราคาประเมินตามวิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach)
ราคาประเมินตามวิธีคิดจากต้ นทุน ใหม่ (Replacement Cost) มีไว้ เพื่อใช้ อ้างอิงในการพิจารณาเกี่ยวกับการทา
สัญญาประกันภัยที่เหมาะสมสาหรับอาคารสิง่ ปลูกสร้ างและงานระบบทีก่ องทรัสต์จะเข้ าลงทุนเพียงเท่านัน้
ราคาประเมินของทรัพย์ สนิ โดยวิธีคิดต้ นทุน (ล้ านบาท)
มูลค่ าสิ่งปลูกสร้ างและ
งานระบบ
Knight Frank(1)
ETC(2)
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1

1,795

1,747

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2

970

971

2,766

2,718

รวม

ข้ อมูลจากรายงานการประเมินมูลค่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

ที่มา:

หมายเหตุ: (1) Knight Frank หมายถึง บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
(2) ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

เงื่อนไขการลงทุนในทรัพย์ สนิ ของกองทรัสต์
1. เฉพาะในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ แรก ในกรณีผ้ กู ่อตังทรั
้ สต์หรื อผู้จดั การกองทรัสต์ระดมทุนได้ ไม่เพียงพอที่จะลงทุน
ในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนได้ ทงหมดทุ
ั้
กรายการตามที่ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้จดั การ
กองทรัสต์สามารถเลือกลงทุนในทรัพย์สินบางรายการ หรื อดาเนินการขอเพิกถอนการจัดตังและจั
้
ดการทรัสต์ (สาหรับ
การลงทุนในครัง้ แรก) และดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์และผลประโยชน์ใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยทรัสต์ตาม
สัดส่วนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์
2. ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์สามารถระดมทุนได้ เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนทังหมดทุ
้
กรายการตามที่ระบุไว้
ดังกล่าวข้ างต้ น แต่เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนได้ ไม่ว่าจะเป็ นบางรายการหรื อทังหมดทุ
้
กรายการเนื่องจากทรัพย์สินที่ จะ
ลงทุนที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที่กาหนดไว้ หรื อมิได้ เป็ นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อมีเหตุอื่นใดอันทาให้ ทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ได้
และ/หรื อ
(ข) เกิดเหตุสดุ วิสยั ขึ ้นกับทรัพย์สนิ ที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
(ค)

มีเหตุอื่นใดที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์และผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเหตุดงั กล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทรัสต์

ผู้ก่อตังทรั
้ สต์หรื อผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการสาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกดังต่อไปนี ้ โดย
(2.1) พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่ทรัพย์สินที่ผ้ กู ่อตังทรั
้ สต์หรื อผู้จดั การ
กองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ภายหลัง
การลงทุน โดยผู้ก่อตังทรั
้ สต์หรื อผู้จดั การกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะปรับเปลีย่ นข้ อกาหนด และ/หรื อเงื่อนไขใน
สัญญาที่ เกี่ ยวข้ องกับการลงทุนในทรั พย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรั พย์ ดงั กล่าว รวมถึงพิจารณาเจรจากับ
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คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนและเงินอื่นใด หรื อข้ อสัญญาหรื อ
ข้ อกาหนดใดๆ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ หลังจากกองทรัสต์ถกู จัดตังและได้
้
ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนครัง้
แรกแล้ ว หากมีจานวนเงินส่วนที่เหลือจากจานวนเงินที่ผ้ กู ่อตังทรั
้ สต์หรื อผู้จดั การกองทรัสต์ได้ รับจากการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้ก่อตังทรั
้ สต์หรื อผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาดาเนินการลดทุนและคืนเงินที่เหลือ
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ หรื อ
(2.2) พิจารณาเลิกกองทรัสต์ในกรณีที่กองทรัสต์ถกู จัดตังแต่
้ ก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ หาก
ทรัพย์สินที่ผ้ กู ่อตังทรั
้ สต์หรื อผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนมีมลู ค่าน้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ภายหลังการลงทุน โดยทรัสตีจะชาระบัญชีกองทรัสต์เพื่อคืนเงินลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี ผู้ก่อตังทรั
้ สต์หรื อผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเป็ นสาคัญ
ถึงแม้ ทรัพย์สินที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์จะพิจารณาให้ ทรัสต์ลงทุนมีมูลค่าไม่น้อยกว่ าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรั พย์ สินรวม
ของทรัสต์ภายหลังการลงทุน ผู้ก่อตังทรั
้ สต์หรื อผู้จดั การกองทรัสต์อาจเลือกที่จะไม่ลงทุนโดยให้ เลิกทรัสต์ตามข้ อ (2.2) ก็ได้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ กู ่อตังทรั
้ สต์หรื อผู้จัดการกองทรัสต์เลือกที่จะลงทุนตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ (2.1) ของวรรคก่อนแล้ ว หาก
ผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์จะนาเงินที่ได้ จากการระดมทุนส่วนที่เหลือไปลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ อื่นนอกจากทรัพย์สนิ ตามที่
กาหนดไว้ ใ นแบบแสดงรายการข้ อ มูลการเสนอขายหน่ว ยทรั สต์ ผู้จัด การกองทรั สต์ จะต้ อ งได้ รั บ มติ เ ห็ นชอบจากผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียกับ
การลงทุนดังกล่าวในการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
ในกรณีที่ต้องเลิกทรัสต์ตาม (2.2) ข้ างต้ น เงินลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับคืนจะเป็ นไปตามยอดเงินคงเหลือ
หลังจากการชาระบัญชี ดังนัน้ ในกรณีดงั กล่าวนี ้ผู้ถือหน่วยทรัสต์จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้ รับเงินลงทุนคืนในจานวนที่ต่า
กว่ามูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วยทรัสต์
3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดก็ตามที่ทาให้ กองทรัสต์ไม่สามารถจัดตังได้
้ ก่อนที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายจะโอนเงินค่าจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ไปให้ แก่ทรัสตี และก่อนการลงนามในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์โดยทรั สตีและผู้ก่อตังทรั
้ สต์ ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์แก่ผ้ จู องซื ้อโดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของการคืนเงินค่าจอง
ซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ในส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์
2.2.2

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรัสต์ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาที่จะลงทุน
สาหรับการลงทุนในครัง้ แรก กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกในราคาลงทุนรวมสูงสุดไม่ เกิน 4,600

ล้ านบาท (โดยผู้จาหน่ายทรัพย์สนิ จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่า ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับ
การระดมทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ส่วนกองทรัสต์จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการยื่นขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว) โดยในการกาหนดราคาสุดท้ ายที่
กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกนันจะอ้
้ างอิงจากราคาประเมินที่จั ดทาโดยบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่
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ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. จานวน 2 รายและผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง
เช่น ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้ รับ
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลาดโลก
้
อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ และผลการสารวจความต้ องการของนักลงทุน
สถาบัน (Bookbuilding) ในช่วงที่เสนอขายหน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ ราคาลงทุนรวมสูงสุดที่ไม่เกิน 4,600 ล้ านบาท เป็ นราคาที่สงู กว่าราคาที่ต่าที่สดุ ของราคาประเมินที่จดั ทาโดย
บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ราคา 4,172 ล้ านบาท โดยสูงกว่าเป็ นจานวนไม่เกิน 428 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ
10.3 จากราคาประเมินต่าที่สดุ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงินเห็นว่า ราคาลงทุนรวมสูงสุดดังกล่าวเป็ น
ราคาที่เหมาะสมและสามารถยอมรับได้ เนื่องจากทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกนันมี
้ ศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ค่าเช่าที่สงู
เนื่องจากเป็ นอาคารสานักงานที่มที ี่ตงอยู
ั ้ ใ่ นทาเลธุรกิจที่มีการเจริ ญเติบโตรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร และอยูต่ ิด
กับสถานีรถไฟฟ้ าหรื อถนนสายหลักที่มีทางขึ ้นลงทางด่วน นอกจากนี ้ ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกนันยั
้ งมีโอกาสในการหา
รายได้ อื่นๆ บางประการเพิ่มเติมที่ยงั ไม่รวมอยูใ่ นประมาณการรายได้ ที่บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้ มีการประเมินไว้ เช่น
รายได้ เพิ่มเติมจากการติดตังสื
้ อ่ โฆษณาบนพื ้นที่ทงภายในและภายนอกอาคาร
ั้
โดยราคาทรัพย์สินสูงสุดที่กองทรัสต์จะลงทุน
และราคาประเมินต่าที่สดุ สาหรับแต่ละโครงการมีดงั นี ้
ทรัพย์ สิน
สิทธิการเช่า 30 ปี บนที่ดิน อาคารและ

ราคาทรัพย์ สินสูงสุดที่
กองทรัสต์ จะลงทุน

ราคาประเมินต่า
ที่สุด

ผู้ประเมินราคา
(ที่ให้ ราคาต่าที่สุด)

ไม่เกิน 2,949 ล้ านบาท

2,600 ล้ านบาท

Knight Frank(1)

ไม่เกิน 1,651 ล้ านบาท

1,572 ล้ านบาท

Knight Frank(1)

ไม่ เกิน 4,600 ล้ านบาท

4,172 ล้ านบาท

งานระบบของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1
สิทธิการเช่า 30 ปี บนที่ดิน อาคารและ
งานระบบของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2
รวม 2 โครงการ

หมายเหตุ: (1) Knight Frank หมายถึง บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

นอกจากนี ้ หากพิจารณาจากประมาณการอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในปี แรกทีจ่ ะได้ รับจากการลงทุนที่ไม่
ต่ากว่าประมาณร้ อยละ 7.31 สาหรับกรณีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกที่ราคาสูงสุดไม่เกิน 4,600 ล้ านบาท
และกองทรัสต์จะกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนครัง้ แรกประมาณร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมที่กองทรัสต์จะลงทุน ครัง้ แรก
ตามที่แสดงไว้ ในงบก าไรขาดทุนที่ คาดคะเนตามสมมติฐ านสาหรั บงวด 12 เดือ น ช่ วงเวลาประมาณการ ตัง้ แต่วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (“งบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน”) โดยเปรี ยบเทียบกับ
ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในปี แรกและอัตราผลตอบแทนสุทธิในปี แรกของกองทรัสต์ กับ อัตราเงินจ่าย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์และอัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์หรื อทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
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อสังหาริ มทรั พย์ อื่นที่ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทอาคารสานักงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ก่อนวันที่ 30
มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 มีขนาดมูลค่าของหน่วยลงทุนหรื อหน่วยทรัสต์ที่ตามราคาตลาดไม่ตา่ กว่า 3,000 ล้ านบาท และอายุสทิ ธิ
การเช่าคงเหลือ ตังแต่
้ 15 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี ซึง่ เป็ นลักษณะที่ใกล้ เคียงกับกองทรัสต์ จะพบว่า ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้ แก่
ผู้ถื อหน่ว ยทรั สต์ ในปี แรกและอัตราผลตอบแทนสุทธิ ของกองทรั สต์ ในปี แรกจะสูง กว่ากองทุ นรวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
กองทรัสต์อื่นที่ลงทุนในอาคารสานักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กองทุนรวม/
กองทรัสต์
(เรียงลาดับตามอายุ
สัญญาเช่ าคงเหลือ)

อัตราเงินจ่ ายให้ แก่
ผู้ถอื หน่ วยลงทุน/
หน่ วยทรัสต์
(ร้ อยละ)

อัตราเงินลดทุน
(ร้ อยละ)(1)

อัตราผลตอบแทน
สุทธิ(2)
(ร้ อยละ)

อายุสัญญาเช่ า
คงเหลือ(3)
(ปี )

กองทุนรวม/กองทรัสต์ที่ดาเนินงานแล้ วมากกว่า 1 ปี
CPTGF

6.27%

3.82%

2.46%

26.21

GVREIT

5.85%

4.29%

1.56%

23.30

POPF

7.51%

4.79%

2.72%

20.89

QHPF

7.04%

5.80%

1.24%

17.24

CPNCG

7.10%

6.57%

0.53%

15.23

6.26%

3.78%

2.48%

26.42

เฉลี่ย

6.67%

4.84%

1.83%

21.55

การลงทุนครัง้ แรกของ
กองทรัสต์ กรณีก้ ยู ืม
เงินเพื่อลงทุนครัง้ แรก
การลงทุนครัง้ แรกของ
กองทรัสต์กรณีไม่มกี าร
กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนครัง้
แรก

7.31%

3.33%

3.98%

30.00

6.68%

3.33%

3.35%

30.00

กองทรัสต์ที่ดาเนินงานแล้ วน้ อยกว่า 1 ปี
GLANDRT(4)

ที่มา:
ข้ อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
หมายเหตุ: (1) อัตราเงินลดทุน หมายถึง ประมาณอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ในรูปแบบของการลดทุน ในกรณีที่มลู ค่า
ของสิทธิการเช่าการตัดจาหน่ายแบบเส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ
(2) อัตราผลตอบแทนสุทธิ หมายถึง อัตราผลตอบแทนจากกาไรสุทธิหลังจากการหักผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริ ง (Unrealized Loss
จากการด้ อยค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้ สิทธิการเช่ามีการตัดจาหน่ายแบบเส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ หรื อเท่ากับ
อัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ลบด้ วยอัตราเงินลดทุน
(3) อายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ หมายถึง อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินหลักโดยเฉลี่ยตามราคาประเมินที่แสดงไว้ ในหนังสือชี ้ชวนหรื อรายงาน
ประจาปี
(4) GLANDRT เสนอขายและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วย
ข้ างต้ น เป็ นอัตราตามประมาณการที่แสดงในแบบแสดงรายการข้ อมูลที่ราคาตลาด ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
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ประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนจ่ายในปี แรกที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะได้ รับจากการลงทุน
เป็ นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากความมัน่ คงของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนและโอกาสในการเติบโตของรายได้ ค่า
เช่า และผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ ประโยชน์จากการที่กองทรัสต์ใช้ เงินกู้ยืมเป็ นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งสาหรับการลงทุนครัง้ แรกนี ้
เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืมต่ากว่าประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนจ่ายในกรณีที่ไม่มีการ
กู้ยืม ดังนันการกู
้
้ ยืมบางส่วนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนจะทาให้ ประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงิน
ลดทุนจ่ายผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปี แรกสูงขึ ้น โดยหากพิจารณาในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยเป็ นการระดมทุน
โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการกู้ยืมเงิน และใช้ สมมติฐานเดียวกันกับที่ใช้ จดั ทารายงาน
ประมาณการ คาดว่า ประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนจ่ายในปี แรกจะเท่ากับร้ อยละ 6.68 ของ
มูลค่าเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี ้ย ซึ่งจะมีผลต่อรายได้ ของผู้
เช่าอันอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระค่าเช่า ของผู้เช่าอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่ อผลการ
ดาเนินงาน ฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรื อจ่ายเงินต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทาให้ กองทรัสต์มี
สภาพคล่องไม่เพียงพอในการชาระดอกเบี ้ยและเงินต้ นและกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนหรื อจ่ายเงินลดทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในหัวข้ อปั จจัยความเสีย่ ง)
นอกจากนี ้ ประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนจ่ายในปี แรกอัตราสุดท้ ายจะขึ ้นอยู่กบั อุป
สงค์ แ ละอุป ทานในตลาดขณะที่ ท าการเสนอขายหน่ว ยทรั สต์ โดยผ่า นการสารวจความต้ อ งการของนัก ลงทุน สถาบัน
(Bookbuilding) ทังนี
้ ้ อุปสงค์และอุปทานของหน่วยทรัสต์ในตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขายหน่วยทรัสต์จะขึ ้นอยู่กบั ภาวะ
ตลาด สภาพเศรษฐกิ จ และการคาดการณ์ ภาวะธุรกิ จที่มีผลต่อรายได้ ของกองทรัสต์ รวมทัง้ ในขณะนัน้ มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ อื่นๆ หรื อหลักทรั พย์ที่มีอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนที่มีลกั ษณะคล้ ายกัน
หรื อไม่ ตลอดจนอัตราผลตอบแทนของกองทรัสต์หรื อกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใน
ช่วงเวลาที่เสนอขายหน่วยทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงินมีความเห็นว่า ราคารวมสูงสุดที่กองทรัส ต์จะลงทุนแตกต่างจากราคา
ประเมินของทรัพย์สนิ ต่าสุดที่จดั ทาโดยบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อันเนื่องจากบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินใช้ อตั ราคิด
ลด (Discount Rate) ประมาณร้ อยละ 10.00 ถึง 10.25 ต่อปี โดยสาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์
คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ใช้ อตั ราคิดลด (Discount Rate) เท่ากัน
ทีร่ ้ อยละ 10.00 และสาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท ไนท์
แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ใช้ อตั ราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้ อยละ 10.00 และ 10.25 ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ หากพิจารณามูลค่าเข้ าลงทุนสูงสุดไม่เกิน 4,600 ล้ านบาท กับประมาณการกระแสเงินสดของบริ ษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ที่ให้ ราคาประเมินต่าที่สดุ คือ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด และไม่มีการกู้ยืม ผู้ลงทุนจะได้
ประมาณการอัตราผลตอบแทนตลอดช่วงอายุสทิ ธิการเช่า (Internal Rate of Return หรื อ “IRR”) ประมาณร้ อยละ 9.11 ต่อปี
อย่างไรก็ดี ประมาณการอัตราผลตอบแทนข้ างต้ นขึ ้นอยูก่ บั สมมติฐานและปั จจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งไม่อาจรับรอง
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ผลได้ ผู้ลงทุนโปรดพิจารณารายละเอียดของสมมติฐานต่างๆ ตามส่วนที่ 2-2 ข้ อ 2.2.1 สรุ ปสมมติฐานสาคัญในการประเมิน
มูลค่าด้ วยวิธีพิจารณารายได้ ส่วนที่ 2-2 ข้ อ 2.8 การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ และส่วนที่ 2-4 ข้ อ 4.6.1 สมมติฐานในการ
ประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงินเห็นว่ามูลค่าเข้ าลงทุนสูงสุดไม่เกิน
4,600 ล้ านบาท เป็ นมูลค่าเข้ าลงทุนที่สมเหตุสมผลและมีความน่าสนใจ อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนอาจมีมมุ มองที่แตกต่างกัน โดยผู้
ลงทุนสามารถพิจารณาเทียบเคียงผลตอบแทนกับการลงทุนในทรัพย์สินประเภทที่ใกล้ เคียงกัน เช่น การลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสานักงาน และ/หรื อที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจให้ เช่า
อาคารสานักงาน
นอกเหนื อ จากนัน้ การประเมิ นราคาทรั พย์ สินของบริ ษั ทประเมิ น มูลค่า ทรั พ ย์ สิน ซึ่ง ใช้ วิธี พิ จารณาจากรายได้
(Income Approach) โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานการคานวณที่สาคัญ คือ เป็ น
การกาหนดสมมติฐานจากรายได้ ค่าเช่า ค่าใช้ จ่ายและสภาพอสังหาริ มทรัพย์ ณ วันที่ทาการประเมินราคาเป็ นเกณฑ์ซึ่ง
ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์มีโอกาสในการสร้ างผลตอบแทนเพิ่มเติมจาก
การที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนที่มีประสบการณ์และระบบงานตรวจสอบในการจัดการการลงทุน
ประเภทกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และทรั สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ และมี
ผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริ หารการลงทุนซึ่งจะรับผิดชอบโดยตรงในการบริ หาร
กองทรั สต์ นี ้ ดังนัน้ กองทรั สต์ จ ะได้ ป ระโยขน์ จ ากการประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญดัง กล่า วในการหารายได้ ห รื อ
ผลตอบแทนเพิ่มเติมให้ แก่กองทรัสต์จากการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก อย่างไรก็ตามในการดาเนินการดังกล่าว
ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาต้ นทุนเพิ่มเติมและความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นประกอบก่อนการตัดสินใจ
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สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์ สิน
สรุ ปสาระส าคัญ ของร่ างสั ญญาเช่ า ที่ดิ น และอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1
ทาวเวอร์ 2

และโครงการทรู

เนื่องจากทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกตังอยู
้ ใ่ นโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ซึ่งมีค่สู ญ
ั ญาคน
เดียวกัน ดังนัน้ เงื่อนไขและข้ อกาหนดต่าง ๆ ในสัญญาเช่าที่ดินและอาคารจะมีความคล้ ายคลึงกันในสาระสาคัญ ยกเว้ น
เงื่อนไขและข้ อกาหนดบางประการซึง่ จะแยกสรุปไว้ โดยรายละเอียดเป็ นไปตามสรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาเช่าที่ดินและ
อาคารดังต่อไปนี ้
ผู้ให้ เช่ า

บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด (“ผู้ให้ เช่ า”) (ในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร)

ผู้เช่ า

ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ บัวหลวง ออฟฟิ ศ โดยบริ ษัทหลักทรั พย์
จัด การกองทุ น กรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) ในฐานะทรั ส ตี ก ระท าในนามของกองทรั ส ต์
(“กองทรัสต์ ”)

ทรัพย์ สินที่เช่ า

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1
ที่ดิน (ทังหมด)
้
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 8027 และ 42843 เลขที่ดิน 409 และ 405 หน้ าสารวจ
468 และ 2968 ตังอยู
้ ่ที่ตาบลห้ วยขวาง (สามเสนนอกฝั่ งเหนือ) อาเภอห้ วยขวาง(บางซื่อ)
กรุงเทพมหานคร เนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 78.7 ตารางวา
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง (ทังหมด)
้
ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร โดยมีพื ้นที่ที่จะลงทุนทังหมด
้
(Gross Floor Area) ประมาณ 63,615 ตาราง
เมตร ซึง่ อาคารดังกล่าวตังอยู
้ บ่ นที่ดินข้ างต้ น
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2
ที่ดิน (ทังหมด)
้
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2923 และ 90760 เลขที่ดิน 2822 และ 2823 หน้ าสารวจ
99 และ 7111 ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลพระโขนงฝั่ งเหนือ และตาบลพระโขนง (พระโขนงฝั่ งเหนือ) อาเภอ
พระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 8 ไร่ 1 งาน 13.0 ตารางวา
อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง (ทังหมด)
้
ซึ่งตังอยู
้ ่ที่ 1252 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กรุ งเทพมหานคร กรุ งเทพมหานคร โดยมีพื ้นที่ที่จะลงทุนทังหมด
้
(Gross Floor Area)
ประมาณ 41,417 ตารางเมตร ซึง่ อาคารดังกล่าวตังอยู
้ บ่ นที่ดินข้ างต้ น

ระยะเวลาการเช่ า

30 (สามสิบ) ปี นับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้

สิท ธิ ใ นการปฏิ เสธก่ อ น ตลอดระยะเวลาของสัญญานี ้ ผู้ให้ เช่าตกลงจะให้ สิทธิ ในการปฏิเสธก่อน (Right of First
ของกองทรั สต์ (Right of Refusal) แก่กองทรัสต์ในการต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี ้ต่อไปอีกเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 30 ปี โดย
First Refusal) ส าหรั บ ผู้ให้ เช่าตกลงที่จะแจ้ งเงื่อนไข รายละเอียดและค่าเช่าในการต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี ้ (ทังนี
้ ้ การ
การต่ ออายุสัญญาเช่ า
แจ้ งดัง กล่า วจะต้ องครอบคลุม ถึ ง สาระส าคัญ ของสัญ ญาเช่ า ทัง้ หมด) รวมถึ ง เปิ ดเผย
รายละเอียดของผู้ที่ประสงค์จะซื ้อ และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรื อรับโอนสิทธิครอบครอง
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และ/หรื อเช่า และ/หรื อเช่าช่วงทรั พย์ สินที่เช่าดังกล่าว (บุคคลที่สาม) (ถ้ ามี) แก่กองทรั สต์
เพื่อให้ กองทรั สต์พิจารณาใช้ สิทธิในการปฏิเสธก่อนเพื่อต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี ้เป็ นลายลักษณ์
อักษรอย่างน้ อย 24 เดือนล่วงหน้ าก่อนวันครบกาหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้หรื อ
ระยะเวลาอื่นใดที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันต่อไป โดยในกรณีดงั กล่าว กองทรัสต์ตกลงจะเก็บ
รักษาความลับที่เกี่ ยวกับชื่ อและข้ อเสนอของผู้ซือ้ บุคคลที่สามดังกล่าว และหากกองทรั สต์
ประสงค์ที่จะใช้ สิทธิ ในการเช่าทรัพย์สินที่เช่า กองทรัสต์จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างน้ อย 12 เดือน ล่วงหน้ าก่อนวันครบกาหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
ฉบับนี ้หรื อระยะเวลาอื่นใดที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน ในกรณีที่กองทรัสต์ปฏิเสธหรื อไม่ได้ บอก
กล่าวแสดงความประสงค์ในการต่ออายุสญ
ั ญาดังกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าทราบภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผู้ให้ เช่าสามารถนาทรัพย์สนิ ที่เช่าเสนอนัน้ ๆ ไปขาย และ/หรื อโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรื อ
โอนสิทธิ ครอบครอง และ/หรื อให้ เช่า และ/หรื อให้ เช่าช่วงให้ แก่บุคคลที่สามต่อไปได้ แต่ทงนี
ั้ ้
ข้ อเสนอที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินที่เช่าที่เสนอให้ บคุ คลที่สามนันจะต้
้
องไม่ดีกว่าข้ อเสนอที่เสนอ
ให้ แก่กองทรัสต์ และหากผู้ให้ เช่ามีข้อเสนอที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินที่เช่าที่เสนอให้ บคุ คลที่สาม
นันดี
้ กว่าข้ อเสนอที่เสนอให้ แก่กองทรัสต์ ผู้ให้ เช่าจะต้ องนาข้ อเสนอใหม่ดงั กล่าวมาเสนอให้ แก่
กองทรั สต์ พิจารณาก่อ นโดยเร็ ว และให้ เริ่ มต้ นด าเนินการตามเงื่ อนไขที่ระบุไว้ ข้างต้ นใหม่
ทังหมดอี
้
กครัง้ หนึ่ง (ยกเว้ นระยะเวลาในการแจ้ งข้ อเสนอของผู้ให้ เช่าและระยะเวลาตอบกลับ
ของกองทรัสต์) ทัง้ นี ้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะเจรจาโดยสุจริ ตเกี่ยวกับข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับนี ้ต่อไป อย่างไรก็ดี คูส่ ญ
ั ญาตกลงและเข้ าใจว่า การต่ออายุ
สัญญาเช่าเพื่อเช่าทรั พย์สินที่เช่าโดยกองทรัสต์นนั ้ ขึน้ อยู่กับที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติ
อนุมตั ิให้ ลงทุนเพิ่มเติมได้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมตั ิให้ กองทรัสต์
ลงทุนเพิ่มเติม หรื อหากกองทรัสต์ไม่แจ้ งความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิ ในการเช่าทรัพย์สินที่เช่า
ต่อไปภายใน 12 เดือนก่อนวันครบกาหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้หรื อระยะเวลา
อืน่ ใดที่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันดังกล่าวนัน้ ไม่ถือว่าเป็ นเหตุแห่งการผิดสัญญาฉบับนี ้
การจดทะเบียนสิทธิการ ผู้ให้ เช่าและกองทรัสต์จะดาเนินการให้ มีการจดทะเบียนสัญญาเช่าฉบับนี ้ ณ สานักงานที่ดินที่
เช่ า
เกี่ยวข้ องให้ แล้ วเสร็ จเพื่อให้ สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลสมบูรณ์บงั คับใช้ ได้ ตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ ภายใน
60 วันนับแต่วนั ที่ก่อตังกองทรั
้
สต์แล้ วเสร็ จ
เ งื่ อ น ไ ข ก่ อ น ก า ร เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอื่น เงื่อนไขก่อนการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็ นดังนี ้
จดทะเบียนสิทธิการเช่ า 1. คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายมีอานาจในการเข้ าทาสัญญานี ้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
2.

ทรัพย์สนิ ที่เช่าปลอดสิทธิ หรื อภาระติดพันทางทะเบียนใด ๆ อันจะทาให้ ทรัพย์สนิ ที่เช่าไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรื อไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินที่เช่ า
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ทังหมดได้
้
ทังนี
้ ้ ทรัพย์สนิ ที่เช่าได้ รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องครบถ้ วนตามกฎหมาย
3.

มีการเข้ าทาสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (แล้ วแต่กรณี) โดยคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง โดยจะมีผลบังคับใช้ ในวัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่า

4.

มีการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายสังหาริ มทรัพย์และงานระบบของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (แล้ วแต่กรณี ) และสัญญาตกลงกระทาการ โดยคู่สัญญาที่
เกี่ยวข้ อง โดยจะมีผลบังคับใช้ เมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่า

5. ผู้ให้ เช่าได้ จดั ให้ มีการเอาประกันภัยในส่วนทรัพย์สินที่เช่า สาหรับการประกันความเสี่ยง
ภัยในทรัพย์สนิ (Property All Risks Insurance) โดยมีวงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลค่า
ของทรัพย์สินทังหมด
้
(รวมฐานรากของอาคาร (ร้ อยละ 100) ตามวิธีต้นทุนทดแทนใหม่
ก่อนหักค่าเสื่อมราคา (Full Replacement Cost) (โดยไม่รวมมูลค่าที่ดิน) ซึ่งอ้ างอิงจาก
บริ ษัทประเมินมูลค่าทรั พย์สินเฉลี่ย 2 ราย เพื่อให้ เพียงพอต่อการทดแทนมูลค่าของ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า ในกรณี ที่ ท รั พ ย์ สิ น เช่ า ดัง กล่า วช ารุ ด หรื อ เสีย หาย และด าเนิ น การใ ห้
กองทรัสต์เป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์โดยให้ มีผล ณ วันจดทะเบียนสิทธิการ
เช่าตามสัญญาฉบับนี ้
6. ผู้ให้ เช่าได้ จดั ให้ มีการเอาประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่า สาหรับการประกัน
ความเสี่ ย งภั ย จากการบาดเจ็ บ ทางร่ า งกายและความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของ
บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และดาเนินการให้ กองทรัสต์เป็ นผู้เอา
ประกันภัยโดยให้ มีผล ณ วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้
7.

ผู้ใ ห้ เ ช่ า ได้ จัด ให้ มี ก ารเอาประกัน ภัย ในส่ว นที่ เ กี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า ส าหรั บ การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และดาเนินการให้
กองทรัสต์เป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์โดยให้ มีผล ณ วันจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าตามสัญญาฉบับนี ้

8.

ผู้เช่ารายย่อยในทรั พย์ สินที่เช่ายินยอมให้ มีการโอนสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ให้ เช่าให้ แก่
กองทรัสต์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพื ้นที่ภายในอาคาร และ/หรื อสัญญาบริ การที่มีอยู่ก่อนวันจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ หรื อยินยอมที่จะลงนามในสัญญาเช่าช่วงพื ้นที่
ภายในอาคาร และ/หรื อ สัญ ญาบริ การฉบับ ใหม่กับ กองทรั สต์ โดยให้ มี ผล ณ วัน จด
ทะเบียนสิทธิการเช่า เป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของจานวนพื ้นที่เช่าทังหมดในแต่
้
ละโครงการ (Net Leasable Area)

9.

คูส่ ญ
ั ญาตามสัญญาว่าจ้ างบุคคลภายนอก (Outsourcing Agreement) ยินยอมให้ มีการ
โอนสิท ธิ แ ละหน้ าที่ ภายใต้ สัญ ญาดัง กล่า วอัน เป็ นของผู้ใ ห้ เช่ า ให้ แก่ ก องทรั สต์ หรื อ
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ยินยอมที่จะลงนามในสัญญาว่าจ้ างบุคคลภายนอกฉบับใหม่กบั กองทรัสต์โดยให้ มีผล ณ
วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า
10. ผู้ให้ เช่าเข้ าทาข้ อตกลงให้ กองทรัสต์มีสทิ ธิในการใช้ ชื่อ และ/หรื อเครื่ องหมายการค้ า และ/
หรื อเครื่ องหมายบริ การ และ/หรื อตราสัญลักษณ์ และ/หรื อรู ปภาพ และ/หรื อเครื่ องหมาย
อื่นใดที่ใช้ ในการสื่อความหมายให้ ประชาชนทัว่ ไปเข้ าใจ ภายใต้ ชื่ อ “TRUE” แบบไม่มี
สิทธิเด็ดขาด (Non-Exclusive Right) และไม่มีคา่ ตอบแทน
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง 1.
การเช่ า

เพื่อ ประกอบธุรกิ จให้ เช่า พืน้ ที่ ในอาคารสานักงานพร้ อมให้ บ ริ การ ไม่ว่า รายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน หรื อรายปี

2.

เพื่อให้ เช่าช่วงพื ้นที่ในอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างดังกล่าวแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยทัว่ ไป

3.

เพื่อดาเนินการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ หรื อตามมติของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะได้ ตกลงเป็ นอย่างอื่น

ทังนี
้ ้ กองทรัสต์จะไม่นาทรัพย์สินที่เช่าไปใช้ ประกอบธุรกิจที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ขัดต่อความ
สงบเรี ยบร้ อย หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
ค่ าตอบแทน

ตลอดอายุของสัญญาเช่าฉบับนี ้ กองทรั สต์ ตกลงชาระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่ารวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
จ านวนไม่ เ กิ น 2,721,859,000

บาท ส าหรั บโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และจ านวนไม่ เ กิ น

1,417,325,000 บาท สาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 โดยจะแบ่งชาระออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1
กองทรั สต์ ตกลงจะชาระเงิ นส่วนนี ้ ซึ่งเป็ นเงิ นจานวนไม่เกิ น 2,715,859,000 บาท สาหรั บ
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 1,409,325,000 บาท สาหรับโครงการทรู
ทาวเวอร์ 2 (“ค่ าเช่ า”) ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้
ส่วนที่ 2
ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์ตกลงจะนาเงินจานวน 6,000,000
บาท สาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ/หรื อจานวน 8,000,000 บาท สาหรับโครงการทรู ทาว
เวอร์ 2 ฝากไว้ ในบัญชีเก็บรักษาสินทรัพย์ (Escrow Account) ของผู้รักษาสินทรัพย์ (Escrow
Agent) ซึง่ เป็ นธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ได้ รับอนุญาต ในฐานะธนาคารผู้รับฝาก ภายใต้ บญ
ั ชี
ซึ่งเปิ ดไว้ ในนามของผู้ให้ เช่า โดยผู้รักษาสินทรัพย์นี ้จะถูกแต่งตังโดยความตกลงร่
้
วมกันของ
กองทรัสต์และผู้ให้ เช่า โดยบัญชีนี ้จะมีไว้ เพื่อเป็ นเงินสารองโดยมีกาหนดระยะเวลา 5 ปี นับจาก
วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ เช่าใช้ ในการปรับปรุ ง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เ ช่า
ครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) เท่านัน้ ซึง่ จะเป็ นไปตามรายละเอียดของแผนการปรับปรุง และ/
หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าครัง้ ใหญ่ตามที่คู่สญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่ วมกัน ทังนี
้ ้ ภายใต้ สญ
ั ญา
ฉบับนี ้ และ/หรื อทรัพย์สินต่าง ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายสังหาริ มทรัพย์และงานระบบ สาหรับ
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โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ/หรื อโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (แล้ วแต่กรณี) โดยการเบิกจ่ายเงิน
ออกจากบัญชีเก็บรักษาสินทรัพย์ดงั กล่าวจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะได้
กาหนดร่ วมกันไว้ ในสัญญารั กษาสิน ทรั พ ย์ (Escrow Agreement) ทัง้ นี ้ เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าดังกล่าวแล้ ว หากมีเงินจานวนใด ๆ คงเหลือ
อยู่ใ นบัญ ชี ดัง กล่า ว ซึ่ง รวมถึ ง ดอกเบี ย้ และผลประโยชน์ อื่ น ใดจากเงิ น ในบัญ ชี เ ก็ บ รั ก ษา
ทรัพย์สนิ คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ เงินทังหมดดั
้
งกล่าวนันตกเป็
้
นของผู้ให้ เช่าทันที
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์จะดาเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
การปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ (1) การปรับปรุ ง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) หมายถึง
ซ่ อมแซมทรั พย์ สินที่เช่ า
การปรับปรุง และ/หรื อซ่อมแซม อาคารและสิง่ ปลูกสร้ างในทรัพย์สนิ ที่เช่าครัง้ ใหญ่ รวมถึง
ค รั ้ ง ใ ห ญ่ (Major
การทาสีอาคารทังอาคาร
้
การเปลี่ยน และ/หรื อทดแทน (Replace) งานระบบในทรัพย์สิน
Renovation)
ที่เช่า ซึง่ เป็ นไปตามแผนการปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่ วมกันโดย
ให้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาฉบับนี ้ รวมถึงการเปลีย่ น และ/หรื อทดแทน (Replace) งาน
ระบบในทรัพย์สนิ ที่เช่าซึง่ นอกเหนือจากที่ได้ ระบุไว้ ในแผนการปรับปรุงทรัพย์สนิ ที่เช่า ทังนี
้ ้
เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ที่เช่าอยูใ่ นสภาพเหมาะสมแก่การใช้ ประโยชน์
(2) การปรับปรุ ง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) ในข้ อ (1)
ดังกล่าว ไม่รวมถึงการซ่อมแซมหรื อบารุ งรักษาให้ ทรัพย์สินมีสภาพคงเดิม (Preventive
Maintenance) เช่น การทาความสะอาด การเปลี่ยนหรื อซ่อมแซมอะไหล่ชิน้ ส่วนเล็กที่
ชารุด และการเปลีย่ นทดแทนตามอายุใช้ งาน ซึง่ กองทรัสต์ตกลงรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายใน
ส่วนนี ้
(3) คู่สญ
ั ญาตกลงรั บ ผิด ชอบในค่าใช้ จ่ ายที่เ กี่ ย วข้ องกับ การปรั บ ปรุ ง และ/หรื อซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่เช่าครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) ตามข้ อ (1) โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
1. ยกเว้ นกรณีตามข้ อ 5(1) และข้ อ 5(2) ของหัวข้ อ “การดาเนินการเมื่ออาคารและสิ่ง
ปลูกสร้ างในทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรื อถูกทาลาย” ภายในระยะเวลา 5 ปี แรกนับ
จากวัน จดทะเบี ย นสิท ธิ ก ารเช่ า ตามสัญ ญาฉบับ นี ้ ผู้ใ ห้ เ ช่ า จะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบ
ดาเนินการปรับปรุง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าครัง้ ใหญ่ตามแผนที่จะได้ ตกลง
ร่ วมกันกับกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์ ยินยอมให้ ผ้ ูให้ เช่าเบิกถอนเงิ นจากบัญชี เก็ บ
รักษาสินทรัพย์ (Escrow Account) ได้ ตามส่วนของงานที่แล้ วเสร็ จ ทังนี
้ ้ หากเงินใน
บัญชีดงั กล่าวไม่เพียงพอ ผู้ให้ เช่าตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายส่วนที่เกินทังหมด
้
แต่เพียงผู้เดียว
2. ในระหว่างปี ที่ 6 ถึงปี ที่ 25 นับจากวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่าตามสัญญาฉบับนี ้
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กองทรัสต์จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ ง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เช่าครัง้ ใหญ่
3. ในระหว่างปี ที่ 26 ถึงปี ที่ 30 นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะร่ วมกันรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ ง และ/หรื อ
ซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที่เช่าครัง้ ใหญ่ โดยคูส่ ญ
ั ญาตกลงที่จะทาความตกลงกันโดยสุจริ ต
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 6 เดือนก่อนเข้ าปี ที่ 26 เพื่อร่วมกันกาหนดแผนการปรับปรุ ง และ/
หรื อซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที่เช่าครัง้ ใหญ่ดงั กล่าว
การประกันภัย

1.

ตลอดระยะเวลาการเช่ า ผู้ให้ เช่า จะจัดให้ มีก ารเอาประกัน ภัยในส่ว นทรั พย์ สินที่ เช่ า
สาหรับการประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) โดยมี
วงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลค่าของทรัพย์สนิ ทังหมด
้
(รวมฐานรากของอาคาร (ร้ อยละ
100) ตามวิธีต้นทุนทดแทนใหม่ก่อนหักค่าเสื่อมราคา (Full Replacement Cost) (โดย
ไม่รวมมูลค่า ที่ดิ น) ซึ่ง อ้ า งอิ งจากบริ ษั ทประเมิน มูลค่าทรั พ ย์ สิน เฉลี่ย 2 ราย เพื่อ ให้
เพียงพอต่อการทดแทนมูลค่าของทรัพย์สินที่เช่าในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวชารุ ด
หรื อเสี ย หาย ซึ่ ง มู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า ประเมิ น โดยบริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ในรอบการประเมินล่าสุด
ก่อนที่จะมีการต่ออายุกรมธรรม์ โดยกองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบี ้ยประกันภัยดังกล่าวใน
อาคารและสิ่ ง ปลูก สร้ าง และกรมธรรม์ ดัง กล่า วจะต้ อ งระบุใ ห้ ก องทรั ส ต์ เ ป็ นผู้เ อา
ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์

2.

ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่าจะจัดให้ มีการเอาประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่
เช่า สาหรับการประกันความเสีย่ งภัยจากการบาดเจ็บทางร่ างกายและความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยกองทรัสต์จะรับผิดชอบ
ค่าเบี ้ยประกันภัยดังกล่าวในอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง และกรมธรรม์ดงั กล่าวจะต้ องระบุ
ให้ กองทรัสต์เป็ นผู้เอาประกันภัย

3.

ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่าจะจัดให้ มีการเอาประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่
เช่า สาหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดย
กองทรั ส ต์ จ ะรั บ ผิ ด ชอบค่า เบี ย้ ประกัน ภัย ดัง กล่า วในอาคารและสิ่ง ปลูก สร้ าง และ
กรมธรรม์ดงั กล่าวจะต้ องระบุให้ กองทรัสต์เป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์

หน้ าที่ของผู้ให้ เช่ า

1.

ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าในสภาพซึ่งเหมาะแก่การ
ใช้ ประโยชน์ เพื่ อ ให้ กองทรั ส ต์ โดยทรั ส ตี ห รื อ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ รวมทัง้ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากบุคคลข้ างต้ น สามารถให้ เช่าและ
ให้ บริ ก ารแก่ผ้ ูเช่ารายย่อย และเพื่ อใช้ ในการประกอบกิ จการหรื อดาเนินการอื่นใดที่
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เกี่ยวข้ องเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่เช่าของกองทรัสต์
2.

ผู้ใ ห้ เ ช่ า จะให้ กองทรั ส ต์ ค รอบครองและใช้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า ได้ โ ดยสงบและปกติ สุข
ปราศจากการแทรกแซงหรื อรบกวนจากผู้ให้ เช่า

3.

ผู้ให้ เช่าจะไม่จาหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ บนทรัพย์สินที่เช่า โดยไม่ได้ รับ
ความยินยอมเป็ นหนังสือล่วงหน้ าจากกองทรัสต์

4.

ผู้ให้ เช่าจะให้ ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในด้ านเอกสาร การขออนุญาต
การติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อการบารุงรักษา ปรับปรุง หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เช่าอันเอื ้อประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของกองทรัสต์

5.

ผู้ให้ เช่าตกลงที่จะเช่าพืน้ ที่บางส่วนในทรั พย์ สินที่เช่าจากกองทรั สต์ และตกลงเข้ าทา
สัญญาเช่าช่วงพื ้นที่ภายในอาคาร และ/หรื อสัญญาบริ การ (แล้ วแต่กรณี) กับกองทรัสต์
โดยมี ร ายละเอี ย ดของพื น้ ที่ และอั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารตามที่ ก าหนดไว้ ใน
เอกสารแนบท้ ายของสัญญาฉบับนี ้ โดยให้ สญ
ั ญาแต่ละฉบับมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจาก
วันที่เข้ าทาสัญญาเช่าช่วงพื ้นที่ภายในอาคาร และ/หรื อสัญญาบริ การ (แล้ วแต่กรณี)

6. ผู้ให้ เช่าจะทาหน้ าที่เป็ นผู้ให้ บริ การพิเศษ และ/หรื อผู้ให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ แก่ผ้ เู ช่ารายย่อย
ตามสัญญาให้ บริ การพิเศษ และ/หรื อสัญญาให้ เช่าเฟอร์ นิเจอร์ ระหว่างผู้ให้ เช่าและผู้เช่า
รายย่อยที่มีอยู่ก่อนวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ โดยผู้ให้ เช่าตกลงที่จะ
เรี ยกเก็ บค่าบริ การพิเศษและค่าเช่าเฟอร์ นิเจอร์ ตามอัตราเดิม ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผ้ ูให้ เช่า
ประสงค์ จ ะปรั บ อัตราค่าบริ ก ารพิ เ ศษหรื อ ค่า เช่ าเฟอร์ นิ เ จอร์ ผู้ใ ห้ เ ช่ า อาจปรั บ อัต รา
ดังกล่าวขึ ้นได้ ตามความเหมาะสม และจะแจ้ งให้ กองทรัสต์ทราบเมื่อมีการปรับขึ ้นของ
อัตราค่าบริ การพิเศษหรื อค่าเช่าเฟอร์ นิเจอร์ ทกุ ครัง้ โดยหากอัตราค่าบริ การพิเศษหรื อค่า
เช่าเฟอร์ นิเจอร์ มีการปรั บขึน้ เกิ น กว่าอัตราเดิมร้ อยละ 20 ของ 3 ปี ก่ อนหน้ า ผู้ให้ เช่ า
จะต้ องขอความยินยอมล่วงหน้ าจากกองทรัสต์เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน เว้ นแต่
คูส่ ญ
ั ญาจะตกลงเป็ นอย่างอื่น
7. ในกรณี ที่ผ้ ูเช่ารายย่อยซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุ่มทรู หรื อบริ ษัทในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
(ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ ายของสัญญาฉบับนี )้ เลิกเช่าพื ้นที่เช่าใน
ทรัพย์สนิ ที่เช่า ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซึ่งได้ เข้ าทาก่อนวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญา
ฉบับ นี ้ เพื่ อ ให้ ผ้ ูเ ช่ า รายย่ อ ยรายใหม่สามารถเช่ า พื น้ ที่ ดัง กล่า วแทน ผู้ใ ห้ เ ช่ า จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการปรับปรุ งพื ้นที่เช่าในทรัพย์สินที่เช่า ดังกล่าว รวมถึงการดาเนินการเพื่อ
ติดตังมาตรวั
้
ดไฟฟ้ าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยรายใหม่ หรื อเมื่อผู้เช่ารายย่อยร้ องขอ ด้ วยค่าใช้ จ่าย
ของผู้ให้ เช่าเอง
8. หากมีผลประโยชน์ใด ๆ เช่น ค่าเช่าพื ้นที่ ค่าบริ การพื ้นที่ หรื อรายได้ อื่นใด (ถ้ ามี) ซึ่งเป็ น
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ผลประโยชน์ ที่ กองทรั สต์ ควรจะได้ รั บและผู้ให้ เช่า ได้ รั บไว้ ล่วงหน้ า จากผู้เช่ ารายย่อ ย
นับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนสิทธิการเช่าจากผู้เช่ารายย่อย (ถ้ ามี) ผู้ให้ เช่าจะแจ้ งให้ กองทรัสต์
ทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่กองทรัสต์ หรื อบุคคลที่กองทรัสต์กาหนด
ภายใน 7 วัน ท าการ นับ จากวัน จดทะเบี ย นสิท ธิ ก ารเช่ า หรื อ ในกรณี ที่ ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า ได้ รั บ
ผลประโยชน์ ดังกล่า วภายหลัง จากวันจดทะเบี ยนสิท ธิ ก ารเช่า อีก ผู้ให้ เ ช่า จะส่ง มอบ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่กองทรัสต์ภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ได้ รับผลประโยชน์
ดังกล่าว
9. ผู้ให้ เช่าตกลงจะส่งมอบเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริ การที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับจากผู้
เช่ารายย่อยและผู้รับบริ การตามสัญญาเช่าพื ้นที่และสัญญาบริ การซึง่ ได้ เข้ าทากับผู้ให้ เช่า
ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทรัสต์ ภายใน 14 วันนับจากวัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่า รวมทังด
้ าเนินการให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยส่งมอบเงินประกันการเช่าและ
เงินประกันการบริ การ ภายใน 14 วันนับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า (แล้ วแต่กรณี)
หน้ าที่ของกองทรัสต์

1. กองทรัสต์ยอมรับว่า ได้ ตรวจรับมอบทรัพย์สนิ ที่เช่าแล้ วเห็นว่า ทรัพย์สนิ ที่เช่าอยู่ในสภาพ
ดีทกุ ประการ
2.

กองทรั สต์ ต กลงจะไม่ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า ในทางที่ ผิด กฎหมาย หรื อ ขัด ต่อ ความสงบ
เรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

3. กองทรัสต์ตกลงจะใช้ ทรัพย์สินที่เช่าให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
ทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับอาคาร ผังเมือง และ
สิง่ แวดล้ อม
4. กองทรัสต์ตกลงดาเนินการให้ มีการชาระค่าไฟฟ้ า ประปา และค่าใช้ จ่ายอื่นใดในทานอง
เดียวกันที่เกิดขึ ้นจากการใช้ ทรัพย์สนิ ที่เช่าของกองทรัสต์
5. กองทรัสต์ ตกลงจะอานวยความสะดวกให้ ผ้ ใู ห้ เช่าหรื อบุคคลที่ผ้ ูให้ เช่ามอบหมาย เข้ า
ตรวจสอบทรัพย์สินที่เช่าในเวลาทาการ ทังนี
้ ้ ผู้ให้ เช่าจะต้ องแจ้ งแก่กองทรัสต์เป็ นการ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วัน ก่อนเข้ าตรวจสอบ และการเข้ าตรวจสอบดังกล่าวจะต้ องไม่
เป็ นการรบกวนการครอบครอง และการใช้ ทรัพย์สนิ ที่เช่าตามปกติของกองทรัสต์
6. ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์ยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่า รวมถึงลูกค้ าและ
คู่สญ
ั ญาของผู้ให้ เช่า ใช้ พืน้ ที่ส่วนกลางได้ โดยไม่มีค่าตอบแทน ทัง้ นี ้ รวมถึงในกรณี ที่
บุคคลดังกล่าวได้ ดาเนินการติดตังโทรทั
้
ศน์ วีดีโอวอลล์ สือ่ ป้าย หรื ออุปกรณ์ใด ๆก่อนวัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่า เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารภายในองค์กรเท่านัน้ ทังนี
้ ้ คู่สญ
ั ญา
ตกลงและเข้ าใจว่าหากมีการติดตังโทรทั
้
ศน์ วีดีโอวอลล์ สื่อ ป้าย หรื ออุปกรณ์ใด ๆ เพื่อ
ประโยชน์ทางการค้ า หรื อจัดหาผลประโยชน์ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งบนทรัพย์สินที่เช่า
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กองทรัสต์จะเป็ นผู้เรี ยกเก็บค่าเช่าพื ้นที่ และ/หรื อค่าบริ การพื ้นที่จากบุคคลดังกล่าว
การแก้ ไขต่ อเติ ม หรื อ 1.
ดัดแปลงทรัพย์ สินที่เช่ า

ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์ตกลงจะไม่ดาเนินการดัดแปลงหรื อ
ต่อเติมทรัพย์สินที่เช่า รวมทังท
้ าการก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างใด ๆ บนทรัพย์สินที่ เช่า ซึ่งมี
ลัก ษณะเป็ นส่ว นควบที่ ติ ด ตรึ ง ตราถาวรกับ ทรั พ ย์ สิน ที่ เช่ า และถึง ขนาดที่จ ะต้ อ งขอ
อนุญาตต่อกรุ งเทพมหานครหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องตามกฎหมาย หรื อยิ นยอมให้
บุคคลใด ๆ เข้ าทาการดังกล่าว เว้ นแต่จะได้ ปรึ กษาหารื อร่ วมกับผู้ให้ เช่า และส่งมอบ
รายละเอียดการดาเนินการดังกล่าวให้ ผ้ ใู ห้ เช่าพิจารณาและได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ให้ เช่า โดยผู้ให้ เช่าจะพิจารณาการให้ ความยินยอมดังกล่าวอย่างไม่ชักช้ า
และจะไม่ปฏิเสธการให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าอนุญาตให้ กองทรัสต์ดดั แปลง ต่อเติม หรื อก่อสร้ างดังกล่าวเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรแล้ ว สิง่ ก่อสร้ างที่ดดั แปลง ต่อเติม หรื อก่อสร้ างดังกล่าวจะถือเป็ นกรรมสิทธิ์
ของกองทรั สต์ ซึ่ง ผู้ใ ห้ เ ช่า ยิ นยอมให้ กองทรั สต์ สามารถจ าหน่า ย จ่า ย โอนทรั พย์ สิน
ดังกล่าวทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ บคุ คลภายนอกได้ ตลอดระยะเวลาการเช่า ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
กองทรัสต์จาหน่าย จ่าย หรื อโอนทรัพย์สนิ ที่ดดั แปลง ต่อเติม หรื อก่อสร้ างดังกล่าว และ
หากมีความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เช่าของผู้ให้ เช่าเกิ ดจากการที่กองทรัสต์ ดาเนินการ
ดังกล่าว กองทรัสต์จะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้น

2.

หากระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ สิ ้นสุดลงหรื อเลิกกันไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ ตาม
กองทรัสต์ตกลงให้ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ดดั แปลง ต่อเติม และ/หรื อก่อสร้ าง
ทังหมดตกเป็
้
นของผู้ให้ เช่าทันที อย่างไรก็ดี ผู้ให้ เช่ามีสิทธิเลือกที่จะไม่ รับโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวบางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยจะต้ องแจ้ งให้ กองทรัสต์ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าอย่างน้ อย 6 เดือนก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้
เว้ นแต่ก รณี ดังต่อไปนีท้ ี่ ผ้ ูให้ เช่า จะต้ องรั บโอนกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สินดังกล่าว โดยไม่
สามารถใช้ สทิ ธิปฏิเสธที่จะไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ได้
(ก)

เป็ นทรัพย์สนิ ที่เป็ นส่วนควบหรื อติดตรึ งถาวร อันเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ เช่า
และปรากฏในแบบแปลนการก่อสร้ าง หรื อใบอนุญาตก่อสร้ างที่ได้ รับอนุญาตจาก
ทางราชการ หรื อ

(ข)

เป็ นทรัพย์สินที่ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากผู้ให้ เช่า ให้ กองทรัสต์สามารถ
ดาเนินการดัดแปลงหรื อต่อเติมทรัพย์สนิ ที่เช่า รวมทังท
้ าการก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ าง
ใด ๆ บนทรั พย์สินที่เช่าได้ โดยผู้ให้ เช่าไม่ได้ กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการรื อ้ ถอน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว

3.

ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าใช้ สิทธิปฏิเสธที่จะไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวข้ างต้ นหรื อ
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ผู้ให้ เช่ามิได้ แจ้ งการปฏิเสธที่จะไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สินดังกล่าวให้ กองทรัสต์
ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 6 เดือนก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าดังกล่าว กองทรัสต์มีหน้ าที่
ดาเนินการรื อ้ ถอนทรัพย์สินที่ได้ ทาการดัดแปลง ต่อเติม และ/หรื อก่อสร้ างดังกล่าว เพื่อ
ส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าในสภาพเดิมโดยการรื อ้ ถอนดังกล่าวจะเป็ นไปตาม
กฎระเบียบและข้ อบังคับของทางราชการ และไม่ทาให้ ทรัพย์สนิ ที่เช่าได้ รับความเสียหาย
4.

เมื่อเริ่ มต้ นปี สุดท้ ายของระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี ้ ผู้ให้ เช่าและกองทรัสต์ตกลงที่จะ
เข้ าดาเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่เช่า และหารื อร่ วมกันเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และ
รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะส่งมอบคืนแก่ผ้ ใู ห้ เช่าเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า รวมทัง้
กาหนดมาตรการในการซ่อมแซมหรื อปรับปรุ งทรัพย์สินที่เช่าให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ
และข้ อบังคับของทางราชการ โดยจะต้ องหาข้ อสรุ ปให้ เสร็ จสิ ้นอย่างน้ อย 6 เดือนก่อน
สิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า เว้ นแต่ทงสองฝ่
ั้
ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น

5.

ในกรณีที่กองทรัสต์ประพฤติผิดสัญญาเช่าฉบับนี ้ จนเป็ นเหตุให้ ผ้ ใู ห้ เช่าใช้ สิทธิบอกเลิก
สัญญานัน้ นอกจากกองทรัสต์จะต้ องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้ ทาการดัดแปลง ต่อ
เติม และ/หรื อก่อสร้ างตามเงื่ อนไขที่กาหนดข้ างต้ นให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าทันทีแล้ ว กองทรั สต์
จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในความเสีย หายที่ เ กิ ด ขึน้ กับ ทรั พ ย์ สิน ที่ เ ช่ า เนื่ อ งจากการรื อ้ ถอน
ทรัพย์สนิ ที่ได้ ทาการดัดแปลง ต่อเติม และ/หรื อก่อสร้ างด้ วย

6. ในกรณีที่กองทรัสต์ดาเนินการดัดแปลงหรื อต่อเติมทรัพย์สินที่เช่า หรื อทาการก่อสร้ างสิ่ง
ปลูกสร้ างใด ๆ บนทรัพย์สนิ ที่เช่า ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นส่วนควบที่ติดตรึงตราถาวรกับทรัพย์สนิ
ที่เช่าและถึงขนาดที่จะต้ องขออนุญาตต่อกรุ งเทพมหานครหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตาม
กฎหมาย โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผู้ให้ เช่ามีสิทธิขอให้
กองทรัสต์ดาเนินการรื อ้ ถอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรื อบางส่วน และกองทรัสต์
จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึน้ กับ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า เนื่ อ งจากการรื อ้ ถอน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อผู้ให้ เช่าด้ วย
การโอนสิทธิการเช่ าและ ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้
การให้ เช่ าช่ วง
1. ผู้ให้ เช่าตกลงจะไม่โอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงสิทธิและหน้ าที่ใด ๆ ภายใต้
สัญ ญาฉบับ นี ้ ให้ กับ บุค คลอื่ น ไม่ว่า ทัง้ หมดหรื อ บางส่ว น หรื อ ให้ บุค คลใด ๆ มี สิท ธิ
ครอบครองหรื อใช้ ทรัพย์สินที่เช่า หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใด ๆ ที่ทาให้ บคุ คลอื่นมีสิทธิ
เข้ ามาใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า ทังนี
้ ้ ไม่ว่าจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ตามเว้ นแต่
จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์ก่อน
2.

กองทรัสต์จะไม่นาสิทธิการเช่าในทรัพย์สินที่เช่านี ้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ออกให้ เช่า
ช่วงแก่บคุ คลใด ๆ หรื อให้ บคุ คลใด ๆ เข้ ามาอยู่แทน หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใด ๆ ที่ทา
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ให้ บคุ คลอื่นมีสทิ ธิเข้ ามาใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที่เช่า หรื อโอนสิทธิการเช่า ไม่วา่ ทังหมด
้
หรื อแต่บางส่วน ให้ แก่บคุ คลใด ๆ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่าก่อน ซึ่งการ
ให้ ความยินยอมดังกล่าวจะกระทาโดยไม่ชกั ช้ าและการไม่ ให้ ความยินยอมจะไม่กระทา
โดยปราศจากเหตุผลสมควร หรื อเว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ที่กองทรัสต์สามารถดาเนินการ
ได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่าก่อน
2.1

กรณี ที่กองทรั สต์ นาทรั พย์ สินที่เช่าออกให้ บุคคลภายนอกเช่าช่วงพืน้ ที่ภายใน
ทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ เพื่อประโยชน์ในการจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สนิ ที่เช่า

2.2

กรณีที่กองทรัสต์ประสงค์จะโอนสิทธิ การเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ไม่ว่าทังหมด
้
หรื อบางส่วนให้ แก่บริ ษัทในกลุ่มทรู หรื อบริ ษัทในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ของ
ผู้ให้ เช่า

3.

ในกรณีที่กองทรัสต์ประสงค์จะนาทรัพย์สินที่เช่าออกให้ บคุ คลภายนอกซึ่งประกอบธุรกิจ
การบริ หารสานักงานให้ เช่าอันเป็ นธุรกิ จปกติเช่าช่วงพืน้ ที่ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วน
กองทรัสต์จะต้ องได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ เช่าก่อน ทังนี
้ ้ การให้
เช่าช่วงทรัพย์สนิ ที่เช่าแก่บคุ คลดังกล่าวจะต้ องกาหนดอายุของสัญญาครัง้ ละไม่เกิน 3 ปี
และการต่อ อายุสัญ ญาจะท าได้ ไม่เ กิ น 2 ครั ง้ (ทัง้ นี ้ อายุของสัญ ญาทัง้ หมดรวมกัน
จะต้ องไม่เกิน 9 ปี ) และการเข้ าทาสัญญาดังกล่าวจะต้ อ งเข้ าเงื่อนไขให้ ต้องจดทะเบียน
สิทธิการเช่าตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ ผู้ให้ เช่าจะต้ องให้ ความยินยอมดังกล่าวจะกระทาโดยไม่
ชักช้ าและการไม่ให้ ความยินยอมจะไม่กระทาโดยปราศจากเหตุผลสมควร

การโอน และ/หรือเข้ าทา 1.
สัญญาของผู้เช่ ารายย่ อย
บางราย

ผู้ให้ เช่าตกลงดาเนินการให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยในทรัพย์สินที่เช่าส่วนที่เหลือทังหมดตามข้
้
อ8
ของหัวข้ อเงื่อนไขก่อนการจดทะเบียนสิทธิ การเช่า ยินยอมให้ มีการโอนสิทธิ และหน้ าที่
ของผู้ให้ เช่าให้ แก่กองทรัสต์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพื ้นที่ภายในอาคาร และ/หรื อสัญญาบริ การ
ที่มีอยู่ก่อนวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ หรื อยินยอมที่จะลงนามใน
สัญญาเช่าช่วงพื ้นที่ภายในอาคาร และ/หรื อสัญญาบริ การฉบับใหม่กบั กองทรัสต์ ภายใน
3 เดือน นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า

2.

ในกรณีที่ผ้ เู ช่ารายย่อยปฏิเสธที่จะให้ ความยินยอมในการโอนสิทธิและหน้ าที่ของผู้ให้ เช่า
ให้ แก่กองทรัสต์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพื ้นที่ภายในอาคาร และ/หรื อสัญญาบริ การที่มีอยู่ก่อน
วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ หรื อไม่ดาเนินการลงนามในสัญญาเช่าช่วง
พื ้นที่ภายในอาคาร และ/หรื อสัญญาบริ การฉบับใหม่กับกองทรัสต์ ผู้ให้ เช่าตกลงและ
ยินยอมว่าผู้ให้ เช่าจะยังคงปฏิบัติหน้ าที่ตามสัญญาเช่าพืน้ ที่ภายในอาคาร และ/หรื อ
สัญญาบริ การต่อผู้เช่ารายย่อยต่อไปตามเดิมจนกว่าสัญญาเช่าพื ้นที่ภายในอาคาร และ/
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หรื อสัญญาบริ การดังกล่าวจะสิ ้นสุดลง
3.

ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าพื ้นที่ภายในอาคาร และ/หรื อสัญญาบริ การของผู้เช่ารายย่อยที่มิได้
ให้ ความยินยอมในข้ อ 2 ข้ างต้ น ถูกบอกเลิกหรื อสิ ้นสุดลง ผู้ให้ เช่าตกลงและยินยอมว่า
การเข้ าทาสัญญาเช่าช่วงพื ้นที่ภายในอาคาร และ/หรื อสัญญาบริ การฉบับใหม่สาหรับ
ทรัพย์สนิ ที่เช่า (หากมี) จะเป็ นการเข้ าทาสัญญาโดยกองทรัสต์

4. หากมีผลประโยชน์ใด ๆ เช่น ค่าเช่าพื ้นที่ ค่าบริ การพื ้นที่ หรื อรายได้ อื่นใด (ถ้ ามี) ซึ่งเป็ น
ผลประโยชน์ที่กองทรัสต์ควรจะได้ รับและผู้ให้ เช่าได้ รับไว้ ลว่ งหน้ าจากผู้เช่ารายย่อย นับ
จากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่าจะแจ้ งให้ กองทรัสต์ทราบและส่งมอบผลประโยชน์
ดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ หรื อบุคคลที่กองทรัสต์กาหนด ภายใน 7 วันทาการ นับจากวัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่า หรื อในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับผลประโยชน์ดงั กล่าวภายหลังจากวัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่าอีก ผู้ให้ เช่าจะส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่กองทรัสต์ภายใน
7 วันทาการนับจากวันที่ได้ รับผลประโยชน์ดงั กล่าว
5. ผู้ให้ เช่าตกลงจะส่งมอบเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริ การที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับจากผู้
เช่าพื ้นที่และผู้รับบริ การตามสัญญาเช่าพื ้นที่และสัญญาบริ การซึ่งได้ เข้ าทากับผู้ให้ เช่า
ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่าให้ แก่กองทรั สต์ ภายใน 14 วันนับจากวันจด
ทะเบียนสิทธิการเช่า
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ มื่ อ 1. ภายใต้ บงั คับของข้ อ 4 และข้ อ 5 และเว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น ใน
อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
กรณีที่อาคารและสิง่ ปลูกสร้ างในทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงงานระบบที่เกี่ยวข้ องตามสัญญา
ใ น ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า
ซื ้อขายสังหาริ มทรั พย์และงานระบบ ได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
้
ออย่างมีนยั สาคัญ
เสียหายหรือถูกทาลาย
(Total Loss) ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงจะสร้ างอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างในส่วนที่ได้ รับความเสียหายขึ ้น
ใหม่เพื่อทดแทนอาคารและสิ่งปลูกสร้ างตามสัญญาฉบับนี ้ ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
เพื่อให้ อาคารและสิง่ ปลูกสร้ างกลับคืนสูส่ ภาพเดิมก่อนที่จะได้ รับความเสียหาย
2. ในกรณี ที่อาคารและสิ่งปลูกสร้ างในทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงงานระบบที่เกี่ ยวข้ อง ได้ รับ
ความเสียหายทังหมดหรื
้
ออย่างมีนยั สาคัญ (Total Loss) ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ภายหลังพ้ น
กาหนดระยะเวลาการเช่าปี ที่ 5 กองทรัสต์จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบภายใน 90 วัน นับ
จากวันที่เกิดความเสียหายดังกล่าวว่า กองทรัสต์ประสงค์ที่จะสร้ างอาคารและสิ่งปลูก
สร้ างในส่วนที่ได้ รับความเสียหายขึ ้นใหม่เพื่อทดแทนอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างที่ได้ รับความ
เสียหายหรื อไม่ โดยผู้ให้ เช่าจะต้ องแจ้ งความเห็นเกี่ยวกับการสร้ างอาคารและสิ่งปลูก
สร้ างให้ แก่กองทรัสต์ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากกองทรัสต์ ในกรณีที่
ผู้ให้ เช่าและกองทรัสต์ไม่สามารถตกลงเรื่ องการซ่อมแซมอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างดังกล่าว
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ภายในระยะเวลา 30 วัน ดัง กล่า วแล้ ว ให้ ก องทรั ส ต์ เ ป็ นผู้มี สิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี ้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
(ก) ถ้ ากองทรัสต์ตดั สินใจไม่สร้ างอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างขึ ้นทดแทน เมื่อกองทรัสต์ได้ รับ
ค่าสินไหมทดแทนพื ้นฐาน ให้ กองทรัสต์ส่งมอบค่าสินไหมทดแทนพื ้นฐานให้ แก่ผ้ ใู ห้
เช่า โดยกองทรั สต์ มี สิทธิ ได้ รับ ค่าเช่าที่ได้ ชาระไว้ ล่วงหน้ าคื นจากผู้ให้ เ ช่าสาหรั บ
ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ ทังนี
้ ้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้ รับค่าสินไหมทดแทน
พื ้นฐานจากบริ ษัทประกันภัย นอกจากนี ้ กองทรัสต์ยินยอมให้ เงินที่อยู่ในบัญชีเก็บ
รักษาสินทรัพย์ (Escrow Account) ตกเป็ นของผู้ให้ เช่าและให้ ถือว่าสัญญาเป็ นอัน
สิ ้นสุดลงตามข้ อ 10 ของเหตุเลิกสัญญา
(ข) ภายใต้ บงั คับของข้ อ 4 และข้ อ 5 ถ้ ากองทรัสต์ตดั สินใจสร้ างอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
ขึ ้นทดแทน โดยให้ ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ เพื่อให้ อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
กลับคืนสูส่ ภาพเดิมก่อนที่จะได้ รับความเสียหาย
3. ภายใต้ บงั คับของข้ อ 5 และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น ในกรณี ที่
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ างในทรัพย์สนิ ที่เช่า รวมถึงงานระบบที่เกี่ยวข้ อง ได้ รับความเสียหาย
แต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ โดยยังคงสามารถใช้ อาคารและสิ่ง
ปลูกสร้ างบางส่วนเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทรัสต์มีหน้ าที่ซ่อมแซม
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง รวมถึงงานระบบให้ คงเดิมด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
4. ในกรณี ที่ มีการสร้ างอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในส่วนที่ได้ รับความเสียหายขึน้ ใหม่เพื่ อ
ทดแทนอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้ เช่าจะเป็ นผู้ดาเนินการจัดให้ มีการ
ก่อสร้ างภายใต้ แบบแปลน แผนงาน และงบประมาณที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่ วมกัน และ
จะต้ องทาการก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จภายใน 2 ปี นับแต่เกิดความเสียหายดังกล่าว ผู้ให้ เช่า
จะร่วมกับกองทรัสต์ในการดาเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรื อขออนุญาตต่อ
หน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใด ๆ ภายใต้
สัญญาฉบับนี ้ โดยคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะต้ องนาเงินที่ได้ รับจากค่าสินไหมทดแทนพื ้นฐาน
มาใช้ ในการดาเนินการก่อสร้ างดังกล่าว และให้ ถือว่าสิทธิ และหน้ าที่ของคู่สญ
ั ญาตาม
สัญญาฉบับนี ้ยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้ มีการก่อสร้ างอาคารและสิ่งปลูกสร้ างดังกล่าว
ขึ ้นมาแทนที่อาคารและสิ่งปลูกสร้ างในทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ โดยคู่สญ
ั ญาจะ
จัด ให้ มี ก ารท าสัญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิน ขึ น้ ใหม่ (โดยให้ มี วัน ครบก าหนดอายุสัญ ญาเช่ า
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นเดียวกับสัญญาฉบับ นี ้) ทันทีที่การก่อสร้ างดังกล่าวแล้ ว
เสร็ จ (แต่ทงนี
ั ้ ้ กองทรัสต์จะไม่มีภาระหน้ าที่ในการชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่อีก
แต่อย่างใด)
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5. เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น หรื อกองทรัสต์สามารถจัดหาเงินทุนจาก
แหล่ง อื่นได้ ในกรณี ที่ ค่าก่ อสร้ างหรื อค่าใช้ จ่า ยใด ๆ ที่ เกี่ ยวกับหรื อเกี่ ยวเนื่องกับการ
ก่อสร้ าง และ/หรื อการซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้ างดังกล่าว มีจานวนเกินกว่าเงินค่า
สินไหมทดแทนพื ้นฐานที่กองทรัสต์ได้ รับ ผู้ให้ เช่าจะให้ ความช่วยเหลือตามความจาเป็ น
และสมควรแก่กองทรั สต์ ในการหาแหล่งเงิ นทุนที่เหมาะสมเพื่อ การก่อสร้ าง และ/หรื อ
ซ่อมแซมทรั พย์ สินที่เช่าโดยผู้ให้ เช่าตกลงทดรองจ่ายเงินในจานวนที่กองทรั สต์ จะต้ อง
รับผิดชอบดังกล่าวแทนกองทรัสต์ไปก่อน
(1) สาหรับกรณีที่อาคารและสิง่ ปลูกสร้ างในทรัพย์สนิ ที่เช่า รวมถึงงานระบบที่เกี่ยวข้ อง
ได้ รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) กองทรัสต์ตกลงจะชาระคืนเงิน
จานวนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ ซ่อมแซมอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้ างในทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงงานระบบที่เกี่ยวข้ อง แล้ วเสร็ จ พร้ อมทังชดเชย
้
ค่าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้ นทุนในการกู้ยืมเงิน
(Cost of Borrowing) ของผู้ให้ เช่าที่ได้ ใช้ เพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว โดย
คานวณจากวันที่ได้ มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันที่กองทรัสต์ได้ ชาระเงิน
ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า ทังนี
้ ้ ผู้ให้ เช่าและกองทรัสต์จะร่ วมกันพิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนที่
เหมาะสมเพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว โดยหากเป็ นกรณีที่เกิดความเสียหาย
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า กองทรัสต์ยินยอมให้ ผ้ ใู ห้
เช่าสามารถใช้ เงินที่เก็บรักษาไว้ ในบัญชีเก็บรักษาสินทรัพย์ (Escrow Account) เพื่อ
ทดรองจ่ายเงิ นในจานวนที่กองทรัสต์จะต้ องรับผิดชอบแทนกองทรัสต์ได้ ในกรณี
เช่นนี ้ให้ ถือว่าผู้ให้ เช่าไม่มหี น้ าที่ในการปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที่เช่าครัง้ ใหญ่
(Major Renovation) อีกต่อไป
(2) สาหรับกรณีที่อาคารและสิง่ ปลูกสร้ างในทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงงานระบบที่เกี่ยวข้ อง
ได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
้
ออย่างมีนยั สาคัญ (Total Loss) กองทรัสต์มีสิทธิ
เลือกชดใช้ เงินทดรองจ่ายดังกล่ าวโดย (ก) การชาระคืนเงินทดรองจ่ายภายใน 6
เดือนนับแต่วนั ที่ได้ สร้ างหรื อซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้ างเพื่อทดแทนอาคาร
และสิ่ง ปลูก สร้ างในทรั พ ย์ สิน ที่ เ ช่ า แล้ ว เสร็ จ พร้ อมทัง้ ชดเชยค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
จ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเช่นเดียวกับที่ระบุในข้ อ 5 (1) หรื อ (ข) การ
ยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพื ้นที่ของกองทรัสต์ โดยที่กองทรัสต์ไม่ต้องจ่ายเงิน
ชดเชยใด ๆ ให้ ผ้ ใู ห้ เช่าอีก โดยในหลักการให้ สดั ส่วนใหม่ของการครอบครองพื ้นที่
ของกองทรัสต์และผู้ให้ เช่าเป็ นไปตามจานวนค่าก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายทังหมดตามที
้
่
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายได้ ชาระไปหรื อตกลงว่าจะชาระในการก่อสร้ างหรื อซ่อมแซมขึ ้น
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ใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้ หากเป็ นกรณีที่เกิดความเสียหายภายในระยะเวลา 5 ปี
นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า กองทรัสต์ยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่าสามารถใช้ เงินที่เก็บ
รักษาไว้ ในบัญชีเก็บรักษาสินทรัพย์ (Escrow Account) เพื่อทดรองจ่ายเงินใน
จานวนที่กองทรัสต์จะต้ องรับผิดชอบแทนกองทรัสต์ได้ ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าผู้ให้ เช่า
ไม่มีหน้ าที่ในการปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที่เช่าครัง้ ใหญ่ (Major Renovation)
อีกต่อไป
อนึ่ง ก่อนการใช้ สิทธิในข้ อ 5(2)(ก) หรื อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ น กองทรัสต์สงวนสิทธิที่
จะเสนอการด าเนินการดัง กล่า วเพื่อ ให้ ที่ ประชุมผู้ถื อหน่ว ยทรั สต์ ของกองทรั สต์
พิจารณาอนุมตั ิก่อน ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ สร้ างหรื อซ่อมแซมอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้ างเพื่อทดแทนอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างในทรัพย์สินที่เช่า แล้ วเสร็ จ ทังนี
้ ้ หาก
พ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว กองทรัสต์ยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพื ้นที่
ของกองทรัสต์ตามข้ อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ นตามที่กองทรัสต์เห็นสมควร
ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่าความเสียหายในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญ
(Total Loss)
(1) ความเสียหายกระทบต่อพื ้นที่ของอาคารและสิ่งปลูกสร้ างที่เช่าตามสัดส่วนที่กาหนดไว้
ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งรวมถึงความเสียหายในเชิงโครงสร้ างของอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้ าง ซึง่ กรมธรรม์ประกันภัยกาหนดว่าเป็ นความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญ หรื อ
(2) มีการหยุด หรื อไม่สามารถดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในการเช่าของกองทรัสต์ได้
ต่อไปเป็ นระยะเวลานานเกินกว่า 30 วัน หรื อ
(3) คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายมีความเห็นร่ วมกันว่าความเสียหายที่เกิดขึ ้นจะส่งผลกระทบอย่าง
สาระสาคัญจนทาให้ ไม่สามารถดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในการเช่ าของกองทรัสต์
ต่อไปได้ เป็ นระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน
นอกจากนี ้ ให้ “ค่ าสินไหมทดแทนพืน้ ฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
ซึ่ ง ไม่ ร วมถึ ง ค่ า สิ น ไหมทดแทนซึ่ ง ได้ รั บ จากการประกั น ภัย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business
Interruption Insurance) และ/หรื อ การประกันภัย อื่น ใดที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายเป็ นผู้เ อา
ประกันภัยเพิ่มเติมด้ วยค่าใช้ จ่ายของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันเองทั
้
งสิ
้ ้น
ทรัพย์ สินที่เช่ าถูกเวนคืน 1.

ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ที่เช่าถูกเวนคืนไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนจนไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญานี ้ ให้ สญ
ั ญานี ้เป็ นอันสิ ้นสุดลงทันที โดยผู้ให้ เช่า
ไม่มีหน้ าที่ต้องคืนค่าเช่าให้ แก่กองทรั สต์ และให้ กองทรัสต์ มีสิทธิ ได้ รับเงิ นทดแทนค่า
เวนคืน ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับเงินดังกล่าวมาจากการเวนคืน (หลังหักค่าใช้ จ่ายและภาษี
ที่เกี่ยวข้ อง) จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องหรื อจากเจ้ าของทรัพย์สนิ ที่เช่า ตามจานวน
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หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริ มทรั พย์ พ.ศ.
2530 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องที่กองทรัสต์ และ/หรื อผู้ให้ เช่ามี
สิทธิได้ รับ
โดยในกรณีที่หน่วยราชการที่รับผิดชอบการเวนคืนไม่ได้ มีการกาหนดสัดส่วนที่กองทรัสต์
ต้ องได้ รับ ให้ ใช้ บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 2 ราย โดยให้ กองทรัสต์โดยทรัสตีและผู้ให้
เช่าแต่งตังฝ่้ ายละหนึง่ ราย โดยค่าทดแทนจะคานวณตามสูตรดังนี ้
ค่าทดแทน

=

(มูลค่า สิท ธิ ก ารเช่ า ของทรั พ ย์ สิน ที่ เ ช่ า ที่ ถูก เวนคื น ณ วัน ที่ ถูก
เวนคืน / มูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ วันที่ถูก
เวนคืน) x จานวนเงินที่ได้ รับจากการเวนคืนทรัพย์สินที่เช่าที่ถูก
เวนคืน

โดยมูลค่าสิทธิ การเช่าและมูลค่าตลาดของทรั พย์ สินจะใช้ ค่าเฉลี่ยของบริ ษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ 2 ราย
2.

ในกรณี ที่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า ถู ก เวนคื น บางส่ ว นและยั ง สามารถใช้ ประโยชน์ ไ ด้ ตาม
วัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญานี ้ ผู้ให้ เช่าจะส่งมอบเงินค่าเวนคืนในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่า
ได้ รั บ เงิ น ดัง กล่า วมาจากการเวนคื น (หลัง หัก ค่ า ใช้ จ่ า ยและภาษี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง) จาก
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง ให้ แก่กองทรัสต์ทนั ทีที่ได้ รับเงินจานวนดังกล่าว ซึ่งให้ ถือว่า
เงินทดแทนดังกล่าวเป็ นการเยียวยาความเสียหายทังหมดที
้
่กองทรัสต์อาจได้ รับในกรณีนี ้

การเลิกสัญญา

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดงั กล่าวต่อไปนี ้ถือเป็ นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบับนี ้
1.

ในกรณี ที่มี ก ฎหมายก าหนดให้ เ ลิกกองทรั สต์ โดยไม่ใ ช่ ค วามผิ ด ของกองทรั สต์ และ
กองทรัสต์ได้ แจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร คู่สญ
ั ญาทัง้
สองฝ่ ายมีหน้ าที่ร่วมกันในการใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกันเพื่อไม่ให้ สญ
ั ญาฉบับ
นี ้ระงับโดยผลจากการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย หรื อจากคาสัง่ ของหน่วยงานใด ๆ ของ
รัฐ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรื อคาสัง่ ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐที่มีผลใช้ บังคับอยู่ใน
ขณะนัน้ เช่น การจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าที่ที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายนันมี
้ อยู่ตาม
สัญญาฉบับนี ้

2.

ผู้ให้ เช่ามีสทิ ธิเลิกสัญญา ในกรณีที่กองทรัสต์จงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง ฝ่ า
ฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใดที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ซึ่ง
ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สนิ ที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ โดยที่
เหตุก ารณ์ ดัง กล่า วมิ ได้ เ ป็ นผลจากการกระท าของผู้ใ ห้ เ ช่ า และกองทรั ส ต์ ไม่ แ ก้ ไข
ความผิดดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ แจ้ งเป็ น
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ลายลักษณ์อกั ษรให้ แก้ ไขความผิดดังกล่าว เว้ นแต่กรณีเกิ ดเหตุสดุ วิสยั หรื อคู่สญ
ั ญาตก
ลงเป็ นอย่างอื่น
3.

กองทรัสต์มีสทิ ธิเลิกสัญญา ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง ฝ่ า
ฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อผิดคารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้
หรื อสัญญาตกลงกระทาการที่ได้ เข้ าทาไว้ อนั เป็ นผลสืบเนื่องจากสัญญาฉบับนี ้ และผู้ให้
เช่าไม่สามารถดาเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 30 วัน นับจาก
วัน ที่ ได้ รั บ แจ้ ง หรื อ ทราบถึ ง เหตุแ ห่งการผิ ด สัญ ญานัน้ หรื อ ภายในระยะเวลาใด ๆ ที่
คู่สัญ ญาได้ ต กลงกัน เว้ น แต่ ก รณี ที่ ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า ไม่ท าการจดทะเบี ย นสิท ธิ ก ารเช่ า ให้ แ ก่
กองทรัสต์ในวันที่กองทรัสต์กาหนด ให้ ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญานีท้ นั ที เว้ นแต่
กรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อคูส่ ญ
ั ญาจะตกลงเป็ นอย่างอื่น

4.

ในกรณีผ้ ใู ห้ เช่าปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินหรื อภาระผูกพันหรื อภาระหนี ้สินอื่น
ใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตามซึง่ อาจนาผู้ให้ เช่าไปสูส่ ภาวะล้ มละลายหรื อฟื น้ ฟูกิจการ โดยผู้ให้
เช่าไม่สามารถทาการแก้ ไขเหตุดงั กล่าวให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 120 วันนับจากวันที่ทราบหรื อ
มีเหตุอนั ควรทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว เว้ นแต่ผ้ ใู ห้ เช่าสามารถพิสจู น์และยืนยันเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรจนเป็ นที่พอใจแก่กองทรั สต์ ว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อฐานะทางการเงินของผู้ให้ เช่าซึ่งจะนาผู้ให้ เช่าไปสู่สภาวะล้ มละลาย และ
การผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการเช่าทรัพย์สนิ ที่เช่าและการใช้ สิทธิของกองทรัสต์
ตามสัญญาฉบับนี ้

5.

ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลายหรื ออยู่ในขันตอน
้
การเลิกบริ ษัท การชาระบัญชี หรื อศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการของผู้ให้ เช่า ซึ่งผู้จัดการ
กองทรัสต์ เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้ เช่าในการชาระหนี ้ หรื อปฏิบตั ิ
ตามสัญญาฉบับนี ้

6.

เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ ที่เช่าตามกาหนดในสัญญาฉบับนี ้

7.

คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา

8.

ในกรณี ที่มีการเลิ กกองทรั สต์ ด้ วยเหตุอื่นนอกจากข้ อ 1 ซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องและสัญญาก่อตังทรั
้ สต์กาหนด

9.

ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ที่เช่าถูกเวนคืนไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนจนไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้

10. เมื่อทรัพย์สนิ ที่เช่าเสียหายทังหมด
้
หรื ออย่างมีนยั สาคัญ (Total Loss)
ผลของการเลิกสัญญา

1.

ในกรณีเกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 2 ของหัวข้ อ “การเลิกสัญญา” ผู้ให้ เช่ามีสิทธิ เลิก
สัญญา และมีสทิ ธิเรี ยกค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มเี หตุผิดนัด
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นันเกิ
้ ดจากกองทรัสต์
2.

ในกรณีที่เกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 3 ของหัวข้ อ “การเลิกสัญญา” กองทรัสต์มีสิทธิบอก
เลิกสัญญาฉบับนี ้ และผู้ให้ เช่าจะต้ องชาระคืนค่าเช่าทรั พย์ สินที่เช่าคงเหลือและเงิ น
ชดเชยให้ แก่กองทรัสต์ตามราคาประเมินซึ่งอ้ างอิงวิธีรายได้ (Income Approach) ณ
วันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลงตามเวลาที่คงเหลืออยู่ในสัญญานี ้ โดยให้ กองทรัสต์และผู้ให้
เช่าจะแต่งตังผู
้ ้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินฝ่ ายละหนึ่งราย และตกลงใช้ มลู ค่าเฉลี่ยที่ได้ จาก
การประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทังสองรายเป็
้
นค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ
และเงินชดเชยดังกล่าว นอกจากนี ้ ผู้ให้ เช่าจะต้ องชาระคืนเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่
ผู้ให้ เช่าได้ รับไว้ ในนามของกองทรัสต์ให้ แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยู่ ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิของกองทรัสต์ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่น
ใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ ้นนันจากผู
้
้ ให้ เช่า

3.

ในกรณี ที่เกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 4 ข้ อ 5 หรื อข้ อ 8 ของหัวข้ อ “การเลิกสัญญา”
กองทรัสต์มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ และในกรณีที่กองทรัสต์ใช้ สิทธิดงั กล่าว ผู้ให้
เช่ า จะต้ อ งช าระคื น ค่า เช่ า ทรั พ ย์ สินที่ เ ช่ า คงเหลือ ให้ แก่ ก องทรั สต์ โดยช าระคื น ตาม
สัด ส่ว นของระยะเวลาการเช่า ที่ เหลือ อยู่โดยคิ ดจากค่าเช่ าเฉลี่ย รายปี ในช่ วงเวลาที่
เหลืออยู่ (Straight Line) ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิของกองทรัสต์ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/
หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ ้นนัน้

4.

ในกรณีที่เกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 1 หรื อข้ อ 7 ของหัวข้ อ “การเลิกสัญญา” ให้ ถือว่า
สัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง โดยที่คสู่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่า
เช่าทรัพย์สินที่เช่า หรื อเงินหรื อผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด จากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้
โดยผู้ให้ เช่ าต้ องชาระคืนค่าเช่า ให้ แ ก่กองทรั สต์ ตามสัดส่ว นของระยะเวลาการเช่า ที่
เหลืออยู่ โดยคิดจากค่าเช่าเฉลี่ยรายปี ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ (Straight Line) ทังนี
้ ้ เว้ น
แต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น

5.

ในกรณีที่เกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 9 ของหัวข้ อ “การเลิกสัญญา” ให้ ถือว่าสัญญาฉบับ
นี ้สิ ้นสุดลง โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้ รับเงินค่าเวนคืนตามที่ระบุในหัวข้ อทรัพย์สินที่เช่าถูก
เวนคืน

6.

ในกรณี ที่เกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 10 ของหัวข้ อ “การเลิกสัญญา” กองทรัสต์มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาฉบับนีภ้ ายใต้ เงื่ อนไขที่คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายได้ ปฏิบัติให้ เ ป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ ในหัวข้ อ “การดาเนินการเมื่ออาคารและสิง่ ปลูกสร้ างในทรัพย์สินที่เช่าเสียหาย
หรื อถูกทาลาย” และในกรณีที่กองทรัสต์ใช้ สิทธิดงั กล่าว ผู้ให้ เช่าจะต้ องชาระคืนค่าเช่า
ทรั พ ย์ สิน ที่ เ ช่ า คงเหลือ รวมถึ ง เงิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดที่ ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า ได้ รั บ ไว้ ใ นนาม
ส่วนที่ 2-2 หน้ า 69 จาก 81
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กองทรัสต์ ให้ แก่กองทรัสต์โดยชาระคืนตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่โดย
คิดจากค่าเช่าเฉลีย่ รายปี ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ (Straight Line)
ภ า ษี อ า ก ร แ ล ะ 1.
ค่ าธรรมเนียม

ผู้ให้ เช่าตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับการเช่าทรัพย์สินที่
เช่าและการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ ที่เช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าตามที่ได้ ระบุ
ไว้ ในสัญญาฉบับนี ้

2.

ผู้ให้ เช่า จะรั บผิด ชอบชาระค่าภาษี โรงเรื อนและที่ ดิน และ/หรื อภาษี ทรั พย์ สินอื่นใดที่
เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ หรื อการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า ตามอัตราที่กฎหมาย
กาหนด ทัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไข รวมถึงค่าอากรแสตมป์ (เฉพาะที่เ กี่ ยวข้ องกับ
สัญญาฉบับนี ้) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี ้ ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงภาษี มลู ค่าเพิ่มจาก
การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที่เช่า

ข้ อ ต กล ง ไม่ ป ระก อ บ ตลอดระยะเวลาที่ผ้ ใู ห้ เช่าทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ตามสัญญาแต่งตัง้ ผู้บริ หาร
ธุรกิจแข่ งขันกัน
อสังหาริ มทรัพย์ให้ กบั ทรัพย์สนิ ที่เช่า และหลังจากสิ ้นสุดสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นระยะเวลา 5 ปี ผู้ใ ห้ เ ช่ า ตกลงแก่ ก องทรั สต์ ว่ าจะไม่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หรื อ บริ ห ารอาคาร
สานักงานที่เป็ นการแข่งขันกับทรัพย์ สินที่เช่า และจะดาเนินการมิให้ ให้ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประกอบธุรกิจหรื อบริ หารอาคารสานักงานในลักษณะดังกล่าว ภายในพื ้นที่
สองฝั่ งถนนรัชดาภิเษก (สาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1) หรื อ ถนนพัฒนาการ (สาหรับโครงการ
ทรู ทาวเวอร์ 2) ในระยะ 500 เมตร ตามแนบถนนนับจากขอบอาคารของทรัพย์สนิ ที่เช่าทังสองฝั
้
่ง
และยกเว้ นอาคารรุ่ งโรจน์ธนกุล 2 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) อาคารภคินท์ ซึ่งผู้ให้
เช่าเป็ นผู้บริ หารอยูต่ งแต่
ั ้ ก่อนวันที่สญ
ั ญามีผลใช้ บงั คับ เว้ นแต่ได้ รับอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากทรัสตี
ทังนี
้ ้ การประกอบธุรกิจหรื อบริ หารอาคารสานักงานที่เป็ นการแข่งขันกับทรัพย์สินที่เช่า
ข้ างต้ น หมายถึง การบริ หารสานักงานเพื่อจัดหาประโยชน์ให้ แก่เจ้ าของหรื อผู้ครอบครอง
อาคารดั ง กล่ า ว ซึ่ ง รวมถึ ง การก าหนดแผนธุ ร กิ จ การแนะน าช่ อ งทางในการเพิ่ ม
ผลตอบแทน และการจัดหาผู้เช่ ารายย่อย แต่ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึ งการดูแลรั กษาระบบงาน
วิศวกรรม และการบริ หารงานทัว่ ไปของอาคารนัน้ ๆ
การส่ ง มอบทรั พ ย์ สิ น ที่ เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี ้สิ ้นสุดลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์
เช่ าคื น เมื่ อสั ญ ญาเช่ า จะส่งมอบทรั พย์ สินที่เช่ าคืน ตามสภาพที่สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ พร้ อมกับส่วนควบและ
สิน้ สุดลง
อุปกรณ์ ที่ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรากับทรัพย์สินที่เช่า (เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันเป็ น
อย่างอื่น) ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง หรื อ ตามที่กาหนดในสัญญา เว้ น
แต่ในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอื่น หรื อไม่สามารถส่งมอบส่วนควบและอุปกรณ์ที่
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที่เช่าได้ เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั หรื อการเสื่อมสภาพของ
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ทรัพย์ สินนัน้ ๆ เนื่องจากการใช้ งานตามปกติหรื ออายุการใช้ งานของทรัพย์สินนัน้ นอกจากนี ้
กองทรัสต์จะส่งมอบเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดที่ทรัสตีเพื่อกองทรัสต์ได้ รับไว้ แทนผู้ให้ เช่า (ถ้ ามี)
ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง
2.3.2

สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์ และงานระบบ
เงื่อนไขและข้ อกาหนดต่าง ๆ ในสัญญาซื ้อขายสังหาริ มทรัพย์และงานระบบโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู

ทาวเวอร์ 2 จะมี ค วามคล้ า ยคลึง กัน ในสาระส าคัญ ยกเว้ น เงื่ อ นไขและข้ อ ก าหนดบางประการซึ่ง จะแยกสรุ ป ไว้ โดย
รายละเอียดเป็ นไปตามสรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาซื ้อขายสังหาริ มทรัพย์และงานระบบดังต่อไปนี ้
ผู้ขาย

บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด (“ผู้ขาย”)

ผู้ซอื ้

ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บัวหลวง ออฟฟิ ศ โดยบริ ษัทหลักทรั พย์
จั ด การกองทุ น กรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) ในฐานะทรั ส ตี ก ระท าในนามของกองทรั ส ต์
(“กองทรัสต์ ”)

ทรัพย์ สินที่ซอื ้ ขาย

เฟอร์ นิเจอร์ ซึ่งตังอยู
้ ่ในพื ้นที่สว่ นกลาง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตรึ งตราและไม่
ติดตรึงตรา รวมทังอุ
้ ปกรณ์อื่นใด รวมถึงงานระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค (ซึ่งไม่รวมระบบ
โทรศัพท์ และระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ) ลิฟท์ ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบาบัด
นา้ เสีย และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้ เ พื่อวัตถุป ระสงค์ ในการประดับตกแต่งหรื อ
อานวยความสะดวก ให้ กับผู้เช่ารายย่อยในทรั พย์ สินที่เช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
ระหว่างบริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด ในฐานะผู้ให้ เช่าและกองทรัสต์ในฐานะผู้เช่ า (“สัญญา
เช่ าที่ดินและอาคาร”) ซึ่งตัง้ และ/หรื อติดตรึ งตรา อยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื ้นที่ของ
ทรัพย์สินที่เช่า หรื อบนพื ้นผิวของตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง รวมทังสิ
้ ทธิ ใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวข้ างต้ น อันไม่มีลกั ษณะเป็ นส่วนควบกับอาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
ในทรัพย์สนิ ที่เช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร (โดยรวมถึงทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยน และ/หรื อ
ทดแทน (Replace) ในทรัพย์สนิ ที่เช่าภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี แรกนับจากวันจดทะเบียนสิทธิ
การเช่ าตามสัญญาเช่าที่ ดิน และอาคาร) (“ทรั พย์ สิน ที่ซือ้ ขาย”) ทัง้ นี ้ รายละเอี ยดของ
ทรัพย์สนิ ที่ซื ้อขายจะเป็ นไปตามเอกสารแนบท้ ายของสัญญาฉบับนี ้

ราคาซือ้ ขาย

ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ กองทรัสต์ตกลงซื ้อและผู้ขายตกลงขายทรัพย์สินที่ซื ้อขาย
ในราคารวมทังสิ
้ ้น 227,141,000 บาท สาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และราคารวมทังสิ
้ ้น
233,675,000 บาท สาหรั บโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (ทัง้ นี ้ ราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่รวม
ภาษี มูลค่ า เพิ่ ม และเงิ น ที่ ส ารองไว้ เ พื่ อ เป็ นค่า ใช้ จ่ า ยในการปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ ซ่อ มแซม
ทรัพย์สินที่ซื ้อขายตามสัญญาฉบับนี ้ในช่วงระยะเวลา 5 ปี แรกนับจากวันจดทะเบียนการเช่า
ตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารแล้ ว) โดยจะแบ่งชาระออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
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ส่วนที่ 1
กองทรัสต์ตกลงจะชาระราคาซื ้อขายสาหรับทรัพย์สนิ ที่ซื ้อขายในส่วนนี ้ ซึง่ จะไม่เกิน
28,141,000 บาท สาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และไม่เกิน 216,675,000 บาท สาหรับ
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ให้ แก่ผ้ ขู าย ในวันจดทะเบียนการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
ส่วนที่ 2
ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร กองทรัสต์ตกลงจะนาเงินจานวน
199,000,000 บาท สาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ/หรื อจานวน 17,000,000 บาท สาหรับ
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ฝากไว้ ในบัญชีเก็บรักษาสินทรัพย์ (Escrow Account) ของผู้รักษา
สินทรัพย์ (Escrow Agent) ซึ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ได้ รับอนุญาต ในฐานะธนาคาร
ผู้รับฝาก ภายใต้ บญ
ั ชีซึ่งเปิ ดไว้ ในนามของผู้ให้ เช่า โดยผู้รักษาสินทรัพย์นีจ้ ะถูกแต่งตั ง้ โดย
ความตกลงร่วมกันของกองทรัสต์และผู้ขาย โดยบัญชีนี ้จะมีไว้ เพื่อเป็ นเงินสารองโดยมีกาหนด
ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อใช้
ในการปรับปรุง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที่ซื ้อขายครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) เท่านัน้ ซึ่ง
จะเป็ นตามรายละเอียดของแผนการปรับปรุ ง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าครัง้ ใหญ่ตามที่
คู่สญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่ วมกัน ทังนี
้ ้ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าที่ดินและอาคาร และ/หรื อภายใต้ สญ
ั ญา
ฉบับนี ้สาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ/หรื อโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (แล้ วแต่กรณี) โดยการ
เบิกจ่ายเงินออกจากบัญชีเก็บรักษาสินทรัพย์ดงั กล่าวจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ค่สู ญ
ั ญาทังสอง
้
ฝ่ ายจะได้ กาหนดร่ วมกันไว้ ในสัญญารักษาสินทรัพย์ (Escrow Agreement) ทังนี
้ ้ เมื่อครบ
กาหนดระยะเวลา 5 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าดังกล่าวแล้ ว หากมีเงินจานวนใด ๆ
คงเหลืออยูใ่ นบัญชีดงั กล่าว ซึง่ รวมถึงดอกเบี ้ยและผลประโยชน์อื่นใดจากเงินในบัญชีเก็บรักษา
ทรัพย์สนิ คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ เงินทังหมดดั
้
งกล่าวนันตกเป็
้
นของผู้ขายทันที
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์จะดาเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใน 1. คู่สญ
ั ญาตกลงให้ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื ้อขายภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลเป็ นการโอน
ทรัพย์ สิน
อย่างสมบูรณ์ในวันจดทะเบียนการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร และเมื่อได้ มีการ
ชาระราคาซื ้อขายสาหรับทรัพย์สนิ ที่ซื ้อขายตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี ้แล้ ว (“วันโอน
กรรมสิทธิ์”)
2. คู่สญ
ั ญาตกลงว่าจะซื ้อขายทรัพย์สินที่ซื ้อขายตามสภาพที่เป็ นอยู่ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
และให้ ถือว่าผู้ข ายได้ ส่งมอบการครอบครองในทรั พ ย์ สินที่ ซือ้ ขายให้ แก่ก องทรั สต์ ณ
สถานที่อนั เป็ นที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ ที่ซื ้อขาย
3. หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดได้ รับเงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ตนไม่พึงได้ รับ ทังก่
้ อนและวันโอน
กรรมสิทธิ์ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้ รับเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวจะแจ้ งให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
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ทราบและส่ง มอบเงิ นหรื อ ประโยชน์ ดัง กล่า วให้ แ ก่คู่สญ
ั ญาอี กฝ่ ายหนึ่ง หรื อ บุค คลที่
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายกาหนดโดยไม่ชกั ช้ า ทังนี
้ ้ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สนิ ที่ซื ้อขาย หรื อในกรณีที่ได้ รับเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวภายหลังจากวันโอน
กรรมสิทธิ์อีก คูส่ ญ
ั ญาดังกล่าวจะส่งมอบเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึง่ ภายใน7 วันทาการ นับจากวันที่ได้ รับเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าว
ค่ า ธรรมเนี ย มและภาษี ผู้ขายตกลงจะรับผิดชอบสาหรับบรรดาค่าธรรมเนียม ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ที่เกิดขึ ้นหรื ออาจเกิดขึ ้น
อากร
เนือ่ งจากการดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ กองทรัสต์ได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ที่ซื ้อขาย
การรั บรองและคายืนยัน 1. ผู้ขายเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ทรั พย์ สินที่ซือ้ ขายและผู้ขายมีสิทธิ โดยสมบูรณ์ ในการท า
ของผู้ขาย
สัญญานี ้และการปฏิบตั ิตามสัญญานี ้
2. ทรัพย์สนิ ที่ซื ้อขายเป็ นทรัพย์สินที่ปลอดจากการจานอง จานา ภาระผูกพัน สิทธิยึดหน่วง
สิทธิการเช่า การรอนสิทธิ รวมทังสิ
้ ทธิอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ หลักประกัน และ/หรื อ
ข้ อจากัดใด ๆ ทังสิ
้ ้น และไม่มีข้อตกลงหรื อข้ อผูกมัดที่ให้ หรื อจะก่อให้ เกิดสิทธิหรื อภาระ
ดังกล่าว รวมถึงมิได้ ตกอยูภ่ ายใต้ บงั คับหรื อฝ่ าฝื นคาสัง่ หรื อคาพิพากษาใด ๆ
3. การลงนามและการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญานี ้ ไม่ก่อให้ เกิ ดการผิด
สัญญา จนเป็ นเหตุให้ บคุ คลภายนอกมีสิทธิ เลิกสัญญาที่ผ้ ขู ายเป็ นคู่สญ
ั ญา และไม่เป็ น
การฝ่ าฝื นค าสั่ง หมาย ค าพิ พ ากษา หรื อ ค าชี ข้ าดใด ๆ หรื อ ฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อ
กฎระเบียบใด ๆ ซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อการปฏิบตั ิตามสัญญานี ้
4. ผู้ขายรับรองว่าทรัพย์สนิ ที่ซื ้อขายอยูใ่ นสภาพที่ดีพร้ อมใช้ งานได้ อย่างปกติ
5. ภายในระยะเวลา 5 ปี แรกนับจากวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและ
อาคาร ผู้ขายตกลงจะเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการปรับปรุ ง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที่
ซื ้อขายครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) โดยกองทรัสต์ยินยอมให้ ผ้ ขู ายเบิกถอนเงินจาก
บัญชีเก็บรักษาสินทรัพย์ (Escrow Account) ได้ ตามส่วนของงานที่แล้ วเสร็ จ รวมทังจะ
้
รั บ ผิ ด ชอบค่า ใช้ จ่ า ยในการปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ ซ่อ มแซมทรั พ ย์ สิน ที่ ซื อ้ ขายครั ง้ ใหญ่
(Major Renovation) ตามแผนการปรับปรุ งและ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินซื ้อขายครัง้ ใหญ่
(Major Renovation) ตามที่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่วมกัน ทังนี
้ ้ หากเงินในบัญชีดงั กล่าวไม่
เพียงพอ ผู้ขายตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายส่วนที่เกินทังหมดแต่
้
เพียงผู้เดียว
อนึ่ง การปรับปรุ ง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) ใน
วรรคแรก ไม่รวมถึงการซ่อมแซมหรื อบารุ งรักษาให้ ทรัพย์สินมีสภาพคงเดิ ม (Preventive
Maintenance) เช่น การทาความสะอาด การเปลี่ยนหรื อซ่อมแซมอะไหล่ชิน้ ส่วนเล็กที่
ชารุ ด และการเปลี่ยนทดแทนตามอายุใช้ งาน ซึ่งกองทรัสต์ตกลงรับผิดชอบในค่าใช้ จ่าย
ในส่วนนี ้
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การรั บรองและคายืนยัน การลงนามและการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญานี ้ ไม่ก่อให้ เกิดการผิดสัญญา
ของผู้ซอื ้
จนเป็ นเหตุให้ บคุ คลภายนอกมีสิทธิเลิกสัญญาที่ผ้ ซู ื ้อเป็ นคู่สญ
ั ญา และไม่เป็ นการฝ่ าฝื นคาสัง่
หมาย คาพิพ ากษา หรื อค าชี ข้ าดใด ๆ หรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อ กฎระเบีย บใด ๆ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อการปฏิบตั ิตามสัญญานี ้
เ ห ตุ ผิ ด นั ด ห รื อ สัญญานี ้อาจสิ ้นสุดลงได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
เหตุแห่ งการเลิกสัญญา 1. ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้
หรื อผิดคารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที
2. ในกรณีที่ผ้ ขู ายถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขันตอนการ
้
เลิกบริ ษัท การชาระบัญชี หรื อมีการร้ องขอให้ ฟืน้ ฟูกิจการของผู้ขายต่อศาลหรื อหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งผู้ซื ้อเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ขายในการปฏิบตั ิ
ตามสัญญานี ้ ผู้ซื ้อมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที
3. ผู้ซื ้อไม่ชาระเงินค่าทรัพย์สนิ ที่ซื ้อขายภายในเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
ผ ล ข อ ง ก า ร ผิ ด นั ด เมื่อมีการเลิกสัญญาให้ ถือว่า คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายปราศจากภาระหน้ าที่ซึ่งจะต้ องผูกพันกัน
หรื อ ผลอั น เกิ ด จากเหตุ ตามสัญญาฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงภาระหน้ าที่ใด ๆ ซึ่งเกิดก่อนที่สญ
ั ญานี ้สิ ้นสุดลง และย่อมไม่
แห่ งการเลิกสัญญา
ตัด สิท ธิ คู่สัญ ญาฝ่ ายหนึ่ง ในการเรี ย กร้ องค่ า เสีย หายในกรณี ที่ ก ารผิ ด สัญ ญานัน้ เกิ ด จาก
ความผิดของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง หรื อค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการไม่ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ ใน
ทรัพย์สนิ ที่ซื ้อขาย หรื อการที่ไม่ได้ ครอบครอง หรื อไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที่ซื ้อขาย
2.3.3 สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาตกลงกระทาการ
ผู้ให้ สัญญา
บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด (“ผู้ให้ สัญญา”)
ผู้รับสัญญา

ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ บัวหลวง ออฟฟิ ศ โดยบริ ษัทหลักทรั พ ย์
จั ด การกองทุ น กรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) ในฐานะทรั ส ตี ก ระท าในนามของกองทรั ส ต์
(“กองทรัสต์ ”)

ระยะเวลาของสัญญา

สัญ ญาฉบับ นี ม้ ี ผ ลใช้ บัง คับ ตัง้ แต่ วัน ที่ ก องทรั ส ต์ ล งทุน ในทรั พ ย์ สิน หลัก ครั ง้ แรก ซึ่ ง ได้ แ ก่
ทรัพย์สนิ ที่เช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร และสัญ ญาซื ้อขายสังหาริ มทรัพย์และงานระบบ
กล่าวคือตังแต่
้ วนั ที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร และจะสิ ้นสุด
ลงเมื่อมีการเลิกกองทรัสต์ หรื อกองทรัสต์มิได้ ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรกอีกต่อไปหรื อมีการ
เลิกสัญญาตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ แล้ วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ ้นก่อน
อย่างไรก็ดี การสิ ้นสุดของสัญญาฉบับนี ้จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดของ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดที่เกิดขึ ้นในระหว่างวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับและวันที่สญ
ั ญา
ฉบับนี ้สิ ้นสุดลง
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ข้ อ ต ก ล ง เ รื่ อ ง ก า ร ถื อ 1.
ครองหน่ วยทรัสต์

ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงจะเข้ าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซึ่งออกและเสนอขายครัง้ แรกใน
เบื ้องต้ นเป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์ที่
ออกและเสนอขายครัง้ แรก

2.

ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริ่ มซื ้อ
ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยวัน แรก ผู้ใ ห้ สัญ ญาจะด ารงสัด ส่ว นการถื อ
หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยทรัสต์ที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาเข้ าจองซื ้อในการ
ออกและเสนอขายครัง้ แรกตามข้ อ 1 ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงหน่วยทรัสต์ที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาอาจซื ้อขาย
เพิ่มเติมในตลาดรองในภายหลัง

3. เมื่ อ พ้ น ระยะเวลา 1 ปี นับ จากวัน ที่ ห น่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ เ ริ่ ม ซื อ้ ขายในตลาด
หลักทรั พย์ แห่ง ประเทศไทยวันแรก ผู้ให้ สัญญาจะดารงสัดส่วนการถื อ หน่วยทรั สต์ ใ น
กองทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์ที่ออกและ
เสนอขายครัง้ แรกโดยถือครองในสัดส่วนดังกล่าวต่อไปจนกว่าครบกาหนดระยะเวลา 5 ปี
นับจากวันที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวัน
แรก ทังนี
้ ้ ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงจะไม่จาหน่าย จ่าย หรื อโอนหน่วยทรัสต์ หรื อนาหน่วยทรัสต์
ไปจ าน า หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด ภาระผู ก พัน ใด ๆ จนท าให้ (หรื อ อาจท าให้ ) การถื อ ครอง
หน่วยทรัสต์รวมกันต่ากว่าสัดส่วนที่กาหนดไว้ ในข้ อนี ้ เว้ นแต่เป็ นการจาหน่าย จ่าย หรื อ
โอนหน่วยทรัสต์ให้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกันกับผู้ให้ สญ
ั ญา หรื อได้ รับความยินยอมล่วงหน้ า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์โดยทรัสตี
ทังนี
้ ้ นิยามของกลุม่ บุคคลเดีย วกันให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ก า ร ค ว บ คุ ม ใ ห้ มี ก า ร 1. ผู้ให้ สัญญาตกลงควบคุม ดูแ ลและดาเนินการใดๆที่จาเป็ นในการป้องกันและเยี ยวยา
ปฏิบัติตามสัญญาเช่ า
เพื่อให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุ่มทรู หรื อบริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ (ตาม
รายละเอียดที่กาหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ ายของสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร) ปฏิบตั ิตาม
ข้ อก าหนดและเงื่ อนไขในสัญญาเช่ าอย่างเคร่ ง ครั ด และจะใช้ ค วามพยายามอย่า งสุด
ความสามารถในการป้องกันและเยียวยาเพื่อมิให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยดังกล่าวผิดนัด กระทาการ
ฝ่ าฝื นเงื่อนไข หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา หรื อกระทาผิดข้ อสัญญาใดๆ ตามที่
กาหนดไว้ ในสัญญาเช่าช่วงพืน้ ที่ภายในอาคาร และ/หรื อสัญญาบริ การที่ได้ ทากับผู้เช่า
ดังกล่าว
2. ตราบเท่าที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญายังคงปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตัง้
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ทรัพย์สนิ ที่เช่าของกองทรัสต์ ผู้ให้ สญ
ั ญาจะแจ้ งให้ กองทรัสต์
ทราบโดยไม่ชกั ช้ า เมื่อผู้ให้ สญ
ั ญาทราบถึงเหตุการณ์ใดๆที่อาจนาไปสู่การผิดนัด กระทา
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การฝ่ าฝื นเงื่อนไข หรื อก่อให้ เกิ ดเหตุแห่งการเลิกสัญญาหรื อกระทาการผิดข้ อสัญญาใดๆ
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่าช่วงพื ้นที่ภายในอาคาร และ/หรื อสัญญาบริ การที่ได้ ทากับผู้
เช่าดังกล่าว
เหตุผิดสัญญา

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่ระบุในกรณีดงั กล่าวต่อไปนี ้
1.

ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้หรื อ
ผิดคารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญาอันเป็ นข้ อสัญญาหรื อคารับรองที่มีนยั สาคัญและผู้ให้ สญ
ั ญา
ดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตามสัญญาภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญ ญานัน้ หรื อภายในระยะเวลาใดๆที่
คูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน

2.

ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลายหรื ออยู่ในขันตอน
้
การเลิกบริ ษัท การชาระบัญชีหรื อศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการของผู้ให้ สญ
ั ญา ซึ่งกองทรัสต์
เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้ สญ
ั ญาในการชาระหนี ้หรื อปฏิบตั ิตามสัญญา
นี ้

การเลิกสัญญา

1.

ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในข้ อ 1 หรื อ ข้ อ 2 ของหั ว ข้ อเหตุ ผิ ด สัญ ญา
กองทรัสต์มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาและเรี ยกร้ องค่าเสียหายและ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิด
จากการที่มีเหตุผิดนัดหรื อผิดสัญญาเกิดขึ ้นนันจากผู
้
้ ให้ สญ
ั ญา

2.

ในกรณีที่มีการเลิกกองทรัสต์ตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ โดยไม่ใช่ความผิดของ
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ และกองทรัสต์ได้ แจ้ งผู้ให้ สญ
ั ญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรแล้ วให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง โดยที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิ
เรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ได้

เหตุสุดวิสัย

1.

เว้ นแต่จะได้ ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้เป็ นประการอื่น คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายไม่ต้องรับผิดใน
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี ้ได้ เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั ทังนี
้ ้ เหตุสดุ วิสยั จะไม่
สามารถนามาเป็ นข้ ออ้ างเกี่ยวกับข้ อตกลงเรื่ องการถือครองหน่วยทรัสต์ได้

2.

หากเหตุสดุ วิสยั ตามที่ระบุในข้ อ 1 เป็ นเหตุให้ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามสัญ ญาฉบับ นี ไ้ ด้ ห รื อ เป็ นเหตุใ ห้ คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ไม่ได้ รั บ ประโยชน์ ต าม
สัญญาฉบับนี ้ คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงจะทบทวนข้ อกาหนดในสัญญาฉบับนี ้โดยสุจริ ต
เพื่อให้ ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายสามารถดาเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สญ
ั ญาและ/หรื อ
กลับคืนสูฐ่ านะเดิม

ให้ “เหตุสุดวิสัย” ตามสัญญานี ้ หมายถึง เหตุใด ๆ ที่เกิดขึ ้นหรื อก่อให้ เกิดผลภัยพิบตั ิซึ่งไม่อาจ
ป้องกันได้ ถึงแม้ ว่าบุคคลที่ประสบหรื อใกล้ จะประสบเหตุนนั ้ จะได้ ใช้ ความระมัดระวังตาม
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สมควรดังเช่นที่บุคคลทั่วไปจะทาได้ ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ
บัญญัติกฎหมายหรื อการดาเนินการอื่นใดของรัฐซึง่ มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี ้
ภัย ธรรมชาติ อัค คีภัย น า้ ท่ว ม แผ่นดิ น ไหว หรื อ ภัย พิ บัติ ที่ เ กิ ด โดยธรรมชาติ อุบัติ เ หตุที่ ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้ อจากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปิ ดสถานที่
ทางาน การก่อการร้ าย โรคระบาด ความไม่สงบหรื อความขัดแย้ งทางการเมืองหรื อเหตุการณ์อื่น
ใดที่มีผลทานองเดียวกันซึง่ คูส่ ญ
ั ญาที่ได้ รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่เกี่ ยวข้ องกับการชาระเงิ นหรื อธุรกรรมใดในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนีอ้ ัน
จะต้ องดาเนินการกับธนาคารพาณิชย์ เหตุสดุ วิสยั ตามวรรคข้ างต้ น ย่อมหมายความรวมถึงการ
ที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยุดทาการด้ วย
2.4

การลงทุนในทรัพย์ สนิ จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์

ในการลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ ไม่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
2.5

ธุรกรรมที่อาจเป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทรัสต์ กับทรัสตี

ในการลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ ไม่มีธุรกรรมที่อาจเป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตี
2.6
การเช่ าช่ วงอสังหาริมทรัพย์
ในการลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์เป็ นการลงทุนในสิทธิการเช่าตรงกับเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
2.7

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ท่ ตี งั ้ ในต่ างประเทศ

ในการลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ ไม่มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ตงในต่
ั ้ างประเทศ
2.8

การกู้ยมื เงินของกองทรัสต์
สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนในครัง้ แรก กองทรัสต์จะใช้ แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกู้ยืมเงิน โดยมีรายละเอียด

เบื ้องต้ นดังต่อไปนี ้
ธนาคารผู้ให้ เงินกู้

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์

ผู้ขอสินเชื่อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 77 จาก 81
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วงเงินกู้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

วงเงิ นกู้และสินเชื่ อทัง้ หมดจานวนรวมไม่เกิ น 1,250,000,000 บาท โดย
แบ่งเป็ น
วงเงินกู้ที่ 1:

ประเภทวงเงิ นกู้ระยะยาวไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
เพื่ อ การลงทุ น ซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น ครั ง้ แรก ทั ง้ นี ้
กองทรัสต์จะกู้ยืมเงิน ไม่เกิน 920,000,000 บาท หรื อไม่
เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
(TAV)

วงเงินกู้ที่ 2:

ประเภทวงเงิ น กู้ ระยะสัน้

โดยออกตั๋ว สัญ ญาใช้ เงิ น

(Promissory Note) ไว้ เป็ นหลักฐาน ซึ่งเป็ นวงเงินสินเชื่อ
หมุนเวียนโดยพิจารณาทบทวนหรื อต่อระยะเวลาวงเงิ น
ทุกปี จานวนไม่เกิน 200,000,000 บาท เพื่อใช้ หมุนเวียน
ในการดาเนินงาน
วงเงินกู้ที่ 3:

ประเภทหนังสือค ้าประกัน ซึ่งเป็ นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
โดยพิจารณาทบทวนหรื อต่อระยะเวลาวงเงินทุกปี จานวน
ไม่เกิน 50,000,000 บาท เพื่อเป็ นประกันการชาระหนี ้ค่า
กระแสไฟฟ้ า รวมทังดอกเบี
้
้ยอันเกิดจากหนี ้ดังกล่าวของ
เครื่ องวัดหน่วยไฟฟ้ า

ประเภทของอัตราดอกเบีย้

วงเงินกู้ที่ 1 และ 2 เป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว
วงเงินกู้ที่ 3 เป็ นอัตราค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราดอกเบีย้

สาหรับวงเงินกู้ที่ 1 และ 2
ไม่เกินอัตราดอกเบี ้ย MLR ลบร้ อยละ 1.00
โดย “อัตราดอกเบี ย้ MLR” หมายถึง อัตราดอกเบีย้ ลูก ค้ า รายใหญ่ ชัน้ ดี
ประเภทเงิ นกู้แบบมีระยะเวลาของธนาคารผู้ให้ เงิ นกู้ (Minimum Loan
Rate, “MLR”)
สาหรับวงเงินกู้ที่ 3
อัตราคงที่ไม่เกินร้ อยละ 1.50 ต่อปี

การชาระดอกเบีย้

วงเงินกู้ที่ 1

ชาระราย 6 เดือน ในวันสุดท้ ายของเดือน

วงเงินกู้ที่ 2

ชาระรายเดือนทุกสิ ้นเดือน

วงเงินกู้ที่ 3

เก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้ าทุกๆ 1 ปี จนกว่าจะคืนต้ นฉบับ

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 78 จาก 81
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การชาระคืนเงินต้ น

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ชาระคืนเงินต้ นทุกๆ 6 เดือน
สิ ้นปี ที่ 4

งวดละ 2.75% ของเงินกู้

ปี ที่ 5 ถึง 9

ปี ละ 5.50% ของเงินกู้

ปี ที่ 10

ชาระส่วนทีเ่ หลือ หรื อเท่ากับ 69.75% ของเงินกู้

ระยะเวลาปลอดการช าระคื นเงิน ต้ น 48 เดือน (4 ปี ) นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก
(Grace Period)
หลักประกันการกู้ยมื
1) ไม่จาหน่ายจ่ายโอนหรื อก่อภาระผูกพันในโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (Negative Pledge)
2) จดทะเบียนสัญญาหลักประกันธุรกิจในสิทธิการเช่าในโครงการทรู
ทาวเวอร์ 1
3) จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิ ที่ได้ รับเงินค่าเช่าของ
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2
4) การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุก ประเภทในทรัพย์ สิน (Property All
Risks Insurance) และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business
Interruption Insurance)
ที่มา:

ผู้จดั การกองทรัสต์

ทังนี
้ ้ รายละเอียดการกู้ยมื เงินของกองทรัสต์อาจต่างไปจากข้ อมูลที่เปิ ดเผยข้ างต้ น หากกองทรัสต์ได้ รับข้ อเสนอเงิน
กู้ยืมที่ดกี ว่า
อย่างไรก็ดี กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ ้นจากการกู้ยมื เงินซึง่ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จาก
ส่วนที่ 2 ข้ อ 1 หัวข้ อ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากจากการกู้ยืมเงิน
ในการกู้ยืมครัง้ นี ้ กองทรัสต์อาจกู้ยืมต่ากว่าจานวน 1,000 ล้ านบาทตามที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น โดยผู้จดั การกองทรัสต์
คาดว่าในการลงทุนครัง้ นี ้จะกู้ยืมเป็ นมูลค่าไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่จะเข้ าลงทุนครัง้ หรื อคิดเป็ นมูลค่าเงินกู้ยืม
ไม่เกิน 920 ล้ านบาท โดยขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ เช่น สภาวะดอกเบี ้ยในตลาด จานวนเงินที่ได้ จากการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ราคาสุดท้ ายของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก เป็ นต้ น โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาใช้ เงินกู้ยืมสาหรับ การ
เข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ในจานวนที่เหมาะสมและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
นอกเหนือจากการกู้ยืมเพื่อการลงทุนในทรั พย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกตามที่ได้ ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์อาจพิจารณาใช้ วงเงินกู้ที่ 2 ประเภทวงเงินกู้ระยะสัน้ โดยออกตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (Promissory Note) เพื่อเป็ นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนในกรณีที่กองทรัสต์ขาดสภาพคล่อง หรื อเงินสารองสาหรับการปรับปรุง และ/หรื อซ่อมแซมอาคารและสิง่ ปลูก
สร้ างในทรัพย์สินที่เช่าครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) ตังแต่
้ ปีที่ 6 เป็ นต้ นไปไม่เพียงพอ และอาจพิจารณาใช้ วงเงินกู้ที่ 3
ประเภทหนังสือค ้าประกันเพื่อเป็ นประกันการชาระหนี ้ค่ากระแสไฟฟ้ า ตามที่ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์เห็นสมควรและก่อให้ เกิด
ส่วนที่ 2-2 หน้ า 79 จาก 81
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกากั บตลาดทุน
และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกาหนด และเป็ นการลงทุนเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
2.8.1

ประโยชน์ ต่อผู้ลงทุนจากการกู้ยมื เงิน
ผู้ก่อตังทรั
้ สต์มีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกนัน้ จะเป็ นประโยชน์

ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจากเป็ นการบริ หารโครงสร้ างทางการเงินเพื่อให้ ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ ้น โดยการกู้ยืมเงินจะสามารถ
ช่วยลดต้ นทุนทางการเงินได้ ในระดับหนึ่ง ซึ่งดีกว่าการระดมทุนจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อมาลงทุนทังหมด
้
อนึ่ง สัดส่วนเงินกู้
ยืมเงินต่อมูลค่าทรัพย์สนิ รวม (TAV) นันจะไม่
้
เกินที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และผู้ก่อตังทรั
้ สต์จะคานึงถึงการบริ หารความ
เสี่ยงของการกู้ยืมเงิน นอกจากนี ้ อัตราดอกเบี ้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่กองทรัสต์ได้ รับการเสนอในครัง้ นี ้อยู่ในเกณฑ์ที่
ใกล้ เคียงกับเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้ าชันดี
้ ของธนาคารพาณิชย์สว่ นใหญ่ในประเทศ ซึ่งจะต่ากว่าต้ นทุนทางการเงินในส่วน
ของทุนอย่างมีนยั สาคัญ รวมทังวงเงิ
้ นที่กองทรัสต์ได้ รับยังมีระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้ นยาวถึง 4 ปี และมีระยะเวลา
การกู้ยืมเงินและการชาระคืนเงินต้ นยาวถึง 10 ปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทรัสต์ได้ รับข้ อเสนอในการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินอื่นที่มีข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ดีกว่าในปั จจุบนั เช่น อัตราดอกเบี ้ยต่ากว่า ระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ยาวนานกว่า ไม่
มีหลักประกันการกู้ยืม ผู้ก่อตังทรั
้ สต์ขอสงวนสิทธิ ในการใช้ เงินกู้ ยืมจากข้ อเสนอดังกล่าว โดยผู้ก่อตังทรั
้ สต์จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงก่อนการใช้ วงเงินดังกล่าว
2.8.2

ความเสี่ยงจากการกู้ยมื เงิน
เนื่องจากกองทรัสต์มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินจานวนไม่เกิน 920 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 20 ของ

มูลค่าเงินระดมทุนครัง้ แรกเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก ดังนัน้ กองทรัสต์อาจมี
ความเสี่ยงเกิดขึ ้นจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ โดยรายละเอียดของความเสี่ยงจากการกู้ยืม เงินได้ ถูกระบุในส่วนที่ 2 ข้ อ 1
ปั จจัยความเสีย่ ง หัวข้ อ ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการกู้ยืมเงิน
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ทราบถึงความเสีย่ งดังกล่าว และจะดาเนินการพิจารณาและติดตามปั จจัยที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการกู้ยืมของกองทรัสต์ และจะบริ หารความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากปั จจัยดังกล่าว โดยคานึงถึงข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ รวมถึงจะติดตามผลการดาเนินงานของกองทรัสต์และปั จจัยภายนอกต่างๆ
เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว
2.8.3

ความสัมพันธ์ และเหตุผลความจาเป็ นของการกู้ยมื จากบุคคลที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไขตามสัญญากู้ยมื เงิน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์กบั ผู้ให้ ก้ ยู ืมเงิน
กองทรัสต์อาจมีการกู้ยืมเงินทังหมดหรื
้
อบางส่วนจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จดั การกองทรัสต์ เพราะผู้ให้ ก้ รู าย

หนึง่ มีการถือหุ้นโดยตรงอยูใ่ นสัดส่วนร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของผู
้
้ จดั การกองทรัสต์ ซึง่ การเข้ าทา

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 80 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ธุรกรรมการกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์
กับผู้จดั การกองทรัสต์ ดังนัน้ ในการกู้ยืมดังกล่าว กองทรัสต์จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้ อง
เหตุผลความจาเป็ นของการกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จดั การกองทรัสต์
ทรั ส ตี เ ห็ น ว่ า การกู้ ยื ม เงิ น จากบุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของผู้จัด การกองทรั ส ต์ นัน้ เป็ นการด าเนิ น การที่ มี ค วาม
สมเหตุสมผล และไม่ทาให้ กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจากมีการกาหนดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ที่เป็ นเงื่อนไขทางการค้ า
ตามปกติและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ และผู้ให้ ก้ นู นมี
ั ้ ความเข้ าใจในธุรกิจและทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกเป็ นอย่างดี
ความเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงิน
ธุรกรรมการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ดงั กล่าวเป็ นธุรกรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะที่ให้ แก่กองทรัสต์ เช่น มีข้อกาหนดและ
เงื่อนไขภายใต้ สญ
ั ญาที่สอดคล้ องกับลักษณะเฉพาะของกองทรัสต์ ซึ่งผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ขอข้ อเสนอเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินอื่น นอกเหนือจากบุคคลที่เกี่ยวโยง และได้ ทาการแจกแจงเปรี ยบเทียบข้ อดีข้อเสียของข้ อเสนอจากแต่ละสถาบัน
การเงิน เพื่อชี ้แจงความสมเหตุสมผลในการคัดเลือกแก่ทรัสตี
ทรั ส ตี เ ห็ น ว่า การกู้ยื ม เงิ น จากบุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของผู้จัด การกองทรั สต์ นัน้ ไม่ ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสีย ต่อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เนื่องจากผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีจะร่วมดาเนินการพิจารณาเงื่ อนไขในสัญญาเงินกู้ให้ เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่
กองทรัสต์ โดยในการพิจารณาจะมีการคานึงถึงหลายๆ ปั จจัยร่วมกัน เช่น อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ มีระยะเวลาการผ่อนชาระ และ
เงื่อนไขปลีกย่อยอื่นๆซึง่ ในการพิจารณาเปรี ยบเทียบจะคานึงถึงประโยชน์ทงในระยะสั
ั้
นและในระยะยาวของกองทรั
้
สต์ โดยที่
อัตราดอกเบี ้ยเป็ นเพียงหนึง่ ในปั จจัยในการพิจารณาเท่านัน้ และในกรณีที่กองทรัสต์มีการเข้ าทาสัญญาเงินกู้กบั บุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของผู้จดั การกองทรัสต์นนั ้ สัญญาเงินกู้ที่เข้ าทาจะมีเงื่อนไขที่ไม่ด้อยกว่าข้ อเสนอจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน
บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อนิติบคุ คลอื่นใดที่สามารถให้ สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้
ทังนี
้ ้ ทรัสตีเห็นว่าธุรกรรมที่กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยงโยงกันของผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ได้ ก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อทาให้ กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็ นไปตามทางการค้ าปกติ (Arm’s Length Basis) และ
เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 81 จาก 81

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
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3. ข้ อพิพาทหรือข้ อจากัดในการใช้ ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์
3.1
กฎหมายผังเมือง
ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกนัน้ ได้ แก่ โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ซึ่งตังอยู
้ ่ในเขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร และ
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ซึ่งตังอยู
้ ่ในเขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร โดยที่ตงของโครงการทั
ั้
ง้ 2 อยู่ภายใต้ กฎกระทรวงให้ ใช้
บังคับผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เพื่อใช้ กาหนดลักษณะการใช้ ประโยชน์บนที่ดินต่างๆ โดยมีผลบังคับใช้ เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
(1) โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ตังอยู
้ บ่ ริ เวณหมายเลข ย.9-5 ซึง่ เป็ นพื ้นที่ “สีน ้าตาล” โดยถูกกาหนดให้ เป็ นที่ดิน
ประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก มีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริ เวณพื ้นที่เขตเมืองชันใน
้ ซึ่ง
อยู่ในเขตการให้ บริ การของระบบขนส่งมวลชน ซึ่งที่ดินประเภทดังกล่าว มีข้อจากัดห้ ามใช้ ประโยชน์ใน
ที่ดินเพื่อเป็ นสานักงานที่มีพื ้นที่ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร เว้ นแต่ที่ตงอยู
ั ้ ่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรื อตังอยู
้ ่ภายในระยะ 500 เมตรจากบริ เวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ า
ขนส่งมวลชน
อย่ า งไรก็ ดี เนื่ อ งจากในขณะที่ โ ครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ได้ รั บ อนุ ญ าตก่ อ สร้ างเมื่ อ ปี พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ยังไม่ได้ มีผลใช้ บงั คับ แต่กฎหมายที่
กาหนดลักษณะการใช้ ประโยชน์ บ นที่ดินในขณะที่โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ได้ รับอนุญาตก่อสร้ างคื อ
กฎกระทรวงฉบับที่ 116 พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งไม่ได้
ห้ ามให้ ใช้ ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อเป็ นที่ตงอาคารส
ั้
านักงาน ดังนั น้ โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 จึง
ก่อสร้ างถูกต้ องตามกฎหมายผังเมือง ทังนี
้ ้ หากจะมีการต่อเติม ดัดแปลง หรื อเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้
อาคารจะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายผังเมืองที่ใช้ บงั คับในขณะนัน้ โดยหากเป็ นเพียงการซ่อมแซมสามารถ
ทาได้ โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายผังเมืองเพียงแจ้ งต่อเจ้ าหน้ าที่สานักการโยธากรุงเทพมหานคร
(2) โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตังอยู
้ ่บริ เวณหมายเลข ย. 5-20 ซึ่งเป็ นพื ้นที่ “สีส้ม” โดยถูกกาหนดให้ เป็ นที่ดิน
ประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นปานกลาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยในบริ เวณ
พื ้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชัน้ ใน ซึ่งที่ดินประเภทดังกล่าวถูกกาหนดห้ ามใช้ ประโยชน์ ในที่ดินเพื่อสร้ าง
อาคารส านัก งานที่ มี พื น้ ที่ ป ระกอบการเกิ น กว่ า 300 ตารางเมตร เว้ นแต่ เ ป็ นส านัก งานที่ มี พื น้ ที่
ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ที่ตงอยู
ั ้ ่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขต
ทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรื อตัง้ อยู่ภายในระยะ 500 เมตรจากบริ เวณโดยรอบสถานีร ถไฟฟ้ าขนส่ง
มวลชน
เนื่องจากในขณะที่อาคาร 1 ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ได้ รับใบอนุญาตก่อสร้ างเมื่อ ก่อนปี พ.ศ. 2534
ซึง่ กฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ยังไม่ได้ มีผลใช้ บงั คับ แต่กฎหมายที่
กาหนดลักษณะการใช้ ประโยชน์บนที่ดินขณะนันคื
้ อ กฎกระทรวงฉบับที่ 116 พ.ศ. 2535 ออกตามความ
ใน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งไม่ได้ ห้ามให้ ใช้ ประโยชน์ ในที่ดินดังกล่าวเพื่อเป็ นที่ตงั ้
ส่วนที่ 2-3 หน้ า 1 จาก 5
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อาคารสานักงาน ดังนันอาคาร
้
1 ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 จึงก่อสร้ างถูกต้ องตามกฎหมายผังเมือง
ทังนี
้ ้ หากจะมีการต่อเติม ดัดแปลง หรื อเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ อาคารจะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายผัง
เมืองที่ใช้ บังคับในขณะนัน้ โดยหากเป็ นเพียงการซ่อมแซมสามารถทาได้ โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายผังเมือง
เพียงแจ้ งต่อเจ้ าหน้ าที่สานักการโยธากรุงเทพมหานคร
นอกจากนี ้ เนื่องจากที่ในขณะที่ อาคาร 2 อาคาร 3 และ อาคาร 4 ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ได้ รับใบอนุญาต
ก่อสร้ างเมื่อปี พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ยังไม่ได้ มีผลใช้ บงั คับ แต่กฎหมาย
ที่กาหนดลักษณะการใช้ ประโยชน์บนที่ดินในขณะที่อาคารทังสามอาคารได้
้
รับอนุญาตก่อสร้ างคือ กฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 และกฎกระทรวงกาหนดการขยายระยะเวลาการใช้ บงั คับผังเมืองรวมฉบับที่ 16 พ.ศ.
2553 ซึ่งระบุห้ามใช้ ประโยชน์ที่ดินในการตัง้ สานักงานที่มีพืน้ ที่ประกอบการเกิ น 300 ตารางเมตร เว้ นแต่เป็ นสานักงาน
ประเภทอาคารขนาดใหญ่ ที่ตงอยู
ั ้ ่ริมถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจน
เชื่ อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร จากการตรวจสอบพบว่า อาคารทัง้ 6 อาคารอยู่ติดถนน
พัฒนาการซึ่งมีเขตทางกว้ างประมาณ 29 เมตร จึงสามารถใช้ ประโยน์บนที่ดินเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานได้ ไม่ขดั ต่อกฎหมายผัง
เมืองดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากจะมีการต่อเติม ดัดแปลง หรื อเปลีย่ นวัตถุประสงค์การใช้ อาคารจะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายผังเมืองที่
ใช้ บงั คับในขณะนัน้ โดยหากเป็ นเพียงการซ่อมแซมสามารถทาได้ โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายผังเมืองเพียงแจ้ งต่อเจ้ าหน้ าที่สานัก
การโยธากรุ งเทพมหานคร ทังนี
้ ้ หากภายหลังกฎหมายผังเมืองที่ใช้ บงั คับอยู่ในปั จ จุบนั หมดอายุ และปรากฏว่ากฎหมายผัง
เมืองฉบับใหม่มีข้อจากัดในการก่อสร้ างหรื อดัดแปลงอาคารที่เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ข้ อจากัดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อ
อาคารที่ได้ รับอนุญาตก่อสร้ างและใบรับรองการก่อสร้ างเรี ยบร้ อยแล้ ว อันเป็ นส่วนหนึ่ งของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก (เว้ น
แต่จะเป็ นกรณี ที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นสมควรให้ ต้องดาเนินการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง) อย่างไรก็ ดี หากมีการแก้ ไขหรื อ
ดัดแปลงอาคาร นอกเหนือไปจากที่ได้ รับอนุญาตนัน้ การแก้ ไขดัดแปลงอาคารดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายผังเมืองที่
ใช้ บงั คับอยูใ่ นขณะนัน้
3.2

กฎหมายควบคุมอาคาร
โครงการทัง้ 2 ตังอยู
้ ใ่ นเขตท้ องที่กรุงเทพมหานคร ซึง่ ได้ มีการประกาศให้ ใช้ ผงั เมืองรวมตามกฎหมายว่าด้ วยการผัง

เมืองดังที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้ องจึงถูกนามาใช้ บงั คับ
กับโครงการทัง้ 2 ด้ วย นอกจากนี ้ กรุ งเทพมหานครซึ่งเป็ นราชการส่วนท้ องถิ่ นได้ ออกข้ อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 เพื่อกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร กรณีการก่อสร้ างอาคารประเภท
อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ พิ เศษ และอาคารชุมนุม คน จึ ง ต้ อ งปฏิบัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ที่ก าหนดในพระราชบัญ ญัติ
กฎกระทรวงและข้ อบัญญัติต่างๆ อันได้ แก่ การขอใบอนุญาตก่อสร้ าง (แบบ อ.1) ใบรับรองการก่อสร้ าง (แบบ อ.6) และ
ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)
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จากการตรวจสอบพบว่า โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ได้ รับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารประเภทควบคุมการใช้ (แบบ อ.1)
และใบรับรองการดัดแปลงอาคารประเภทควบคุมการใช้ (แบบ อ.6) เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ไม่พบใบอนุญาต
ก่อสร้ างเดิม แต่ตรวจพบใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร ฉบับต่ออายุ ซึ่งระบุถึง ใบอนุญาตก่อสร้ างฉบับเดิมเลขที่ 984/2535 ลง
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2535 นอกจากนี ้ โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ยังได้ รับใบรับรองการก่อสร้ างอาคารประเภทควบคุมการใช้
(แบบ อ.6) เลขที่ 22/2537 โดยออกให้ บริ ษัท ทุง่ คาฮาเบอร์ จากัด (ผู้จดทะเบียนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 2923 และ โฉนดเลขที่
90760 รวม 2 โฉนดให้ แก่ บริ ษัท นิลบุ ล จากัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2537) ส่วนโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 กรณีอาคาร 1
ไม่พบใบอนุญาตก่อสร้ างเดิม แต่ตรวจพบใบรับรองการดัดแปลงอาคาร เลขที่ 383/2535 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2535 ซึ่ง
ระบุถึงใบอนุญาตดัดแปลงเลขที่ 1013/2534 ลงวันที่ 20 กันยายน 2534 ส่วนกรณีอาคาร 2 อาคาร 3 และอาคาร 4 นัน้ ทรู
พรอพเพอร์ ตีส์ได้ รับใบรั บหนังสือแจ้ งความประสงค์จะก่อสร้ างอาคาร เลขที่ 275/2555 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555
สาหรับการก่อสร้ างอาคารโดยไม่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ และมีการรับรองการ
ก่อสร้ างทัง้ 3 อาคาร โดยออกใบรับรองการก่อสร้ างอาคารของแต่ละอาคารตามแบบ กทม. 6 เลขที่ 275/2555 และ
ใบอนุญาตดัดแปลงที่จอดรถ (แบบ อ. 4) เลขที่ จ.1/2555 แยกออกจากกันเป็ น 3 ฉบับ กล่าวคือ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ได้ รับ
ใบรับรองการก่อสร้ างเลขที่ 220/2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 สาหรับอาคาร 2 ได้ รับใบรับรองการก่อสร้ างเลขที่
204/2556 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 สาหรับอาคารอาคาร 3 และได้ รับใบรับรองการก่อสร้ างเลขที่ 188/2556 ออกให้
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 สาหรับอาคาร 4 ตามลาดับ นอกจากนี ้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ได้ รับใบอนุญาตดัดแปลงที่จอด
รถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถเพื่อการอื่น เลขที่ จ.1/2555 (อ.4) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555 เพื่อย้ ายที่จอดรถ
จานวน 227 คัน โดยย้ ายพื ้นที่สาหรับที่จอดรถของอาคาร 1 จานวน 227 คัน ไปยังอาคาร 3
นอกจากนี ้ ที่ดินที่ตงโครงการทรู
ั้
ทาวเวอร์ 1 ตังอยู
้ ่ติดลารางยายซุ่น ซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (“กฎกระทรวงฉบับที่ 55”) ข้ อ 42 กาหนดให้ อาคารที่ก่อสร้ าง
หรื อดัดแปลงใกล้ แหล่งน ้าสาธารณะจะต้ องมีระยะร่นแนวอาคารห่างจากเขตแหล่งน ้าสาธารณะนันไม่
้ น้อยกว่า 3 เมตร หรื อ 6
เมตร ในกรณีที่แหล่งน ้าสาธารณะนันมี
้ ความกว้ างน้ อยกว่า 10 เมตรหรื อตังแต่
้ 10 เมตรขึ ้นไปตามลาดับ ซึ่งโครงการทรู ทาว
เวอร์ 1 ได้ รับอนุญาตให้ ก่อสร้ างก่อน ปี พ.ศ. 2543 จึงไม่อยูใ่ นบังคับข้ อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ดังกล่าว
ที่ดินที่ตงโครงการทรู
ั้
ทาวเวอร์ 2 ตังอยู
้ ต่ ิดคลองบางโคล่ ซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ข้ อ 42 กาหนดให้ อาคารที่
ก่อสร้ างหรื อดัดแปลงใกล้ แหล่งน ้าสาธารณะจะต้ องมีระยะร่ นแนวอาคารห่างจากเขตแหล่งน ้าสาธารณะนันไม่
้ น้อยกว่า 3
เมตร หรื อ 6 เมตร ในกรณีที่แหล่งน ้าสาธารณะนันมี
้ ความกว้ างน้ อยกว่า 10 เมตรหรื อตังแต่
้ 10 เมตรขึ ้นไปตามลาดับ ซึ่ง
อาคาร 4 ที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ คลองบางโคล่ร่นระยะแนวอาคารจากเขตแหล่งน ้าสาธารณะเกินกว่า 6 เมตร จึงไม่ขดั ต่อกฎกระทรวง
ฉบับที่ 55 ดังกล่าว
ทังนี
้ ้ อาคารทัง้ 4 อาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีระยะห่างระหว่างอาคารไม่ขัดต่อข้ อกาหนดข้ อ 48 ใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ที่กาหนดให้ ผนังหรื อระเบียงของอาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร อยู่ห่างจากผนัง
หรื อระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิ น 9 เมตร แต่ไม่เกิ น 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร และไม่ขดั ต่อข้ อกาหนดใน
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ข้ อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ข้ อ 55 ซึ่งกาหนดไว้ ว่า “อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร ต้ องมี
ที่วา่ งโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 2 เมตร”
อาคาร 1 ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ถือเป็ นอาคารสูงและอาคารที่มีขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึง่ กาหนดให้ อาคารซึง่ มีลกั ษณะดังกล่าวต้ องจัดให้
มีถนนที่มีผิวการจราจรกว้ างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ปราศจากสิง่ ปลกคลุมโดยรอบอาคาร อย่างไรก็ตาม ขณะได้ รับใบอนุญาต
ก่อสร้ างก่อนปี พ.ศ. 2535 (เนื่องจากใบรับรองการดัดแปลงอาคารออกให้ เมื่อปี พ.ศ. 2535) กฎกระทรวงดังกล่าวยังไม่มีผล
ใช้ บงั คับ ดังนัน้ ถึงแม้ พื ้นผิวจราจรบางด้ านของอาคาร 1 ในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 จะมีความกว้ างไม่ถึง 6 เมตร ก็ไม่ตกอยู่
ภายใต้ กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว
3.3

ตามข้ อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่ อง กาหนดบริ เวณห้ ามก่อสร้ าง ดัดแปลงหรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อ

บางประเภทในพื ้นที่บางส่วนในท้ องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ตังอยู
้ ่บริ เวณที่ 3 ซึ่งห้ ามก่อสร้ าง
อาคารพาณิ ชยกรรมประเภทค้ า ปลีกค้ าส่ง เว้ นแต่ อาคารพาณิ ช ยกรรมค้ า ปลีกค้ าส่งที่ มีพืน้ ที่ใช้ สอยอาคารรวมกันเพื่ อ
ประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้ าอุปโภคและบริ โภคหลายประเภทที่ใช้ ในชีวิตประจาวันตังแต่
้ 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
1,000 ตารางเมตร ซึง่ โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ก่อสร้ างตังแต่
้ ก่อนปี พ.ศ. 2548 ก่อนข้ อบัญญัติกรุ งเทพมหานครฉบับดังกล่าว
จะมีผลใช้ บงั คับ จึงไม่ตกอยูภ่ ายใต้ ข้อบัญญัติดงั กล่าว
3.4

ตามข้ อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่ อง กาหนดบริ เวณห้ ามก่อสร้ าง ดัดแปลงหรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อ

บางประเภทในพื ้นที่บางส่วนในท้ องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตังอยู
้ ่บริ เวณที่ 4 ซึ่งห้ ามก่อสร้ าง
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้ าปลีก ค้ าส่งที่มีพื ้นที่ใช้ สอยอาคารรวมกัน เพื่อประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งสินค้ าอุปโภค
บริ โภคหลายประเภทที่ใช้ ในชีวิตประจาวันเกิน 4,000 ตารางเมตร ขึ ้นไป ซึ่งอาคาร 1 ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ก่อสร้ าง
ตังแต่
้ ก่อนปี พ.ศ. 2548 ก่อนข้ อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับดังกล่าวจะมีผลใช้ บงั คับ จึงไม่ตกอยู่ภายใต้ ข้อบัญญัติดงั กล่าว
และอาคาร 2 อาคาร 3 และ อาคาร 4 ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มี ลัก ษณะเป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของข้ อ บัญ ญั ติ
กรุงเทพมหานคร
3.5

ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกอยู่ในกาหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบ ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ทวิ ซึ่งกาหนดให้ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีพื ้นที่รวมกันทุกชันในหลั
้
งเดียวกันตังแต่
้
10,000 ตารางเมตรขึ ้นไป) ต้ องจัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบด้ านวิศวกรรมและผู้ตรวจสอบด้ านสถาปั ตยกรรมแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ โครง
การทรู ทาวเวอร์ 1 ได้ รับการตรวจสอบใหญ่ และได้ รับใบรับรองการตรวจสภาพอาคารไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ได้ รับการตรวจสอบใหญ่ และได้ รับใบรับรองการตรวจสภาพอาคารเมื่อวั นที่ 19 กันยายน พ.ศ.
2560
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ณ วันที่จดั ทาแบบแสดงรายการข้ อมูลฉบับนี ้ และจากการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง ยังไม่พบว่ามี

ประกาศเวนคืนใดๆ ในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
3.7

ข้ อจากัดในการใช้ ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์
ในการใช้ ประโยชน์อสังหาริ มทรัพย์ กรณีถนนเข้ า -ออกสู่ถนนสาธารณะนัน้ พบว่าโครงการไม่มีข้อจากัดในการใช้

ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ในถนนเข้ าออกสูถ่ นนสาธารณะแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 มีทางเข้ า-ออกสูถ่ นน
สาธารณะจานวนรวมทังสิ
้ ้น 1 ช่องทาง คือทางเข้ า-ออกสูถ่ นนรัชดาภิเษก และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีทางเข้ าออกสูถ่ นน
สาธารณะรวมทังสิ
้ ้น 1 ช่องทาง คือ ทางเข้ า-ออกสูถ่ นนพัฒนาการ

ส่วนที่ 2-3 หน้ า 5 จาก 5

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

4. การจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์
4.1

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บลจ.บัวหลวง”) ในฐานะผู้ก่อตังทรั
้ สต์และผู้จดั การกองทรัสต์

(REIT Manager) มีนโยบายที่จะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก ซึง่ ได้ แก่
1) สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 อายุ 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ
2) สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อายุ 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า
รวมถึงกรรมสิทธิ์ในเฟอร์ นิเจอร์ ซงึ่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่สว่ นกลาง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตรึ งตราและไม่
ติดตรึ งตรา รวมทังอุ
้ ปกรณ์อื่นใด รวมถึงงานระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค (ซึ่งไม่รวมระบบโทรศัพท์ และระบบตู้สาขา
โทรศัพท์ ) ลิฟท์ ระบบปรั บอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบาบัดน า้ เสีย และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออานวยความสะดวก ให้ กบั ผู้เช่ารายย่อย (“สังหาริ มทรัพย์และงานระบบ”)
ผู้จดั การกองทรัสต์จะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้ เช่า แก่ผ้ ปู ระกอบการรายย่อย โดยในเบื ้องต้ นจะแต่งตังบริ
้ ษัท ทรู
พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด (“ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ”) ซึ่ง เป็ นผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญในการบริ หารจัดการทรั พย์ สิน
ดังกล่าวให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ (Property Manager) ตามนโยบายของผู้จัดการกองทรั สต์ โดยผู้บ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นผู้ดาเนินการหาผู้สนใจเช่าพื ้นที่ของทรัพย์สิน ดังกล่าว และมีหน้ าที่ในการทาการตลาดโดยการติดต่อ
ลูกค้ าเป้าหมายโดยตรง หรื อการติดต่อผ่านตัวกลางต่างๆ รวมทังการส่
้
งเสริ มการตลาด การให้ ผ้ สู นใจที่จะเช่าพื ้นที่เข้ าชม
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว การเจรจากับผู้ที่สนใจจะเช่าพื ้นที่ การทาสัญญาเช่าและการต่อสัญญาเช่า และการเก็บค่าเช่าและติดตาม
ลูกหนี ้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะชาระค่าตอบแทนการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในอัตราที่อ้างอิง
ตามผลประกอบการของโครงการที่บริ หารจัดการ
4.1.1

ลักษณะของสัญญาเช่ าพืน้ ที่และบริการพืน้ ที่
ภายหลังจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับผู้

เช่าพื ้นที่รายย่อยภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพื ้นที่และสัญญาบริ การพื ้นที่สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก โดยรายได้ และกระแสเงิน
สดทีก่ องทรัสต์จะได้ รับจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ได้ แก่ รายได้ ค่าเช่า พื ้นที่ และ/หรื อ ค่าบริ การพื ้นที่ จากการ
ให้ เช่าพืน้ ที่สานักงานและพืน้ ที่เช่าอื่น ซึ่งสัญญาเช่าพืน้ ที่และบริ การพืน้ ที่ ดังกล่าวส่วนใหญ่ เป็ นสัญญามาตรฐานโดยมี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาที่คล้ ายคลึงกัน เช่น


รายได้ คา่ เช่าพื ้นที่รายเดือน จะมาจากการให้ เช่าพื ้นที่อาคารสานักงาน พื ้นที่ค้าปลีก พื ้นที่ห้องเก็บของ และพื ้นที่
อื่นๆ



รายได้ ค่าบริ การพื ้นที่รายเดือน จะมาจากการให้ บริ การส่วนกลางในเรื่ องต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย
การรักษาความสะอาด การระบายน ้า การซ่อมแซมและบารุงรักษาบริ เวณสาธารณูปโภคส่วนกลาง



การกาหนดระยะเวลาการเช่าและการให้ บริ การเบื ้องต้ น ส่วนใหญ่กาหนดเป็ นระยะเวลา 3 ปี

ส่วนที่ 2-4 หน้ า 1 จาก 21

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

รายได้ ค่าเช่าพื ้นที่ และรายได้ ค่าบริ การพื ้นที่ ส่วนใหญ่จะกาหนดเป็ นอัตราคงที่ที่เพิ่มขึ ้นแบบขันบั
้ นได โดย
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.25 ในแต่ละปี (Step-up)



สัญญาเช่ าพื น้ ที่แ ละสัญญาค่าบริ การพืน้ ที่ส่ว นใหญ่ จะให้ สิทธิ ผ้ ูเช่ ารายย่อยในการต่อสัญญาเช่ าภายใต้
ข้ อตกลงและเงื่อนไขเดิม (Option to Renew) ยกเว้ นในเรื่ องของอัตราค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่ที่จะปรับ
ขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3.25 ของค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่ปีล่าสุด โดยผู้เช่ารายย่อยจะต้ องแจ้ งความประสงค์
ในการใช้ สิทธิล่วงหน้ า 6 เดือนก่อนครบกาหนดระยะเวลาเช่า โดยสัญญาฉบับใหม่จะต้ องลงนามภายใน 2
เดือนก่อนครบกาหนดระยะเวลาเช่า



สัญญาเช่าพื ้นที่และสัญญาค่าบริ การพื ้นที่สว่ นใหญ่กาหนดให้ ผ้ เู ช่าต้ องวางเงินประกันหรื อหลักประกันการเช่า
และบริ การพื ้นที่กบั ผู้ให้ เช่า เป็ นจานวน 3 เดือนของค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่



สัญญาเช่าพื ้นที่และสัญญาบริ การพื ้นที่สว่ นใหญ่ กาหนดให้ ผ้ เู ช่ามีหน้ าที่ต้องจ่ายค่าเช่าจนครบอายุของสัญญา
เช่าต่อไป ในกรณีผ้ เู ช่าบอกเลิกสัญญาก่อนกาหนดระยะเวลาเช่า หรื อผู้เช่าผิดสัญญาอันเป็ นเหตุให้ สญ
ั ญา
สิ ้นสุดก่อนครบกาหนดระยะเวลาเช่า



สัญญากาหนดให้ ผ้ ใู ห้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยที่เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ทรู หรื อกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ สามารถ
เปลีย่ นตัวผู้เช่า โดยการโอนสิทธิการเช่า/ให้ เช่าช่วง แก่บริ ษัทอื่นในกลุม่ ทรู หรื อกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ได้ ไม่วา่
ทังหมดหรื
้
อบางส่วน

4.1.2

โครงสร้ างรายได้ ค่าเช่ าพืน้ ที่และค่ าบริการพืน้ ที่
โครงสร้ างรายได้ ของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 อ้ างอิงตามสัญญาเช่าในปั จจุบนั

หนังสือแจ้ งความจานงการใช้ พื ้นที่ และพื ้นที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์จะเข้ าทาสัญญาเช่ากับกองทรัสต์ภายหลังกองทรัสต์เข้ า
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก โดยสามารถแบ่งเป็ นรายได้ ที่เกิดจากการให้ เช่า พื ้นที่และให้ บริ การพื ้นที่ในโครงการทรู
ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 61.4 และร้ อยละ 38.6 ของรายได้ ตามสัญญาเช่าทังหมด
้
ตามลาดับ โดยสัญญาเช่าพื ้นที่และบริ การพื ้นที่สว่ นใหญ่มีระยะเวลาสัญญาเช่า 3 ปี ซึ่งมีค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่เป็ น
อัตราคงที่ ไม่อ้างอิงผลประกอบการ และจะมีการปรั บขึ ้นตามเงื่อนไขการปรับขึ ้นค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่ที่ระบุใน
สัญญาเช่าพื ้นที่และบริ การพื ้นที่
สาหรั บ สัญ ญาเช่ า พื น้ ที่ ข องทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน ครั ง้ แรกนัน้ มี ก ารกระจายตัว ของอายุข องสัญ ญาเช่ า และ
อุตสาหกรรมของผู้เช่า (รายละเอียดแสดงไว้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ หัวข้ อ 4.4) แม้ ว่า
กองทรัสต์มีการพึ่งพิง รายได้ ค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่จากการเช่าพื ้นที่ ของผู้เช่ารายใหญ่ 2 ราย คือ กลุม่ ทรู และกลุ่ม
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ กองทรัสต์ได้ มีการกาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบด้ านลบต่อสถานะทางการเงินและ
ผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ในกรณีที่ผ้ เู ช่าพื ้นที่รายที่มีความสาคัญไม่ชาระค่าเช่าหรื อค่าตอบแทนหรื อยอมเลิกสัญญา
เช่าก่อนกาหนดระยะเวลา ซึง่ มาตรการต่างๆที่ได้ กาหนดไว้ มี ดังนี ้

ส่วนที่ 2-4 หน้ า 2 จาก 21

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ผู้เช่าพื ้นที่ทกุ รายที่ทาสัญญาเช่าพื ้นที่กบั กองทรัสต์ต้องวางเงินประกันการเช่าพื ้นที่เทียบเท่ากับค่าเช่าสาหรับ
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 3 เดือนต่อสัญญา ดังนัน้ ในกรณีที่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ไม่ชาระค่าเช่าพื ้นที่ กองทรัสต์มีสิทธิ
ยึดเงินประกันการเช่าเพื่อใช้ ชาระแทนเงินที่ผ้ เู ช่าค้ างชาระ รวมถึงเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการ
ผิดข้ อตกลงของผู้เช่าด้ วย ในกรณี ที่ผ้ ูเช่าพื น้ ที่ยกเลิกสัญญาก่อนกาหนด โดยที่ไม่ได้ มีสาเหตุมาจากการที่
กองทรัสต์ปฏิบตั ิผิดสัญญา กองทรัสต์มีสทิ ธิยดึ เงินประกันการเช่าทังหมดเพื
้
่อชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการ
เลิกสัญญาดังกล่าว และผู้เช่ายังต้ องจ่ายค่าเช่ารายเดือนและค่าบริ การต่อไปจนถึงวันที่มีการบอกเลิก สัญญา
โดยชอบด้ วยกฎหมาย โดยให้ รวมถึงค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหายและเงินจานวนอื่นๆ ที่ผ้ เู ช่าต้ องรับผิดชอบด้ วย



ผู้เช่ารายย่อยที่เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ทรูและกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์จะต้ องแจ้ งผู้ให้ เช่าเป็ นเวลาล่วงหน้ า 6 เดือน
ล่วงหน้ าก่อนวันหมดอายุของสัญญาเช่าว่าประสงค์จะต่ ออายุสญ
ั ญาเช่าอีกครัง้ หรื อไม่ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวจะ
ช่วยทาให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์มีระยะเวลาในการติดตามผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในด้ าน
การหาผู้เช่าและจัดเก็บรายได้ คา่ เช่า

โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 บริ ษัทในกลุม่ ทรูมีการเช่าพื ้นที่คิดเป็ นร้ อยละ 87.4 และร้ อยละ 85.2 ของพื ้นที่
เช่าทังหมดของโครงการทรู
้
ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตามลาดับ หากพิจารณาแยกรายเป็ นบริ ษัท บริ ษัท ทรู
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) มีการเช่าพื ้นที่มากที่สดุ ในโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ซึ่งมีขนาดพื ้นที่เช่าประมาณ 12,957 ตาราง
เมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 34.7 ของพื ้นที่เช่าทังหมดของโครงการทรู
้
ทาวเวอร์ 1 และ บริ ษัท ทรู อินเตอร์ เนต คอร์ ปอเรชั่น
จากัด มีการเช่าพื ้นที่มากที่สดุ ในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ซึ่งมีขนาดพื ้นที่เช่าประมาณ 6,245 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
24.9 ของพื ้นที่เช่าทังหมดของโครงการทรู
้
ทาวเวอร์ 2

ส่วนที่ 2-4 หน้ า 3 จาก 21

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

รูปโครงสร้ างการดาเนินงานของกองทรัสต์

ที่มา:

ผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-4 หน้ า 4 จาก 21

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

4.2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager)
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ อ าจแต่ ง ตัง้ บุค คลอื่ น ที่ เ ป็ นนิ ติ บุค คลรายเดี ย วหรื อ หลายรายเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ใ นการบริ ห าร

อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ นทรั พ ย์ สิน ของกองทรั สต์ แ ทนผู้จัด การกองทรั สต์ ทัง้ นี ้ ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งเป็ นผู้ที่ มี
ความสามารถในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในส่ว นที่ได้ รับมอบหมาย และมีบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ ในการ
บริ หารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ม าแล้ วไม่น้อ ยกว่า 3 ปี โดยผู้จัด การกองทรั สต์ จะเป็ นผู้รั บ ผิด ชอบค่า ธรรมเนี ยมในการบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ และกองทรัสต์จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจากการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ เช่น ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใช้ จ่ายในการรักษาความสะอาด ค่าใช้ จ่ายในการรักษาความปลอดภัย ค่าบารุงรักษาอสังหาริ มทรัพย์ เป็ น
ต้ น ทัง้ นี ้ หากมีการแต่งตัง้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ รายใหม่ นอกเหนือไปจากที่ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล ฉบับนี ้
ผู้จดั การกองทรัสต์จะแจ้ งการแต่งตังดั
้ งกล่าวให้ ทรัสตีทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่แต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายใหม่
โดยผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณากาหนดอายุตามสัญญาแต่ง ตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ตามความเหมาะสม
เป็ นรายกรณี และสามารถต่ออายุได้ โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ดี ผู้จดั การกองทรัสต์อาจแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม
หรื อเปลี่ยนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ หรื อพิจารณากาหนดเงื่อนไขในการถอดถอนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นรายกรณี
โดยในเบื ้องต้ น สาหรับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก ได้ กาหนดเงื่อนไขในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์มีสทิ ธิพิจารณาถอดถอนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
(1)

กรณีที่กาไรขันต้
้ นจากอสังหาริ มทรัพย์หลังปรับปรุ ง (หรื อ Adjusted Gross Operating Profit) ต่ากว่า
ร้ อยละ 95 ของประมาณการของกาไรดังกล่าวตามที่ระบุไว้ ในแผนการดาเนินงานประจาปี ที่ผ้ บู ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ได้ เสนอและได้ รับอนุมตั ิจากผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน เว้ นแต่
กรณีมีเหตุสดุ วิสยั หรื อ

(2)

กรณีอตั ราการเช่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จดั การต่ากว่าร้ อยละ 50
เป็ นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน เว้ นแต่กรณีมีเหตุสดุ วิสยั

(3)

หากในระหว่างปี ใดที่มีเ หตุสุดวิสยั เกิ ดขึน้ ผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ อาจเสนอแผนการดาเนินงาน
ประจาปี ที่ได้ ปรั บปรุ งต่อผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ พิจารณาและอนุมัติได้ และหากปรากฏว่ากาไร
ขันต้
้ นจากอสังหาริ มทรัพย์หลังปรับปรุ ง (หรื อ Adjusted Gross Operating Profit) มีอตั ราต่ากว่าร้ อย
ละ 95 ของประมาณการของกาไรดังกล่าวตามที่ระบุไว้ ในแผนการดาเนินงานประจาปี ที่ได้ ปรับปรุ ง
แล้ ว เป็ นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน

ส่วนที่ 2-4 หน้ า 5 จาก 21

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก ในเบื ้องต้ นผู้จัดการกองทรัสต์จะแต่งตังบริ
้ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด (“ทรู
พรอพเพอร์ ตีส”์ ) เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับ โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 โดยมีรายละเอียด
ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ดังนี ้
บริษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด
บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด (“ทรู พรอพเพอร์ ตีส”์ ) จดทะเบียนก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2535 โดยมีทนุ จด
ทะเบียนเริ่ มต้ น 1 ล้ านบาท และปั จจุบนั มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจนปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 4,008 ล้ านบาท ทุนชาระ
แล้ ว 4,008 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัท ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อให้ บริ การในด้ านการบริ หาร การบารุงรักษาและบริ การอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับอาคาร
สถานที่และพื ้นที่ใช้ สอยอื่นๆเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นหลักและ
บริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์รวมถึงลูกค้ าภายนอกอื่น ๆ โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ เป็ นผู้
จัดหาผู้เช่า สาหรั บพืน้ ที่ บางส่วนในอาคารสานักงาน 13 แห่ง ทัง้ อาคารสานัก งานที่ ตงั ้ อยู่ในกรุ งเทพมหานครและใน
ต่างจังหวัด รวมพื ้นที่เช่ากว่า 30,000 ตารางเมตร
โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
ปั จจุบนั บริ ษัท ธนเทเลคอม จากัด (“ธนเทเลคอม”) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ โดยถือหุ้น 100.00%
ทังนี
้ ้ ธนเทเลคอม มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ลาดับ

ที่มา:

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น

1

บริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด

12,800,000

40.00%

2

บริ ษัท อุบลกาญจน์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

12,321,311

38.50%

3

คุณสุเมธ

เจียรวนนท์

1,710,480

5.35%

4

คุณศุภชัย

เจียรวนนท์

960,000

3.00%

5

คุณภัทนีย์

เล็กศรี สมพงษ์

500,000

1.56%

6

บริ ษัท เจียไต๋ จากัด

448,829

1.40%

7

คุณประเสริ ฐ

พุง่ กุมาร

320,000

1.00%

8

คุณธีรยุทธ

พิทยาอิสรกุล

320,000

1.00%

9

คุณขจร

เจียรวนนท์

320,000

1.00%

ข้ อมูลจาก ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทังนี
้ ้ ในอดีต ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ถือหุ้นโดย บริ ษัท เทเลคอมโฮลดิ ้ง จากัด (Telelcom Holding) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย
ของ บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชัน่ ต่อมา ในปี 2556 มีการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นโดย บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชัน่ ขายหุ้นธุรกิจที่ไม่ใช่
ธุรกิจหลัก (Non-Core) ให้ แก่ธนเทเลคอม

ส่วนที่ 2-4 หน้ า 6 จาก 21

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

ที่มา:

ข้ อมูลจาก ทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ: บริ ษัท ธนเทเลคอม จากัด ได้ ซื ้อหุ้นของบริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด จาก บมจ.ทรู คอร์ ปอเรชัน่ และบริ ษัทย่อย ในปี 2556 ซึ่ง
ในช่วงเวลาดังกล่าว China Mobile ยังไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บมจ.ทรู คอร์ ปอเรชัน่ โดย China Mobile เข้ าซื ้อหุ้นของ บมจ.ทรู คอร์
ปอเรชัน่ ในปี 2557

คณะกรรมการของบริษัท
คณะกรรมการปั จจุบนั ของ ประกอบด้ วย
ลาดับ

ที่มา:

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

1.

คุณขจร

เจียรวนนท์

กรรมการ

2.

คุณอารุง

สรรพสิทธิ์วงศ์

กรรมการ

3.

คุณนฤมล

ธเนศสุนทร

กรรมการ

4.

คุณนพปฎล

เดชอุดม

กรรมการ

5.

คุณสมเกียรติ วิภษู ณมังคละ

กรรมการ

6.

คุณประเสริ ฐ

เจียรกุล

กรรมการ

7.

คุณวันทนา

หล่อสกุลไพบูลย์

กรรมการ

ข้ อมูลจาก ทรู พรอพเพอร์ ตีส์เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

โดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ประกอบด้ วย นายอารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรื อ นายขจร เจียร
วนนท์ หรื อ นางสาวนฤมล ธเนศสุนทร หรื อนายนพปฎล เดชอุดม ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายสมเกียรติ วิภษู ณมังคละ หรื อ
นางวันทนา หล่อสกุลไพบูลย์ หรื อนายประเสริ ฐ เจียรกุล รวมเป็ นสองคน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
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ค่ าตอบแทนที่ผ้ บู ริหารสังหาริมทรัพย์ จะได้ รับจากผู้จดั การกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง้ แรก ประกอบไปด้ วย 3 ส่วน
ได้ แก่
ส่ วนที่ 1: ค่ าธรรมเนียมพืน้ ฐาน ไม่เกิน 3.00% ของรายได้ จากการดาเนินงานสาหรับแต่ละโครงการ
ส่ วนที่ 2: ค่ าธรรมเนียมพิเศษ ไม่เกิน 10.00% ของกาไรขันต้
้ นจากอสังหาริ มทรัพย์หลังปรับปรุ ง สาหรับแต่ละ
โครงการ และ
ส่ วนที่ 3: ค่ าธรรมเนียมการบริ การการทาสัญญา ไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ ค่าเช่าพื ้นที่ และ/หรื อ ค่าบริ การ
พื ้นที่ สาหรับการเข้ าทาสัญญาใหม่หรื อการต่ออายุสญ
ั ญาเดิมเพื่อการเช่าหรื อการให้ บริ การพื ้นที่ รวมถึงการนาทรัพย์สินของ
กองทรัสต์จดั หาประโยชน์ สาหรับกาหนดระยะเวลาตามสัญญา 3 (สาม) ปี และแปรผันตามระยะเวลาของสัญญา
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมการที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้ รับจากผู้จดั การกองทรัสต์รวมกันจะไม่เกินอัตราร้ อยละ 3.00
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ต่อปี
4.3

ความเกี่ยวข้ องระหว่ างผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
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อสังหาริมทรัพย์ อ่ นื ภายใต้ การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ท่ อี าจแข่ งขันในทางธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ ของทรัสต์
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ทรู พรอพเพอร์ ตีส์มีการบริ หารพื ้นที่เช่าบางส่วนของอาคารสานักงานภายในบริ เวณประมาณ 500 เมตร จากโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 โดยทรู พรอพ

เพอร์ ตีส์ทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั หาพื ้นที่เช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าที่เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ทรู โดยรายละเอียดของพื ้นที่เช่ามีดงั นี ้
ตารางแสดงข้ อมูลอสังหาริมทรัพย์ อ่ นื ภายใต้ การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ท่ อี าจแข่ งขันในทางธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ ของทรัสต์
อาคาร
ที่ตงั ้
กลุ่มผู้เช่ า
จานวนชัน้
พืน้ ที่ท่ บี ริหารจัดการ อัตราค่ าเช่ าเฉลี่ย(1) ประเภทการการครอบครองใน
(ตร.ม.)
(บาท/ตร.ม./เดือน)
พืน้ ที่
บริเวณโครงการทรู ทาวเวอร์ 1
อาคารรุ่งโรจน์ 2

ถ.รัชดาภิเษก

บริ ษัทในกลุม่ ทรู

ชัน้ 8 ถึง 12

2,920

488 สิทธิการเช่าระยะยาวไม่เกิน 3 ปี

อาคารรุ่งโรจน์ 3

ถ.รัชดาภิเษก

บริ ษัทในกลุม่ ทรู

ชัน้ 13

1,125

520 สิทธิการเช่าระยะยาวไม่เกิน 3 ปี

ถ.รัชดาภิเษก

บริ ษัทในกลุม่ ทรู

ชัน้ 6, 9 ถึง 11, 17, และ

4,562

685 สิทธิการเช่าระยะยาวไม่เกิน 3 ปี

2,004

620 สิทธิการเช่าระยะยาวไม่เกิน 3 ปี

(อาคาร 19 ชัน)
้
อาคารฟอร์ จนู

19 ถึง 21
อาคารภคินทร์

ถ.รัชดาภิเษก

บริ ษัทในกลุม่ ทรู

ชัน้ 3 และ 4

รวม
บริเวณโครงการทรู ทาวเวอร์ 2

10,611
-ไม่มี-

ที่มา:

ข้ อมูลจาก ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ: (1) อัตราค่าเช่าเฉลี่ย ณ ไตรมาส 1 ปี 2560 โดยรวมค่าบริการสิ่งอานวยความสะดวก (Facitlity) ที่ ทรู พรอพเพอรตีส์เรียกเก็บจากผู้เช่าแต่ละราย

ส่วนที่ 2-4 หน้ า 9 จาก 21

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
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นอกจากอาคารสานักงานที่กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว ยังมีอาคารสานักงานหลายแห่งที่ผ้ เู ช่าเป็ นบริ ษัทในกลุ่มทรู ที่มี ทรู พรอพเพอร์ ตีส์เป็ นผู้บริ หารสิ่งอานวยความสะดวก เช่น การ
ให้ บริ การรักษาความปลอดภัยและการให้ บริ การทาความสะอาด เป็ นต้ น โดยที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ไม่ได้ เป็ นผู้จดั หาพื ้นที่เช่าให้ แก่ผ้ เู ช่า ตามข้ อมูลที่ได้ รับจาก ทรู พรอพเพอร์ ตีส์พบว่า บริ ษัท
ในกลุม่ ทรูเช่าพื ้นที่อาคารสานักงานอื่นๆ ประมาณ 27,000 ตารางเมตร ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า บริ ษัทในกลุม่ ทรูมีความต้ องใช้ พื ้นที่อาคารสานักงานจานวนมาก ซึง่ เกินกว่าพื ้นที่ที่โครงการทรู
ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 สามารถรองรับความต้ องการการใช้ พื ้นที่สานักงานของบริ ษัทในกลุม่ ทรูในปั จจุบนั ได้
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4.5
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แนวทางการกากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกันปั ญหาความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ซึ่งจะเข้ าเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2

ภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ เป็ นผู้บริ หารพื ้นทีเ่ ช่าบางส่วนในอาคารสานักงานที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณทรัพย์สินที่จะลงทุน
ครัง้ แรกตามรายละเอียดในข้ อ 4.4 ดังนัน้ เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้บริ หารอสังริ มทรั พย์ และ
กองทรั ส ต์ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ แ ละผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ ร่ ว มกั น ก าหนดแนวทางการก ากั บ ดู แ ลการบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ดังต่อไปนี ้


ในกรณีที่มีบคุ คลอื่นใดที่ไม่ใช่บริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ และ/หรื อบริ ษัทในกลุม่ ทรู ดาเนินการติดต่อ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อขอเช่าพื ้นที่สานักงานให้ เช่าใด ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงจะเสนอข้ อมูลพื ้นที่เช่าในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกให้ แก่
บุคคลนันก่
้ อนการเสนอพื ้นที่เช่าในโครงการอื่นที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ



ในกรณีบริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ และ/หรื อบริ ษัทในกลุม่ ทรู มีความประสงค์จะเช่าพื ้นที่จากผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรั พ ย์ หรื อ หากสัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยในโครงการอื่นที่อยู่ภายใต้ ก ารบริ ห ารจัดการของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สิ ้นสุดลง และผู้เช่ารายย่อยนันประสงค์
้
จะเช่าพืน้ ที่จากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต่อไป
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงจะเสนอข้ อมูลพื ้นที่เช่าในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกประกอบกับพื ้นที่สว่ นอื่น
ให้ แก่ผ้ เู ช่ารายย่อยนันเพื
้ ่อพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน และ



กาหนดค่าเช่าพื ้นที่ในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกและค่าเช่าพื ้นที่ในโครงการอื่นซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการ
ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยสามารถเทียบเคียงได้ โดยจะต้ องพิจารณาจากขนาดของพื ้นที่เช่า ระดับของ
โครงการ การบริ การต่าง ๆ ของโครงการ และทาเลที่ตงของโครงการ
ั้
โดยกาหนดค่าเช่าพื ้นที่ให้ อยู่ในระดับที่
ใกล้ เคียงกัน เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใส และเพื่อให้ ผ้ เู ช่า รายย่อยแต่ละรายมีข้อมูลพื ้นที่ที่สามารถเช่าได้ ใน
ช่วงเวลานันอย่
้ างเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน
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4.6
4.6.1

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

งบประมาณการทางการเงินของกองทรัสต์
งบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานของกองทรัสต์ สาหรับงวด 12 เดือน ช่ วงประมาณการวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ข้ อมูลที่ระบุในหัวข้ อนี ้ไม่ใช่ข้อเท็จจริ งในอดีต แต่เป็ นข้ อมูลในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต

(Forward-Looking Statement) โดบข้ อมูลดังกล่าวอยู่บนข้ อสมมติฐานหลายประการที่ระบุอยู่ในเอกสารแนบ 3 และอยู่
ภายใต้ ความเสีย่ งและความไม่แน่นอนบางประการ ซึง่ อาจทาให้ ผลที่เกิดขึ ้นจริ งแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากที่ประมาณการ
ไว้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลในส่วนนี ้ไม่ควรถูกพิจารณาเป็ นคารับรอง คารับประกันหรื อการคาดการณ์ ภายใต้ สมมติฐานที่ถูกต้ องของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และที่ปรึ กษาทางการเงิน และไม่ควรพิจารณาว่าประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรื อน่าจะบรรลุผล
เนื่องจากข้ อมูลดังกล่าวจัดทาบนสมมติฐานในช่วงที่จดั ทารายงานข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเท่านัน้
รายได้ หรื อผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่แท้ จริ งอาจจะแตกต่างจากรายได้ หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏในประมาณการของกองทรัสต์ นอกจากนี ้ประมาณการกาไรและผลประโยชน์
ตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะไม่ได้ รับการปรับปรุงสาหรับเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ ้นภายหลังวันที่ของเอกสารฉบับนี ้
ข้ อมูลในส่วนนี ้อยู่ภายใต้ สมมติฐานหลายประการ ซึ่งแม้ จะมีการระบุตวั เลข ซึ่งผู้จดั การกองทรัสต์ และที่ปรึ กษา
ทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วันที่จัดทางบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน แต่ สมมติฐานและการ
ประมาณการอยูภ่ ายใต้ ความไม่แน่นอนและความเสีย่ งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันที่สาคัญจานวนมาก ซึ่ง
ผู้จัดการกองทรัสต์ และที่ ปรึ กษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทังยั
้ งตังอยู
้ ่บนสมมติฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจทาง
ธุรกิจในอนาคตที่อาจเปลีย่ นแปลงได้ ดังนัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์ และที่ปรึกษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าประมาณ
การดังกล่า วจะเกิ ด ขึน้ จริ ง ดัง นัน้ ข้ อ มูลทางการเงิ นที่ คาดการณ์ ใ นเอกสารฉบับ นีอ้ าจแตกต่างจากผลที่ เกิ ดขึน้ อย่า งมี
นัยสาคัญ ผู้ลงทุนควรศึกษาสมมติฐานการประมาณการ และระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลประมาณการในส่วนนี ้
งบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตที่จัดเตรี ยมโดยผู้จัดการ
กองทรัสต์ และที่ปรึ กษาทางการเงิน และสอบทานโดย บริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอี ยด
เพิ่มเติมได้ ในเอกสารแนบ 3 “งบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน”

ส่วนที่ 2-4 หน้ า 12 จาก 21

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง ออฟฟิ ศ
งบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน
สาหรับงวด 12 เดือนช่ วงเวลาประมาณการตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

หน่วย: ล้ านบาท

รายได้ คา่ เช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่

3.1

446.1

รายได้ อื่น

3.1

126.0

รวมรายได้

572.1

ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์

3.3

รายได้ สุทธิของอสังหาริมทรัพย์

(188.5)
383.7

ดอกเบี ้ยรับ

3.2

0.6

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต์และการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์

3.4

(53.3)

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ

3.5

(7.7)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์

3.6

(1.4)

ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จาหน่าย

3.7

(0.5)

ค่าใช้ จา่ ยอื่นในการบริ หารกองทรัสต์

3.8

(4.1)

ต้ นทุนทางการเงิน

3.9

(39.1)

ค่ าใช้ จ่ายของกองทรัสต์

รวมค่ าใช้ จ่าย

(106.1)

กาไรสุทธิจากการลงทุน

278.3

บวกกลับ ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จาหน่าย

0.5

หัก รายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่และบริการพื ้นที่ที่มิได้ รับชาระเป็ นเงินสดจริ ง

(6.4)

ประมาณการเงินสดสุทธิท่ สี ามารถนามาจ่ ายให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์
ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ร้ อยละ)
จานวนหน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)

3.10

272.3
99.0
368.8

ประมาณการเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (บาทต่อหน่วย)

0.7310

สมมติฐานในการประมาณการเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์
ประมาณการเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีสมมติฐานว่ามีการจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ในปี แรกในอัตราร้ อย
ละ 99 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกองทรัสต์ และกฎหมายหลักทรัพย์ หากกองทรัสต์มีกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ ว
(กาไรสุทธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์) และไม่มีขาดทุนสะสม กองทรัสต์จะจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อย

ส่วนที่ 2-4 หน้ า 13 จาก 21

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

กว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ วสาหรับปี โดยกาไรสุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ วจะคานวณจากกาไรสุทธิ ทางบัญชีและ
ปรับปรุงด้ วยรายการต่างๆ เช่น กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการประเมินค่า หรื อกาไรจากการทบทวนมูลค่าของเงินลงทุน การจ่าย
ชาระคืนเงิ นกู้หรื อภาระผูกผันใดๆ ตามแผนการจ่ายที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน หรื อตามหนังสือแจ้ งล่วงหน้ าจากผู้จัดการ
กองทรัสต์ถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น
งบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานสาหรับงวด 12 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้ ถกู จัดเตรี ยมขึ ้นโดยอ้ างอิง สมมติฐานที่สาคัญตามเอกสารแนบ 3 ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และที่ปรึ กษา
ทางการเงิ นพิจารณาเห็นว่าสมมติฐานดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม ณ วันที่ได้ จัดทาข้ อมูลทางการเงิ นที่
เกี่ยวกับอนาคต (งบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานจัดทาเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560) โดยสมมติฐานที่สาคัญ
สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
รายได้ ค่าเช่ าพืน้ ที่และค่ าบริการพืน้ ที่
การคานวณรายได้ ค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การพื ้นที่จากอาคารสานักงานเป็ นการอ้ างอิงจากอัตราค่าเช่าพื ้นที่และ
ค่าบริ การพื ้นที่ ตามสัญญาเช่าพื ้นที่และบริ การที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ มีการปรับปรุ งเงื่อนไขในสัญญา
เช่าพื ้นที่และบริ การพื ้นที่ฉบับใหม่ที่ตามที่มีการตกลงร่วมกัน รวมถึงสัญญาที่ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ และ/หรื อผู้เช่ารายย่อยอื่นที่
ต้ องการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ ตกลงจะเข้ าทากับกองทรัสต์ก่อนหรื อภายหลังที่กองทรัสต์ล งทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก
(แล้ วแต่กรณี) และสมมติฐานแผนการปล่อยเช่าพื ้นที่ตามประมาณการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ อ่ ืน
รายได้ อื่น ประกอบด้ วย รายได้ สาธารณูปโภค รายได้ จากการให้ บริ การที่จอดรถยนต์ รายได้ จากการให้ บริ การ
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า (Generator) และรายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่เพื่อติดตังอุ
้ ปกรณ์ เช่น เสาสัญญาณ จานดาวเทียม และจอ
LED เป็ นต้ น
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบี ้ยรับที่จะได้ รับจากการที่กองทรัสต์บริ หารจัดการสภาพคล่อง เช่น เงินประกันการเช่าพื ้นที่และการบริ การ
พื ้นที่ที่กองทรัสต์เรี ยกเก็บจากผู้เช่ารายย่อย กาไรสะสมรอจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็ นต้ น ไปหาดอกผลในหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด สาหรับประมาณการงบการเงินสาหรับ
งวดประมาณการคานวณโดยใช้ สมมติฐาน อัตราดอกเบี ้ยบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์

ส่วนที่ 2-4 หน้ า 14 จาก 21

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายในการให้ เช่าพื ้นที่และบริ หารพื ้นที่ ประกอบด้ วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้ จ่ายดังตารางต่อไปนี ้
รายการค่ าใช้ จ่าย
ค่าสาธารณูปโภค ได้ แก่ ค่า

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2

 ค่า น า้ ประปาประมาณร้ อยละ 0.5  ค่ า น า้ ประปาประมาณร้ อยละ 0.6

น ้าประปา และค่าไฟฟ้ า

ของรายได้ จากการดาเนินงาน

ของรายได้ จากการดาเนินงาน

 ค่าไฟฟ้ าประมาณร้ อยละ 17.4 ของ  ค่าไฟฟ้ าประมาณร้ อยละ 23.3 ของ

ต้ นทุนการบริ หารอาคารสานักงาน(1)

รายได้ จ ากการด าเนิ น งาน โดย

รายได้ จ ากการด าเนิ น งาน

ก าหนดให้ ต้ น ทุน ค่ า ไฟฟ้ าเท่ า กั บ

ก าหนดให้ ต้ นทุ น ค่ า ไฟฟ้ าเท่ า กั บ

รายได้ ไฟฟ้ า

รายได้ ไฟฟ้ า

ประมาณร้ อยละ 12.0 ของรายได้ จาก ประมาณร้ อยละ 12.0 ของรายได้ จาก
การดาเนินงาน

ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ(2)
(1)

การดาเนินงาน

ประมาณร้ อยละ 1.0 ของรายได้ จ าก ประมาณร้ อยละ 0.9 ของรายได้ จากการ
การดาเนินงาน

หมายเหตุ

โดย

ดาเนินงาน

ต้ นทุนการบริหารอาคารสานักงาน ประกอบด้ วย ค่าพนักงานทาความสะอาด ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าใช้ จ่ายในการ
ซ่อมแซมและบารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงค่าวัสดุสิ ้นเปลืองต่างๆ เป็ นต้ น

(2)

ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ประกอบด้ วย ค่าเบี ้ยประกันภัย และค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เป็ นต้ น

ค่ าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต์ และการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้จดั การกองทรัสต์จะได้ รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทรัสต์ สาหรับงวดประมาณการคิดตามที่ระบุไว้ ในร่ าง
สัญญาว่าจ้ างผู้จดั การกองทรัสต์ ระหว่างทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทของค่าธรรมเนียม
 อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต์

สมมติฐาน*
ไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม (TAV) แต่ไม่ตา่ กว่า 8 ล้ าน
บาทต่อปี

 ค่าธรรมเนียมการบริ หารอสังหาริมทรัพย์
o ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการ

ไม่เกิน 3.00% ของรายได้ **

อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
o ค่าธรรมเนียมพิเศษ

ไม่เกิน 10.00% ของรายได้ สทุ ธิของอสังหาริ มทรัพย์หลังปรับปรุงโดยการ
หักรายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่และบริ การพื ้นที่ที่มิได้ รับชาระเป็ นเงินสดจริ ง**

o ค่าธรรมเนียมการบริ การการทา

สัญญา

ไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ ค่าเช่าค่าบริ การตามสัญญาเช่า เมื่อผู้เช่าราย
ย่อยต่อสัญญาเช่าหรื อเมือ่ ผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ทาสัญญาเช่าได้ สาหรับ
สัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี และแปรผันตามระยะเวลาเช่าของสัญญา

ส่วนที่ 2-4 หน้ า 15 จาก 21

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
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หมายเหตุ: * อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน
**การคานวณค่าธรรมเนียมที่แท้ จริงจะอ้ างอิงจากฐานการคานวณที่เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้ อมูลและสัญญาที่เกี่ยวข้ อง

อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้ รับค่าตอบแทนในการทา
หน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ ในร่ างสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ โดยค่าธรรมเนียมผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะเรี ยกเก็บจากผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นรายเดือนตามสัญญาการแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่ าธรรมเนียมทรัสตี และผู้เก็บรักษาทรัพย์ สิน
อัตราค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม (TAV) แต่ไม่ต่ากว่า 4
ล้ านบาทต่อปี
ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์
อัตราค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ หรื ออัตราอื่น
ใดที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์กาหนด
ค่ าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ตัดจาหน่ าย
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จาหน่าย ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่และค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าใช้ จ่ายดัง กล่าวจะบันทึกเป็ น
สินทรัพย์และจะถูกตัดจาหน่ายเข้ างบกาไรขาดทุนของกองทรัสต์ โดยวิธีเส้ นตรงเป็ นระยะเวลา 5 ปี
ค่ าใช้ จ่ายอื่นในการจัดการกองทรัสต์
ค่าใช้ จ่ายอื่นในการจัดการกองทรั สต์ ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายในการดารงสถานะเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจ
สอบบัญชี ค่าใช้ จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับการบริ หารกองทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี
ต้ นทุนทางการเงิน
กองทรัสต์มีการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินบางส่วน ทังนี
้ ้ ดอกเบี ้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมดังกล่าว คานวณจาก
อัตราดอกเบี ้ย ณ ปี แรกที่ก้ ยู ืม ตามข้ อเสนอที่ทรัสต์ได้ รับจากธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี ้ยในอัตราที่ไม่
เกินอัตราดอกเบี ้ย MLR ลบอัตราร้ อยละ 1 ต่อปี

ส่วนที่ 2-4 หน้ า 16 จาก 21
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สมมติฐานเกี่ยวกับการระดมทุน
การประมาณการงบกาไรขาดทุนนี ้อยู่ภายใต้ สมมติฐานว่า กองทรัสต์จะทาการจัดหาเงินลงทุนจากการเสนอขาย
หน่ว ยทรั สต์ เ ป็ นจ านวนไม่เกิ น 3,688,000,000 บาท และ เงิ นที่ ได้ จ ากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิ ชย์ เ ป็ นจ านวนไม่เกิ น
920,000,000 บาท
4.6.2

ประมาณการเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ สาหรับ 12 เดือนตามช่ วงประมาณการ
ณ วันที่จดั ทาเอกสารฉบับนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ได้ ระบุจานวนหน่วยทรัสต์ที่

ออกและเสนอขายและมูลค่าเงินกู้ยืมที่แน่นอนแล้ ว ที่ปรึกษาทางการเงินจึงทาการปรับปรุงการคานวณประมาณการอัตราเงิน
จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ให้ สอดคล้ องกับมูลค่าการระดมทุนที่แท้ จริ ง โดยสามารถสรุปได้ ดังนี ้
สมมติฐานในการระดมทุน
เงินทุนจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
ไม่เกิน 3,688 ล้ านบาท

ประมาณการอัตราเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ถู อื
หน่ วยทรัสต์

ไม่เกิน 920 ล้ านบาท

ไม่ต่ากว่า 7.31%

ประมาณการเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ข้างต้ น ประกอบด้ วย
1) ประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ไม่ต่ากว่า 7.31%

2) ประมาณการอัตราเงินลดทุน

0.00%

หมายเหตุ: ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ คานวณโดยใช้ ประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน หาร
ด้ วยเงินทุนจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ดังนัน้ ประมาณการเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะขึน้ อยู่กับมูลค่าเงินทุนจากการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ และมูลค่าเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็ นสาคัญ

ประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและลดทุนจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ข้างต้ น คานวณจากราคาเสนอ
ขายที่ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย และจานวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทังหมดไม่
้
เกิน 368.8 ล้ านหน่วย และมีการกู้ยืมเงิน
สาหรับการลงทุนไม่เกิน 920 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการประมาณการสาหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนตามช่วงประมาณการตังแต่
้
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และไม่อาจรับรองผลได้
4.6.3

การวิเคราะห์ ผลกระทบต่ อประมาณการเงินจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุน (“Sensitivity Analysis”)
ในช่ วงเวลาประมาณการ
เพื่อช่วยให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และผู้ที่จะสนใจลงทุนสามารถประเมินผลกระทบต่อประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนและเงินลดทุนจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในช่วงเวลาประมาณการจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญ ที่ปรึ กษา
ทางการเงินได้ จดั ทาการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง (“Sensitivity Analysis”) ของประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทน
และเงินลดทุนจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยพิจารณาปั จจัยหลักที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อประมาณการกระแส
เงินสดที่สามารถนามาจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ ซึง่ ได้ แก่
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(1) อัตราการต่อสัญญาเช่า (Renewal Rate) และช่วงระยะเวลาในการหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่
กรณีดีที่สดุ (Best Case)

อัตราการต่อสัญญาเช่าร้ อยละ 100 ของสัญญาเช่าที่ครบกาหนดระยะเวลาการเช่าในช่ วง
ประมาณการ หรื อคิดเป็ นอัตราการเช่าเฉลีย่ ในช่วงเวลาประมาณการประมาณร้ อยละ 100

กรณีพื ้นฐาน (Base Case)

อัตราการต่อสัญญาเช่าร้ อยละ 95 และสาหรับสัญญาเช่าที่ไม่ได้ ต่ออายุนนั ้ จะใช้ ระยะเวลา
3 เดือนในการหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ หรื อคิดเป็ นอัตราการเช่าเฉลี่ยในช่วงเวลาประมาณ
การประมาณร้ อยละ 99.7

กรณีแย่ที่สดุ (Worst Case)

อัตราการต่อสัญญาเช่าร้ อยละ 80 และสาหรับสัญญาเช่าที่ไม่ได้ ต่ออายุนนั ้ จะใช้ ระยะเวลา
12 เดือนในการหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ หรื อคิดเป็ นอัตราการเช่าเฉลีย่ ในช่วงเวลาประมาณ
การประมาณร้ อยละ 94.7

(2) ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
กรณีดีที่สดุ (Best Case)

ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ลดลงจากกรณีพื ้นฐานร้ อยละ 5.0

กรณีพื ้นฐาน (Base Case)

โดยมีรายละเอียดของสมมติฐานตามที่ระบุก่อนหน้ า

กรณีแย่ที่สดุ (Worst Case)

ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้นจากกรณีพื ้นฐานร้ อยละ 5.0

(3) อัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงสาหรับเงินกู้ยืม
กรณีดีที่สดุ (Best Case)

อัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงสาหรับเงินกู้ยืมปรับลดลงเป็ นร้ อยละ 6.00 ต่อปี

กรณีพื ้นฐาน (Base Case)

อัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงสาหรับเงินกู้ยืมเท่ากับร้ อยละ 6.25 ต่อปี

กรณีแย่ที่สดุ (Worst Case)

อัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงสาหรับเงินกู้ยืมปรับเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 6.75 ต่อปี

รายงานการวิเคราะห์ความเปลีย่ นแปลง (“Sensitivity Analysis”) ของประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและ
เงินลดทุนจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ สาหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 เป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตที่จดั เตรี ยมโดยผู้จดั การกองทรัสต์ และที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึง่ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในเอกสารแนบ 4
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ประมาณการเงินจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ สาหรั บ 12 เดือนตาม
ช่ วงประมาณการ ในกรณีมูลค่ าของสิทธิการเช่ าไม่ มีการเปลี่ยนแปลงในช่ วงประมาณการ
ผลการวิ เ คราะห์ ผลกระทบต่ อ อั ต ราเงิ น จ่ า ย ประมาณการอัตราเงินจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุน
ประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนจ่ ายให้ แก่ ผ้ ู
จ่ ายให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์
ถือหน่ วยทรั สต์ (“Sensitivity Analysis”) สาหรั บ
ประมาณการ
ประมาณการ
งวด 12
เดื อ น ช่ วงประมาณการวั น ที่ 1
ประมาณการอัตรา
อัตราเงินจ่ าย
อัตราเงินจ่ ายให้ แก่
มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
เงินลดทุน
ประโยชน์ ตอบแทน
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
2561
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราการต่ อสัญญาเช่ า (Renewal Rate) และช่ วงระยะเวลาในการหาผู้เช่ าราย
ย่ อยรายใหม่
กรณีดีที่สดุ (Best Case)

ไม่ต่ากว่า 7.35%

0.00%

ไม่ต่ากว่า 7.35%

กรณีพื ้นฐาน (Base Case)

ไม่ต่ากว่า 7.31%

0.00%

ไม่ต่ากว่า 7.31%

กรณีแย่ที่สดุ (Worst Case)

ไม่ต่ากว่า 6.89%

0.00%

ไม่ต่ากว่า 6.89%

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์
กรณีดีที่สดุ (Best Case)

ไม่ต่ากว่า 7.54%

0.00%

ไม่ต่ากว่า 7.54%

กรณีพื ้นฐาน (Base Case)

ไม่ต่ากว่า 7.31%

0.00%

ไม่ต่ากว่า 7.31%

กรณีแย่ที่สดุ (Worst Case)

ไม่ต่ากว่า 7.07%

0.00%

ไม่ต่ากว่า 7.07%

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ อ้ างอิงสาหรับเงินกู้ยมื
กรณีดีที่สดุ (Best Case)

ไม่ต่ากว่า 7.37%

0.00%

ไม่ต่ากว่า 7.37%

กรณีพื ้นฐาน (Base Case)

ไม่ต่ากว่า 7.31%

0.00%

ไม่ต่ากว่า 7.31%

กรณีแย่ที่สดุ (Worst Case)

ไม่ต่ากว่า 7.19%

0.00%

ไม่ต่ากว่า 7.19%

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานข้ างต้ นในคราวเดียวกัน
กรณีดีที่สดุ (Best Case)

ไม่ต่ากว่า 7.64%

0.0%

ไม่ต่ากว่า 7.64%

กรณีพื ้นฐาน (Base Case)

ไม่ต่ากว่า 7.31%

0.0%

ไม่ต่ากว่า 7.31%

กรณีแย่ที่สดุ (Worst Case)

ไม่ต่ากว่า 6.54%

0.0%

ไม่ต่ากว่า 6.54%

4.6.4

ประมาณการเงินจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ สาหรั บ 12 เดือนตาม
ช่ วงประมาณการ ในกรณีท่ มี ูลค่ าสิทธิการเช่ าลดลง (Unrealized Loss)
ภายใต้ สมมติฐานว่ากองทรัสต์จะทาการจัดหาเงินลงทุนจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นจานวนไม่เกิน 3,688 ล้ าน

บาท และกู้ยืมเงินจานวนไม่เกิน 920 ล้ านบาท เนื่องจากในการลงทุนครัง้ นี ้ มีทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรกเป็ นสิทธิการเช่า 30
ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าซึง่ มีอายุคงเหลือของสิทธิการเช่าลดลงตามระยะเวลา ทาให้ มลู ค่าของทรัพย์สินดังกล่าว
ลดลงตามอายุคงเหลือของสิทธิ การเช่าและจนกระทั่งหมดลงในวันครบอายุสญ
ั ญาเช่า ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึ กษา

ส่วนที่ 2-4 หน้ า 19 จาก 21

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ทางการเงินจึงได้ ให้ ความสาคัญกับมูลค่าของทรัพย์สนิ ดังกล่าว จากการศึกษาข้ อมูลในอดีตของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(“กองทุน”) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ จานวนหลายกองทุน/กองทรัสต์ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าทังหมดหรื
้
อ
บางส่วนในฐานะที่เป็ นหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกันและทาการบันทึกบัญชีของมูลค่าของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนแบบเดียวกัน
สาหรับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์นนๆ
ั ้ เข้ าลงทุน พบว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) หรื อมูลค่าทรัพย์สินรวม (TAV) ของกองทรัสต์
ดังกล่าวไม่ได้ รับผลกระทบจากมูลค่าสิทธิการเช่าทีล่ ดลงตามอายุสญ
ั ญาเช่าในช่วงแรกของการลงทุน เนื่องจากราคาประเมิน
ของสิทธิ การเช่า ณ สิ ้นงวดบัญชี ไม่ต่ากว่ามูลค่าสิทธิ การเช่า ณ ต้ นงวดบัญชี ทาให้ กองทรัสต์ดังกล่าวยัง ไม่ต้องรั บรู้ ผล
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากมูลค่าสิทธิการเช่าลดลงจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ (Unrealized Loss)
อย่างไรก็ดี เพื่อให้ เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงินจึงได้ ประมาณการ
กาไรสุทธิที่สามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ สาหรับงวด 12 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในสมมติฐานที่ราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที่จะเข้ าลงทุนในรายการ
(ก) สิทธิการเช่าอายุ 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1
ซึง่ มีมลู ค่าที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน ไม่เกิน 2,949 ล้ านบาท และ
(ข) สิทธิการเช่าอายุ 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2
ซึง่ มีมลู ค่าที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน ไม่เกิน 1,651 ล้ านบาท
รวมถึงกรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์และงานระบบของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2
หากกาหนดให้ มลู ค่าตามราคาประเมิน ณ สิ ้นงวดการประเมิน ลดลงแบบเส้ นตรงตามอายุของสิทธิการเช่าที่ดิน (ซึง่
ทาให้ เกิดรายการขาดทุนที่ไม่ใช้ เงินสด (Unrealized Loss) ในการประมาณการ) ประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนจากกาไรจะลดลง และประมาณการลดทุนจะเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ดี จะไม่กระทบต่อประมาณการอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผล ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ผ ล ก ระ ท บ ต่ อ เ งิ น จ่ า ย ประมาณการอัตราเงินจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุน
ผลประโยชน์ ตอบแทนและลดทุ นจ่ ายให้ แก่ ผ้ ู
จ่ ายให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์
ถือหน่ วยทรั สต์ (“Sensitivity Analysis”) สาหรั บ
ประมาณการ
ประมาณการ
งวด 12
เดื อ น ช่ วงประมาณการวั น ที่ 1
ประมาณการ
อัตราเงินจ่ าย
อัตราเงินจ่ ายให้ แก่
มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
อัตราเงินลดทุน
ประโยชน์ ตอบแทน
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
2561
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราการต่ อสัญญาเช่ า (Renew Rate) และช่ วงระยะเวลาในการหาผู้เช่ าราย
ใหม่
กรณีดีที่สดุ (Best Case)

ไม่ต่ากว่า 4.02%

3.33%

ไม่ต่ากว่า 7.35%

กรณีพื ้นฐาน (Base Case)

ไม่ต่ากว่า 3.98%

3.33%

ไม่ต่ากว่า 7.31%

กรณีแย่ที่สดุ (Worst Case)

ไม่ต่ากว่า 3.56%

3.33%

ไม่ต่ากว่า 6.89%

ส่วนที่ 2-4 หน้ า 20 จาก 21

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ผล ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ผ ล ก ระ ท บ ต่ อ เ งิ น จ่ า ย ประมาณการอัตราเงินจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุน
ผลประโยชน์ ตอบแทนและลดทุ นจ่ ายให้ แก่ ผ้ ู
จ่ ายให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์
ถือหน่ วยทรั สต์ (“Sensitivity Analysis”) สาหรั บ
ประมาณการ
ประมาณการ
งวด 12
เดื อ น ช่ วงประมาณการวั น ที่ 1
ประมาณการ
อัตราเงินจ่ าย
อัตราเงินจ่ ายให้ แก่
มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
อัตราเงินลดทุน
ประโยชน์ ตอบแทน
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
2561
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์
กรณีดีที่สดุ (Best Case)

ไม่ต่ากว่า 4.21%

3.33%

ไม่ต่ากว่า 7.54%

กรณีพื ้นฐาน (Base Case)

ไม่ต่ากว่า 3.98%

3.33%

ไม่ต่ากว่า 7.31%

กรณีแย่ที่สดุ (Worst Case)

ไม่ต่ากว่า 3.74%

3.33%

ไม่ต่ากว่า 7.07%

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ อ้ างอิงสาหรับเงินกู้ยมื
กรณีดีที่สดุ (Best Case)

ไม่ต่ากว่า 4.04%

3.33%

ไม่ต่ากว่า 7.37%

กรณีพื ้นฐาน (Base Case)

ไม่ต่ากว่า 3.98%

3.33%

ไม่ต่ากว่า 7.31%

กรณีแย่ที่สดุ (Worst Case)

ไม่ต่ากว่า 3.86%

3.33%

ไม่ต่ากว่า 7.19%

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานข้ างต้ นในคราวเดียวกัน
กรณีดีที่สดุ (Best Case)

ไม่ต่ากว่า 4.31%

3.33%

ไม่ต่ากว่า 7.64%

กรณีพื ้นฐาน (Base Case)

ไม่ต่ากว่า 3.98%

3.33%

ไม่ต่ากว่า 7.31%

กรณีแย่ที่สดุ (Worst Case)

ไม่ต่ากว่า 3.21%

3.33%

ไม่ต่ากว่า 6.54%

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการแจกแจงประมาณการเงินจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ในแต่ล ะกรณี ได้ ใ นรายงานการรายงานการวิเคราะห์ ความเปลี่ยนแปลง (“Sensitivity Analysis”) ของประมาณการเงินจ่า ย
ผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (เอกสารแนบ 4)

4.7

การรับประกันรายได้
กองทรัสต์นี ้ไม่มีการรับประกันรายได้

ส่วนที่ 2-4 หน้ า 21 จาก 21

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

5. รายการระหว่ างกองทรัสต์ กับผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และ
กองทรัสต์ กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
5.1

รายการระหว่ างกองทรัสต์ กับผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
ในการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกนัน้ กองทรัสต์จะมีการทารายการระหว่างกัน

กับผู้จดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ดังนี ้
5.1.1 รายการระหว่ างกองทรัสต์ กับผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บลจ.บัวหลวง”)
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน

ภายหลั ง การจั ด ตั ง้ กองทรั ส ต์ ทรั สตี ใ นนามของกองทรั ส ต์ จ ะแต่ ง ตั ง้
บลจ.บัวหลวง เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์

เหตุ ผ ลและความจ าเป็ นของ 1) บลจ.บั ว หลวง เป็ นผู้ ก่ อ ตั ง้ ทรั ส ต์ แ ละเป็ นผู้ ยื่ น ขออนุ ญ าตเสนอขาย
รายการ
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก
2) บลจ.บัวหลวง เป็ นบริ ษัทผู้ประกอบธุรกิจจัดการหลักทรัพย์ และเป็ นบริ ษัท
ย่อยของ บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ บลจ.บัวหลวง มีประสบการณ์ในการบริ หาร
จัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และกองทุน
รวมประเภทอื่น และมีประสบการณ์ในการทาหน้ าที่เป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ รวมทัง้ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึง่ จะช่วยให้ สามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ ของ บลจ.
บัวหลวงในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้ เป็ นอย่างดี
3) กรรมการ ผู้บริ หาร และบุคลากรของบลจ.บัวหลวงเป็ นผู้มีประสบการณ์ และ
มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ ตลาดทุนและการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เป็ น
อย่างดี
บลจ.บัวหลวงจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
ความสมเหตุสมผลของรายการ

1) บลจ.บัวหลวง จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3
ส่วน
ส่ วนที่ 1: ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการกองทรั สต์ ไม่เกิ นร้ อยละ 0.50
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (TAV) ต่อปี
ส่ วนที่ 2: ค่าธรรมเนียมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ ประกอบด้ วย


ค่ า ธรรมเนี ย มการบริ ห ารจั ด การอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
กองทรั สต์ ไม่เกิ นร้ อยละ 3.00 ของของรายได้ จากการ
ดาเนินงาน ต่อปี
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ไม่เกิน 10.00% ของกาไรขันต้
้ นจากอสังหาริ มทรัพย์หลัง
ปรับปรุ ง ไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ ค่าเช่าพื ้นที่ และ/หรื อ
ค่าบริ การพืน้ ที่ สาหรั บการเข้ าทาสัญ ญาใหม่หรื อการต่อ
อายุสญ
ั ญาเดิมเพื่อการเช่าหรื อการให้ บริ การพื ้นที่ รวมถึง
การน าทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ จัด หาประโยชน์ ส าหรั บ
กาหนดระยะเวลาตามสัญญา 3 (สาม) ปี และแปรผันตาม
ระยะเวลาของสัญญา

ส่ วนที่ 3: ค่าธรรมเนียมการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ไม่เกิ น
1.00% ของมูลค่าทรัพย์สนิ หลักที่มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
โดยโครงสร้ างของค่าธรรมเนียมนันเป็
้ นไปตามธุรกิจโดยปกติ ซึ่ง
เที ย บเคี ย งได้ กับ ค่ า ธรรมเนี ย มประเภทเดี ย วกัน ของผู้จัด การ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อื่น
2) บลจ.บัวหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการ
บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกินอัตราที่ระบุในส่วนที่ 2-10 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แต่ละรายและแต่ละ
โครงการตามความเหมาะสม และ บลจ.บัวหลวง มีระบบการควบคุมและ
ปฏิบัติงานที่ดี และผู้จัดการกองทรั สต์ จะเป็ นผู้รับผิ ดชอบค่า ธรรมเนี ยมที่
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เรี ยกเก็บ และรับผิดชอบปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อหาผู้ปฏิบตั ิ
หน้ าที่แทนในกรณี ที่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่บาง
ประการหรื อทังหมดได้
้
นอกจากนี ้
โดย โครงสร้ างของค่าธรรมเนียมนันเป็
้ นไปตามธุรกิจโดยปกติ ซึ่งเทียบเคียง
ได้ กับค่าธรรมเนีย มประเภทเดีย วกันของผู้จัด การกองทรั สต์ หรื อผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อื่น
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5.1.2 รายการระหว่ างกองทรัสต์ กับผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ แก่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”)
ความสัมพันธ์

ธนาคารกรุงเทพ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดั การกองทรัสต์ โดยธนาคารกรุ งเทพถือ
หุ้น ทางตรงร้ อยละ 75.00 ของจ านวนหุ้น ที่ ช าระแล้ ว ทัง้ หมดของผู้จัด การ
กองทรัสต์

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน

ธนาคารกรุงเทพ ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ ดังนี ้
1) ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้
2) ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์
3) ผู้ลงทุนในหน่วยทรั สต์ ในกรณี ที่มีหน่วยทรั สต์ เหลือจากการจองซือ้ ของผู้
ลงทุน และข้ อตกลงในการรับประกันการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์กาหนดให้ ผ้ ู
รับประกันการจัดจาหน่าย (ธนาคารกรุ งเทพ) ต้ องลงทุนในหน่วยทรั สต์ ที่
เหลือจากการจองซื ้อ โดยธนาคารกรุงเทพและกลุม่ บุคคลเดียวกันจะลงทุนใน
หน่วยทรัสต์ไม่เกินร้ อยละ 50.00 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในครัง้
นี ้
4) ผู้ให้ ก้ ยู ืมเงิน เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก
5) ธนาคารกรุงเทพ อาจให้ บริ การทางการเงินอื่นแก่กองทรัสต์ โดยการให้ บริ การ
เหล่านี ้จะเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป เช่น บัญชีเงินฝาก บริ การ Escrow
Account
ทังนี
้ ้ ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ในฐานะผู้ให้ เช่าทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกจะรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมของที่ปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายสาหรับ
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ แรก

เหตุ ผ ลและความจ าเป็ นของ 1) ธนาคารกรุ ง เทพ เป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และมี
รายการ
ประสบการณ์ ในการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน การจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์
และการให้ บริ การทางการเงินอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมในตลาดทุน และมี
ความเข้ าใจในธุรกรรมครัง้ นี ้เป็ นอย่างดี
2) การลงทุน ในหน่ว ยทรั สต์ ตามข้ อ ตกลงในการรั บ ประกันการจัดจ าหน่า ย
หน่วยทรัสต์ เป็ นการรับประกันการจัดจาหน่ายตามลักษณะการทาธุรกิจโดย
ปกติ แ ละเป็ นการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า จะสามารถเสนอขาย
หน่ ว ยทรั ส ต์ ไ ด้ ตามจ านวนที่ ก าหนดในเอกสารนี ้ และสามารถจั ด ตั ง้
กองทรัสต์ได้ อย่างไรก็ดี ธนาคารกรุงเทพและกลุม่ บุคคลเดียวกันจะลงทุนจะ
ในหน่วยทรัสต์ไม่เกิน ร้ อยละ 50.00 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายใน
ส่วนที่ 2-5 หน้ า 3 จาก 8
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ครัง้ นี ้
3) เงินกู้ยืม ไม่ว่าจะเป็ นการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก
หรื อกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สิน หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นในอนาคต โดย
เป็ นไปตามวงเงินและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.8 หัวข้ อ การกู้ยืมเงิน
สาหรับการลงทุนครัง้ แรก โดยการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
ครัง้ แรกนี ้ เป็ นการเพิ่มอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ตามที่แสดงไว้ ใน
ส่วนที่ 2-2 หัวข้ อ ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์
เกี่ ย วกับ ความสมเหตุสมผลของราคาที่จะลงทุน และส่วนที่ 2-4 หัวข้ อ
งบประมาณการทางการเงินของกองทรัสต์
4) การให้ บริ การทางการเงินอื่นเป็ นการให้ บริ การตามเงื่อนไขการทาธุรกิจทัว่ ไป
อีกทังธนาคารกรุ
้
งเทพยังมีความเข้ าใจในธุรกรรมครัง้ นี ้เป็ นอย่างดี
ความสมเหตุสมผลของรายการ

1) ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ ในฐานะผู้ให้ เช่าทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก จะเป็ นผู้จ่าย
ค่าธรรมเนียมของที่ปรึ กษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมของการรับประกัน
การจัดจาหน่ายในครัง้ นี ้ ดังนัน้ กองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมของ
ที่ปรึ กษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมการรับประกันการจัดจาหน่ายที่จะ
เรี ยกเก็บ
2) เงินกู้ยืม ไม่ว่าจะเป็ นการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ แรก หรื อ
กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรั พย์สิน หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นในอนาคต โดยเป็ นไป
ตามวงเงิ นและเงื่ อนไขที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.8 หัวข้ อการกู้ยืมเงิ นของ
กองทรัสต์ ซึ่งเป็ นไปตามทางการค้ าปกติและไม่ทาให้ กองทรัสต์เสียประโยชน์
และเป็ นเงื่อนไขที่เทียบเคียงได้ กบั เงื่อนไขปกติที่ผ้ ใู ห้ ก้ เู สนอให้ กบั ลูกค้ ารายใหญ่
ชันดี
้ รายอื่นที่มีรูปแบบความเสีย่ งที่ใกล้ เคียงกันในอุตสาหกรรมที่ใกล้ เคียงกัน
3) ทรั สตี จะเป็ นผู้ดูแลการจ่ ายค่าธรรมเนี ยมการให้ บริ การต่างๆตามอัตราและ
เงื่อนไขที่ได้ รับความเห็นชอบแล้ ว และจะจ่ายไม่เกินอัตราที่เปิ ดเผยไว้ ในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน รวมทังดู
้ แลให้ เป็ นไปตามนโยบายในการ
ทารายการระหว่างกองทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล หนังสือชีช้ วนและ
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์
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ทังนี
้ ้ สาหรับเงินกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ทรัสตีเห็นว่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จดั การกองทรัสต์
นัน้ ไม่ได้ ก่อให้ เกิดผลเสียต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เนื่องจากผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีจะร่ วมดาเนินการพิจารณาเงื่อนไขใน
สัญญาเงินกู้ให้ เป็ นประโยชน์ สงู สุดแก่กองทรั สต์ โดยในการพิจารณามีการคานึง ถึงหลายๆ ปั จจัยร่ วมกัน เช่น อัตรา
ดอกเบี ้ยเงินกู้ มีระยะเวลาการผ่อนชาระ และเงื่อนไขปลีกย่อยอื่นๆ ซึง่ ในการพิจารณาเปรี ยบเทียบจะคานึงถึงประโยชน์ทงั ้
ในระยะสันและในระยะยาวของกองทรั
้
สต์ โดยที่อตั ราดอกเบี ้ยเป็ นเพียงหนึง่ ในปั จจัยในการพิจารณาเท่านัน้ และในกรณีที่
กองทรัสต์มีการเข้ าทาสัญญาเงินกู้กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จดั การกองทรัสต์นนั ้ สัญญาเงินกู้ที่เข้ าทาจะมีเงื่อนไขที่ไม่
ด้ อยกว่าข้ อเสนอจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อนิติบคุ คลอื่นใดที่สามารถให้ สินเชื่อแก่
กองทรัสต์ได้ นอกจากนี ้ ธุรกรรมที่กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยงโยงกันของผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ได้ ก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อทาให้ กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็ นไปตามทางการค้ าปกติ (Arm’s Length
Basis) และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
5.1.3 นโยบายในการทารายการระหว่ างกองทรัสต์ กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ไว้ ดังต่อไปนี ้
1) การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ต้อง
เป็ นธุรกรรมที่มีรายการเข้ าลักษณะดังนี ้
1.1) เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
1.2) เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์
1.3) มีความสมเหตุสมผลและใช้ ราคาที่เป็ นธรรม
1.4) ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทาธุรกรรมที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี) อยูใ่ นอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
1.5) ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทาธุรกรรม ไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้ าทาธุรกรรมนัน้
2) การอนุมตั ิธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
ต้ องผ่านการดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
2.1) ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี ว่า เป็ นธุ ร กรรมที่ เ ป็ นไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั สต์ แ ละกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องแล้ ว
2.2) ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมลู ค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทรัสต์ขึ ้นไป แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของผู้จดั การ
กองทรัสต์
2.3) ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมูลค่าตัง้ แต่ 20,000,000 บาทขึน้ ไป หรื อเกิ นร้ อยละ 3.00 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
3) ในกรณีที่ธุรกรรมนันเป็
้ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก การคานวณมูลค่าจะคานวณตามมูลค่า
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทังหมดของแต่
้
ละโครงการที่ทาให้ โครงการนันๆ
้ พร้ อมจะหารายได้ ซึง่
รวมถึงทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนันด้
้ วย
4) กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรั สตีหรื อการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ หน้ าที่ของผู้จั ดการ
กองทรัสต์และทรัสตีมีดงั ต่อไปนี ้
4.1) ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีเอกสารขอความเห็นชอบหรื อหนังสือเชิญประชุม แล้ วแต่กรณี แสดง
ความเห็นของตนเกี่ยวกับลักษณะธุรกรรมที่เป็ นไปตามข้ อ 1) พร้ อมทังเหตุ
้ ผลและข้ อมูลประกอบที่
ชัดเจน
4.2) ทรัสตีต้องเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่า
เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่ และในกรณีที่เป็ นการขอมติที่ประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมต้ องมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการขอ
มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
5) ในกรณีที่ได้ มีการแสดงข้ อมูลสาหรับการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ไว้ อย่างชัดเจนแล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน การทา
ธุรกรรมดังกล่าวไม่ต้องได้ รับการอนุมตั ิตามข้ อ 2) และไม่ต้องผ่านกระบวนการขอความเห็นชอบตามข้ อ 4)
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5.2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

รายการระหว่ างกองทรัสต์ กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ในการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรกนัน้ กองทรัสต์จะมีการทารายการระหว่างกัน

กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ดังนี ้
5.2.1 รายการระหว่ างกองทรัสต์ กับทรัสตี
ทรัสตี ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) (“บลจ.กรุงไทย”)
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน

บลจ.กรุงไทย จะทาหน้ าที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์

เหตุ ผ ลและความจ าเป็ นของ 1) บลจ.กรุ งไทย เป็ นบริ ษัทผู้ประกอบธุรกิจจัดการหลักทรัพย์ บริ ษัทย่อยของ
รายการ
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ซึ่งมีประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการกองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และกองทุนรวมประเภทอื่น
โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 บลจ.กรุ งไทย เป็ นผู้จดั การกองทุน
ของกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารสานักงาน 1 กอง คือ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CFTGF) ดังนัน้
บลจ.กรุงไทย จึงมีบคุ ลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึง่
จะช่วยให้ สามารถการดาเนินธุรกิจในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ได้ เป็ นอย่าง
ดี
2) กรรมการ ผู้บริ หาร และบุคลากรของ บลจ.กรุ งไทย เป็ นผู้มีประสบการณ์
และมีความรู้ความเข้ าใจในธุรกิจตลาดทุนและการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นอย่างดี
บลจ.กรุงไทย จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็ นทรัสตีให้ แก่กองทรัสต์
ความสมเหตุสมผลของรายการ

1) ทรัสตีจะเป็ นผู้ดแู ลการจ่ายค่าธรรมเนียมการให้ บริ การต่างๆ ของกองทรัสต์
ตามอัตราและเงื่อนไขที่ได้ รับความเห็นชอบแล้ วจากผู้จดั การกองทรัสต์ และ
ไม่เกินอัตราที่ได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน
2) ทรัสตีมีระบบการควบคุมกากับดูแลที่ดี และเป็ นไปตามที่เกณฑ์ที่สานักงาน
ก.ล.ต.กาหนด
3) อัตราค่าธรรมเนียมของทรัสตีเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าปกติ และเทียบเคียง
ได้ อตั ราค่าธรรมเนียมทรัสตีของกองทรัสต์อื่นในตลาดที่มีลกั ษณะใกล้ เคียง
กัน
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5.2.2 รายการระหว่ างกองทรัสต์ กับผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของทรัสตี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตีได้ แก่ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (“บมจ. ธนาคารกรุงไทย”)
ความสัมพันธ์

บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทรัสตี โดย บมจ. ธนาคารกรุ งไทยถือ
หุ้นทางตรงร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมดของทรั
้
สตี

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน

บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย อาจให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น อื่ น แก่ ก องทรั สต์ โดยการ
ให้ บริ ก ารจะเป็ นไปตามเงื่ อ นไขการค้ าทั่ว ไป เช่ น บัญชี เงิ นฝาก บริ ก ารระบบ
บริ หารเงินสด (Cash Management) ผู้รับฝากทรัพย์สนิ (Custodian) เป็ นต้ น

เหตุ ผ ลและความจ าเป็ นของ การให้ บริ การทางการเงินอื่นเป็ นการให้ บริ การตามเงื่อนไขการทาธุรกิจทัว่ ไป อีก
รายการ
ทัง้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ยังมีความเข้ าใจในธุรกรรมครัง้ นี ้เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้
การบริ หารงานผ่านระบบบางอย่างซึ่งใช้ ร่วมกันในกลุ่ม ยังช่วยให้ เกิ ดความ
คล่องตัวและความรวดเร็ วในการบริ หารจัดการ
5.2.3 นโยบายในการทารายการระหว่ างกองทรัสต์ กับทรัสตีหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ในกรณี ที่ มีการทาธุรกรรมระหว่างกองทรั สต์ กับทรั สตีหรื อบุค คลที่เกี่ ย วโยงกัน กับทรั สตี ในอนาคตจะมีการ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) มีการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยหรื อช่องทางอื่นใดที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลของธุรกรรมที่จะเข้ าทาและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมได้ อย่างทัว่ ถึง
2) มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สมเหตุสมผลเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
3) มีการเปิ ดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาคัดค้ านที่ชดั เจน โดยเวลาดังกล่าวต้ องไม่น้อยกว่า 14 วัน เว้ น
แต่ในกรณีที่มีการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวให้ การคัดค้ านกระทาในการขอมติผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์นนั ้
อนึง่ ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้ านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปิ ดเผยตามข้ อ 3) ข้ างต้ น ใน
จานวนที่เกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทรัสตีจะไม่กระทาหรื อไม่ยินยอมให้ มีธุรกรรม
ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีดงั กล่าวข้ างต้ น
ในกรณีที่ได้ มีการแสดงข้ อมูลสาหรับการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตี หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ไว้ อย่างชัดเจนแล้ วในเอกสารนี ้ การทาธุรกรรมดังกล่าวถือว่าได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้
ลงทุนก่อนการเข้ าทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์แล้ ว

ส่วนที่ 2-5 หน้ า 8 จาก 8

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

6. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ ท่ ลี งทุน
6.1
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย
ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559 และแนวโน้ มปี 2560 อ้ างอิงจากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559 ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ในปี 2559 เศรษฐกิ จไทยขยายตัวร้ อยละ 3.2 โดยหลักเกิดจากการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว รายได้ ของ
เกษตรกรที่ฟืน้ ตัว การบริ โภคภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายที่เข้ มข้ นขึ ้นในหลายธุรกิจ
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงการใช้ จ่ายของภาครัฐทีย่ งั ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้ านการลงทุน
ในโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านคมนาคม ผ่านการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ทังนี
้ ้ ในปี 2559 อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.19 สูงขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าที่เฉลี่ยติดลบร้ อยละ 0.90 ส่วน
อัตราเงินเฟ้ อพื ้นฐานยังคงทรงตัวอยูใ่ นระดับต่าเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 0.75 เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับ
ต่าและเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ในขณะที่การจ้ างงานในปี 2559 ลดลงเล็กน้ อยจากปี ก่อนหน้ า โดยหลักเกิดจากการ
ลดลงของการจ้ างงานภาคเกษตรกรรมที่ได้ รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนตลอดทังปี
้ และการลดลงของการจ้ าง
งานภาคอุตสาหกรรมที่ได้ รับผลกระทบจากการส่งออกที่ซบเซาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ อตั ราการว่างงานในปี 2559 ปรับ
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากปี ก่อนหน้ ามาอยู่ที่ ร้อยละ 1.0 แต่ยงั ถือว่าอยู่ในระดับต่า ส่วนการบริ โภคภาคครัวเรื อนยังคงได้ รับแรง
กดดันจากภาวะหนี ้ครัวเรื อนที่อยูใ่ นระดับสูง และอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ภาคครัวเรื อนต้ องใช้ ระยะเวลาปรับตัว
ทางการเงินอีกระยะหนึง่
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้ มฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่อง จากภาคการส่งออกที่มีแนวโน้ มฟื น้ ตัวตามเศรษฐกิจ
คู่ค้า และการใช้ จ่ายภายในประเทศทัง้ การใช้ จ่ายภาครัฐ การบริ โภคภาคเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยว มีแนวโน้ ม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สาหรับอัตราเงินเฟ้ อมีแนวโน้ มทยอยปรับสูงขึ ้นเป็ นลาดับ ตามราคาน ้ามันในตลาดโลกที่มีแนวโน้ ม
ปรับสูงขึ ้น และอุปสงค์ในประเทศที่ฟืน้ ตัว
6.2

ภาพรวมของตลาดอาคารสานักงานให้ เช่ า
ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของอาคารสานักงานให้ เช่า สาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 บริ เวณถนนรัชดาภิเษก

และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 บริ เวณพื ้นที่โดยรอบถนนพัฒนาการ อ้ างอิงจากรายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคาร
สานักงานเชิงลึกของบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
6.2.1

นิยามและขอบเขตการศึกษา

นิยามเกี่ยวกับสถานที่ตงั ้
ในเขตศูนย์ กลางธุรกิจ หมายถึง เขตพื ้นที่ที่ครอบคลุมพื ้นที่ต่างๆ ได้ แก่ ถนนสาทร ถนนสีลม ถนนเพลินจิต ถนน
วิทยุ ถนนราชดาริ ถนนราชประสงค์ ถนนพญาไท ถนนสุขมุ วิท เริ่ มต้ นจากซอย 1 ไปจนถึงซอย 21 และซอย 2 ไปยังซอย 16
เป็ นต้ น
ส่วนที่ 2-6 หน้ า 1 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

นอกเขตศูนย์ กลางธุรกิจ หมายถึง เขตพื ้นที่ที่อยูน่ อกเขตศูนย์กลางธุรกิจ ได้ แก่ ถนนรัชดาภิเษก-พระราม 9 ถนน
บางนา-ตราด ถนนสุขมุ วิท จากซอย 23 หรื อซอย 18 เป็ นต้ นไป
แผนที่แสดงขอบเขตของพื ้นทีใ่ นเขตศูนย์กลางธุรกิจและนอกเขตศูนย์กลางธุรกิจ

ที่มา:

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

อาคารสานั กงานในบริ เวณถนนรั ชดาภิเษก

หมายถึง อาคารสานักงานซึ่งตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ตงแต่
ั ้ แยกถนน

รัชดาภิเษกตัดกับถนนอโศก-ดินแดง ไปสิ ้นสุดยังถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนวิภาวดี แต่ไม่รวมอาคารสานักงานที่มีหลาย
เจ้ าของ (Office Condominium) อาคารสานักงานที่มีพื ้นที่เช่าน้ อยกว่า 5,000 ตารางเมตร และอาคารเกรดซี หรื อต่ากว่า
ทังนี
้ ้ การศึกษาอาคารสานักงานในบริ เวณถนนรัชดาภิเษกครัง้ นี ้ ได้ รวมอาคาร (GLAND) และอาคารวรสมบัติ ซึ่ง
ตังอยู
้ ต่ ิดถนนพระราม 9 บริ เวณสีแ่ ยกถนนรัชดาภิเษก และถนนพระราม 9 เนื่องจากอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงกัน และสามารถ
ใช้ เส้ นทางคมนาคมเดียวกันได้

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 2 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

แผนทีแ่ สดงตาแหน่งที่ตงอาคารส
ั้
านักงานให้ เช่าที่ทาการสารวจในบริ เวณถนนรัชดาภิเษก

ที่มา:

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 3 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

อาคารสานักงานในบริ เวณพืน้ ที่โดยรอบบริ เวณถนนพัฒนาการ หมายถึง อาคารสานักงานซึ่งตังอยู
้ ่ในพื ้นที่
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ เริ่ มต้ นจากแยกสุขมุ วิท 39 ตัดกับถนนเพชรบุรีไปสิ ้นสุดยังสีแ่ ยกคลองตัน
(2) ถนนศรี นคริ นทร์

เริ่ ม ต้ น จากบริ เ วณสี่ แ ยกพั ฒ นาการตัด กับ ถนนศรี น คริ น ทร์ ไปสิ น้ สุด บริ เ วณถนนศรี
นคริ นทร์ ตดั กับ ถนนกรุ งเทพกรี ฑา (สาหรับด้ านทิศเหนือ ) และไปสิ ้นสุด บริ เวณถนนศรี
นคริ นทร์ ตดั กับถนนอ่อนนุช (สาหรับด้ านทิศใต้ )

(3) ถนนรามคาแหง

เริ่ มต้ นจากบริ เวณสีแ่ ยกคลองตันไปสิ ้นสุดบริ เวณซอยรามคาแหง 24

(4) ถนนพัฒนาการ

เริ่ มต้ นจากสี่แยกคลองตัน ไปบนถนนพัฒนาการถึงบริ เวณแยกศรี นคริ นทร์ ตดั กับถนน
พัฒนาการ

ทังนี
้ ้ ไม่รวมอาคารสานักงานที่มีหลายเจ้ าของ อาคารสานักงานที่มีพื ้นที่เช่าน้ อยกว่า 5,000 ตารางเมตร และ
อาคารเกรดซี หรื อต่ากว่า
แผนทีแ่ สดงตาแหน่งที่ตงอาคารส
ั้
านักงานให้ เช่าที่ทาการสารวจในบริ เวณพื ้นที่โดนรอบถนนพัฒนาการ

ที่มา:

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 4 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

นิยามเกี่ยวกับเกรดของอาคารสานักงาน
อาคารสานักงานเกรดเอ หมายถึง อาคารที่มีลกั ษณะสาคัญ ดังต่อไปนี ้
(1) ลักษณะรูปร่างของพื ้นที่เป็ นรูปทรงเหลีย่ ม ปราศจากเสา หรื อสิง่ กีดขวาง และสะดวกในการแบ่งพื ้นที่
(2) มีพื ้นที่เช่าต่อชันไม่
้ น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
(3) ความสูงจากพื ้นถึงฝ้ าไม่น้อยกว่า 2.7 เมตร
(4) มีระบบทาความเย็นจากส่วนกลาง และระบบ Variable Air Volume นอกจากนี ้ อาคารยังมีพื ้นที่แยกให้ กบั ผู้
เช่าสาหรับเซิฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ โดยพื ้นที่ดงั กล่าวต้ องมีระบบปรับอากาศช่วยรักษาอุณหภูมิตลอด 24 ชัว่ โมง
(5) มีลฟิ ท์แยกเป็ นบริ เวณโซนชันสู
้ ง และโซนชันต
้ ่า อีกทังระยะเวลาในการรอลิ
้
ฟท์คอ่ นข้ างสัน้
(6) มีการตกแต่งบริ เวณล็อบบี ้ทีส่ วยงาม และมีสงิ่ อานวยความสะดวกค่อนข้ างครบ เช่น ร้ านอาหาร มินิมาร์ ท และ
ธนาคาร เป็ นต้ น
(7) บริ หารอาคารโดยบริ ษัทผู้ให้ บริ การที่มีประสบการณ์
อาคารสานักงานเกรดบี หมายถึง อาคารที่มีลกั ษณะสาคัญ ดังต่อไปนี ้
(1) มีพื ้นที่เช่าต่อชันน้
้ อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
(2) พื ้นที่มีลกั ษณะไม่เป็ นรูปเหลีย่ ม ซึง่ ยากต่อการแบ่งพื ้นที่
(3) ไม่มีระบบทาความเย็นจากส่วนกลาง และระบบ Variable Air Volume
(4) ความสูงจากพื ้นถึงฝ้ าน้ อยกว่า 2.7 เมตร
(5) มีการตกแต่งบริ เวณล็อบบี ้ค่อนข้ างธรรมดา และไม่มีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ร้ านอาหาร มินิมาร์ ท และ
ธนาคาร เป็ นต้ น
(6) บริ หารงานโดยเจ้ าของอาคาร
6.2.2

ภาพรวมตลาดอาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานคร

ภาวะอุปทาน
ณ ปลายปี พ.ศ. 2559 มีพื ้นที่อาคารสานักงานในกรุงเทพมหานครทังหมดประมาณ
้
4,754,463 ตารางเมตร โดยมี
อาคารสานักงานใหม่ 5 อาคาร มีพื ้นที่เช่ารวมทัง้ 5 อาคาร ประมาณ 115,804 ตารางเมตร โดยรายละเอียดอาคารสานักงาน
ที่เปิ ดใหม่ในปี พ.ศ. 2559 และแนวโน้ มอุปทานพื ้นที่ของอาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานครในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2559
สรุปดังนี ้

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 5 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ตารางแสดงอุปทานใหม่ของอาคารสานักงานที่เปิ ดในปี พ.ศ. 2559
ชื่ออาคาร

สถานที่ตงั ้

เกรด

พืน้ ที่เช่ า
(ตารางเมตร)

ไตรมาสที่เปิ ดให้ บริการ

อาคารเอฟ วาย ไอ

รัชดาภิเษก-พระราม 4

เอ

48,095

ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

อาคารเมโทโพลิส

พร้ อมพงษ์

บี

13,990

ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2559

อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

สุขมุ วิท

บี

14,715

ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2559

อาคารจี ทาวเวอร์ (อาคารใต้ )

รัชดาภิเษก-พระราม 9

เอ

23,299

ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2559

อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 5

รัชดาภิเษก

บี

15,705

ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2559

รวม
ที่มา:

115,804

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

กราฟแสดงแนวโน้ มอุปทานพื ้นทีข่ องอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานครในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2559

ที่มา:

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง 2562 คาดว่าจะมีอุปทานพืน้ ที่อาคารสานักงานให้ เช่า ใหม่เพิ่มขึ ้นประมาณ 335,811
ตารางเมตร โดยในปี พ.ศ. 2560 คาดว่าจะมีอาคารสานักงานใหม่ที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ 6 อาคาร คิดเป็ นพื ้นที่เช่าทังหมด
้
ประมาณ 184,471 ตารางเมตร โดยมีพื ้นที่เช่าที่อยูใ่ นเขตศูนย์กลางธุรกิจเพียงประมาณ 30,000 ตารางเมตร ส่วนในปี พ.ศ.
2561 คาดว่าจะมีพื ้นที่อาคารสานักงานใหม่เพิ่มขึ ้นประมาณ 106,340 ตารางเมตร และในปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีพื ้นที่
อาคารสานักงานใหม่เพิ่มขึ ้นประมาณ 45,000 ตารางเมตร โดยรายละเอียดอาคารสานักงานใหม่ที่คาดว่าจะก่อสร้ างแล้ ว
เสร็ จในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง 2562 สรุปดังนี ้
ส่วนที่ 2-6 หน้ า 6 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ตารางแสดงรายละเอียดอาคารสานักงานใหม่ที่คาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง 2562
พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

คาดว่ า
จะแล้ วเสร็จ

สถานที่ตงั ้

โซน

เกรด

จี ทาวเวอร์ (อาคารเหนือ)

42,531

ไตรมาสที่ 1

พระราม 9

นอกศูนย์กลางธุรกิจ

เอ

อาคารชินวัตร 4

13,060

ไตรมาสที่ 1

พหลโยธิน

นอกศูนย์กลางธุรกิจ

เอ

เกษรวิลเลจ

30,000

ไตรมาสที่ 2

ราชดาริ

ในเขตศูนย์กลาง

เอ

ชื่ออาคาร
คาดว่ าก่ อสร้ างเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560

ธุรกิจ
อาคารภิรัช แอท ไบเทค

31,880

ไตรมาสที่ 2

สุขมุ วิท-บางนา

นอกศูนย์กลางธุรกิจ

เอ

คอสโม่ ออฟฟิ ศพาร์ ค

60,000

ไตรมาสที่ 2

แจ้ งวัฒนะ

นอกศูนย์กลางธุรกิจ

บี

7,000

ไตรมาสที่ 3

วิภาวดี -

นอกศูนย์กลางธุรกิจ

บี

ลาดพร้ าวฮิลล์ (กลุ่มเอเวอร์ กรี น)

ลาดพร้ าว
รวมพืน้ ที่อาคารสานักงานคาดว่ าจะ
แล้ วเสร็จปี พ.ศ. 2560

ในเขต
ศูนย์ กลาง
ธุรกิจ

30,000

นอกศูนย์ กลาง
ธุรกิจ

154,471

คาดว่ าก่ อสร้ างเสร็จภายในปี พ.ศ. 2561
เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์
37,000

ไตรมาสที่ 2

พระราม 3

นอกศูนย์กลางธุรกิจ

บี

สิงห์ คอมเพล็กซ์

34,000

ไตรมาสที่ 4

อโศก เพชรบุรี

นอกศูนย์กลางธุรกิจ

เอ

อารี ฮิลล์ (กลุ่มเอเวอร์ กรี น)

12,000

ไตรมาสที่ 4

ซอยอารี ย์

นอกศูนย์กลางธุรกิจ

บี

ที1 ออฟฟิ ศ

23,340

ไตรมาสที่ 4

สุขมุ วิท 40

นอกศูนย์กลางธุรกิจ

ไม่ระบุ

106,340

ในเขต
ศูนย์ กลาง
ธุรกิจ

-

นอกศูนย์ กลาง
ธุรกิจ

106,340

ไตรมาสที่ 1

สามย่าน

ในเขตศูนย์กลาง

เอ

รวมพืน้ ที่อาคารสานักงานคาดว่ าจะ
แล้ วเสร็จปี พ.ศ. 2561

184,471

คาดว่ าก่ อสร้ างเสร็จภายในปี พ.ศ. 2562
สามย่านมิดทาวน์
45,000

ธุรกิจ
รวมพืน้ ที่อาคารสานักงานคาดว่ าจะ
แล้ วเสร็จปี พ.ศ. 2562

45,000

รวมพืน้ ที่อาคารสานักงานทัง้ หมด

335,811

ในเขต
ศูนย์ กลาง
ธุรกิจ
ในเขต
ศูนย์ กลาง
ธุรกิจ

45,000

นอกศูนย์ กลาง
ธุรกิจ

-

75,000

นอกศูนย์ กลาง
ธุรกิจ

260,811

ที่มา: รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 7 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ภาวะอุปสงค์
ณ ปลายปี พ.ศ. 2559 มีพื ้นที่อาคารสานักงานในกรุงเทพมหานครถูกเช่าทังหมดประมาณ
้
4,410,956 ตารางเมตร
จากพื ้นที่อาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานครทังหมดประมาณ
้
4,754,463 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราการเช่าพื ้นที่ร้อยละ
92.8 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 92.1 โดยมีพื ้นที่อาคารสานักงานว่างให้ เช่าประมาณ 343,509 ตารางเมตร
ในขณะที่มีพื ้นที่อาคารสานักงานถูกเช่าใหม่ประมาณ 106,793 ตารางเมตร ซึง่ ส่วนใหญ่อยูบ่ ริ เวณนอกเขตศูนย์กลางธุรกิจ
กราฟแสดงอุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่าพื ้นที่อาคารสานักงานในกรุงเทพมหานครในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2559

ที่มา:

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ค่าเช่า
ราคาค่าเช่าเฉลีย่ ของอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานคร ณ ปลายปี พ.ศ. 2559 อยูท่ ี่ 737 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน โดยอาคารสานักงานเกรดเอที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตศูนย์กลางธุรกิจมีราคาเสนอให้ เช่าสูงสุดที่ 960 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
รองลงมา คือ อาคารสานักงานเกรดเอที่ตงอยู
ั ้ น่ อกเขตศูนย์กลางธุรกิจ ซึง่ มีราคาเสนอให้ เช่าอยูท่ ี่ 809 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน และอาคารสานักงานเกรดบีที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ มีราคาเสนอให้ เช่าอยู่ที่ 671 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ส่วนบริ เวณที่มีราคาเสนอให้ เช่าต่าสุด คือ อาคารสานักงานเกรดบีที่ตงอยู
ั ้ ่น อกศูนย์กลางธุรกิจ มีราคาเสนอให้ เช่าอยู่ที่ 508
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ทังนี
้ ้ ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2559 ที่ผา่ นมา ระดับราคาค่าเช่าปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในอาคารทุกเกรดและ
ทุกสถานที่ตงั ้ โดย ณ ปลายปี พ.ศ. 2559 อาคารสานักงานที่มีราคาเสนอให้ เช่าสูงกว่า 1,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ได้ แก่ อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ อาคารภิรัช แอท เอ็ม ควอเทียร์ อาคารพาร์ ค เวนเจอร์ อาคารสยาม ทาวเวอร์ อาคารคิว
เฮ้ าส์ ลุมพินี และอาคารเอ็มโพเรี ยม เป็ นต้ น

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 8 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

กราฟแสดงอัตราค่าเช่าของอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2559 (บาท/ตร.ม./เดือน)

ที่มา:

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

แนวโน้ มตลาดอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานคร
ตลาดอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้ มที่ดี เนื่องจากมีพื ้นที่เหลือให้ เช่าน้ อย ในขณะทีม่ ีความต้ องการ
พื ้นที่เช่าในแต่ละปี เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังคงมีหลายบริ ษัทที่ต้องการขยายพื ้นที่เพิ่มเติม จึงจาเป็ นต้ องหาพื ้นที่เช่า
ใหม่ที่มีขนาดเพิ่มขึ ้น โดยการใช้ พื ้นที่อาคารสานักงานในแต่ละปี มีการใช้ พื ้นที่เพิ่มขึน้ ประมาณ 150,000 ตารางเมตร ในขณะ
ที่อปุ ทานใหม่ของอาคารสานักงานที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง และคาดว่าจะแล้ วเสร็ จในอีก 2 ถึง 3 ปี ข้ างหน้ ามีเพียงประมาณ
330,000 ตารางเมตร โดยพื ้นที่เหลือมีเพียงประมาณ 340,000 ตารางเมตร และหากการใช้ พื ้นที่ยงั อยู่ที่ประมาณ 150,000
ตารางเมตร คาดว่าภายในระยะเวลา 3 ถึง 4 ปี ข้ างหน้ า อาคารสานักงานจะขาดตลาด แต่อย่างไรก็ดี บริ ษัทไนท์แฟรงค์ ได้
รวบรวมพื ้นที่อาคารสานักงานที่อยู่ระหว่างการวางแผน แต่ยงั ไม่ทาการก่อสร้ าง ซึ่งบางโครงการอาจจะเกิดขึ ้นจริ งภายใน
ระยะเวลา 7 ถึง 10 ปี โดยพื ้นที่อาคารสานักงานที่อยูร่ ะหว่างการวางแผนดังกล่าวมีสงู ถึงประมาณ 1.8 ล้ านตารางเมตร
ทังนี
้ ้ การลงทุนพัฒนาอาคารสานักงานยังน่าลงทุน หากการก่อสร้ างอาคารสานักงานนันสามารถก่
้
อสร้ างแล้ วเสร็ จ
ได้ ภายในระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี ต่อจากนี ้ไป หากช้ าไปกว่านี ้จะต้ องมาพิจารณาอาคารสานักงานที่อยูร่ ะหว่างการวางแผน เพื่อ
ดูอปุ ทานใหม่ นอกจากนี ้ ระดับราคาค่าเช่าคาดว่าจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ ้น โดยอาคารใหม่ และอาคารที่ทาการปรับปรุงบูรณะ
จะได้ อตั ราค่าเช่าที่สงู ในขณะที่อาคารสานักงานที่เก่าและไม่ปรับปรุง บูรณะอาจมีราคาค่าเช่าคงที่หรื อลดลง

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 9 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

6.2.3

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

บทสรุ ปโดยย่ อ
ตลาดอาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานคร
อุปทาน
ประมาณ 4,754,463 ตารางเมตร
อุปสงค์

ประมาณ 4,410,956 ตารางเมตร

อัตราการเช่าปี พ.ศ. 2559

ร้ อยละ 92.8

ราคาค่าเช่าเฉลีย่ ปี พ.ศ. 2559

737 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
อาคารเกรดเอ ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ 960 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
อาคารเกรดบี ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ 671 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
อาคารเกรดเอ นอกเขตศูนย์กลางธุรกิจ 809 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
อาคารเกรดบี นอกเขตศูนย์กลางธุรกิจ 508 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน

แนวโน้ ม

ดี พื ้นที่เหลือให้ เช่าน้ อย ระดับราคาค่าเช่าปรับตัวขึ ้นสูง

ตลาดอาคารสานักงานในบริเวณถนนรัชดาภิเษก
อุปทาน

ประมาณ 422,640 ตารางเมตร

อุปสงค์

ประมาณ 400,770 ตารางเมตร

อัตราการเช่าปี พ.ศ. 2559

ร้ อยละ 94.8

ราคาค่าเช่าเฉลีย่ ปี พ.ศ. 2559

625 บาท ต่อ ตารางเมตรต่อเดือน
อาคารเกรดเอ 875 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
อาคารเกรดบี 581 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน

แนวโน้ ม

ดี พื ้นที่เหลือให้ เช่าน้ อย ระดับราคาค่าเช่าปรับตัวขึ ้นสูงโดยเฉพาะอาคาร
สานักงานที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ สถานีรถไฟฟ้ าต่างๆ

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 10 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ตลาดอาคารสานักงานในบริเวณพืน้ ที่โดยรอบถนนพัฒนาการ
อุปทาน

ประมาณ 272,123 ตารางเมตร

อุปสงค์

ประมาณ 245,343 ตารางเมตร

อัตราการเช่าปี พ.ศ. 2559

ร้ อยละ 90.2

ราคาค่าเช่าเฉลีย่ ปี พ.ศ. 2559

ถนนพัฒนาการ 500 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ถนนเพชรบุรี 479 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ถนนรามคาแหง 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ถนนศรี นคริ นทร์ 400 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน

แนวโน้ ม

ปานกลาง อุปทานมีน้อย และไม่เพิ่มขึ ้น อุปสงค์ใกล้ เคียงกับอุปทาน ส่งผล
ให้ เกิดความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์

6.2.4

สภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกในบริเวณถนนรัชดาภิเษก

การพัฒนาโดยรอบบริ เวณถนนรัชดาภิเษก
หากย้ อ นกลับ ไปในช่ ว งที่ ยัง ไม่มี ร ถไฟฟ้ าใต้ ดิ น บริ เ วณถนนรั ช ดาภิ เ ษกยัง ไม่ค่อ ยเป็ นที่ นิ ย มของนัก พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์มากนัก แต่เมื่อรถไฟฟ้ าใต้ ดินเปิ ดให้ บริ การ บริ เวณถนนรัชดาภิเษกจึงเริ่ มเป็ นที่สนใจของนักลงทุนมากขึ ้น
เนื่องจากบริ เวณดังกล่าวเป็ นบริ เวณที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์กลางธุรกิจ และบริ เวณฝั่ งตะวันออกของกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง
สามารถเดินทางเข้ าและออกเมืองได้ สะดวก อีกทังในปี
้
พ.ศ. 2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ซื ้อที่ดินบนถนน
รัชดาภิเษก และปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ย้ายที่ทาการมายังบริ เวณดังกล่าว จึงส่งผลให้ บริ เวณดังกล่าว
เป็ นที่นา่ สนใจของนักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มากยิ่งขึ ้น
ทังนี
้ ้ ในปั จจุบนั บริ เวณถนนรัชดาภิเษกมีการพัฒนาโครงการอาคารสานักงานและพื ้นที่ค้าปลีกมากมาย และยังมี
การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในบริ เวณนี ้เป็ นจานวนมาก อีกทังถนนรั
้
ชดาภิเษกเป็ นที่ตงของสถานฑู
ั้
ตจีน และยังเป็ น
ที่ตงของศู
ั้
นย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการพัฒนาบนถนนรัชดาภิเษกมีหลายโครงการที่ได้ พฒ
ั นาแล้ วเสร็ จ และอีก
หลายโครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา สรุปดังนี ้
ตารางแสดงรายละเอียดและสถานะของโครงการบริ เวณถนนรัชดาภิเษก
ชื่อโครงการ

รายละเอียดโครงการ

สถานะโครงการ

ที่ทาการแห่งใหม่ของตลาด

อาคารสานักงานสาหรับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

เปิ ดให้ บริ การแล้ ว

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเทศไทย

อาคารเอไอเอ เดอะ

อาคารสานักงานสูง 34 ชัน้ พื ้นที่เช่าประมาณ

แคปปิ ตอล

54,000 ตารางเมตร

แกรนด์ สแควร์ พระราม 9

โค รง ก า รมิ ก ซ์ ยู ส บนที่ ดิ นปร ะ ม า ณ 70 ไ ร่ พั ฒ นาเสร็ จเป็ นบางส่ ว นและ

เปิ ดให้ บริ การแล้ ว

ประกอบด้ วย พื ้นที่ค้าปลีก คอนโดมิเนียม อาคาร บางส่วนอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
ส่วนที่ 2-6 หน้ า 11 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโครงการ
สานัก งาน

สถานะโครงการ

ปั จ จุบัน ส่ว นที่ ส ร้ างเสร็ จ และเปิ ด

ให้ บริ การ คือ อาคารสานักงานเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์
2 อาคารตังอยู
้ ่บนโพเดี่ยม 8 ชัน้ ส่วนอาคารเดอะ
ไนน์ ป ระกอบด้ วยอาคารสูง 32 ชัน้ และ 34 ชั น้
พื ้นที่เช่ารวมประมาณ 66,000 ตารางเมตร อาคาร
สานักงานยูนิลีเวอร์ เป็ นอาคารสูง 12 ชัน้ มีพืน้ ที่
เช่าประมาณ 47,000 ตารางเมตร อาคารจี ทาว
เวอร์ ป ระกอบด้ ว ย 2 อาคาร สร้ างแล้ ว เสร็ จ 1
อาคาร โดย 2 อาคารมี พื น้ ที่ เ ช่ า รวมประมาณ
60,000 ตารางเมตร โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 และอาคารสานักงาน
โครงการคอนโดมิ เ นี ม เบ็ ล แกรนด์ พระราม 9
ประกอบด้ วยคอนโดมิ เ นี ย มทัง้ หมด 8 อาคาร
จานวนห้ องชุด 1,992 ห้ อง ตังอยู
้ ่บนโพดี่ยมสูง 6
ชัน้ มีพื ้นที่พาณิชยกรรม 2 ชัน้ พื ้นที่จอดรถ 4 ชัน้
พื ้นที่อาคารรวมประมาณ 343,313 ตารางเมตร
และ อาคารที่อยู่ระหว่างการวางแผนการพัฒนา
คือ โครงการเดอะ ซุปเปอร์ ทาวเวอร์ และโรงแรม
นิวเวิลด์ แกรนด์ พระราม 9
โชว์ ดี ซี

โครงการศูนย์การค้ า ร้ านค้ าปลอดภาษี และเอ็น เปิ ดให้ บริ การแล้ ว
เตอร์ เทนเมนต์ พื ้นที่ทงหมด
ั้
43 ไร่ มีพื ้นที่ภายใน
ตัวอาคารประมาณ 180,000 ตารางเมตรแบ่งเป็ น
เอนเตอร์ เทนเมนต์ 55% ร้ านค้ า 25% และ
ร้ านอาหาร 20%

ศูนย์การค้ า เดอะ สตรี ท

โครงการศูนย์การค้ า สูง 6 ชัน้ เปิ ด 24 ชัว่ โมง พื ้นที่ เปิ ดให้ บริ การแล้ ว
ค้ าปลีกรวมประมาณ 30,000 ตารางเมตร

ที่มา: รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

การเดินทางเข้ าและออกเมืองจากบริ เวณถนนรั ชดาภิเษกสามารถทาได้ โดยระบบขนส่งมวลชนแบบราง หรื อ
รถไฟฟ้ าใต้ ดิน เนื่องจากบริ เวณนี ้เป็ นเส้ นทางของรถไฟฟ้ าใต้ ดินสายสีน ้าเงิน อีกทังยั
้ งสามารถเดินทางเข้ าออกโดยรถยนต์
ส่วนตัว เนื่องจากบริ เวณนี ้มีจดุ ขึ ้นลงทางด่วนที่สะดวกรวดเร็ ว
ส่วนที่ 2-6 หน้ า 12 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ภาวะอุปทานบริเวณถนนรัชดาภิเษก
ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2559 บริ เวณถนนรัชดาภิเษก มีอปุ ทานพื ้นที่อาคารสานักงานทังสิ
้ ้นประมาณ 422,640 ตารางเมตร
จากโครงการอาคารสานักงานทังสิ
้ ้น 15 อาคาร โดยในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีอุปทานอาคารสานักงานใหม่เพิ่มขึ ้นสูงที่สดุ
กล่าวคือ เพิ่มขึ ้นถึงประมาณ 87,708 ตารางเมตร จาก 2 อาคาร คือ อาคารเอ ไอ เอ เดอะ แคปปิ ตอล (ประมาณ 54,000
ตารางเมตร) และอาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ อาคารเอ (ประมาณ 33,708 ตารางเมตร) ส่วนปี พ.ศ 2559 มีอาคารสานักงาน
เปิ ดใหม่ 2 อาคาร คือ อาคารจี ทาวเวอร์ (อาคารใต้ ) (ประมาณ 23,299 ตารางเมตร ) และอาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 5 (ประมาณ
15,705 ตารางเมตร)
กราฟแสดงอุปทานพื ้นที่อาคารสานักงานในบริเวณถนนรัชดาภิเษกในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2560

ที่มา:

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

โดยพื ้นที่อาคารสานักงานส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่บนถนนรัชดาภิเษกถึงร้ อยละ 74 หรื อประมาณ 311,913 ตารางเมตร
ส่วนอาคารสานักงานที่ตงอยู
ั ้ บ่ นถนนพระราม 9 มีเพียงร้ อยละ 26 หรื อประมาณ 110,727 ตารางเมตร
ทังนี
้ ้ อุปทานอาคารสานักงานใหม่ที่จะเพิ่มขึ ้นในอนาคตมีเพียงอาคารเดียวคือ อาคารจี ทาวเวอร์ (อาคารเหนือ)
โดยคาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2560 ซึง่ มีพื ้นที่เช่าประมาณ 42,531 ตารางเมตร
ภาวะอุปสงค์บริเวณถนนรัชดาภิเษก
ปลายปี พ.ศ. 2559 มีพื น้ ที่อ าคารสานักงานถูกเช่า ไปทัง้ สิ ้นประมาณ 400,770 ตารางเมตร จากพื น้ ที่ อาคาร
สานักงานทังสิ
้ ้นประมาณ 422,640 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราการเช่าที่ร้อยละ 94.8 และมีพื ้นที่อาคารสานักงานว่างให้ เช่า
เพียงประมาณ 21,870 ตารางเมตร โดยค่าเฉลี่ยพื ้นที่เช่าอาคารสานักงานบริ เวณนี ้ต่อปี (Annual Take Up) อยู่ที่ปีละ
ประมาณ 31,000 ตารางเมตร ซึง่ หากไม่มีอปุ ทานใหม่เกิดขึ ้น คาดว่าพื ้นที่ที่เหลือจะถูกเช่าภายในปี พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 13 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

กราฟแสดงอุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่าพื ้นที่อาคารสานักงานบริ เวณถนนรัชดาภิเษก พระราม 9 ในช่วงปี พ.ศ.2552 ถึง
2559

ที่มา:

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ในปี พ.ศ. 2557 มีการใช้ พื ้นที่อาคารสานักงานเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนมาก โดยมีการใช้ พื ้นที่เพิ่มขึ ้นถึง ประมาณ
64,258 ตารางเมตร อันเนื่องมาจากมีพื ้นที่ของอาคารสานักงานใหม่เพิ่มประมาณ 87,708 ตารางเมตร และจากการสารวจ
พบว่าหลายๆ บริ ษัทที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณศูนย์กลางธุรกิจยังมีความต้ องการขยายพื ้นที่ซึ่งหากพื ้นที่ในอาคารเดิมไม่เพียงพอ
บริ ษัทจะจาเป็ นต้ องย้ ายไปยังอาคารสานักงานใหม่ที่เพิ่งก่อสร้ างเสร็ จ เพราะจะเป็ นอาคารที่มีพื ้นที่ให้ เช่าเพียงพอ อีกทังยั
้ ง
มีพื ้นที่อาคารสานักงานต่อเนื่องกันและไม่ถกู แยกออกจากกัน ซึง่ การแยกออกจากกันนัน้ จะส่งผลให้ การประสานงานไม่มี
ประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ ณ ปลายปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีการใช้ พื ้นที่อาคารสานักงานเพิ่มขึ ้นประมาณ 40,758 ตารางเมตร
ตารางแสดงอุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่าพื ้นที่อาคารสานักงานบริ เวณถนนรัชดาภิเษก ปี พ.ศ. 2559
ชื่ออาคารสานักงาน
อาคารเอไอเอ เดอะ แคปปิ ตอล
อาคารซีพี ทาวเวอร์ 2
อาคารไซเบอร์ เวิร์ล ทาวเวอร์ เอ
อาคารไซเบอร์ เวิร์ล ทาวเวอร์ บี
อาคารทรู ทาวเวอร์ 1
อาคารเลอคองคอร์ ด
อาคารโอลิมเปี ยไทย
อาคารภคินทร์
อาคารรุ่ งโรจน์ธนกุล 2
อาคารรุ่ งโรจน์ธนกุล 3 และ 4
อาคารรุ่ งโรจน์ธนกุล 5
อาคารจี ทาวเวอร์ (อาคารใต้ )
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์
อาคารวรสมบัติ
รวม

ที่มา:

เกรด

ปี ที่เปิ ด

เอ
บี
บี
บี
บี
บี
บี
บี
บี
บี
บี
เอ
บี
บี

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2542

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)
54,000
50,000
37,780
22,591
33,686
26,000
14,500
34,500
9,255
13,896
15,705
23,299
57,428
30,000
422,640

พืน้ ที่
ที่ถูกเช่ า (ตร.ม.)
54,000
49,746
35,832
12,981
33,686
22,210
13,614
34,500
9,255
13,896
13,455
22,629
56,301
28,665
400,770

อัตราการเช่ าพืน้ ที่

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ส่วนที่ 2-6 หน้ า 14 จาก 30

100.0%
99.5%
94.8%
57.5%
100.0%
85.4%
93.9%
100.0%
100.0%
100.0%
85.7%
97.1%
98.0%
95.6%
94.8%

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

กราฟแสดงพื ้นที่อาคารสานักงานถูกเช่าใหม่ (Annual Take Up) ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2559

ที่มา:

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ตารางถัดไปแสดงให้ เห็นถึงบริ ษัทที่ต้องการขยายพื ้นที่อาคารสานักงาน โดยมีที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณต่างๆ และย้ าย
สถานที่ตงบริ
ั ้ ษัทมาบริ เวณถนนรัชดาภิเษก
ตารางแสดงตัวอย่างบริ ษัทที่มกี ารย้ ายสานักงานบริ เวณนอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ
ตัวอย่ างบริษัทที่มีการย้ ายสานักงาน
อาคารเดิม
อาคารใหม่
พืน้ ที่เช่ า
ปี
นอกย่ านธุรกิจ
(ตร.ม.)
บริษัท ฟอลคอน ประกันภัย จากัด (มหาชน) สาทรธานีทาวเวอร์
เดอะไนท์ ทาวเวอร์
1,907 พ.ศ. 2557
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จากัด
สินทร ทาวเวอร์ 3 (ขยายสาขา) เดอะไนท์ ทาวเวอร์
9,285 พ.ศ. 2557
(มหาชน)
บริษัท เจอเนสส์โกลบอล จากัด
เปิ ดกิจการใหม่
เดอะไนท์ ทาวเวอร์
736 พ.ศ. 2557
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ราชการ แจ้ งวัฒนะ
เดอะไนท์ ทาวเวอร์
3,813 พ.ศ. 2558
รีจสั เซอร์ วิสออฟฟิ ศ
ขยายสาขา
เดอะไนท์ ทาวเวอร์
1,448 พ.ศ. 2559
บริษัท เจ็ทเอเซีย แอร์ เวย์ จากัด
ไทม์สแควร์
เดอะไนท์ ทาวเวอร์
1,599 พ.ศ. 2558
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีส วิศวการ
ขยายสาขา
เดอะไนท์ ทาวเวอร์
1,326 พ.ศ. 2557
บริษัท โทเทิล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์
ซันทาวเวอร์
เอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์
700 พ.ศ. 2557
บริษัท Rohde & Schwarz
อาคารดับบลิว วัน พระราม 3 เอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์
700 พ.ศ. 2557
บริษัท Roche
อาคารรสา ทาวเวอร์
เอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ 3,680 พ.ศ. 2557
บริษัท รีโนว่า
อาคารไอบีเอ็ม
เอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ 1,000 พ.ศ. 2557
บริษัท ไทยสมาย แอร์ เวย์ จากัด
เปิ ดกิจการใหม่
เอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์
600 พ.ศ. 2557
รีจสั เซอร์ วิสออฟฟิ ศ
ขยายสาขา
เอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์
600 พ.ศ. 2557
ที่มา:
รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 15 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ค่าเช่าของอาคารสานักงานบริ เวณถนนรัชดาภิเษก
ราคาค่าเช่าพื ้นที่อาคารสานักงานบริ เวณถนนรัชดาภิเษก ณ มกราคม พ.ศ. 2560 มีอตั ราอยู่ที่ 628 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน โดยค่าเช่าได้ ปรับตัวขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2554 ซึง่ อยูท่ ี่ 497 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2557 ราคาค่าเช่าปรับตัวขึ ้นมาก เนื่องจากอาคารใหม่ๆที่ ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และเปิ ดให้ เช่าพื ้นที่ ทาให้ อาคารใหม่ๆ
ดังกล่าวได้ ราคาค่าเช่าสูงกว่าราคาตลาด โดยอัตราการปรับขึ ้นของค่าเฉลี่ยต่อปี ในระยะเวลา 5 ปี (Compound Annual
Growth Rate, “CAGR”) อยู่ในอัตราร้ อยละ 3.7 ต่อปี และปั จจุบนั อาคารสานักงานใหม่ที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ เช่น อาคารจี
ทาวเวอร์ มีราคาค่าเช่าเสนอสูงถึง 950 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนอาคาร เอ ไอ เอ เดอะ แคปปิ ตอล มีราคาค่าเช่า
เสนออยู่ที่ 800 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยสาเหตุที่ราคาค่าเช่าเสนอของอาคารจี ทาวเวอร์ สูงกว่า อาคาร เอ ไอ เอ
เดอะ แคปปิ ตอล เนื่องจากสถานที่ตัง้ ของอาคารจี ทาวเวอร์ มีความสะดวกกว่า เนื่องจากมีห้ างสรรพสิน ค้ า มีอาคาร
คอนโดมิเนียมอยูร่ ายล้ อม อีกทังยั
้ งตังอยู
้ ท่ ี่มมุ ของสี่แยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 9 ส่งผลให้ การเดินทางมีความ
สะดวก ทังการขึ
้
้นทางด่วนเพื่อออกนอกเมืองหรื อมุง่ เข้ าเมือง นอกจากนี ้ยังอยูต่ ิดสถานีรถไฟฟ้ าใต้ ดินอีกด้ วย
กราฟแสดงราคาเฉลีย่ ค่าเช่าของอาคารสานักงานบริ เวณถนนรัชดาภิเษก พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2560
(บาท/ตร.ม./เดือน)

ที่มา:

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 16 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ตารางแสดงราคาค่าเช่าเฉลีย่ อาคารสานักงานบริเวณถนนรัชดาภิเษก พ.ศ. 2554 ถึงมกราคม 2560 (บาท/ตร.ม./เดือน)
ชื่ออาคารสานักงาน
อาคารเอไอเอ เดอะ แคปปิ ตอล
อาคารซีพี ทาวเวอร์ 2
อาคารไซเบอร์ เวิร์ล ทาวเวอร์ เอ
อาคารไซเบอร์ เวิร์ล ทาวเวอร์ บี
อาคารเลอคองคอร์ ด
อาคารโอลิมเปี ยไทย
อาคารภคินทร์
อาคารรุ่ งโรจน์ธนกุล 2
อาคารรุ่ งโรจน์ธนกุล 3 และ 4
อาคารรุ่ งโรจน์ธนกุล 5
อาคารจี ทาวเวอร์ (อาคารใต้ )
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์
อาคารวรสมบัติ
รวม/เฉลี่ย

ที่มา:

เกรด
เอ
บี
บี
บี
บี
บี
บี
บี
บี
บี
เอ
บี
บี

พืน้ ที่เช่ า
มกราคม
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
(ตร.ม.)
พ.ศ. 2560
54,000
720
800
800
820
50,000
500
525
600
590
620
620
630
37,780
580
590
640
640
630
680
680
22,591
580
590
640
640
630
680
680
26,000
550
550
580
580
580
575
575
14,500
580
580
590
650
650
660
660
34,500
500
500
480
480
520
550
550
9,255
370
370
370
370
400
400
400
13,896
370
370
370
400
400
400
400
15,705
400
400
23,299
950
950
57,428
370
370
590
700
780
790
800
30,000
570
560
570
550
550
620
620
388,954
497
501
543
575
596
625
628

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

แนวโน้ มตลาดอาคารสานักงานบริ เวณถนนรัชดาภิเษก
ตลาดอาคารสานักงานบริ เวณถนนรัชดาภิเษก มีแนวโน้ มที่ดี โดยบริ เวณถนนรัชดาภิเษก ถือว่าเป็ นย่านศูนย์กลางธุรกิจ
แห่งใหม่ของกรุ งเทพมหานคร บริ เวณนี ้จึงเป็ นที่สนใจของนักลงทุน เนื่องจากเป็ นบริ เวณที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์กลางธุรกิจ และ
บริ เวณฝั่ งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถเดินทางเข้ าและออกจากเมืองได้ สะดวก อีกทังบริ
้ เวณนี ้มีการพัฒนาโครงการ
ค่อนข้ างมาก ทัง้ โครงการพืน้ ที่ ค้ าปลีก อาคารสานักงาน และ โครงการที่ พักอาศัย แผนการพัฒนาที่ ดินบริ เวณหัวมุมถนน
รัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 9 ของกลุม่ บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ ซึ่งประกอบด้ วยอาคารสานักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม
และพื ้นทีค่ ้ าปลีก ส่งผลให้ ยา่ นถนนรัชดาภิเษกโดดเด่นมากยิ่งขึ ้น
การพัฒนาโครงการที่หลากหลายส่งผลให้ บริ เวณนี ้เป็ นที่สนใจของบริ ษัท ข้ ามชาติในการย้ ายสานักงานมาอยู่ใน
บริ เวณนี ้ จึงส่งผลให้ อตั ราการเช่าพื ้นที่อาคารสานักงานบริ เวณนี ้ค่อนข้ างสูงโดยอยูท่ ี่อตั ราร้ อยละ 94.8 และมีพื ้นที่ว่างเหลือ
เพียงประมาณ 21,870 ตารางเมตร โดยค่าเฉลี่ยพื ้นที่เช่าอาคารสานักงานบริ เวณนี ้ต่อปี (Annual Take Up) อยู่ที่ปีละ
ประมาณ 31,000 ตารางเมตร

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 17 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

รายละเอียดโครงการอาคารสานักงานบริ เวณถนนรัชดาภิเษก

อาคารสานักงาน

ชื่อ
เจ้ าของโครงการ
ทาเล
ระยะทางไปรถไฟฟ้าใต้ ดนิ
MRT
จานวนชัน้
พื ้นที่เช่า (ตร.ม.)
พื ้นที่เช่าต่อชัน้ (ตร.ม.)
ราคาเสนอเช่า
(บาท/ตร.ม./เดือน)
อัตราการเช่า (%)
ระยะเวลาเช่า
อายุอาคาร
ปราศจากเสาและสิง่ กีด
ขวางในพื ้นที่เช่า
ความสูงเพดาน (ม.)
ที่จอดรถ

อาคารเอไอเอ
อาคารไซเบอร์ เวิร์ล
อาคารไซเบอร์ เวิร์ล
อาคารรุ่ งโรจธนกุล
อาคารซีพี ทาวเวอร์ 2
อาคารเลอคองคอร์ ด อาคารโอลิมเปี ยไทย
อาคารภคินท์
เดอะแคปปิ ตอล
ทาวเวอร์ เอ
ทาวเวอร์ บี
2 / 3และ4 / 5
บริ ษัท ไอเอ กรุ๊ป จากัด บริ ษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด บริ ษัท ทีซีซี แลนด์ จากัด บริ ษัท ทีซีซี แลนด์ จากัด บริ ษัท เลอ คองคอร์ ด บริ ษัท โอลิมเปี ยไทย บริ ษัท อาคารภคินท์ จากัด บริ ษัท รุ่งโรจน์ธนกุล จากัด
(มหาชน)
(มหาชน)
(มหาชน)
โฮเต็ล จากัด
จากัด
รัชดาภิเษก
รัชดาภิเษก
รัชดาภิเษก
รัชดาภิเษก
รัชดาภิเษก
รัชดาภิเษก
รัชดาภิเษก
รัชดาภิเษก
น้ อยกว่า 100 เมตร
น้ อยกว่า 100 เมตร
น้ อยกว่า 500 เมตร
น้ อยกว่า 500 เมตร
น้ อยกว่า 500 เมตร
น้ อยกว่า 500 เมตร
น้ อยกว่า 500 เมตร
น้ อยกว่า 300 เมตร
จาก MRT ศูนย์วฒ
ั นธรรม จาก MRT พระราม9 จาก MRT ศูนย์วฒ
ั นธรรม จาก MRT ศูนย์วฒ
ั นธรรม จาก MRT ห้ วยขวาง จาก MRT รัชดาภิเษก
จาก MRT พระราม 9
จาก MRT พระราม 9
34
30
52
41
25
35
12
8 / 15 / 19
54,000
50,000
37,780
22,591
26,000
14,500
34,500
9,255 / 13,896 / 15,705
1,780-1,900
1,300
800 - 1,200
800 - 1,200
1,300
1,000
3,200
1,000
2557 : 720
2557 : 590
2557 : 640
2557 : 640
2557 : 580
2557 : 650
2557 : 480
2557 : 370
2558 : 800
2558 : 620
2558 : 630
2558 : 630
2558 : 580
2558 : 650
2558 : 520
2558 : 400
2559 : 800
2559 : 620
2559 : 680
2559 : 680
2559 : 575
2559 : 660
2559 : 550
2559 : 400
100%
99.5%
94.8%
57.5%
85.4%
93.9%
100%
100% / 100% / 85.7%
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
24 ปี
9 ปี
9 ปี
18 ปี
24 ปี
8 ปี
8 ปี / 6 ปี / 6 เดือน
ปราศจากเสา
มีเสาและสิง่ กีดขวาง
มีเสาและสิง่ กีดขวาง
มีเสาและสิง่ กีดขวาง
มีเสาและสิง่ กีดขวาง มีเสาและสิง่ กีดขวาง
มีเสาและสิง่ กีดขวาง
มีเสาและสิง่ กีดขวาง
และสิง่ กีดขวาง
3
2.85
2.6
2.4
2.4
2.7
2.6
ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ 100 ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ 100 ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ 100 ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ 100
100 ตร.ม. นอกเหนือจาก 100 ตร.ม. นอกเหนือจาก ตร.ม. นอกเหนือจากนัน้ ตร.ม. นอกเหนือจากนัน้ ค่า 100 ตร.ม. นอกเหนือจาก100 ตร.ม. นอกเหนือจาก ตร.ม. นอกเหนือจากนัน้ ค่า ตร.ม. นอกเหนือจากนัน้ ค่า
นัน้ ค่าเช่า 2,000 บาท/คัน/ นัน้ ค่าเช่า 1,000 บาท/ ค่าเช่า 1,800 บาท/คัน/เดือน เช่า 1,800 บาท/คัน/เดือน นัน้ ค่าเช่า 2,000 บาท/ นัน้ ค่าเช่า 1,800 บาท/ เช่า 2,000 บาท/คัน/เดือน เช่า 2,000 บาท/คัน/เดือน
เดือน
คัน/เดือน
คัน/เดือน
คัน/เดือน

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 18 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

อาคารสานักงาน

ชื่อ
ระบบปรับอากาศ
ลิฟท์
- ลิฟท์ขนส่ง
ค่ าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค
- ค่าไฟ (บาท/หน่วย)

- ค่าน ้า (บาท/หน่วย)
- ค่าแอร์ นอกเวลาทาการ
(บาท/ตร.ม./ชม)

- ค่าติดตังโทรศั
้
พท์
(บาท/สาย)

ที่มา:

อาคารเอไอเอ
อาคารไซเบอร์ เวิร์ล
อาคารซีพี ทาวเวอร์ 2
เดอะแคปปิ ตอล
ทาวเวอร์ เอ
Central Chilled System Water Cooled Package Central Chilled System
ลิฟท์โดยสาร 16 ตัว
ลิฟท์โดยสาร 6 ตัว
ลิฟท์โดยสาร 15 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว

อาคารไซเบอร์ เวิร์ล
อาคารเลอคองคอร์ ด อาคารโอลิมเปี ยไทย
อาคารภคินท์
ทาวเวอร์ บี
Central Chilled System Water Cooled PackageWater Cooled Package Water Cooled Package
ลิฟท์โดยสาร 15 ตัว
ลิฟท์โดยสาร 5 ตัว
ลิฟท์โดยสาร 6 ตัว
ลิฟท์โดยสาร 6 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว

5 บาท/หน่วย

5.46 บาท/หน่วย

5 บาท/หน่วย

5 บาท/หน่วย

20 บาท/หน่วย

20 บาท/หน่วย

20 บาท/หน่วย

20 บาท/หน่วย

6.00 pm. – 10.00 pm
2 บาท/ตร.ม./ชม
10.00 pm. – 8.00 am
3 บาท/ตร.ม./ชม
ขันต
้ ่า 1,600 บาทต่อ
ชัว่ โมง
ค่าติดตัง้ 8,000 บาท

230 บาท/ยูนิต/ชม

6:00 pm – 10:00 pm
1.50 บาท/ตร.ม./ชม
หลัง 10:00 pm
2 บาท/ตร.ม./ชม

ค่าติดตัง้ 9,000 บาท

ค่าติดตัง้ 8,560 (TOT)
12,840 (True)

อาคารรุ่ งโรจธนกุล
2 / 3และ4 / 5
Split Type
ลิฟท์โดยสาร 2 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว

50 บาท ต่อ ตร.ม.
สาหรับสานักงานพื ้นที่ ไม่
เกิน 142 ตร.ม.
6 บาท/หน่วย
20 บาท/หน่วย

5.75 บาท/หน่วย

ฟรี

20 บาท/หน่วย

5:30 p.m. – 10:00 p.m.
1.50 บาท/ตร.ม./ชม
10:00 pm – 7.30 a.m
3 บาท/ตร.ม./ชม

1,500 บาท/ชม.

1.5 บาท/ตร.ม./ชม

1.5 บาท/ตร.ม./ชม

ตามอัตราของการประปานคร
หลวง
-

ค่าติดตัง้ 8,560 (TOT)
12,840 (True)

ค่าติดตัง้ 8,000 บาท

ค่าติดตัง้ 5,000 บาท

ค่าติดตัง้ 5,000 บาท

-

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 19 จาก 30

ตามอัตราการไฟฟ้านครหลวง ตามอัตราการของไฟฟ้านคร
หลวง

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

อาคารสานักงาน

ชื่อ
เจ้ าของโครงการ
ทาเล
ระยะทางไปรถไฟฟ้าใต้ ดนิ MRT
จานวนชัน้
พื ้นที่เช่า (ตร.ม.)
พื ้นที่เช่าต่อชัน้ (ตร.ม.)
ราคาเสนอเช่า
(บาท/ตร.ม./เดือน)
อัตราการเช่า (%)
ระยะเวลาเช่า
อายุอาคาร
ปราศจากเสาและสิง่ กีดขวางใน
พื ้นที่เช่า
ความสูงเพดาน (ม.)
ที่จอดรถ

อาคารจี ทาวเวอร์ (อาคารใต้ )
บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด
(มหาชน)
พระราม 9
น้ อยกว่า 50 เมตร จาก MRT พระราม
9
25
23,299
1,380 ถึง 1,452 ตร.ม.
2557 : 2558 : 2559 : 950
97.1%
3 ปี
2 เดือน
ปราศจากเสาและสิง่ กีดขวาง

อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์
บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)

อาคารวรสมบัติ
บริ ษัท ปิ ยะสมบัติ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด

ทรู ทาวเวอร์ 1
บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด

พระราม 9
น้ อยกว่า 500 เมตร จาก MRT พระราม 9

พระราม 9
น้ อยกว่า 500 เมตร จาก MRT พระราม 9

36
57,428
1,270 ถึง 1559 ตร.ม.
2557 : 700
2558 : 780
2559 : 790
98%
3 ปี
3 ปี
มีเสาและสิง่ กีดขวาง

22
30,000
70 ถึง 1,000 ตร.ม.
2557 : 500
2558 : 550
2559 : 620
95.6%
3 ปี
18 ปี
มีเสาและสิง่ กีดขวาง

รัชดาภิเษก
น้ อยกว่า 200 เมตร
จาก MRT ศูนย์วฒ
ั นธรรม
36
33,686
1,300 ถึง 1,500
2559 : 625

3
ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ 100 ตร.ม.
นอกเหนือจากนัน้
ค่าเช่า 2,500 บาท/คัน/เดือน

2.8
ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ 100 ตร.ม.
นอกเหนือจากนัน้
ค่าเช่า 1,500 บาท/คัน/เดือน

2.5
ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ 100 ตร.ม.
นอกเหนือจากนัน้
ค่าเช่า 1,500 บาท/คัน/เดือน

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 20 จาก 30

100%
3 ปี
23 ปี
มีเสาและสิง่ กีดขวาง
2.7
ไม่ระบุ

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

อาคารสานักงาน

ชื่อ
ระบบปรับอากาศ
ลิฟท์
- ลิฟท์ขนส่ง
ค่ าใช้ จ่ายสาธารญูปโภค
-

ค่าไฟ (บาท/หน่วย)
ค่าน ้า (บาท/หน่วย)
ค่าแอร์ นอกเวลาทาการ
(บาท/ตร.ม./ชม)

-

ค่าติดตังโทรศั
้
พท์
(บาท/สาย)

อาคารจี ทาวเวอร์ (อาคารใต้ )
Central Chilled System
ลิฟท์โดยสาร 5 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว

อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์
Central Chilled System
ลิฟท์โดยสาร 9 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว

อาคารวรสมบัติ
Water Cooled Package
ลิฟท์โดยสาร 4 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว

ทรู ทาวเวอร์ 1
Water Cooled Package
ลิฟท์โดยสาร 12 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว

5.5 บาท/หน่วย
20 บาท/หน่วย
6:00 pm – 10:00 pm
2 บาท/ตร.ม./ชม.
หลัง 10:00 pm – 8:00 am
3 บาท/ตร.ม./ชม
ค่าติดตัง้ 8,000 บาท

5 บาท/หน่วย
20 บาท/หน่วย
6:00 pm – 10:00 pm
1.5 บาท/ตร.ม./ชม.
หลัง 10:00 pm – 8:00 am
3 บาท/ตร.ม./ชม ขันต
้ ่า 900 บาท/ชม.
ค่าติดตัง้ 5,500 บาท

6.1 บาท/หน่วย
19.8 บาท/หน่วย
250 บาท/ยูนิต /ชม.

4.5 บาท/หน่วย
ฟรี
ไม่ระบุ

มัดจา 15,000 บาท และ
ค่าติดตัง้ 5,000 บาท

ไม่ระบุ

ที่มา: รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 21 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

6.2.5

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

สภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกในบริเวณพืน้ ที่โดยรอบถนนพัฒนาการ

การพัฒนาโดยรอบบริ เวณถนนพัฒนาการ
บริ เวณถนนพัฒนาการเป็ นบริ เวณที่มีโครงการที่พกั อาศัยประเภทบ้ านเดี่ยว ทาวเฮ้ าส์ อาคารพาณิ ชย์ และ
คอนโดมิเนียม อยูเ่ ป็ นจานวนมาก และยังเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานของบริ ษั ทต่างๆ เช่น สานักงานใหญ่ของบริ ษัท สยามแม็คโคร
จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ของบริ ษัท ปรี ชา กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และสานักงานใหญ่ ของบริ ษัท ยามาโตะ อุนยู
(ประเทศไทย) ซึ่งเป็ นบริ ษัทลูกของบริ ษัท logistic ขนาดใหญ่ของญี่ ปนุ่ และบริ เวณนี ้ยังเป็ นที่ตงของสถานทู
ั้
ตเกาหลี มี
โครงการพื ้นที่ค้าปลีกเพื่อให้ บริ การกับผู้ที่ทางานและพักอาศัยได้ แก่ โครงการลอนดอน สตรี ท คอมเพล็กซ์ ที่พฒ
ั นาโดย
บริ ษั ท เอ็ ม เค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน)

และห้ า งเทสโก้ โลตัส สาขาพัฒ นาการ อี ก ทัง้ ยัง เป็ นบริ เ วณที่ มี

สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โรงแรมเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรี ยนนานาชาติคริ สเตียน
กรุงเทพฯ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ที่พกั อาศัยประเภทบ้ านเดี่ยวบริ เวณนี ้มักเป็ นบ้ านเดีย่ วระดับบน ระดับราคาขายสูงกว่า 10 ล้ าน
บาทต่อหน่วย เนื่องจากบริ เวณนี ้ค่อนข้ างมีความสะดวกในการเดินทางเข้ าสูศ่ นู ย์กลางธุรกิจโดยทางรถยนต์ใช้ เวลาไม่นาน
นัก และมีจดุ ขึ ้นลงทางด่วนที่สะดวกทาให้ บริ เวณนี ้เริ่ มเป็ นบริ เวณที่มีการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์มากขึ ้น
ภาวะอุปทานบริ เวณพื ้นที่โดยรอบถนนพัฒนาการ
บริ เวณถนนพัฒนาการและพืน้ ที่โดยรอบเป็ นบริ เวณที่มีอปุ ทานอาคารสานักงานไม่มากนัก อาคารสานักงานใน
บริ เวณนี ้ส่วนใหญ่พฒ
ั นาโดยบริ ษัทที่มีความต้ องการใช้ พื ้นที่อาคารสานักงาน และพื ้นที่ที่เหลือจากการใช้ จึงนามาปล่อยเช่า
โดยบริ ษัทส่วนใหญ่ที่ใช้ พื ้นที่อาคารสานักงานบริ เวณนี ้ มักจะมีโรงงานการผลิตอยู่ในบริ เวณนิคมอุตสาหกรรมในบริ เวณ
ใกล้ ๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็ นต้ น และยังมีการพัฒนาโครงการที่พกั อาศัย ประเภทบ้ านเดี่ยว บ้ านแฝด ทาว
เฮ้ าส์ เนื่องจากการขยายตัวของเมืองทางฝั่ งตะวันออก
บริ เวณพื ้นที่ศึกษามีพื ้นที่เช่าอาคารสานักงานประมาณ 272,123 ตารางเมตร จากจานวนอาคารสานักงานทังสิ
้ ้น
10 อาคาร และอาคารทังหมดเป็
้
นอาคารเก่า (สร้ างขึ ้นก่อนปี พ.ศ. 2554) และพื ้นที่โดยส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่บนถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ ถึงร้ อยละ 68 ของพื ้นที่ศกึ ษา รองลงมาคือ บริ เวณถนนรามคาแหง และ ถนนศรี นคริ นทร์ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 13 ของ
พื ้นที่ศกึ ษา และ 10 ของพื ้นที่ศกึ ษา ตามลาดับ ส่วนบริ เวณถนนพัฒนาการมีพื ้นที่อาคารสานักงานคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 9
ของพื ้นที่ศกึ ษา

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 22 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ภาวะอุปสงค์บริ เวณพื ้นที่โดยรอบถนนพัฒนาการ
ข้ อมูลอุปสงค์ย้อนหลังของอาคารสานักงานบริ เวณพื ้นที่โดยรอบถนนพัฒนาการครอบคลุมเพียงถนนเพชรบุรี ถนน
รามคาแหง และถนนศรี นคริ นทร์ เท่านัน้ เนื่องจากอาคารสานักงานบริ เวณถนนพัฒนาการส่วนใหญ่เป็ นอาคารขนาดเล็ก หรื อ
เป็ นอาคารที่เจ้ าของอาคารใช้ พื ้นที่เองทังหมด
้
จากการสารวจพบว่ามีพื ้นที่ที่ถกู เช่าไปทังสิ
้ ้นประมาณ 245,343 ตารางเมตร
จากพืน้ ที่ทงั ้ หมดประมาณ 272,123 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราการเช่าอยู่ที่ร้อยละ 90.2 มีพืน้ ที่ว่างอยู่เพียงประมาณ
26,780 ตารางเมตร โดยการใช้ พื ้นที่ บริ เวณนีใ้ นแต่ละปี เพิ่มขึ ้นประมาณ 2,000 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี พื ้นที่บริ เวณนีม้ ี
อุปทานใหม่เพิ่มขึ ้นค่อนข้ างน้ อยและมีการใช้ พื ้นที่เพิ่มขึ ้นค่อนข้ างน้ อยเช่นเดียวกัน
กราฟแสดงอุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่าพื ้นที่อาคารสานักงาน บริ เวณพื ้นที่โดยรอบถนนพัฒนาการ
ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2559

ที่มา: รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ปลายปี พ.ศ. 2559 บริ เวณถนนเพชรบุรีตดั ใหม่เป็ นบริ เวณที่มีอุปสงค์พื ้นที่อาคารสานักงานสูงที่สดุ ถึง ประมาณ
162,336 ตารางเมตร เนื่องจากบริ เวณถนนเพชรบุรีตดั ใหม่เริ่ มเป็ นที่นิยมสาหรับอาคารสานักงานเพราะสถานที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้
ศูนย์กลางธุรกิจ และมีความสะดวกในการเดินทางเข้ าเมือง แต่ทงนี
ั ้ ้ ยังไม่ได้ รับความนิยมสูงนัก เนื่องจากบนถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ยงั ไม่มีระบบขนส่งมวลชนแบบรางรองรับโดยจะมีอยู่เพียงจุดเดียวคือ บริ เวณสี่แยกถนนอโศกตัดกับถนนเพชรบุรี ส่วน
อัตราการเช่าที่สงู ที่สดุ คือ บริ เวณถนนศรี นคริ นทร์ โดยสูงถึงร้ อยละ 98.8 รองลงมา คือ บริ เวณถนนพัฒนาการซึ่งอยู่ที่อตั รา
ร้ อยละ 91.5

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 23 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

กราฟแสดงอุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่าพื ้นที่ บริ เวณโดยรอบถนนพัฒนาการในปี พ.ศ. 2559

ที่มา:

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ตารางแสดงอุปทาน อุปสงค์ และ อัตราการเช่าพื ้นที่อาคารสานักงานในบริ เวณพื ้นที่โดยรอบถนนพัฒนาการ ปี พ.ศ. 2559
ชื่ออาคารสานักงาน
บริเวณเพชรบุรีตัดใหม่
บางกอก ทาวเวอร์
อิเล็กโทรลักซ์
อิตลั ไทย ทาวเวอร์
ธารมรมณ์บิสเนสเซ็นเตอร์
ธนภูมิ
ทีเอส ทาวเวอร์ (ไอเอฟซีที)
บริเวณถนนรามคาแหง
ยูเอ็ม ทาวเวอร์
บริเวณถนนศรี นครินทร์
โมเดิร์นฟอร์ ม ทาวเวอร์
บริเวณถนนพัฒนาการ
อาคารเจเอสที
อาคารทรู ทาวเวอร์ 2

เกรด

ปี ที่เปิ ด

บี
บี
เอ
บี
บี
บี

พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2528

บี

พ.ศ. 2536

บี

พ.ศ. 2537

บี

พ.ศ. 2545
อาคาร 1 พ.ศ. 2534
อาคาร 2 พ.ศ. 2555

บี

รวม

ที่มา:

พืน้ ที่เช่ า
พืน้ ที่ท่ ถี ูกเช่ า
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
183,229
162,336
18,275
17,115
12,150
12,150
57,807
46,905
16,120
13,514
41,000
35,450
37,877
37,202
36,000
32,564
36,000
32,564
28,000
27,669
28,000
27,669
24,894
22,774
4,240
2,120

อัตราการเช่ า
พืน้ ที่
88.6%
93.7%
100.0%
81.1%
83.8%
86.5%
98.2%
90.5%
90.5%
98.8%
98.8%
91.5%
50.0%

20,654

20,654

100.0%

272,123

245,343

90.2%

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 24 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ค่าเช่าของอาคารสานักงานบริ เวณพื ้นที่โดยรอบถนนพัฒนาการ
ระดับราคาค่าเช่าเสนอบริ เวณถนนพัฒนาการสูงที่สดุ อยู่ที่ 520 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน รองลงมาคือบริ เวณ
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ และบริ เวณถนนรามคาแหงอยู่ที่ 485 บาทและ 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามลาดับ ในส่วน
อัตราการเติบโตของค่าเช่าพบว่าบริ เวณถนนรามคาแหงและบริ เวณถนนเพชรบุรี มีอตั ราการปรับขึ ้นของค่าเฉลี่ยต่อปี ใน
ระยะเวลา 5 ปี ((Compound Annual Growth Rate, “CAGR”) อยูท่ ี่อตั ราร้ อยละ 3.6 และ 1.7 ต่อปี ตามลาดับ ทังนี
้ ้ บริ เวณ
ศรี นคริ นทร์ ไม่มีการเติบโตของราคาค่าเช่า ส่วนบริ เวณถนนพัฒนาการมีเพียง 1 อาคารที่เจ้ าของอาคารเริ่ มทาการปรับปรุ ง
และนามาปล่อยเช่าเมื่อปี 2559 โดยคิดราคาค่าเช่าเสนอที่ 520 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ณ มกราคม พ.ศ. 2560
กราฟแสดงราคาเสนอให้ เช่าของอาคารสานักงานจาแนกตามสถานที่ตงในช่
ั ้ วงปี พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2560
(บาท/ตร.ม./เดือน)

ที่มา:

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ตารางแสดงราคาค่าเช่าอาคารสานักงานบริ เวณพื ้นที่โดยรอบถนนพัฒนาการปี พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2560 (บาท/
ตร.ม./เดือน)
ชื่ออาคารสานักงาน
บริเวณเพชรบุรีตัดใหม่
บางกอก ทาวเวอร์
อิเล็กโทรลักซ์
อิตลั ไทย ทาวเวอร์
ธารารมณ์บิสเนสเซ็นเตอร์
ธนภูมิ
ทีเอส ทาวเวอร์ (ไอเอฟซีที)
บริเวณถนนรามคาแหง
ยูเอ็ม ทาวเวอร์

เกรด

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

บี
บี
เอ
บี
บี
บี

18,275
12,150
57,807
16,120
41,000
37,877

บี

36,000

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
415
390
300
500
300
500
500
390
390

428
400
320
500
350
500
500
390
390

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 25 จาก 30

453
450
320
480
350
570
550
390
390

471
450
425
480
350
570
550
390
390

475
450
425
480
350
570
575
410
410

479
450
425
480
400
570
550
450
450

มกราคม
พ.ศ. 2560
485
450
450
480
400
580
550
450
450

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ชื่ออาคารสานักงาน
บริเวณถนนศรี นครินทร์
โมเดิร์นฟอร์ ม ทาวเวอร์
บริเวณถนนพัฒนาการ
อาคารเจเอสที

ที่มา:

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

เกรด

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

มกราคม
พ.ศ. 2560
400
420
400
420

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

บี

28,000

400
400

บี

4,240

ไม่ระบุ

400
400

400
400

405
405

405
405

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

500

520

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

แนวโน้ มตลาดอาคารสานักงานในบริ เวณพื ้นที่โดยรอบถนนพัฒนาการ
บริ เวณพื ้นที่โดยรอบถนนพัฒนาการซึ่งได้ แก่ บริ เวณถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ถนนรามคาแหง และ ถนนศรี นคริ นทร์
รวมถึงบริ เวณถนนพัฒนาการเอง เป็ นบริ เวณที่ไม่ ได้ เป็ นที่นิยมสาหรั บบริ ษัทต่างๆ มากนัก แต่อย่างไรก็ ดี บริ เวณถนน
เพชรบุรีตดั ใหม่ถือว่าเป็ นบริ เวณที่ดีที่สดุ ในบริ เวณนี ้ เนื่องจากสถานที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กบั บริ เวณศูนย์กลางธุกิจ และอยู่ขนานกับ
ถนนสุขมุ วิทซึง่ มีโครงการอาคารสานักงานต่างๆ ตังอยู
้ พ่ อสมควร อีกทังมี
้ รถไฟฟ้ าบีทีเอสและรถไฟฟ้ าใต้ ดินส่งผลให้ บริ เวณ
ถนนเพชรบุรี ตดั ใหม่มีศกั ยภาพมากขึ ้นแต่ยงั ไม่โดดเด่นมากนัก ความนิยมเช่าพื ้นที่อาคารสานักงานบริ เวณนี ้มีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้นและส่งผลให้ ระดับราคาค่าเช่าปรับตัวเพิ่มขึ ้น แต่บริ เวณถนนรามคาแหง ถนนศรี นคริ นทร์ และถนนพัฒนาการ ยังไม่
เป็ นที่นิยม เนื่องจากสถานที่ตงค่
ั ้ อนข้ างไกลศูนย์กลางธุรกิจ และยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนระบบรางผ่านอีก ดังนัน้ บริ ษัทที่
ใช้ พื ้นที่อาคารสานักงานในบริ เวณนี ้ จึงเป็ นบริ ษัทขนาดเล็ก หรื อเป็ นบริ ษัทที่มีโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ่ฝั่ง
ตะวันออกของกรุงเทพมหานครซึง่ ได้ แก่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็ นตัน

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 26 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

รายละเอียดโครงการอาคารสานักงานในบริ เวณพื ้นที่โดยรอบถนนพัฒนาการ

อาคารสานักงาน

ชื่อ
เจ้ าของโครงการ
ทาเล
ระยะทางไปรถไฟฟ้า BTS
ระยะทางไปรถไฟฟ้าใต้ ดนิ MRT
จานวนชัน้
พื ้นที่เช่า (ตร.ม.)
พื ้นที่เช่าต่อชัน้ (ตร.ม.)
ราคาเสนอเช่า
(บาท/ตร.ม./เดือน)
อัตราการเช่า (%)
ระยะเวลาเช่า
อายุอาคาร
ปราศจากเสาและสิง่ กีดขวางใน
พื ้นที่เช่า
ความสูงเพดาน (ม.)

อาคารบางกอก ทาวเวอร์

อาคารอีเลคโทรลักซ์

อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์

บริ ษัท บางกอก ทาวเวอร์ ส เรสซิ
เด้ นซ์ จากัด
เพชรบุรี
มากกว่า 500 เมตร
จาก MRT เพชรบุรี
20
18,275
1,000
2557 : 450
2558 : 450
2559 : 450
93.7%
3 ปี
25 ปี
มีเสาและสิง่ กีดขวาง

บริ ษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศ
ไทย จากัด
เพชรบุรี
มากกว่า 500 เมตร
จาก MRT เพชรบุรี
15
12,150
200 ถึง 1,100
2557 : 425
2558 : 425
2559 : 425
100%
3 ปี
22 ปี
มีเสาและสิง่ กีดขวาง

บริ ษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อป
เมนต์ จากัด (มหาชน)
เพชรบุรี
มากกว่า 500 เมตร
จาก MRT เพชรบุรี
30
57,807
1,800
2557 : 480
2558; 480
2559 : 480
81.1%
3 ปี
20 ปี
มีเสาและสิง่ กีดขวาง

2.65

2.6

2.6

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 27 จาก 30

อาคารธารารมณ์ บิสซิเนส
ทาวเวอร์
บริ ษัท ธารารมณ์เอสเตท จากัด

อาคารธนภูมิ

เพชรบุรี
น้ อยกว่า 500 เมตร
จาก MRT เพชรบุรี
20
16,120
816
2557 : 350
2558 : 350
2559 : 400
83.8%
3 ปี
23 ปี
มีเสาและสิง่ กีดขวาง

เพชรบุรี
-

อาคารทีเอส ทาวเวอร์
(ไอเอฟซีที)
บริ ษัท สินบริ บรู ณ์ อินดัสเทรี ยล
จากัด
เพชรบุรี
-

32
41,000
1,249
2557 : 570
2558 : 570
2559 : 570
86.5%
3 ปี
24 ปี
มีเสาและสิง่ กีดขวาง

35
37,877
100 ถึง 1,200
2557 : 550
2558 : 575
2559 : 550
98.2%
3 ปี
32 ปี
มีเสาและสิง่ กีดขวาง

2.5

2.5

2.7

บริ ษัท ธนภูมิ ทาวเวอร์ จากัด

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

อาคารสานักงาน

ชื่อ
ที่จอดรถ

ระบบปรับอากาศ
ลิฟท์
- ลิฟท์ขนส่ง
ค่ าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค
-

ค่าไฟ (บาท/หน่วย)
ค่าน ้า (บาท/หน่วย)
ค่าแอร์ นอกเวลาทาการ
(บาท/ตร.ม./ชม)
ค่าติดตังโทรศั
้
พท์
(บาท/เส้ น)

ที่มา:

อาคารบางกอก ทาวเวอร์

อาคารอีเลคโทรลักซ์

อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์

อาคารธารารมณ์ บิสซิเนส
อาคารธนภูมิ
อาคารทีเอส ทาวเวอร์
ทาวเวอร์
(ไอเอฟซีที)
ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ 100 ตร.ม. ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ 100 ตร. ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ 100 ตร.ม. ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ 100 ตร.ม. ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ 100 ตร.ม. ฟรี 1คันต่อการเช่าพื ้นที่ 100 ตร.ม.
นอกเหนือจากนัน้
ม. นอกเหนือจากนัน้
นอกเหนือจากนัน้
นอกเหนือจากนัน้
นอกเหนือจากนัน้
นอกเหนือจากนัน้
ค่าเช่า 1,500 บาท/คัน/เดือน
ค่าเช่า 1,000 บาท/คัน/เดือน
ค่าเช่า 2,000 บาท/คัน/เดือน
ค่าเช่า 1,000 บาท/คัน/เดือน
ค่าเช่า 1,800 บาท/คัน/เดือน
ค่าเช่า 1,600 บาท/คัน/เดือน
Central Chilled System
Water Cooled Package
Central Chilled System
Split Type
Central Chilled System
Central Chilled System
ลิฟท์โดยสาร 5 ตัว
ลิฟท์โดยสาร 3 ตัว
ลิฟท์โดยสาร 16 ตัว
ลิฟท์โดยสาร 4 ตัว
ลิฟท์โดยสาร 12 ตัว
ลิฟท์โดยสาร 11 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว
ลิฟท์ขนของ 2 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว
6 บาท/หน่วย
20 บาท/หน่วย
2.5 บาท/ตร.ม./ชม.

5 บาท/หน่วย
20 บาท/หน่วย
1 บาท/ตร.ม./ชม.

5.5 บาท/หน่วย
20 บาท/หน่วย
2.5 บาท/ตร.ม./ชม.

ตามอัตราของการไฟฟ้านครหลวง
16 บาท/หน่วย
-

5.25 บาท/หน่วย
18 บาท/หน่วย
300 บาท/ AHU /ชม

5.5 บาท/หน่วย
20 บาท/หน่วย
3 บาท/ตร.ม./ชม

มัดจา 10,000 บาท
ค่าติดตัง้ 4,000 บาท

มัดจา 5,000 บาท และ
ค่าติดตัง้ 5,000 บาท

ค่าติดตัง้ 5,000 บาท

มัดจา 30,000 บาท

ค่าติดตัง้ 3,000 บาท

ค่าติดตัง้ 5,000 บาท

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 28 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

อาคารสานักงาน

ชื่อ
เจ้ าของโครงการ
ทาเล
ระยะทางไปรถไฟฟ้า BTS
ระยะทางไปรถไฟฟ้าใต้ ดนิ MRT
จานวนชัน้
พื ้นที่เช่า (ตร.ม.)
พื ้นที่เช่าต่อชัน้ (ตร.ม.)
ราคาเสนอเช่า (บาท/ตร.ม./เดือน)

อัตราการเช่า (%)
ระยะเวลาเช่า
อายุอาคาร
ปราศจากเสากีดขวางในพื ้นที่เช่า
ความสูงเพดาน (ม)
ที่จอดรถ

อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์

อาคารโมเดิร์นฟอร์ ม
ทาวเวอร์
บริ ษัท เดอะพลาซ่า ดีพาร์ ทเม้ นสโตร์ จากัด
บริ ษัท โมเดิร์นฟอร์ มกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
รามคาแหง
ศรี นคริ นทร์
น้ อยกว่า 300 เมตร จาก Airport Link
น้ อยกว่า 500 เมตร จาก Airport Link
รามคาแหง
รามคาแหง
30
28
36,000
28,000
165-1,600
1,200
2557 : 390
2557 : 405
2558 : 410
2558 : 405
2559 : 450
2559 : 400
90.5%
98.8%
3 ปี
3 ปี
24 ปี
23 ปี
มีเสาและสิง่ กีดขวาง
มีเสาและสิง่ กีดขวาง
2.4
2.5
ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ 100 ตร.ม.,
ฟรี 1 คันต่อการเช่าพื ้นที่ 100 ตร.ม.,
นอกเหนือจากนันค่
้ าเช่า 1,500 บาท/คัน/เดือน นอกเหนือจากนันค่
้ าเช่า 1,400 บาท/คัน/เดือน

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 29 จาก 30

อาคารเจเอสที

ทรู ทาวเวอร์ 2

ถนนพัฒนาการ
-

บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด
ถนนพัฒนาการ
-

4
4,240
1,060
2557 : 2558 : 2559 : 500
50%
3 ปี
25 ปี
มีเสาและสิง่ กีดขวาง
2.3 เมตร
มีคา่ ใช้ จ่ายต่างหาก

15 ชัน้
20,654 ตารางเมตร
800 ตารางเมตร
2559 : 603

100%
3 ปี
26 ปี
มีเสาและสิง่ กีดขวาง
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

อาคารสานักงาน

ชื่อ
ระบบปรับอากาศ
ลิฟท์
- ลิฟท์ขนส่ง
ค่ าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค
- ค่าไฟ (บาท/หน่วย)
- ค่าน ้า (บาท/หน่วย)
- ค่าแอร์ นอกเวลาทาการ (บาท/
ตร.ม./ชม)
- ค่าติดตังโทรศั
้
พท์ (บาท/สาย)

ที่มา:

อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์

อาคารเจเอสที

ทรู ทาวเวอร์ 2

Water Cooled Package
ลิฟท์โดยสาร 6 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว

อาคารโมเดิร์นฟอร์ ม
ทาวเวอร์
Water Cooled Package
ลิฟท์โดยสาร 6 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว

Split Type
ลิฟท์โดยสาร 2 ตัว
-

Central Chilled System
ลิฟท์โดยสาร 3 ตัว
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว

5 บาท/หน่วย
20 บาทต ต่อ หน่วย
400 บาท/ AHU /ชม.

4.75 บาท/หน่วย
ฟรี
200 บาท/ชม.

6.5 บาท/หน่วย
ฟรี
-

4.5 บาท/หน่วย
ฟรี
ไม่ระบุ

ค่าติดตัง้ 5,000 บาท

ค่ามัดจา 15,000 บาท ค่าติดตัง้ 6,500 บาท

-

ไม่ระบุ

รายงานสารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารสานักงานเชิงลึกของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ส่วนที่ 2-6 หน้ า 30 จาก 30

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

7. โครงสร้ างและการดาเนินงานของกองทรัสต์
7.1
7.1.1

การจัดตัง้ กองทรัสต์
ข้ อมูลทั่วไปของกองทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ ใช้ ชื่อภาษาอังกฤษว่า Bualuang Office

Leasehold Real Estate Investment Trust (“B-WORK”) เป็ นกองทรัสต์ตาม พ.ร.บ.ทรัสต์ ที่ก่อตังขึ
้ ้นด้ วยผลของสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์และจะสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตังทรั
้ สต์ตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์โอนเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ ทรัสตีจดั การ
ทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์จะทาขึ ้นระหว่างบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บลจ.บัว
หลวง”) ซึ่งใช้ ชื่อภาษาอังกฤษว่า Bualuang Asset Management Company Limited ในฐานะผู้ก่อตังทรั
้ สต์ และบริ ษัท
หลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) (“บลจ.กรุ งไทย”) ซึ่งใช้ ชื่ อภาษาอังกฤษว่า Krung Thai Assset
Management Public Company Limited ในฐานะทรัสตี ทังนี
้ ้ การก่อตังทรั
้ สต์จะมีผลสมบูรณ์เมื่อ ผู้ก่อตังทรั
้ สต์โอนเงินที่ได้
จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ครัง้ แรกให้ แก่ทรัสตี โดยในการระดมทุนครั ง้ แรก กองทรั สต์จะมีทุนชาระแล้ วจานวนไม่เกิ น
3,688 ล้ านบาท ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ เพื่อรองรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ
ทจ. 49/2555
เมื่อการก่อตังกองทรั
้
สต์มีผลสมบูรณ์ ทรัพย์สินเริ่ มต้ นของกองทรัสต์ ได้ แก่ เงินที่ผ้ กู ่อตังทรั
้ สต์ได้ จากการจาหน่าย
หน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ แรก โดย บลจ.บัวหลวง ในฐานะผู้ก่อตังทรั
้ สต์มีหน้ าที่ดาเนินการให้ ผ้ ูจดั การการ
จัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์โอนเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตี เพื่อให้ การก่อตังกองทรั
้
สต์แล้ วเสร็ จภายใน 15
วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ ว่ามีการโอนเงินดังกล่าวต่อสานักงาน
ก.ล.ต. พร้ อมกับรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ส่วนที่ 2-7 หน้ า 1 จาก 32

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

7.1.2 กระบวนการขัน้ ตอนก่ อตัง้ กองทรัสต์
ขัน้ ตอนที่ 1 การขออนุญาต
ผู้ก่อตังทรั
้ สต์ยื่นขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ขัน้ ตอนที่ 2 การเสนอขาย

หลังจากที่สานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตการขายหน่วยทรัสต์ในขันตอนที
้
่ 1 ผู้ก่อตัง้
ทรัสต์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ผา่ นผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6
เดือน

ขัน้ ตอนที่ 3 การจัดตัง้ กองทรัสต์

1. ผู้ก่อตังทรั
้ สต์และทรัสตีเข้ าทาสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ก่อนหรื อในวันโอนทรัพย์สิน
ให้ แก่ทรัสตี
2. ภายใน 15 วัน ทาการนับ แต่ปิดการขายหน่วยทรั สต์ ผู้ก่ อตัง้ ทรั สต์ ต้อ ง
ดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจาหน่ายหน่วยทรัสต์โอนเงินจากการขายหน่วยทรัสต์
ให้ แก่ทรัสตี
เมื่อดาเนินการข้ อ 1 และ 2 ครบถ้ วนจะถือว่าการก่อตังกองทรั
้
สต์มีผลสมบูรณ์

ขัน้ ตอนที่ 4 การนาหน่ วยทรั สต์ เข้ า ผู้ก่อตังทรั
้ สต์ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง เข้ าเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วันปิ ดการเสนอขาย
ประเทศไทย
หน่วยทรัสต์
7.1.3

วัตถุประสงค์ ของกองทรัสต์
กองทรัสต์จัดตังขึ
้ ้นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกรรมในตลาดทุนตาม พ.ร.บ ทรัสต์ และตามที่คณะกรรมการ

ก.ล.ต. ประกาศกาหนดโดยมีวตั ถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust, “REIT”) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศ ทจ. 49/2555 และมี
วัตถุประสงค์ในการนาหน่วยทรัสต์เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อกองทรัสต์นาเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ไปลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์แล้ ว กองทรัสต์โดย บลจ.บัวหลวง ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) จะ
แต่งตังบริ
้ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) สาหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1
และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เพื่อนาทรัพย์สินหลักดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ โดยการให้ เช่า และ/หรื อให้ เช่าช่วง รายได้ ที่
กองทรั สต์ จะได้ รับ จากการดาเนิ นการจัด หาผลประโยชน์ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ได้ แ ก่ ค่า เช่ า พื น้ ที่ ค่าบริ ก ารพื น้ ที่ และ
ค่าตอบแทนการให้ สิทธิ โดยการดาเนินงานของผู้จดั การกองทรัสต์ จะอยู่ภายใต้ การควบคุมและกากับดูแลโดยทรัสตีเพื่อให้
การดาเนินงานของผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการ
กองทรัสต์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.ทรัสต์ รวมทังประกาศอื
้
่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด ทัง้ นี ้ กองทรั สต์ จะจัด หาประโยชน์ จากทรั พย์ สิน หลักดัง กล่าวโดยการให้ เ ช่า อสัง หาริ มทรั พ ย์ เ ท่า นัน้ โดยจะไม่
ดาเนินการในลักษณะใดที่เป็ นการใช้ กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น อีกทังจะไม่
้
นาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้ เช่า
แก่บคุ คลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริ มทรัพย์นนไปใช้
ั้
ประกอบธุรกิจที่ขดั ต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
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โครงสร้ างของกองทรัสต์สามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ ดงั ต่อไปนี ้

ที่มา:

ผู้จดั การกองทรัสต์

7.2

สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาก่ อตัง้ ทรัสต์
การบริ หารจัดการกองทรัสต์จะอยูภ่ ายใต้ ข้อกาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ซงึ่ มีสรุปสาระสาคัญดังต่อไปนี ้

คูส่ ญ
ั ญา

บริ ษั ทหลั ก ทรั พย์ จั ด การกองทุ น รวม บั ว หลวง จ ากั ด ในฐานะผู้ ก่ อ ตั ง้ ทรั ส ต์
(“ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ ”) และในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เมื่อการก่อตังทรั
้ สต์ สาเร็ จ (“ผู้จัดการ
กองทรัสต์”) และบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตี
(“ทรัสตี”)

ชื่อ อายุ ประเภท และ

(1)

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์

ชื่อของกองทรัสต์คือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง
ออฟฟิ ศ ใช้ ชื่อภาษาอังกฤษว่า Bualuang Office Leasehold Real Estate
Investment Trust หรื อชื่อย่อว่า B-WORK

(2)

กองทรัสต์จดั ตังขึ
้ ้นโดยไม่มีกาหนดอายุของกองทรัสต์ และเป็ นกองทรัสต์ประเภท
ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์จากผู้ถือหน่วยทรัสต์

(3)

มีวตั ถุประสงค์หลักในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Invest Trust หรื อ REIT) เมื่อกองทรัสต์นา
ส่วนที่ 2-7 หน้ า 3 จาก 32
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เงิ นที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยทรั สต์ ไปลงทุนในทรั พย์ สินหลักของกองทรั สต์
กองทรัสต์โดยผู้จดั การกองทรัสต์ (รายละเอียดเกี่ยวกับการได้ รับความเห็นชอบให้
เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) จะนาทรัพย์สินหลักดังกล่าวไป
จัดหาผลประโยชน์โดยการนาออกให้ เช่า และ/หรื อ ให้ เช่าช่วง โดยในการจัดหา
ผลประโยชน์ ดัง กล่า ว ผู้จัด การกองทรั สต์ อ าจมอบหมายหรื อ แต่ง ตัง้ ผู้บ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ให้ ดาเนินการได้ โดยการมอบหมายหรื อ
แต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) จะเป็ นไปตามข้ อกาหนดใน
สัญ ญาฉบั บ นี ้ สั ญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ สั ญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและประกาศที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้
และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์
การดาเนินงานของผู้จดั การกองทรัสต์ในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์
จะอยู่ภายใต้ ก ารควบคุมและกากับ ดูแ ลโดยทรั สตี เพื่อ ให้ การด าเนิ น งานของ
ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไข
แห่งสัญญานี ้ รวมทังตามกฎหมายและประกาศที
้
่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ กองทรัสต์จะไม่
ดาเนินการในลักษณะใดที่เป็ นการใช้ กองทรัสต์เข้ าดาเนินธุรกิจหรื อประกอบธุรกิจ
เอง อีกทังกองทรั
้
สต์จะไม่นาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้ เช่าแก่บคุ คลที่มี
เหตุอนั ควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริ มทรัพย์นนไปใช้
ั้
ประกอบธุรกิจที่ขดั ต่อศีลธรรม
หรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
นอกจากนี ้ กองทรัสต์สามารถลงทุนในทรั พย์ สินอื่นนอกเหนือจากการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลัก และ/หรื อ หาดอกผลอื่นใดด้ วยวิธีอื่นใดได้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และ
สัดส่วนที่กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ รวมทังตามกฎหมายและประกาศที
้
่เกี่ยวข้ อง
วันที่มีผลบังคับใช้

วันที่ค่สู ญ
ั ญาลงนามในสัญญาฉบับนี ้ และผู้ก่อตังทรั
้ สต์ได้ โอนเงินหรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ัด
จาหน่ายหน่วยทรัสต์โอนเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายครัง้ แรกทังหมด
้
ให้ แก่ทรัสตี

ทรัพย์สนิ ที่จะเป็ นกองทรัสต์

(1)

ในเบื ้องต้ นเมื่อมีการก่อตังทรั
้ สต์ตามสัญญานี ้ ทรัพย์สินเริ่ มต้ น (Initial Assets) ที่
จะให้ เป็ นกองทรัสต์ ได้ แก่ เงินที่ผ้ กู ่อตังทรั
้ สต์ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ใน
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ แรก (“ทรัพย์สินเริ่ มต้ น”) โดยผู้ก่อตังทรั
้ สต์มีหน้ าที่
ดาเนินการให้ ผ้ จู ัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์โอนเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์
ให้ แก่ทรัสตีเพื่อให้ การก่อตังกองทรั
้
สต์แล้ วเสร็ จภายใน 15 (สิบห้ า)วันทาการนับ
แต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ วา่ มีการโอน
เงินดังกล่าว พร้ อมกับรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ สานักงาน ก.ล.ต.
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(2)

ภายหลังจากที่กองทรัสต์โดยทรัสตีได้ รับทรัพย์ สินเริ่ มต้ นดัง กล่าว กองทรั สต์จะ
ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ ได้ แก่ ทรัพย์สินที่ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน
ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี ้ โดย
กองทรัสต์จะต้ องได้ มาซึ่งทรัพย์สินหลักภายในหกสิบ (60) วันนับแต่วนั ที่ก่อตัง้
กองทรัสต์แล้ วเสร็ จ ทังนี
้ ้ ในการเข้ าลงทุนทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้
แรก กองทรัสต์จะนาทรัพย์สินเริ่ มต้ น และเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ สถาบัน
การเงิ น บริ ษั ท ประกัน ภัย และ/หรื อ นิ ติ บุค คลอื่ น ใดที่ ส ามารถให้ สิ น เชื่ อ แก่
กองทรัสต์ได้ มาใช้ ในการลงทุนทรัพย์สินหลักดังกล่าวและการชาระค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ อง โดยจานวนเงินกู้และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินให้ เป็ นไปตามแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ และหนังสือชี ช้ วน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ของกองทรัสต์ และตามสัญญากู้ยืมเงินที่ทรัสตี
(ในนามของกองทรัสต์) จะเข้ าทากับผู้ให้ ก้ ู
นอกจากนี ้ ทรัพย์สินที่จะให้ เป็ นกองทรัสต์ยงั รวมถึงทรัพย์สินอื่นใดที่กองทรัสต์จะ
ได้ มาเพิ่มเติมตามข้ อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้ ตลอดจนตามกฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด

หน่วยทรัสต์

(1)

สิทธิในการได้ รับประโยชน์จากกองทรัสต์ให้ แบ่งออกเป็ นหน่วย หน่วยละเท่า ๆ กัน
เรี ยกว่าหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด ซึ่งหน่วยทรัสต์จะให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เท่า ๆ
กันในการเป็ นผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยทรัสต์ (Par
Value) คือ หน่วยละ 10 (สิบ) บาท โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับประโยชน์ตอบ
แทนจากกองทรัสต์ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้ และตามกฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ ยวข้ อง นอกจากนี ้ หน่วยทรัสต์ของกองทรั สต์นีม้ ิได้ ให้ สิทธิ แก่ผ้ ถู ื อ
หน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรื อไถ่ถอน

(2)

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีคุณสมบัติเป็ นหน่วยทรัสต์ประเภทระบุชื่อผู้ถือและ
ชาระเต็มมูลค่าทังหมด
้
รวมทังไม่
้ มีข้อจากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้ นแต่ข้อจากัดที่
เป็ นไปตามกฎหมายตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้

(3)

ในการเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นครั ง้ แรกมี จ านวนหน่ ว ยทรั ส ต์ ทัง้ สิ น้ ไม่ เ กิ น
368,800,000 หน่ ว ย และมูล ค่ า รวมของหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ อ อกและเสนอขายต่ อ
ประชาชนทัว่ ไปในครัง้ แรกนี ้ จะมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกิน 3,688,000,000 บาท
ซึง่ คานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์

(1)

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ ในลักษณะของตัวการตัวแทน
ระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์กับทรัสตี และมิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ ในลักษณะของ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

การเป็ นหุ้นส่วนหรื อ ลักษณะอื่น ใดระหว่า งทรั สตีและผู้ถือ หน่ว ยทรั สต์ และใน
ระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกัน
(2)

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ทาให้ บคุ คลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สิน
ของกองทรั สต์ ไม่เพียงพอต่อการช าระหนี ใ้ ห้ แก่ทรั สตี ผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อ
เจ้ าหนี ้ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และเจ้ าหนี ้ของกองทรัสต์จะ
บังคับชาระหนี ้ได้ จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เท่านัน้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิด
ต่อผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อทรั สตีในการชาระเงิ นอื่นใดเพิ่มเติมให้ แก่ กองทรั สต์
หลังจากที่ได้ ชาระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้ วนแล้ ว และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความ
รับผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกสาหรับหน่วยทรัสต์ที่ถือนัน้

(3)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรี ยกให้ กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ไม่เกินไปกว่า
เงินกาไรภายหลังจากหักค่าใช้ จ่าย ค่าสารองต่าง ๆ การชาระคืนเงินต้ นจากการ
กู้ยืมที่ถึงกาหนดชาระภาระผูกพันอื่นที่ถึงกาหนดชาระ (ถ้ ามี) โดยพิจารณาสถานะ
เงินสด และค่าใช้ จ่ายสารองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ กองทรัสต์หกั ได้ และ
มีสิทธิเรี ยกให้ คืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าจานวนทุนของกองทรัสต์ที่ปรับปรุ งด้ วย
ส่ว นเกิ น หรื อ ส่ว นต่ า กว่า มูลค่า หน่ว ยทรั สต์ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ มี ก ารแบ่ง ชนิ ด ของ
หน่ ว ยทรั ส ต์ สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ ต อบแทนหรื อ รั บ คื น เงิ น ทุ น ของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์แต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนัน้ ๆ ด้ วย

(4)

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ มิให้ ตีความสัญญานี ้ไปในทางที่ก่อให้ เกิดผลขัด หรื อแย้ งกับ
ข้ อกาหนดตามข้ อ (1) ข้ อ (2) และ ข้ อ (3) ข้ างต้ น

(5)

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิ์ และสิทธิ เรี ยกร้ อง
เหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวไม่วา่ ส่วนหนึง่ ส่วนใด และ
ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ไ ม่มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องให้ โ อนทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนจาก
บุคคลภายนอกในกรณีที่ทรัสตี และ/หรื อ ผู้จดั การกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ไม่
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ หรื อ พ.ร.บ. ทรั สต์อนั เป็ นผลให้ ทรัพย์สินใน
กองทรัสต์ถกู จาหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.
ทรัสต์กาหนด

(6)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ตลอดจนซักถาม และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ของทรัส
ตีแ ละผู้จัด การกองทรั สต์ ว่า เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
สัญญานี ้กาหนดไว้ หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิ เข้ าแทรกแซง

ส่วนที่ 2-7 หน้ า 6 จาก 32

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

การดาเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations) ของผู้จัดการกองทรั สต์
และทรัสตี ซึ่งเรื่ องดังกล่าวให้ ถือเป็ นอานาจและดุลยพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์
หรื อทรัสตี แล้ วแต่กรณี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่อาจใช้ สทิ ธิของตนเพื่อการใด ๆ อัน
เป็ นการขัดหรื อแย้ ง หรื อจะส่งผลให้ มีการดาเนินการที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดใน
สัญญาฉบับนี ้
(7)

ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ มี สิท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การจัด สรรผลตอบแทนจากกองทรั ส ต์ ต าม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้

(8)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิ ลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ แต่จะต้ องไม่เป็ น
การเพิ่มภาระหน้ าที่ของทรัสตี หรื อผู้จัดการกองทรัส ต์โดยไม่ได้ รับความยินยอม
ของทรั สตีหรื อผู้จัดการกองทรัสต์ (แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่ภาระหน้ าที่ดงั กล่าวจะ
เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ ย วข้ องกาหนด ทัง้ นี ้ ทรั สตีห รื อผู้จัดการ
กองทรัสต์ จะแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ เมื่อได้ รับมติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้

(9)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกกองทรัสต์หรื อเมื่อมีการลดทุน โดย
ในกรณีของการเลิกกองทรัสต์นนั ้ ทรัสตีซึ่งเป็ นผู้มีอานาจหน้ าที่เกี่ยวกับการชาระ
บัญชีกองทรัสต์อาจจัดให้ มีผ้ ชู าระบัญชีทาหน้ าที่เป็ นผู้ชาระบัญชี โดยดาเนิ นการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ อนึ่ง ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับเงิน
คืนก็ตอ่ เมื่อกองทรัสต์มีทรัพย์สนิ คงเหลือภายหลังจากได้ หกั ค่าใช้ จ่ายและชาระหนี ้
ของกองทรัสต์เมื่อเลิกกองทรัสต์แล้ วเท่านัน้ สาหรับกรณีการลดทุนชาระแล้ วให้
ผู้จัดการกองทรั สต์ดาเนิน การเฉลี่ยเงิ นคืนให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยโดยดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีก ารที่ร ะบุไว้ ในสัญญานี ้ ตลอดจนตามกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด

(10) ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิ ที่จะโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้
(11) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์สามารถนาหน่วยทรัสต์ไปจานาได้ ตามกฎหมาย
และด าเนิ น การตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ท รั ส ตี และ/หรื อ นายทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์กาหนด
(12) ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิ ลงมติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ โดยจะต้ องอยู่
ภายใต้ บงั คับและเป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ และ
จะต้ อ งไม่ขัด ต่อ กฎหมายและประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งและจะต้ อ งไม่เ ป็ นการเพิ่ ม

ส่วนที่ 2-7 หน้ า 7 จาก 32

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ภาระหน้ าที่ของทรัสตี ผู้ก่อตังทรั
้ สต์ หรื อผู้จดั การกองทรัสต์ (แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่
ภาระหน้ าที่ดงั กล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
การเพิม่ ทุนของกองทรัสต์

(1)

กองทรั สต์ อาจเพิ่มทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขายตามข้ อตกลงและ

เหตุในการเพิม่ ทุน และ

เงื่ อนไขแห่งสัญญานี ้ ตลอดจนตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้ ให้

กระบวนการเพิ่มทุน

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเพิ่ ม ทุน ของ
กองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติ
อนุมัติให้ เพิ่มทุนและดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นเพื่อให้ การเพิ่มทุน
ดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ และให้ เป็ นไปตามสัญญานี ้ ตลอดจนตามกฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ยวข้ อง และมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
(2)

เหตุในการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ให้ มีได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก) เพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรก
หรื อเพิ่มเติมจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ที่มีอยูเ่ ดิม
(ข) เพื่อบารุ งรักษา ปรับปรุ ง หรื อซ่อ มแซมทรั พย์สินของกองทรั สต์ซึ่งรวมถึง
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิ การ
เช่ า ให้ อ ยู่ใ นสภาพดี แ ละมี ค วามพร้ อมที่ จ ะใช้ ห าผลประโยชน์ ห รื อ ให้
สอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อความต้ องการของลูกค้ าที่เปลีย่ นแปลงไป
(ค) เพื่ อ ต่ อ เติ ม หรื อ ก่ อ สร้ างอาคารเพิ่ ม เติ ม บนที่ ดิ น ที่ มี อ ยู่แ ล้ ว ซึ่ง เป็ นของ
กองทรั ส ต์ ห รื อ ที่ ก องทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ ก ารเช่ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด หา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อความ
ต้ องการของลูกค้ าที่เปลีย่ นแปลงไป
(ง) เพื่อลงทุนในทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์และสัดส่วนที่กาหนดในประกาศ
ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง
(จ) เพิ่มทุนเพื่อชาระเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์
(ฉ) เพื่อเหตุอื่นใดที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์เห็นสมควรและจาเป็ นให้ มีการเพิ่มทุน
โดยได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตี
(ช) เพื่อเหตุอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด

(3)

กรณีอื่นใดที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เพิ่มทุนของกองทรัสต์ได้ โดยต้ อง
สอดคล้ องกับสัญญานี ้ และกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง

(4)

การเพิ่มทุนของกองทรัสต์จะต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีมติ
อนุมตั ิให้ เพิ่มทุนด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจานวนเสียง

ส่วนที่ 2-7 หน้ า 8 จาก 32

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
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ทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
(ก) การเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรั สต์ เ ป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แ ก่ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์บางราย ต้ องไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซงึ่ ถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกิน
กว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคัดค้ านการเพิ่มทุน
(ข) การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้ กระทาได้
เฉพาะกรณีที่แสดงไว้ อย่างชัดเจนว่าการจัด สรรหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่จาก
การเพิ่ม ทุน จะเป็ นไปตามอัต ราและหลัก เกณฑ์ ที่ กาหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ว่า ด้ ว ย หลัก เกณฑ์
เงื่ อ นไข และวิ ธีก ารในการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิ บัติ การใด ๆ
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริ ษัทจดทะเบียน โดยอนุโลม และตามแนวทางที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดในรายละเอียดเพื่อให้ เกิดความชัดเจนในทาง
ปฏิบตั ิ (ถ้ ามี)
(ค) การเพิ่มทุนต้ องกระทาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุน
(5)

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ดาเนินการตามที่สมควรเพื่อให้ หน่ วยทรัสต์ที่ออกใหม่
ในแต่ละคราวสามารถเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 45
(สีส่ บิ ห้ า)วัน นับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อและชาระเงินค่าหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนนัน้

การลดทุนชาระแล้ วของ

(1)

ผู้จดั การกองทรัสต์มีอานาจหน้ าที่ในการดาเนินการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์

กองทรัสต์ เหตุใน

โดยดาเนิน การให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารที ก ฎหมายและประกาศที่

การลดทุน และกระบวนการ

เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด และมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

ลดทุน

(2)

เหตุในการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ให้ มีได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก) กองทรั ส ต์ มี ส ภาพคล่ อ งส่ ว นเกิ น ที่ เ หลื อ อยู่ ภ ายหลั ง การจ าหน่ า ย
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการตัดจาหน่ายสิทธิ
การเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ถ้ ามี ) ทัง้ นี ้ ต้ องปรากฏข้ อเท็ จ จริ ง ด้ วยว่ า
กองทรัสต์ไม่มีกาไรสะสมเหลืออยูแ่ ล้ ว
(ข) กองทรัสต์มีการเพิ่มทุนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม แต่ปรากฏ
เหตุขดั ข้ องในภายหลัง ทาให้ ไม่สามารถได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
(ค) มูลค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ล ดลงจากการ
ประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ

ส่วนที่ 2-7 หน้ า 9 จาก 32
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(ง) กองทรัสต์มีรายการค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนาไปใช้ ในการ
คานวณกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของกองทรัสต์ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้
(จ) กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินจากเงินสดจากการดาเนินงาน หรื อเงินสด
จากภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ได้ รับคืน และไม่มีเหตุต้องนาไปใช้ ในการคานวณกาไร
สุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของกองทรัสต์ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้
(ฉ) กรณีอื่นใดที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ได้
(ช) เหตุอื่นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(3)

การลดทุ น ช าระแล้ วของกองทรั ส ต์ จ ะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ ไม่ ขั ด หรื อ แย้ งกั บ
เจตนารมณ์ในการก่อตังกองทรั
้
สต์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง โดย
กระบวนการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายและประกาศที่เกี่ ยวข้ อ งได้ ประกาศก าหนด และรวมถึงที่จะประกาศ
กาหนดในอนาคต และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) การลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ สาหรับกรณีตามข้ อ (ก) ถึง (ง) ข้ างต้ น
ผู้จัดการกองทรัสต์มีอานาจในการใช้ ดุลยพินิจพิจารณาลดทุนชาระแล้ ว
ของกองทรั สต์ ต ามที่ เ ห็ น สมควรโดยไม่ต้ อ งขอมติ อ นุมัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
(ข) กรณีการลดทุนชาระแล้ วของกองทรั สต์ สาหรั บกรณีตามข้ อ (จ) ข้ างต้ น
ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ สาหรับกรณีตามข้ อ
(ฉ) ข้ างต้ น ให้ เป็ นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะได้ ประกาศกาหนด (ถ้ ามี) อย่างไรก็ดี หากสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้ ก าหนดไว้ ชัด เจน ให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ มี
อานาจในการใช้ ดุลยพินิจพิจารณาลดทุนชาระแล้ วของกองทรั สต์ตามที่
เห็ น สมควรเท่า ที่ ไม่ ขัด หรื อ แย้ ง กับ เจตนารมณ์ ใ นการก่ อ ตัง้ กองทรั ส ต์
ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง

(4)

การลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์จะกระทาได้ โดยดาเนินการลดทุนชาระแล้ วด้ วย
วิธีการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ให้ ต่าลงเท่านัน้

(5)

ผู้จดั การกองทรัสต์จะเฉลี่ยเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ ที่ใช้ ใน
การลดทุนชาระแล้ วจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
พักการโอนหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ เงินที่เฉลีย่ คืนต้ องมิได้ มาจากเงินกาไรของกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-7 หน้ า 10 จาก 32

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
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(6)

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์
ทุกครั ง้ ไว้ ในเว็บไซต์ ของทรั สตีหรื อเว็บ ไซต์ ข องผู้จัดการกองทรั สต์ เพื่อให้ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์สามารถตรวจสอบได้ โดยมีข้อมูลตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด

(7)

ภายหลัง จากที่ ด าเนิ น การลดทุน ช าระแล้ ว ของกองทรั ส ต์ เ สร็ จ สิ น้ ผู้จั ด การ
กองทรัสต์ต้องรายงานมูลค่าหน่วยทรัสต์ของหน่วยทรัสต์ภายหลังจากการลดทุน
ชาระแล้ วต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่ดาเนินการลดทุน
แล้ วเสร็ จ

การโอนหน่วยทรัสต์

(1)

หน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ที่ออกตามสัญญานี ้สามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจากัด
เว้ นแต่
(ก) การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั ้ นเหตุให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสญ
ั ชาติต่างด้ าวถือ
หน่ว ยทรั สต์ ใ นกองทรั สต์ เ กิ น กว่า ร้ อยละ 49 (สี่สิ บ เก้ า ) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อ
(ข) การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั ้ นเหตุให้ สดั ส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้จดั การ
กองทรัสต์ และทรัสตี (ถ้ ามีการถือหน่วย) และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใด
รายหนึ่ง รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

(2)

การโอนหน่วยทรัสต์ที่มีใบทรัสต์ย่อมสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบทรัสต์ โดย
ระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบทรัสต์ให้ แก่
ผู้รับโอน การโอนหน่วยทรัสต์จะใช้ ยนั กองทรัสต์ได้ เมื่อทรัสตี หรื อบุคคลที่ทรัสตี
มอบหมายให้ เป็ นนายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ ค าร้ องขอให้ ลงทะเบี ย น
การโอนหน่วยทรัสต์แล้ ว แต่จะใช้ ยนั บุคคลภายนอกได้ เ มื่อทรัสตี หรื อบุคคลที่ทรัส
ตีมอบหมายให้ เป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้ ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์แล้ ว
ในการนี ้ หากทรัสตี หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่าการโอนหน่วยทรัสต์นนไม่
ั้
ถูกต้ องสมบูรณ์ ให้ ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์แจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคาร้ องภายใน 7
(เจ็ ด ) วัน นับ แต่ วัน ที่ ไ ด้ รั บ ค าร้ องขอ เพื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไข ในกรณี ที่ ผ้ ูรั บ โอน
หน่ว ยทรั สต์ ป ระสงค์ จ ะได้ ใ บทรั สต์ ใ หม่ ให้ ร้ องขอต่อทรั สตี หรื อ นายทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์โดยทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหน่วยทรัสต์และมีพยาน
อย่างน้ อย 1 (หนึง่ ) คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนัน้ พร้ อมทังเวนคื
้
นใบทรัสต์
เดิมหรื อหลักฐานอื่นให้ แก่ทรัสตี หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ในการนี ้ หากทรัสตี
หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่าการโอนหน่วยทรัสต์นนถู
ั ้ กต้ องตามกฎหมาย

ส่วนที่ 2-7 หน้ า 11 จาก 32

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

และตามสัญญานี ้แล้ ว ให้ ทรัสตี หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนการโอน
หน่วยทรัสต์ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วนั ได้ รับคาร้ องขอและให้ ทรัสตี หรื อนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกใบทรัสต์ให้ ใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วนั ได้ รับคา
ร้ องขอนัน้ ทัง้ นี ้ ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรั สต์ (ถ้ ามี) และ
จัดส่งเอกสารหลักฐาน ตามที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
(3)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ประสงค์จะโอนหน่วยทรั สต์ในระบบไร้ ใบทรัสต์จะต้ องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุโดยนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ทัง้ นี ้ ผู้โอนจะต้ องเสียค่า ธรรมเนีย มการโอน
หน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) ตามที่นายทะเบียนหน่วยทรั สต์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด

การลงทุนของกองทรัสต์

(1)

การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง

(2)

การลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ต้องเป็ นไปตามนโยบายการลงทุนรวมทัง้
ประเภททรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ จะลงทุน วิธีการได้ มา และหลักเกณฑ์ ในการ
ลงทุนตามที่กาหนดในสัญญานี ้ กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลัก
ประเภทอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วง
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ) และทรั พ ย์ สิ น อั น เป็ นส่ ว นควบหรื อเครื่ องอุ ป กรณ์ ข อง
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ซึ่งรวมถึงสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วน
ควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
โดยประเภททรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนได้ แก่ อาคารสานักงาน หรื อพื ้นที่เพื่อให้
เช่าเป็ นสานักงาน หรื อให้ บริ การพื ้นที่ทางาน (Co-Working Space) รวมถึง
อสังหาริ มทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้ อง สนันสนุน หรื อส่งเสริ มธุรกิจอาคารสานักงานให้
เช่า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ อสังหาริ มทรัพย์ที่ใช้ เพื่อเป็ นร้ านค้ า ร้ านอาหาร
และพื ้นที่จอดรถ สถานออกกาลังกาย ศูนย์ดแู ลเด็กเล็ก ห้ องสมุด และทรัพย์สนิ อื่น
ใดที่ อ าจส่ง เสริ ม การลงทุน ของกองทรั สต์

และการจัด หาผลประโยชน์ จ าก

อสังหาริ มทรัพย์
(3)

กองทรัสต์ไม่มีนโยบายในการลงทุนทรัพย์สนิ อื่นใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สนิ
ที่มีการระบุเอาไว้ ในสัญญาฉบับนี ้

(4)

ก่อนการได้ มาซึ่งทรัพย์สินหลักแต่ละครัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการต่าง ๆ
ตามที่ ก าหนดในสัญ ญานี ้ เช่ น ต้ องตรวจสอบหรื อ สอบทาน (การท า Due
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Diligence) ข้ อมูลและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ า
มี ) ต้ องประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น หลัก อย่ า งน้ อยตามข้ อก าหนดในสัญ ญานี ้
ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที่เป็ นการ
เช่าช่วง จะจัดให้ มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรื อการเยี ยวยาความเสียหายที่
อาจเกิดขึ ้นจากการผิดสัญญาเช่า หรื อการไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญา
เช่า วิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื ้อ เช่า หรื อรับ
โอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
สาหรับการดาเนินการดังกล่าว ฯลฯ รวมทังต้
้ องมีสาระและระบบการอนุมตั ิตามที่
กาหนดในสัญญา เช่น ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไป
ตามสัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ฯลฯ รวมทังต้
้ องมีสาระและระบบการ
อนุมัติตามที่กาหนดในสัญญานีแ้ ละกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง เช่น ต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
แล้ ว ฯลฯ
(5)

ก่อนการจาหน่า ยไปซึ่ง ทรั พย์ สิน หลักผู้จัดการกองทรั สต์ ต้องดาเนินการต่าง ๆ
ตามที่กาหนดในสัญญานี ้ เช่น ก่อนการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ให้ ผ้ จู ัดการ
กองทรัสต์จดั ให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักตามสัญญานี ้ ทังนี
้ ้ การจาหน่าย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) การจ าหน่า ยไปจะกระท าโดยเปิ ดเผย และมี สาระของรายการ และมี
กระบวนการขอความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี ห รื อ การขอมติ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ตามที่กาหนดในสัญญานี ้
(ข) การจาหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบหนึ่ง (1) ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์ได้ มา
ซึ่งทรั พย์ สินหลักนัน้ หรื อการจาหน่ายทรั พย์ สินหลักที่กองทรั สต์ ได้ มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ให้ แก่เจ้ าของเดิมนอกจากจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดในสัญญา
นีแ้ ล้ วยังต้ องเป็ นกรณี ที่เป็ นเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย

(6)

นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สนิ อื่นตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ เงินคลัง เงินฝากใน
ธนาคาร เป็ นต้ น

การจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์

(1)

กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักได้ โดยการให้ เช่า การให้
เช่าช่วง การให้ ใช้ หรื อการให้ บริ การในทานองเดียวกับการให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
รวมถึ ง การให้ บริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การดัง กล่ า วด้ วย ห้ ามมิ ใ ห้ กองทรั ส ต์
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ดาเนินการในลักษณะใดที่เป็ นการใช้ กองทรัสต์เข้ าดาเนินธุรกิจหรื อประกอบธุรกิจ
ที่กองทรัสต์ไม่สามารถดาเนินการได้ เองโดยตรง เช่น เป็ นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น
(2)

ในกรณีที่กองทรัสต์จะให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์แก่บคุ คลที่จะนาอสังหาริ มทรัพย์นนั ้
ไปประกอบธุรกิจที่กองทรัสต์ไม่สามารถดาเนินการได้ เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
โรงพยาบาล เป็ นต้ นนัน้ จะต้ องมีข้อตกลงที่กาหนดให้ ค่าเช่าส่วนใหญ่เป็ นจานวน
ที่ แ น่น อนไว้ ล่ว งหน้ า และหากจะมี ส่ว นที่ อ้ า งอิ ง กับ ผลประกอบการของผู้เ ช่ า
จานวนเงินค่าเช่าสูงสุดที่อ้างอิงกับผลประกอบการนันจะไม่
้
เกินกว่าร้ อยละ 50 (ห้ า
สิบ) ของจานวนเงินค่าเช่าที่กาหนดไว้ แน่นอนล่วงหน้ า

(3)

ห้ า มมิ ใ ห้ ผ้ ูจั ด การกองทรั ส ต์ ใ ห้ เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ ให้ ใ ช้ พื น้ ที่ ใ น
อสังหาริ มทรั พย์แก่บุคคลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ไปใช้
ประกอบธุรกิจที่ขดั ต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยการให้ เช่าในแต่ ละ
ครัง้ กองทรัสต์ต้องจัดให้ มขี ้ อตกลงเพื่อให้ กองทรัสต์สามารถเลิกสัญญาเช่าได้ หาก
ปรากฏว่าผู้เช่านาอสังหาริ มทรัพย์ไปใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

(4)

ผู้จดั การกองทรัสต์จะดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้ อยู่ในสภาพดีพร้ อมต่อการจัดหา
รายได้ โดยผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่จัดให้ มีการประกันภัยในวงเงินที่ทรัสตีเห็น
ว่าเพียงพอและเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดย
ประกันภัยดังกล่าวอย่างน้ อยต้ องครอบคลุมการประกันวินาศภัยที่อาจเกิดขึ ้นกับ
อสังหาริ มทรั พย์ และการประกันภัยความรั บผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้ รับ

(5)

ความเสียหายจากอสังหาริ มทรัพย์หรื อจากการดาเนินการในอสังหาริ มทรัพย์
ในกรณีที่กองทรัสต์ได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิการเช่า และ/หรื อ สิทธิการเช่าช่วง
ในอสัง หาริ ม ทรั พย์ และผู้จัดการกองทรั สต์ ป ระสงค์ จะจัด หาผลประโยชน์ จาก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของกรรมสิทธิ์หรื อผู้ทรงสิทธิการเช่า
เดิม ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องกาหนดค่าเช่าที่เรี ยกเก็บจากเจ้ าของกรรมสิทธิ์หรื อผู้
ทรงสิทธิการเช่าเดิมในลักษณะที่เป็ นธรรมเนียมทางการค้ าปกติเสมือนเป็ นการทา
ธุรกรรมกับคูค่ ้ าทัว่ ไปที่เป็ นบุคคลภายนอก

การกู้ยมื เงินและก่อภาระ
ผูกพันของกองทรัสต์

(1)

กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินได้ แต่เฉพาะการกู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า และ/หรื อ สิทธิการเช่าช่วงซึง่ เป็ น
ทรัพย์สนิ หลักหรื อทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติม
(ข) นามาใช้ ในการบริ หารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
(ค) นามาใช้ เพื่อการดูแล ซ่อมบารุงรักษา หรื อปรับปรุ งทรัพย์สินของกองทรัสต์
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ได้ แก่ อสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรั สต์ หรื ออสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทรั สต์ มี
สิทธิการเช่า และ/หรื อ สิทธิการเช่าช่วง หรื อสิทธิครอบครอง ให้ อยูใ่ นสภาพ
ดีและพร้ อมนาไปจัดหาผลประโยชน์ หรื อสอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อ
ความต้ องการของลูกค้ าที่เปลีย่ นแปลงไป
(ง) ปรั บ ปรุ ง ซ่อ มแซม หรื อ หามาทดแทนซึ่ง สัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ อุป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์
มีสิทธิ การเช่า และ/หรื อ สิทธิ การเช่าช่วง หรื อสิทธิ ครอบครอง ให้ อยู่ใน
สภาพดีและมีความพร้ อมที่จะใช้ หาผลประโยชน์
(จ) ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้ วซึ่งเป็ นของกองทรัสต์
หรื อที่กองทรั สต์ มีสิทธิ การเช่าหรื อสิทธิ ครอบครองเพื่อประโยชน์ ในการ
จัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อสอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อความ
ต้ องการของลูกค้ าที่เปลีย่ นแปลงไป
(ฉ) ปรั บ โครงสร้ างเงิ น กู้ ยื ม หรื อ เพื่ อ ช าระเงิ น กู้ ยื ม หรื อ ภาระผู ก พัน ของ
กองทรัสต์
(ช) ป้องกันความเสี่ยงทางด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา และ/หรื อ ป้องกัน
ความเสีย่ งทางด้ านอัตราดอกเบี ้ย อันเนื่องมาจากการกู้ยืมเงินหรื อออกตรา
สารหนี ้
(ซ) เหตุจาเป็ นอื่นใดตามที่ผ้ ูจัดการกองทรั ส ต์ เห็นสมควรเพื่อบริ หารจัดการ
กองทรัสต์และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
(2)

กองทรั สต์ อาจกาหนดวิธีการกู้ยืมเงิ นหรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรั พย์ สินของ
กองทรัสต์โดยวิธีใดวิธีหนึง่ หรื อหลายวิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึง่ ซึง่ หมายความ
รวมถึงการออกตราสารหรื อการเข้ าทาสัญญาไม่ว่าในรู ปแบบใดที่มีความหมาย
หรื อเนื ้อหาสาระที่แท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน ดังต่อไปนี ้
(ก) การกู้ยืมเงิน การขอสินเชื่อ หรื อการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อ นิติบุคคลอื่นใดที่สามารถให้
สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้ และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้ หลักประกันในการ
ชาระเงิ นกู้ยืมดังกล่าวด้ วย นอกจากนี ้ กองทรัสต์ อาจทาสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้ า หรื อซื ้อขายตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิน (Derivative Product)
เพื่อป้องกันความเสีย่ งของกองทรัสต์จากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรื อ อัตรา
ดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นจากการกู้ยืมเงินไม่วา่ ทังจ
้ านวนหรื อบางส่วน เช่น สัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) หรื อสัญญา
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แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Swap) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ โดยไม่ขดั
กับกฎหมาย ประกาศ คาสัง่ หรื อหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่สานักงาน
ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด
(ข) การออกตราสารหนี ้ ไม่วา่ ระยะสันและระยะยาว
้
เพื่อจาหน่ายให้ แก่ผ้ ลู งทุน
ทังประเภทบุ
้
คคลและสถาบันตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง และ
กองทรั สต์ อ าจพิ จ ารณาให้ หลัก ประกั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การออกตราสาร
ดังกล่าวด้ วย ทังนี
้ ้ โดยไม่ขดั กับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องประกาศ
กาหนด
(3)

การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ไม่วา่ ด้ วยวิธีการใด ต้ องไม่มีลกั ษณะดังนี ้
(ก) ข้ อตกลงและเงื่อนไขทานองเดียวกับข้ อกาหนดของหุ้นกู้ที่ให้ ไถ่ถอนหุ้นกู้
เมื่อมีการเลิกบริ ษัท (perpetual bond)
(ข) มีลกั ษณะของอนุพนั ธ์แฝง เว้ นแต่เป็ นกรณีที่เข้ าลักษณะครบถ้ วนดังนี ้
ให้ สิทธิลกู หนี ้ในการชาระหนี ้คืนก่อนกาหนด (callable) หรื อ



ให้ สิ ท ธิ ก องทรั ส ต์ ใ นการเรี ย กให้ ลู ก หนี ช้ าระหนี ค้ ื น ก่ อ นก าหนด
(puttable)
กาหนดดอกเบีย้ หรื อ ผลตอบแทนไว้ อ ย่า งแน่น อนหรื อ เป็ น



อัตราที่ผนั แปรตามอัตราดอกเบี ้ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี ้ย
อื่น
ไม่มีการกาหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนที่



อ้ างอิงกับปั จจัยอ้ างอิงอื่นเพิ่มเติม
(ค) มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(4)

สัดส่วนการกู้ยืมเงิ นต้ องไม่เกิ นอัตราส่วนตามที่กาหนดในสัญญานี ้ และตามที่
กฎหมายกาหนด

(5)

การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ให้ กระทาได้ เฉพาะกรณีที่จาเป็ นและ
เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารจัดการทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน
สัญญา

(6)

กองทรั สต์ จ ะกู้ยื ม เงิ น และ/หรื อ ก่อ ภาระผูก พัน ได้ โดยคานึง ถึ งประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์วิธีการกู้ยืม
เงินหรื อการก่อภาระผูกพันตามที่กาหนดในสัญญานี ้ โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะ
พิจารณาถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน และ/หรื อ ก่อภาระ
ผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
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กู้ยืมเงิ น และ/หรื อ ก่อภาระผูกพันตามที่กาหนดในสัญญานี ้ และกฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ยวข้ อง จากนันน
้ าเสนอต่อทรัสตีเพื่อให้ ความเห็นชอบ โดยไม่ต้องขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เท่าที่ไม่ขดั กับสัญญาฉบับนี ้ และกฎหมาย
และประกาศที่เกี่ ยวข้ อง และทรั สตีเป็ นผู้ลงนามผูกพันกองทรั สต์ ในการเข้ าทา
สัญญาเพื่อกู้ยืมเงิน และ/หรื อ ก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรื อ
อาจมอบอานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์ตามสัญญาดังกล่าว
แทนได้
(7)

กองทรั สต์ อาจกู้ยืมเงิ นโดยการขอสินเชื่ อจากธนาคารพาณิ ชย์ สถาบันการเงิ น
บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อ นิติบุคคลอื่นใดที่สามารถให้ สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้
หรื อเข้ าทาสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืม และ/หรื อ ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ และ/หรื อ ทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับทรัสตี
และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ได้ ตามสัญญานี ้ และตาม
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด

การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ

(1)

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ในการแต่งตังผู
้ ้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ นันต้
้ องเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับการให้ ความเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น และผู้ป ระเมิ น หลัก โดยผู้ป ระเมิ น มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ต้ อ งเป็ นบุค คลที่
ผู้จัด การกองทรั สต์ พิ จ ารณาว่า มี ค วามเหมาะสมและสามารถประเมิ น มูลค่ า
ทรัพย์สนิ ให้ สะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งได้ อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ

(2)

การประเมิ น มู ล ค่ า ต้ องไม่ ก ระท าโดยผู้ป ระเมิ น มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รายเดี ย วกั น
ติดต่อกันเกิน 2 (สอง) ครัง้

(3)

ต้ องดาเนินการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบตามที่กาหนดในสัญญานี ้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนและผู้ถือหน่วยทรัสต์

(4)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุก 1 (หนึ่ง) ปี นับ
แต่วนั ที่มีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครัง้ ล่าสุด

การทาธุรกรรมระหว่าง

(1)

ด้ านสาระของรายการต้ องเป็ นธุรกรรมที่เข้ าลักษณะที่กาหนดในสัญญา

กองทรัสต์กบั ผู้จดั การ

(2)

ด้ านระบบในการอนุมตั ิ การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จัดการกองทรัสต์

กองทรัสต์ หรื อบุคคลที่เกี่ยว

หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์อื่นนอกจากที่ได้ แสดงข้ อมูลไว้ อย่าง

โยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์

ชัดเจนแล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน เช่น ได้ รับความเห็นชอบ
จากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรื อใน
กรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมลู ค่าเกินกว่า 1,000,000 (หนึง่ ล้ าน) บาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ
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0.03 (ศูนย์ จุดศูนย์ สาม) ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ ของกองทรัสต์ขึน้ ไป แล้ วแต่
มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมลู ค่าตังแต่
้ 20,000,000 (ยี่สิบ
ล้ าน) บาทขึ ้นไป หรื อเกินร้ อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์
แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่ธุรกรรมดังกล่าวเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่าย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก การคานวณมูลค่าจะคานวณตามมูลค่าการได้ มาหรื อจาหน่าย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทังหมดของแต่
้
ละโครงการที่ทาให้ โครงการนัน้ ๆ พร้ อมจะหารายได้
ซึง่ รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนันด้
้ วย เว้ นแต่การทาธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กบั ผู้จัดการกองทรัสต์หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ที่
ได้ แสดงข้ อมูลไว้ อย่างชัดเจนในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนแล้ ว
การทาธุรกรรมที่เป็ นการ

(1)

ในการจัด การกองทรั ส ต์ ห้ ามมิ ใ ห้ ท รั ส ตี ก ระท าการใดอัน เป็ นการขัด แย้ ง กับ

ขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระทานันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเอง

ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตี

หรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ นทรัสตี
หรื อเป็ นธุรกรรมที่มีมาตรการหรื อกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็ นธรรมของ
ธุรกรรมนัน้ และทรัสตีแสดงให้ เห็นได้ วา่ ได้ จดั การกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็ นธรรม
และได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว
ตามที่กาหนดในสัญญานี ้ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดง
การคัดค้ านแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การเปิ ดเผยข้ อมูลและการคัดค้ านดังกล่าวให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(2)

การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
ต่อ ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ห รื อ ผู้ลงทุน ก่ อ นการเข้ า ท าธุ ร กรรมที่ เ ป็ นการขัด แย้ ง กับ
ประโยชน์ของกองทรัสต์
(ก) เป็ นการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อช่องทางอื่นใดที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลการจะเข้ าทาธุรกรรมได้ อย่างทัว่ ถึง
(ข) มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สมเหตุสมผล ซึง่ ต้ องไม่น้อยกว่า 14 (สิบ
สี)่ วัน
(ค) มีการเปิ ดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดค้ านที่
ชัดเจน โดยระยะเวลาดังกล่าวต้ องไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน เว้ นแต่ใน
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กรณี ที่มี ก ารขอมติ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั สต์ เ พื่ อเข้ าท าธุ รกรรมดังกล่าว ให้ ก าร
คัดค้ านกระทาในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนั ้
(3)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้ านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปิ ดเผย
ข้ างต้ น ในจานวนเกินกว่า 1 ใน 4 (หนึง่ ในสี)่ ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้
แล้ วทั ง้ หม ด ทรั สตี จ ะ กระท า หรื อยิ นยอ มใ ห้ มี ก ารท าธุ รก รรม ที่ เ ป็ น
การขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้

การเปิ ดเผยข้ อมูลของ

(1)

กองทรัสต์

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลของ
กองทรั สต์ เกี่ ยวกับฐานะทางการเงิ น และผลการด าเนินงานของกองทรั สต์ ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากัด เพี ย ง การจัด ส่ง รายงานประจ าปี ของกองทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั ส ต์
และทรัสตี พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจาปี ทังนี
้ ้ การเปิ ดเผยข้ อมูล
ของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2555 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ตลอดจนตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง

(2)

ในการปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทรัสต์ในการจัดทาและ
เปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ ตามสัญญานี ้ หากผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติหน้ าที่
บกพร่อง หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ซึง่ รวมถึงการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลให้
ถูกต้ อง ครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นเท็จ เปิ ดเผยข้ อมูลที่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่เปิ ดเผย
ข้ อมูลที่ ควรต้ องแจ้ ง ในสาระสาคัญ ปกปิ ด ข้ อมูลที่ ค วรต้ อ งแจ้ งให้ ท ราบ หรื อ
ข้ อ ความที่ อ าจท าให้ สาคัญ ผิ ด เกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานหรื อ ฐานะการเงิ น ของ
กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนจนเป็ นเหตุให้ เกิดความรับผิด
ตามกฎหมายต่อกองทรัสต์ หรื อเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในค่าปรับหรื อ
ความเสียหายใด ๆ ที่ เ กิ ด ขึน้ ให้ กองทรั สต์ มี สิทธิ เรี ยกร้ องโดยตรงต่อ ผู้จัด การ
กองทรั สต์ เ พื่ อได้ รั บชดเชยความเสีย หายใด ๆ จากผู้จัด การกองทรั สต์ จ นเต็ ม
จานวนตามที่กองทรัสต์ต้องเสียหายจริ ง หรื อในกรณีที่สามารถดาเนินการได้ ตาม
กฎหมายผู้จดั การกองทรัสต์ตกลงเข้ ารับผิดชอบชดเชยความเสียหายใด ๆ โดยตรง
กับผู้เสียหายหรื อกองทรัสต์แล้ วแต่กรณี

(3)

ในกรณีที่มีประกาศ หรื อคาสัง่ ใดของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนดให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อนาส่งสารสนเทศใด
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อัน เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การกองทรั ส ต์ และการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องผู้จัด การ
กองทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิตามประกาศ หรื อคาสัง่ ดังกล่าวด้ วย
การจ่ายผลประโยชน์ตอบ

(1)

แทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี และอย่างน้ อยปี
ละ 1 (หนึง่ ) ครัง้ ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เห็นสมควร อาจมีการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มากกว่าปี ละ 1 (หนึ่ง) ครัง้ ได้ โดยประโยชน์ตอบ
แทนที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนแบ่
ั ้ งเป็ นประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี
บัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim
Distribution) (หากมี)

(2)

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกาหนดอัตราการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนจะขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์
ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสหรื อรอบปี บัญชีใดมี
มูลค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 (ศูนย์จดุ หนึง่ ศูนย์) บาท ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวน
สิทธิ ที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นัน้ และให้ สะสมประโยชน์ตอบแทน
ดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป

(3)

ส าหรั บ นโยบายการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนดัง กล่า ว ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้ มีการ
แ ก้ ไ ข เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เ พิ่ ม เ ติ ม ป ร ะ ก า ศ ก า ห น ด สั่ ง ก า ร เ ห็ น ช อ บ
และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้

การขอมติและการประชุมผู้

(1)

ถือหน่วยทรัสต์

การขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่ออนุมตั ิในเรื่ องใด ๆ ในการบริ หารจัดการและ
การดาเนินงานของกองทรั สต์ ตามที่สญ
ั ญานีแ้ ละ พ.ร.บ. ทรั สต์ กาหนดนัน้ ให้
กระทาด้ วยวิธีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่านัน้

(2)

เหตุในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีดงั ต่อไปนี ้
(ก) การได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น หลัก ที่ มี มูล ค่ า ตัง้ แต่ ร้ อยละ 30
(สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
(ข) การออกตราสารหนี ห้ รื อ หลัก ทรั พ ย์ ป ระเภทหนี ้ หรื อ การกู้ ยื ม เงิ น ที่
กองทรัสต์ต้องจัดหาหลักประกัน
(ค) การเพิ่มทุนหรื อการลดทุนชาระแล้ วของกองทรั สต์ ที่มิได้ ระบุไว้ เป็ นการ
ล่วงหน้ าในสัญญานี ้
(ง) การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไปของกองทรัสต์
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(จ) การทาธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์ซึ่งมีขนาดรายการตังแต่
้ 20,000,000 (ยี่สิบล้ าน) บาท หรื อเกิน
กว่าร้ อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่า
ใดจะสูงกว่า
(ฉ) การเปลีย่ นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(ช) การเปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนทรัสตี (ซึ่งจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่
เกี่ ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนทรั สตีตามที่ได้ กาหนดไว้ ใ น
สัญญานี ้)
(ซ) การเปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์ (ซึ่งจะต้ องเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์
ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์)
(ฌ) การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี ้ในเรื่ องที่กระทบสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อย่าง
มีนยั สาคัญ
(ญ) การเลิกกองทรัสต์
(ฎ) กรณี อื่ น ใดที่ ท รั ส ตี ห รื อ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ เ ห็ น ว่ า เป็ นกรณี จ าเป็ นหรื อ
สมควรที่จะเสนอเรื่ องให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ พิจารณาและมีมติใน
เรื่ องดังกล่าว
(3)

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าที่จัดให้ มีการประชุมสามัญประจาปี ซึ่งต้ องจัดให้ มีขึน้
ภายใน 4 (สี)่ เดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชีของกองทรัสต์

(4)

เมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งถื อหน่วยทรัสต์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของ
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ ผ้ จู ดั การ
กองทรัสต์เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

(5)

ในกรณี เ รื่ อ งใดที่ ท รั สตี เ ห็ น ว่า เป็ นกรณี จ าเป็ นหรื อ สมควรที่ จ ะเสนอเรื่ อ งให้ ที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรื่ องนัน้ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ให้ มี
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

(6)

ผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้ าที่จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยในการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิตามวิธีการเรี ยกประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่สญ
ั ญานี ้กาหนด

(7)

ในกรณีตามข้ อ (4) และข้ อ (5) หากผู้จดั การกองทรัสต์มิได้ ดาเนินการเรี ยกประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลา 1 (หนึง่ ) เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี แล้ วแต่กรณี ให้ ทรั สตีดาเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือ

ส่วนที่ 2-7 หน้ า 21 จาก 32

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

หน่วยทรัสต์ได้
(8)

การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สบิ ห้ า) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
และต้ องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะเป็ น
องค์ประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์แต่งตังบุ
้ คคลรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็ นตัวแทน
ของผู้จดั การกองทรัสต์ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประธาน
ในที่ประชุมมีอานาจและหน้ าที่ในการดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย
และถูกต้ องตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ อย่างไรก็ดี การพิจารณาของที่ประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีส่วนได้ เสีย ให้ ทรัสตีหรื อตัวแทน
ของทรั ส ตี แ ต่ ง ตั ง้ บุ ค คลหนึ่ ง เพื่ อ ให้ ท าหน้ าที่ เ ป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ แทน ในกรณีที่ทงทรั
ั ้ สตีและผู้จดั การกองทรัสต์มีสว่ นได้
เสียในวาระใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลใดบุคคลหนึง่ ขึ ้น
เป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ แทน หากการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเรื่ องที่ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์มีสว่ นได้
เสีย ให้ ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์
ไม่มีสิทธิ ออกเสียงในวาระดังกล่าว (ในกรณีที่ทรัสตีหรื อผู้จัดการกองทรัสต์และ
ตัวแทนของทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์)

(9)

เว้ นแต่สญ
ั ญานี ้จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ให้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีทวั่ ไปให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ข) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน


การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินหลักที่มีมูลค่าตังแต่
้ ร้อยละ 30
(สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์



การเพิ่มทุนหรื อการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ที่มิได้ ระบุไว้ เป็ นการ
ล่วงหน้ าในสัญญานี ้



การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไปของกองทรัสต์



การท าธุ ร กรรมกับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ บุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน กั บ

ส่วนที่ 2-7 หน้ า 22 จาก 32

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการตังแต่
้ 20,000,000 (ยี่สิบล้ าน)
บาท หรื อ เกิ น กว่ า ร้ อยละ 3 (สาม) ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข อง
กองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า


การเปลี่ ย นแปลงประโยชน์ ต อบแทนและการคื น เงิ น ทุ น ให้ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์



การเปลีย่ นแปลงหรื อถอดถอนทรัสตี (ซึง่ จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่
เกี่ยวข้ องกับการเปลีย่ นแปลงหรื อถอดถอนทรัสตีตามที่ได้ กาหนดไว้ ใน
สัญญานี ้)



การเปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์ (ซึ่งจะต้ องเป็ นไป
ตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนผู้จัดการ
กองทรัสต์ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญานี ้)



การแก้ ไขเพิ่ มเติม สัญญาก่ อตัง้ ทรั สต์ ใ นเรื่ อ งที่ ก ระทบสิท ธิ ของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ



การจากัดสิทธิในการรับ

(1)

การเลิกกองทรัสต์

การจั ด สรรหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ ห้ แก่ บุ ค คลใดหรื อ กลุ่ม บุ ค คลเดี ย วกั น ใด ผู้ จั ด การ

ประโยชน์ตอบแทน การ

กองทรัสต์อยูใ่ นบังคับต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยทรัสต์ และอัตรา

จัดการกับประโยชน์ตอบแทน

ตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 โดยจะจัดสรรให้ แก่บุคคลใด หรื อกลุ่ม

และสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บุคคลเดียวกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้

ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ หรื อในสัดส่วนอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(2)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกิน
กว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 หรื อใน
สัดส่วนอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มีข้อจากัดสิทธิ ในการรับประโยชน์ตอบแทน ทังนี
้ ้ เฉพาะในอัตราส่วนที่เกินกว่า
หรื อ ไม่เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ดัง กล่า ว โดยผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ หรื อ กลุ่ม บุค คล
เดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะได้ รับประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าที่เป็ นไป
ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในส่วนที่อยู่ในอัตราที่ประกาศ ทจ. 49/2555 หรื อ
ในสัดส่วนอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการคานวณหาจานวนหน่วยทรัสต์ที่ มี
สิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ ตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายที่อยู่ในกลุ่ม
บุ ค คลนัน้ โดยจะใช้ วิ ธี ก ารเฉลี่ ย ตามสัด ส่ ว นการถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องผู้ ถื อ

ส่วนที่ 2-7 หน้ า 23 จาก 32

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

หน่วยทรัสต์แต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคานวณการจ่ายประโยชน์
ตอบแทน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด สัง่ การ หรื อผ่อนผัน
เป็ นอย่างอื่ น ส่วนประโยชน์ ตอบแทนในส่ว นที่ไม่อ าจจ่ ายแก่ผ้ ูถือ หน่ว ยทรั สต์
ดังกล่าวนันให้
้ ตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
โดยผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะพิ จ ารณาจั ด สรรผลประโยชน์ ดัง กล่า วให้ แก่ ผ้ ู ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิได้ รับในคราวนัน้ หรื อในคราวอื่นใด
สิทธิ หน้ าที่ และความ

(1)

รับผิดชอบของทรัสตี

ภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง สั ญ ญานี ้ ทรั ส ตี มี ส ถานะเป็ นนิ ติ บุ ค คล มี อ านาจและ
ความสามารถทางกฎหมาย มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามและเป็ นผู้ได้ รับ
อนุญ าตจากสานัก งาน ก.ล.ต. ให้ ประกอบธุ รกิ จเป็ นทรั สตี รวมทัง้ มีสิทธิ ตาม
กฎหมายเหนื อ กองทรั ส ต์ ใ นฐานะผู้ เป็ นเจ้ าของทรั พ ย์ สิ น หรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ หนื อ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจัดการกองทรัสต์
ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญานี ้ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ สร. 26/2555 และ
ประกาศ กร. 14/2555

(2)

การตัดสินใจใด ๆ ของทรัสตีในการปฏิบตั ิในขอบเขตอานาจหน้ าที่ซึ่งได้ กาหนดไว้
ในสัญญาฉบับนี ้ และ/หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ อง หากทรัสตีได้ กระทาไปด้ วยความสุจริ ตแล้ ว ให้ ถือเป็ นที่สดุ อนึ่ง ในการ
ตีความว่าทรั สตีมีอานาจดาเนินการใดที่เกี่ ยวข้ องกับกองทรัสต์หรื อไม่นนั ้ หาก
สัญญานี ้ และ/หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอื่นใด
มิได้ กาหนดไว้ อย่างแจ้ งชัด ให้ ตีความในลักษณะที่เป็ นการให้ อานาจแก่ทรัสตีใน
การดาเนินการใดที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ได้

(3)

ห้ ามมิให้ ทรัสตีกระทาการใดอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่า
การกระทานันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเอง หรื อประโยชน์ของผู้อื่น ยกเว้ น
การทาธุรกรรมที่ทรัสตีสามารถแสดงให้ เห็นได้ ว่ามีเงื่อนไขและข้ อตกลงการทา
รายการที่ เ ป็ นธรรม สมเหตุสมผล และได้ เ ปิ ดเผยข้ อ มูลที่เ กี่ ย วข้ อ งกับการท า
ธุรกรรมดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อผู้ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว และ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ คดั ค้ าน ทังนี
้ ้ การเปิ ดเผยข้ อมูลและการคัดค้ านดังกล่าวให้
เป็ นไปตามข้ อ 13.3 แห่งสัญญานี ้ และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(4)

ทรัสตีไม่ต้องรับผิดหากว่าทรัสตีได้ กระทาการ หรื องดเว้ นกระทาการโดยสุจริ ตโดย
อาศัยความเห็น คาแนะนา คาชี ้แจง ข้ อมูลหรื อเอกสารที่ทรัสตีได้ รับตามข้ อนี ้โดย
ได้ ใช้ ความระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพและความชานาญในการพิจารณาแล้ ว ทังนี
้ ้
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ทรัสตีจะตรวจสอบการลงลายมือชื่ อใด ๆ ในเอกสารที่เกี่ ยวข้ องกับกองทรั สต์ ที่
ได้ รับหากมีเหตุให้ สงสัยถึงความถูกต้ องแท้ จริ งของลายมือชื่อเช่นว่านัน้
(5)

ทรัสตีมีสิทธิ ที่จะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตี ตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ที่กาหนดในสัญญานี ้

(6)

ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่มอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการกองทรัสต์ เว้ นแต่เข้ า
ข้ อยกเว้ นที่กาหนดในสัญญานี ้

การเปลีย่ นแปลงทรัสตี

(1)

ทรัสตีได้ รับการแต่งตังโดยผลของสั
้
ญญานี ้ เมื่อมีเหตุให้ ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตี
การแต่ง ตัง้ ทรั สตี รายใหม่ให้ ก ระท าได้ โดยอาศัยมติ ที่ป ระชุม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์
เท่านัน้

(2)

เงื่อนไขในการเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(ก) ทรัสตีลาออกจากการทาหน้ าที่
(ข) ทรัสตีถกู ศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ ศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการ หรื อสิ ้นสภาพนิติ
บุคคล หรื อสิ ้นสภาพธนาคารพาณิชย์ (ถ้ ามี)
(ค) ทรัสตีเลิกกิจการและเข้ าสูก่ ระบวนการชาระบัญชี
(ง) ทรัสตีหยุดประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีไม่วา่ โดยสมัครใจหรื อตามคาสัง่ พักการ
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นการชั่วคราว หรื อสัง่ เพิกถอนการอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
(จ) ทรัสตีถกู ถอดถอนจากการทาหน้ าที่ตามที่กาหนดในสัญญานี ้
(ฉ) ทรัสตีจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่หรื อข้ อตกลงที่เป็ นสาระสาคัญใด
ๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อผิดคารับรองที่เป็ นสาระสาคัญใด ๆ ตามที่
ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ และการดังกล่าวมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อการดูแล
จัดการกองทรัสต์หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก และทรั สตี
ไม่สามารถดาเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญานี ้ภายใน 180
(หนึ่งร้ อยแปดสิบ) วันนับจากวันที่ทราบหรื อควรทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สัญญานัน้ หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ที่ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน อย่างไรก็ดี
คู่สัญ ญาตกลงที่ จ ะร่ ว มกัน หารื อ โดยสุจ ริ ต และยุติ ธ รรมเพื่ อ พิ จ ารณา
เหตุการณ์ ดังกล่าวเป็ นรายกรณี ก่อนที่จะดาเนินการเปลี่ยนแปลงทรั สตี
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่หรื อข้ อตกลง หรื อผิดคา
รับรองที่เป็ นสาระสาคัญใด ๆ ตามที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้อันเนื่องมาจากเหตุ
สุดวิสยั หรื อเหตุการณ์ ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของทรัสตี ซึ่งใน
กรณีดงั กล่าว ไม่ถือเป็ นเหตุของการเปลีย่ นแปลงทรัสตีตามสัญญานี ้
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(ช) ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ ให้ เปลี่ยนแปลง
ทรัสตี
(ซ) ทรัสตีขาดคุณสมบัติในการประกอบธุรกิ จเป็ นทรั สตีตามที่กฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
ผู้จดั การกองทรัสต์และหน้ าที่

(1)

ของผู้จดั การกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์มีขอบเขตอานาจหน้ าที่ตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และสัญญา
แต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อตามที่กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
โดยขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลจัดการ
กองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์

(2)

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมายจากทรั สตี ใ นเรื่ อ งต่า ง ๆ ตามที่
กาหนดในสัญญานี ้ ซึง่ รวมถึง
(ก) ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็ นการดาเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการ
ลงทุน การกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้ า
ท าสัญ ญา และการด าเนิ น กิ จ การต่ า ง ๆ เพื่ อ กองทรั ส ต์ ทัง้ นี ้ ภายใน
ขอบเขต หลัก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขเท่ า ที่ สัญ ญานี ้ และสัญ ญาแต่ ง ตัง้
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ระบุไว้
(ข) จัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงข้ อมูลตามมาตรา 56 และ
มาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และข้ อมูลอื่นตามที่กาหนดในสัญญานี ้
และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์
(ค) จัดทาและจัดเก็บข้ อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการบริ หารจัดการ
การควบคุมภายใน และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับกองทรัสต์ โดยเมื่อมี
เหตุผลอันสมควรและไม่กระทบต่อการดาเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์
หากทรัสตีจะตรวจสอบการจัดการในเรื่ องใด ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ให้
ความร่ ว มมื อ และน าส่ง ข้ อ มูล และเอกสารหลัก ฐาน รวมทัง้ ให้ เ ข้ า ไป
ตรวจสอบในสถานที่ตงของอสั
ั้
งหาริ มทรัพย์ตามที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ ทรัส
ตีสามารถตรวจสอบให้ มนั่ ใจได้ ว่า ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ได้ ปฏิบตั ิฝ่าฝื น
กฎหมาย หรื อ ข้ อก าหนดของสัญญานี ้ หรื อไม่รัก ษาประโยชน์ ข องผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์
(ง) จัดทาและจัดส่ง ข้ อมูลเอกสารต่าง ๆ พร้ อมทัง้ รั บ รองความถูกต้ อ งของ
ข้ อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้ างรายได้ ของกองทรัสต์
วิธีการให้ เช่าการจัดหาและการจัดเก็บรายได้ ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่สามารถ
เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ สัญญาที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ ทาในนามกองทรัสต์
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กับบริ ษัทหรื อบุคคลต่าง ๆ นอกจากนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์และทรั สตีต้อง
ประสานงานและทาข้ อตกลงเกี่ยวกับลักษณะของข้ อมูล เอกสารหลักฐาน
ประกอบการทาธุรกรรม และรายงานต่าง ๆ รวมทังความถี
้
่และระยะเวลาที่
ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องนาส่งข้ อมูลและเอกสารดังกล่าวให้ แก่ทรัสตี ทังนี
้ ้
เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลและตรวจสอบการดาเนินงานของกองทรัสต์
(จ) ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้ บคุ คลอื่นรั บดาเนินการในงานที่
อยู่ในความรั บ ผิ ดชอบของตน ผู้จัด การกองทรั สต์ มี หน้ า ที่คัดเลือ กผู้รั บ
ดาเนินการด้ วยความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจนกากับ ควบคุม ดูแล
และตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้รับดาเนินการ ทังนี
้ ้ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นดาเนินการแทนนันจะต้
้ องไม่มีสาระที่ขดั หรื อแย้ งกับประกาศ สช.
29/2555 รวมถึงกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องอื่นอย่างมีนยั สาคัญ
(ฉ) จัด ให้ มี ก ารประกันภัย กับ ผู้รับ ประกันภัย ที่ท รั สตี ย อมรั บเพื่ อประกัน ภัย
ความรับผิดที่อาจเกิดขึ ้นจากการดาเนินธุรกิจหรื อการปฏิบตั ิงานของตนใน
ฐานะเป็ นผู้จั ด การกองทรั ส ต์ ตลอดจนการปฏิ บัติ ง านของกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาที่ได้ รับความเห็นชอบเป็ น
ผู้จดั การกองทรัสต์ แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิด
จากการที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของผู้จดั การ
กองทรั ส ต์ มี เ จตนากระท าละเมิ ด ต่ อ บุค คลภายนอกนัน้ หรื อ ประมาท
เลินเล่ออย่างร้ ายแรงจนเป็ นผลละเมิดต่อบุคคลภายนอกนัน้ อนึ่ง วงเงิน
ประกัน ภัย ให้ เ ป็ นไปตามที่ ท รั สตี แ ละผู้จัด การกองทรั สต์ เ ห็ น ร่ ว มกัน ว่า
เพียงพอและเหมาะสม
(ช) ในการท าธุ ร กรรมเกี่ ย วกั บ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ กองทรั ส ต์ ผู้ จั ด การ
กองทรั ส ต์ ต้ องด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่ า การจ าหน่ า ย จ่ า ย โอน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อการเข้ าทาสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อ
กองทรั สต์ เป็ นไปอย่างถูก ต้ อ งและมี ผลใช้ บัง คับ ได้ ตามกฎหมาย และ
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์เป็ นไปอย่าง
เหมาะสม โดยอย่างน้ อยต้ องมีการประเมินความพร้ อมของตนเองในการ
บริ หารการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ๆ ก่อนรับเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์
หรื อก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อกองทรัสต์ แล้ วแต่
กรณี รวมถึงการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและ
สอบทาน (การทา Due Diligence)อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนการประเมิน
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ความเสี่ยงด้ านต่าง ๆ ที่อาจเกิ ดจากการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ นนั ้ ๆ
พร้ อมทัง้ จัด ให้ มี แ นวทางการบริ ห ารความเสี่ย งด้ ว ย ทัง้ นี ้ ความเสี่ ย ง
ดังกล่าวให้ หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาหรื อ
ก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) เช่น ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก่อสร้ าง
ล่าช้ า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ได้ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินหรื อ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั สต์ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ในกรณี ก ารเพิ่ ม ทุน ของ
กองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับ
แต่ วัน ที่ ก่ อ ตัง้ กองทรั ส ต์ แ ล้ ว เสร็ จ ส าหรั บ ในกรณี ที่ เ ป็ นการเสนอขาย
หน่วยทรั สต์ครัง้ แรกและยังไม่ได้ จัดตัง้ กองทรั สต์ หรื อนับแต่วนั ที่ปิดการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหน่ว ยทรัสต์เพื่อการเพิ่ม
ทุนของภายหลังการจัดตังกองทรั
้
สต์แล้ ว
(ซ) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่กาหนดในสัญญานี ้ โดยอาจเป็ น
ผู้รับมอบฉันทะ (Proxy) จากผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อใช้ สทิ ธิในการประชุมผู้ถือ
หน่ว ยทรั สต์ เฉพาะในวาระการประชุม ที่ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ ไม่มี ค วาม
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ในวาระการประชุมที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนั ้ ทรัสตีอาจเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์แทนผู้จดั การกองทรัสต์
(ฌ) การปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ตามสัญญานี ้ และสัญญาแต่งตัง้
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที่ ใ ช้ ความรอบคอบและ
ระมัดระวังในการดาเนิ นการเพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ต้องไม่มี
ผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ และ
หากมีกรณีที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดง
ได้ วา่ มีมาตรการหรื อกลไกที่สามารถรองรับให้ การจัดการกองทรัสต์ดาเนิน
ไปในลักษณะที่เป็ นธรรม ไม่เป็ นการเอาเปรี ยบกองทรัสต์ และเป็ นไปตาม
ประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 14/2555
การเปลีย่ นแปลงผู้จดั การ

การเปลีย่ นแปลงหรื อถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์สามารถทาได้ เฉพาะในกรณีใดกรณีหนึง่

กองทรัสต์

ดังต่อไปนี ้เท่านัน้
(1)

ผู้จดั การกองทรัสต์ลาออกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในสัญญานี ้

(2)

ผู้จดั การกองทรัสต์ถกู ถอดถอนจากการทาหน้ าที่โดยทรัสตี เนื่องจากปรากฏเหตุใด
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เหตุหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) เมื่อปรากฏว่าผู้จดั การกองทรัสต์มิได้ จดั การกองทรัสต์ตามหน้ าที่ให้ ถกู ต้ อง
และครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์
ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องอื่นใด และการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่
นันทรั
้ สตีเห็นว่าเป็ นการก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ า ยแรงต่อกองทรัสต์
และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ ได้
ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์
(ข) ผู้จัด การกองทรั สต์ ผิด สัญ ญาข้ อ หนึ่ง ข้ อ ใดของสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้จัด การ
กองทรัสต์ และการผิดสัญญานันทรั
้ สตีเห็นว่าเป็ นการก่อหรื ออาจก่อให้ เกิด
ความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อกองทรัสต์ และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยทรัสต์และไม่
สามารถเยียวยาความเสียหายนันได้
้ ภายในระยะเวลาที่ทรัสตีกาหนดตาม
สมควร ทรั สตีอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรั สต์ ได้ โดยบอก
กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
30 (สามสิบ) วัน
(ค) ปรากฏข้ อเท็จจริ งต่อทรัสตีว่าผู้จัดการกองทรัสต์มีลกั ษณะไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2
ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของสานักงาน ก.ล.ต.
หรื อปฏิบตั ิตามคาสัง่ แต่ไม่ส ามารถแก้ ไขได้ ภายในระยะเวลาที่สานักงาน
ก.ล.ต. กาหนด
(ง) ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่า การให้ ค วามเห็ น ชอบเป็ นผู้จัด การกองทรั สต์ ข อง
สานักงาน ก.ล.ต. สิ ้นสุดลง และผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ได้ รับการต่ออายุการ
ให้ ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ สช. 29/2555
(จ) ปรากฏว่ามีการเปลีย่ นแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อันทาให้ ทรัสตีเห็นว่า
ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ
ของสัญญาฉบับนี ้ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์
(ฉ) สานักงาน ก.ล.ต. สัง่ เพิกถอนการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
หรื อสัง่ พักการปฏิบัติหน้ าที่ของผู้จัดการกองทรั สต์ เป็ นเวลาเกิ นกว่า 90
(เก้ าสิบ) วัน ตามประกาศ สช. 29/2555
(ช) ผู้จดั การกองทรัสต์สิ ้นสภาพนิติบคุ คล หรื ออยูใ่ นขันตอนการเลิ
้
กบริ ษัท หรื อ
ชาระบัญชี หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นคาสัง่ พิทักษ์ ทรั พย์ เด็ดขาด
หรื อไม่ก็ตาม หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื อมีการร้ องขอให้ ฟืน้ ฟูกิจการ
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ของผู้จดั การกองทรัสต์
(ซ) กรณี การให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ สิ ้นอายุ และผู้จัดการ
กองทรัสต์ไม่ยื่นคาขอต่ออายุการให้ ความเห็นชอบต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ฌ) ผู้จดั การกองทรัสต์ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตาม
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการ
กองทรัสต์ และไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อปฏิบตั ิตาม
คาสัง่ แต่ไม่สามารถแก้ ไขได้ ภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
และทรัสตีได้ ทาหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัส ต์
แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์แล้ ว
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ย

(1)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่จะเรี ยกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ ต้องเป็ น
ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นและสมควรซึ่งเกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์โดยตรง
ทังนี
้ ้ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการใด ๆ เพื่อการก่อตังท
้
รัสต์และการบริ หารจัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่กาหนดไว้ ใน
ตารางด้ านล่างนี ้ซึง่ จะเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ได้ ไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญา
นี ้ และในการกาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยของแต่ละรายการให้ เป็ นไปตามที่
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องตกลงกันในแต่ละคราวแยกต่างหากออกจากสัญญานี ้ โดย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
หรื อภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน

(2)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ได้ แก่
(ก) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ เป็ นไปตามอัตราที่ธนาคารพาณิ ชย์ กาหนด
(ถ้ ามี)
(ข) ค่า ธรรมเนี ย มการโอนหน่ว ยทรั สต์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามอัต ราที่ น ายทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์กาหนด
(ค) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยทรัสต์ หรื อใบทรัสต์ ให้
เป็ นไปตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
(ง) ค่ า ธรรมเนี ย มในการจดแจ้ งการจ าน าหน่ ว ยทรั ส ต์ กั บ นายทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์ให้ เป็ นไปตามอัตราที่ทรัสตี และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์
กาหนด
(จ) ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข อให้ ผู้จั ด การกองทรั ส ต์ ห รื อ นาย
ทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ ด าเนิ น การให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ป็ นกรณี พิ เ ศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติ ให้ เป็ นไปตามที่จ่ายจริ ง
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การแก้ ไขเพิม่ เติมสัญญา

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

(1)

ก่อตังทรั
้ สต์

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้ต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ในการก่อตังกองทรั
้
สต์
และกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง

(2)

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้ในเรื่ องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องได้ รับมติ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่กาหนดในสัญญานี ้ เว้ นแต่เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมตาม
คาสัง่ ของสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์

(3)

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้ในประเด็นที่ไม่กระทบสิท ธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อ
เป็ นการแก้ ไขข้ อ ผิ ด พลาดที่ เ ห็ น โดยชัด แจ้ ง คู่สัญ ญาสามารถท าความตกลง
เห็นชอบร่วมกันได้ โดยไม่ต้องขอมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

(4)

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มี
อานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่
หนังสือเวียน คาผ่อนผัน ยกเลิก หรื อ เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติม กฎหมาย
ระเบี ย บ ประกาศ ข้ อ บัง คับ ค าสั่ง ที่ ใ ช้ อ ยู่ใ นปั จ จุบัน อัน ท าให้ ต้ อ งมี ก ารแก้ ไข
เปลี่ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม สัญ ญานี ้ คู่สัญ ญาจะต้ อ งเข้ า ท าความตกลงเพื่ อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญานี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ข้ อบังคับ คาสัง่ ที่เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมดังกล่าวโดยไม่ต้องขอมติที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

(5)

หากมีค วามจ าเป็ นต้ อ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม สัญ ญานีใ้ นกรณี อื่น ใดอัน จะเป็ นคุณ ต่อ
กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าข้ อตกลงและเงื่อนไขเดิม และไม่กระทบ
สิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยรวมในทางที่ทาให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ เสียประโยชน์
ให้ ทรัสตีมีอานาจในการแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญานี ้ได้ ตามที่เห็นสมควร
โดยปรึ กษาหารื อร่ วมกับผู้จัดการกองทรั สต์ โดยไม่จาต้ องขอมติ ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

(6)

กรณี การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์สินหลักของกองทรัสต์ หากเป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน ประเภททรัพย์สนิ หลักเกณฑ์และกระบวนการในการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่ง ทรั พย์ สินหลัก รวมถึง การดาเนิ นการในการทาธุร กรรมระหว่า ง
กองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ (ถ้ า
มี) ตามที่ ก าหนดในสัญ ญานี ้ ให้ คู่สัญ ญามี อ านาจในการแก้ ไข เปลี่ย นแปลง
เพิ่มเติมสัญญานี ้ได้ ตามที่เห็นสมควร โดยการแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญา
ดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง และไม่กระทบสิ ทธิ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในทางที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์ โดยไม่จาต้ องขอมติที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

ส่วนที่ 2-7 หน้ า 31 จาก 32

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

การเลิกกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์
(1)

เมื่อจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 (สามสิบห้ า) ราย

(2)

เมื่อมีการจาหน่ายทรั พย์ สินหลัก และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดาเนินการ
เพื่ อ ให้ กองทรั ส ต์ ล งทุ น ในอสัง หาริ มทรั พ ย์ เ ป็ นมู ล ค่ า รวมกั น ไม่ น้ อยกว่ า
500,000,000 (ห้ าร้ อยล้ าน) บาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 (เจ็ ด สิบห้ า ) ของ
มูลค่าทรั พย์ สินรวมของกองทรัสต์ ภายใน 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่วันที่จาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว

(3)

กรณี ที่มีเ หตุต้ องเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรั สต์ แต่ทรั สตีไม่สามารถหาผู้ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้ ภายในระยะเวลาที่
สานัก งาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด นับ แต่วัน ที่ ก ารปฏิ บัติ ห น้ าที่ข องผู้จัด การ
กองทรัสต์รายเดิมสิ ้นสุด และทรัสตีได้ ใช้ ความพยายามตามสมควรในการขอมติที่
ประชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ แต่ง ตัง้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ร ายใหม่ แ ล้ ว แต่ยัง ไม่
สามารถแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ ในกรณีดงั กล่าวนี ้ ให้ ทรัสตีขอมติที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์

(4)

เมื่อมีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่ เพราะมีเหตุอนั มิ
อาจหลีกเลีย่ งได้ และผู้มีสว่ นได้ เสียได้ ร้องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่
แล้ ว แต่มิอาจแต่งตังได้
้ และศาลได้ มีคาสัง่ ให้ เลิกกองทรัสต์

(5)

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ มีมติให้ เลิกกองทรั สต์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
สัญญานี ้

(6)

ในกรณีที่มีการควบรวมกองทรัสต์กับกองทรัสต์อื่น และกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้ องกาหนดให้ มีการเลิกกองทรัสต์

(7)
7.3

เหตุอื่นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

ช่ องทางที่ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ จะสามารถขอดูสาเนาสัญญาก่ อตัง้ ทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถขอดูสาเนาสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ได้ ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และทรัสตีได้ ในช่วงเวลาทาการของ

ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี

ส่วนที่ 2-7 หน้ า 32 จาก 32

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

8. ผู้จัดการกองทรัสต์
8.1

ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อ

บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น รวม บัว หลวง จ ากั ด (“บลจ.บัว หลวง”)
(Bualuang Asset Management Company Limited, “BBLAM”)

ประเภทธุรกิจ

การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ที่มิใช่กองทุนสารองเลี ้ยง
ชีพและที่เป็ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ) และการเป็ นทรัสตีภายใต้ พ.ร.บ. ทรัสต์

ใบอนุญาต

บลจ.บัวหลวง ได้ รับใบอนุญาตประเภท ค ให้ ประกอบกิจการจัดการกองทุนรวม
กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 และ
ได้ รับใบอนุญาตการเป็ นทรัสตี เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2557

คว า มเ ห็ นช อ บ เ ป็ น บลจ.บัว หลวง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบให้ เ ป็ นผู้จัด การกองทรั สต์ เมื่ อ วัน ที่ 15
ผู้จัดการกองทรัสต์
กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกาหนดระยะเวลา 5 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

02-674-6488

โทรสาร

02-679-5996

เว็บไซต์

www.bblam.co.th

อีเมลล์

crm@bblam.co.th

เวลาทาการ

8.30 น. ถึง 17.00 น.

ทุนจดทะเบียน

100,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

100,000,000 บาท

จ านวนหุ้ น ที่ อ อกและ 1,000,000 หุ้น
เรียกชาระแล้ ว
มูลค่ าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น

ส่วนที่ 2-8 หน้ า 1 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

8.2
ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 31 พ.ศ. ธันวาคม 2559
ลาดับ
ชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้นที่ถอื
(หุ้น)

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

1.

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

749,995

74.9995

2.

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

100,000

10.0000

3.

Asia Financial Holdings Ltd.

100,000

10.0000

4.

บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

50,000

5.0000

5.

นายเชิดชู

โสภณพนิช

3

0.0003

6.

นายอายุสม์

กฤษณามระ

1

0.0001

7.

นางวรวรรณ

ธาราภูมิ

1

0.0001

ที่มา:

ผู้จดั การกองทรัสต์

กลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ท่ โี ดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการดาเนินงานของผู้จัดการ
กองทรัสต์ อย่ างมีนัยสาคัญ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุ งเทพ”) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอานาจควบคุมของผู้จัดการ
กองทรัสต์ โดย ณ ปั จจุบนั ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์ คิดเป็ นร้ อยละ 74.9995 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว
ทัง้ หมด ธนาคารกรุ ง เทพเป็ นบริ ษั ทจดทะเบีย นในตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมธุ รกิ จการเงิ น
(Industry: Financial) ในหมวดธนาคาร (Sector: Bank) นอกจากนี ้ ธนาคารกรุ งเทพยังอาจเป็ นผู้ให้ เงินกู้ยืมแก่กองทรัสต์
สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนครัง้ แรก

ส่วนที่ 2-8 หน้ า 2 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

แผนผังโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มธนาคารกรุ งเทพ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่มา:

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 และแบบ 56-1 ของธนาคารกรุงเทพปี 2559

รายชื่อนิติบุคคลที่มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ ร่วมกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
นิติบุคคลในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ลาดับ

ชื่อนิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

จานวนหุ้นที่ถอื สัดส่ วนการถือ
(หุ้น)
(ร้ อยละ)

1.

บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ทวี จากัด

บริ หารสินทรัพย์

24,999,996

100.00

2.

บริ ษัท บัวหลวงเวนเจอร์ ส จากัด

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน

199,999,997

100.00

3.

บลจ. บางกอกแคปปิ ตอล จากัด

ธุรกิจจัดการ

19,999,997

100.00

ถื อ หุ้น โดยบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ บัว หลวง จ ากั ด

กองทุนรวม
1,078,765,100

99.89

749,995

75.00

899,820

49.99

358,750

35.88

(มหาชน) ร้ อยละ 100.00
4.

บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

5.

บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน รวมบัว หลวง

ธุรกิจจัดการ

จากัด

กองทุนรวม

6.

บริ ษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จากัด

ธุรกิจหลักทรัพย์

ผู้ให้ บริ การสวิตช์ชิ่งใน
การชาระเงินหลาย
ระบบและการให้ บริ การ
หักบัญชี

7.

บริ ษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด

ให้ เช่าทรัพย์สนิ แบบลี
สซิ่งและให้ เช่าซื ้อ

ส่วนที่ 2-8 หน้ า 3 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ลาดับ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ชื่อนิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

จานวนหุ้นที่ถอื สัดส่ วนการถือ
(หุ้น)
(ร้ อยละ)

8.

บริ ษัท ศูนย์ประมวลผล จากัด

บริ การด้ านคอมพิวเตอร์

149,985

30.00

9.

บริ ษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จากัด

ผู้ให้ บริ การสวิตช์ชิ่งใน

84,550

16.91

การชาระเงินหลาย
ระบบและการให้ บริ การ
หักบัญชี
ที่มา:

งบการเงินปี 2559 และแบบ 56-1 ของธนาคารกรุงเทพปี 2559

นิติบุคคลในต่ างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลาดับ

ชื่อนิติบุคคล

1.

บริ ษัท บีบีแอล (เคแมน) จากัด

2.

บางกอก แบงค์ เบอร์ ฮาด

3.
4.

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจการเงิน

100.00

ธนาคาร

100,000

100.00

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จากัด

ธนาคาร

ไม่ระบุ*

100.00

บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ ฮาด

ธุรกิจสนับสนุน

ไม่ระบุ

100.00

งบการเงินปี 2559 และแบบ 56-1 ของธนาคารกรุงเทพปี 2559

หมายเหตุ: *ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ ระบุประเภทหุ้นและจานวนหุ้น

8.3
8.3.1

ที่มา:

สัดส่ วนการถือ
(ร้ อยละ)

600,000,000

ถือหุ้นโดยบางกอก แบงค์ เบอร์ ฮาด ร้ อยละ 100
ที่มา:

จานวนหุ้นที่ถอื
(หุ้น)

โครงสร้ างการจัดการ
แผนผังโครงสร้ างการจัดการ

ผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-8 หน้ า 4 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

8.3.2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการ 1 ชุด คือคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการย่
้
อยอีก 3

คณะ รวมทังหมดเป็
้
น 4 คณะทางานดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัท (Board of Director)
2. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management Committee)
3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Internal Audit Committee)
4. คณะกรรมการการลงทุนด้ านอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Committee)
รายละเอียดและขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการทัง้ 4 คณะมีดงั นี ้
1.

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ลาดับ
ชื่อและสกุล
ตาแหน่ ง
1

นางวรวรรณ ธาราภูมิ
Mrs. Voravan Tarapoom

ประธาน

วุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท MBA

กรรมการบริ หาร University of North

ประสบการณ์ (ย้ อนหลัง 5 ปี )
- ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน

Texas

รวม บัวหลวง จากัด

- ปริ ญญาตรี

- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

สถาปั ตยกรรมศาสตร์

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน

บัณฑิต มหาวิทยาลัย

รวม บัวหลวง จากัด

ศิลปากร

ส่วนที่ 2-8 หน้ า 5 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ลาดับ
2

ชื่อและสกุล
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
Mr. Peerapong

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ตาแหน่ ง
ประธาน

วุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขา

เจ้ าหน้ าที่บริ หาร การตลาดและการเงิน

Jirasevijinda

ประสบการณ์ (ย้ อนหลัง 5 ปี )
- กรรมการผู้จดั การ สายงาน
Fund Management บริ ษัท

สถาบันบัณฑิต

หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัว

บริ หารธุรกิจ ศศินทร์

หลวง จากัด (ปั จจุบนั )

- ปริ ญญาตรี สาขา

- EVP SSEC Asset

การเงิน Georgia State

Management Securities Co.,

University

Ltd.
- Vice President บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัว
หลวง จากัด
- Fund Manager บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
- Institutional Sales Manager
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ
(ประเทศไทย) จากัด
- Deal Manager บริ ษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จากัด

3

นายสตีเฟน แทน

กรรมการ

Mr. Stephen Tan

- Master of Business

- Executive Director, Asia

Administration,

Financial Group

St.John’s University

- CEO, Asia Commercial

- BA Rutgers

Bank Ltd.

University
4

นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวา

กรรมการ

- ปริ ญญาโท สาขา

- Senior Vice President,

นิช

การเงิน สถาบัน

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

Ms. Suyanee

บัณฑิตพัฒนบริ หาร

Puripanyawanich

ศาสตร์

ส่วนที่ 2-8 หน้ า 6 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ลาดับ
5

ชื่อและสกุล
นายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ตาแหน่ ง
กรรมการ

วุฒกิ ารศึกษา

ประสบการณ์ (ย้ อนหลัง 5 ปี )

- Master of Business

- ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ ธนาคาร

Mr. Narin

Administration in

กรุงเทพ จากัด (มหาชน)

Opamurathawong

Finance, University of
Chicago

6

นายไพศาล เลิศโกวิทย์

กรรมการ

Mr. Paisarn Lertkowit

- Master of Commerce

- กรรมการ บริ ษัทหลักทรัพย์

, Funds Management , จัดการกองทุนรวม บัวหลวง
University of New

จากัด

Southwales

- Dealer – Senior

Vice

President Treasury ธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
7

นางสาวปิ ยะมาศ คาไทรแก้ ว
Ms. Piyamart Kumsaikaew

กรรมการ

- ปริ ญญาเอก สาขา

- Senior Vice President,

วิศวกรรมอุตสาหการ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

Iowa State University
- ปริ ญญาโท สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ
Iowa State University
- ปริ ญญาตรี สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ส่วนที่ 2-8 หน้ า 7 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ลาดับ
8

ชื่อและสกุล
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ตาแหน่ ง
กรรมการ

วุฒกิ ารศึกษา

ประสบการณ์ (ย้ อนหลัง 5 ปี )

- ปริ ญญาโท สาขา

- กรรมการผู้จดั การ สายงาน

Mr. Wasin

การตลาดจุฬาลงกรณ์

Business Distribution บริ ษัท

Wattanaworakijkul

มหาวิทยาลัย

หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัว

- ปริ ญญาตรี สาขา

หลวง จากัด (ปั จจุบนั )

การตลาดระหว่าง

- ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด

ประเทศ จุฬาลงกรณ์

กองทุนส่วนบุคคล บลจ.เอ็มเอฟ

มหาวิทยาลัย

ซี
- หัวหน้ าฝ่ ายการตลาด Siam
Industrial Credit Finance and
Securities PCL

9

นายวิพล วรเสาหฤท
Mr. Vipon Vorasowharid

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ลาดับ
ชื่อและสกุล
1

นางวรวรรณ ธาราภูมิ

กรรมการ

- ปริ ญญาโทสาขา

- กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท

บริ หารธุรกิจ

กรุงเทพประกันชีวติ จากัด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

(มหาชน)

สัญชาติ

ตาแหน่ ง

ไทย

ประธานกรรมการบริ หาร

ไทย

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ไทย

กรรมการ

ไทย

กรรมการ

ไทย

กรรมการ

Mrs. Voravan Tarapoom
2

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
Mr. Peerapong Jirasevijinda

3

นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช
Ms. Suyanee Puripanyawanich

4

นายไพศาล เลิศโกวิทย์
Mr. Paisarn Lertkowit

5

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล
Mr. Wasin Wattanaworakijkul

ส่วนที่ 2-8 หน้ า 8 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทน บลจ.บัวหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่ อแทน บลจ .บัวหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ แก่ นางวรวรรณ ธาราภูมิ
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช นายไพศาล เลิศโกวิทย์ นายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์ นางสาวปิ ยะมาศ คาไทรแก้ ว นายวศิน
วัฒนวรกิจกุล และนายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา สองในเจ็ดคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ หน้ าที่และความรับผิดชอบในการ
ดาเนินกิจการของบริ ษัท และหน้ าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้ การบริ หารจัดการ โดยในส่วนของหน้ าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ กองทรั ส ต์ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มอบหมายหน้ าที่ ใ นการพิ จ ารณา ทบทวนและอนุ มัติ ใ ห้ กั บ
คณะกรรมการการลงทุนด้ านอสังหาริ มทรัพย์เป็ นผู้ดาเนินการ ยกเว้ นเรื่ องการอนุมตั ิที่เป็ นไปตามประกาศ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อตัวบริษัทฯ
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบที่เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
2. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และกากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้
เป็ นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี
3. รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ดาเนินการให้ มีรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้
5. ควบคุม ดูแล ให้ ฝ่ายบริ หารมีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมีจริ ยธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
6. มีความพร้ อมที่จะใช้ ดลุ ยพินิจของตนเองอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์ การบริ หารงาน การ
แต่งตัง้ กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนิ นงาน ตลอดจนพร้ อมที่จ ะคัด ค้ านการกระท าของ
กรรมการอื่นหรื อฝ่ ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้ งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุ้นทุกราย
7. พิจารณาเสนอวาระการประชุม กรณีที่เห็นว่ามีเรื่ องที่สาคัญที่คณะกรรมการควรพิจารณา และยังมิได้ มีการ
บรรจุไว้ ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
8. พิจารณาคัดเลือก แต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทแทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตาแหน่ง รวมทังคั
้ ดเลือก เสนอแต่งตัง้
กรรมการเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
9. พิจาณาและอนุมตั ิเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานที่สาคัญของบริ ษัทฯ เช่น การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ การคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
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หน้ าที่และความรับผิดชอบต่ อกองทรัสต์
1. กาหนดนโยบายที่สาคัญของกองทรัสต์ ได้ แก่ นโยบายการลงทุน การให้ เช่าทรัพย์สิน การคัดเลือกผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
2. ดูแลจัดการให้ ผ้ บู ริ หารมีการรายงานผลประกอบการของกองทรัสต์ รวมทังรายงานประเด็
้
นต่างๆ ที่สาคัญต่อ
คณะกรรมการในทุกๆ ไตรมาส หรื อในเวลาอันสมควร
3. พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการตามประกาศที่เกี่ยวกับการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์
การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ ของกองทรัสต์ และการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามหลักเกณฑ์และกฎข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง โดยกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนันๆ
้ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียง
4. พิจารณาอนุมตั ิแนวทางดาเนินการเพื่อบริ หารความเสีย่ งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับกองทรัสต์
5. ดูแลให้ กองทรัสต์มีการควบคุมภายในที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในระบบการควบคุมภายในของ
กองทรัสต์
6. หากกรรมการรับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหน่วยทรัสต์ ของ
กองทรัสต์ กรรมการจะต้ องระงับการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่
ข้ อมูลในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน และจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น โดย
ผู้ฝ่าฝื นอาจได้ รับโทษตามกฎหมาย
2.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งประกอบด้ วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. กรรมการบริ ษัท 1 ราย

ประธาน

2. หัวหน้ าฝ่ ายงาน Risk Management

กรรมการและเลขานุการ

3. หัวหน้ าฝ่ ายงาน Compliance & Legal

กรรมการ

4. หัวหน้ าฝ่ ายงาน Fund Management

กรรมการ

5. หัวหน้ าฝ่ ายงาน Business Distribution

กรรมการ

6. หัวหน้ าฝ่ ายงาน Real Estate & Infrastructure Investment

กรรมการ

7. หัวหน้ าฝ่ ายงาน Operation & System

กรรมการ

8. หัวหน้ าฝ่ ายงาน Product Management

กรรมการ

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีหน้ าที่กาหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสีย่ งโดยรวมของบริ ษัท
ควบคุมให้ ระบบบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทมีกลไกด้ านการบ่งชี ้ การวัด การควบคุม และการติดตามความเสี่ยงที่มี
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ประสิทธิ ภาพ รวมทังดู
้ แล ติดตามและประเมินผลกระบวนการบริ หารความสี่ยงของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาและอนุมตั ินโยบาย และแนวทางในการปฏิบตั ิสาหรับการบริ หารความเสี่ยง วิธีการประเมินและวัด
ความเสี่ยงที่เหมาะสม พิจารณากาหนดกรอบในการใช้ เครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงรวมถึงวิธีการประเมินผล
การดาเนินงานของกองทุนเมื่อเปรี ยบเทียบกับความเสีย่ ง (Risk Adjusted Return)
2. อนุมตั ิ ติดตาม และทบทวน แนวทางการบริ หารความเสีย่ งทางด้ านการลงทุน (Investment Risk Guidelines)
รวมถึงกาหนดมาตรการการควบคุมความเสีย่ ง และระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Limit)
3. ตรวจสอบดูแลให้ ขนตอนการติ
ั้
ดตาม ควบคุม และรายงานด้ านความเสีย่ งมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในตราสารแต่ละประเภท รวมถึงวงเงินลงทุนสูงสุด
5. อนุมตั ิ ติดตาม และทบทวนแนวทางการบริ หารความเสี่ยงทางด้ านการลงทุนทังในระดั
้
บกองทุน (Portfolio
Level) และระดับธุรกรรม (Transaction Level)
6. พิจารณาอนุมตั ิวงเงินรายชื่อบริ ษัทนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน รวมถึง อนุมตั ิและกาหนด
วงเงินการทาธุรกรรมซื ้อขายตราสารหนี ้กับคูค่ ้ าแต่ละราย
7. ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ การปฏิบัติงาน (Operating
Procedures) และคูม่ ือปฏิบตั ิงาน (Working Manual)
8. วิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง ระบบขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน ระบบบัญชี และระบบสารสนเทศ อย่างสม่าเสมอ
ประเภทของความเสี่ยง
ความเสีย่ งที่ทางคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งให้ ความสาคัญ แบ่งออกเป็ น 6 ประเภทหลัก ๆ ดังต่อไปนี ้
1. ความเสีย่ งด้ านธุรกิจ (Business Risk)
2. ความเสีย่ งด้ านเครดิต (Credit Risk)
3. ความเสีย่ งด้ านตลาด (Market Risk)
4. ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
5. ความเสีย่ งด้ านกฎหมาย (Legal Risk)
6. ความเสีย่ งด้ านการดาเนินการ (Operational Risk)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้ านธุรกิจ (Business Risk)
ความเสีย่ งด้ านธุรกิจ หมายถึง ความเสีย่ งที่รายได้ เงินทุน หรื อการดาเนินธุรกิจจะปรับลดลงหรื อขาดความต่อเนื่อง
อันอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ และกฎระเบียบต่างๆ โดยจะพิจารณาจากโครงสร้ าง
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ความสามารถในการบริ หารงานหรื อการดาเนินงานของแต่ละบริ ษัท ว่าจะรับมือกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ได้
อย่างไร เช่น การบริ หารต้ นทุน เป็ นต้ น
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีหน้ าที่ติดตามการเปลีย่ นแปลงหรื อแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอก
ทังในส่
้ วนของสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ และกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างใกล้ ชิด และประเมินผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ ้นกับรายได้
เงินทุน หรื อความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงรายงานให้ กบั คณะผู้บริ หารของบริ ษัทรับทราบเพื่อที่จะได้ ปรับ
โครงสร้ าง แผนกลยุทธ์และแนวทางการประกอบธุรกิจให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
2. ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้ านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ รับชาระคืนเงินต้ นและผลประโยชน์จากการลงทุนหรื อความ
เสีย่ งที่คคู่ ้ าจะไม่สามารถชาระราคาหรื อส่งมอบหลักทรัพย์ให้ กบั กองทุนได้ ตามที่ตกลงกันไว้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนและวงเงินลงทุน ในตราสารหนี ้และเงินฝากของ
สถาบันการเงิน โดยกลุม่ จัดการกองทุนจะทาการศึกษาและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน แนวโน้ มธุรกิจของบริ ษัทแต่ละราย
และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมตั ิการลงทุนและวงเงินลงทุน โดยจะมีการวิเคราะห์และทบทวนฐานะการเงินของ
บริ ษัทโดยสม่าเสมอ (Credit Review) เพื่อปรับปรุ งรายชื่อและวงเงินลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้คณะกรรมการ
บริ หารความเสีย่ งจะกาหนดวงเงินลงทุนสูงสุดในแต่ละบริ ษัท และสถาบันการเงิน ทังที
้ ่เป็ นร้ อยละต่อมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของ
กองทุน (Issuer Limit) ร้ อยละของขนาดตราสาร (Limit to Issued Size) และจานวนเงินขันสู
้ งสุดที่เป็ นบาท (Investment
Line) รวมถึงกาหนดสัดส่วนการลงทุนสูงสุดในแต่ละภาคอุตสาหกรรม (Sector Limit) เป็ นร้ อยละต่อมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงยังมีหน้ าที่พิจารณาอนุมตั ิรายชื่อบริ ษัทนายหน้ าซื ้อขาย หลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุน รวมถึงอนุมตั ิและกาหนดวงเงินการทาธุรกรรมซื ้อขายตราสารหนี ้กับคูค่ ้ าแต่ละราย (Counterparty Limit)
อีกด้ วย
3. ความเสี่ยงด้ านการตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงด้ านการตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจะ
ปรับตัวลดลงจากการผันผวนของราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่อนุมตั ิการลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุน หุ้นกู้อนุพนั ธ์ (Structured
Note) และตราสารอนุพนั ธ์ (Derivatives) ต่าง ๆ โดยกลุม่ จัดการกองทุนจะเป็ นผู้วิเคราะห์ลกั ษณะสาคัญของตราสาร ระดับ
ความเสี่ยง อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และวัตถุประสงค์ในการลงทุนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อขอ
อนุมตั ิการลงทุน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงยังมีหน้ าที่กาหนดวิธีการวัดความเสี่ยง มาตรการควบคุมความเสี่ยงและระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Limit) ของตราสารหรื อกองทุนแต่ละประเภท โดยฝ่ ายบริ หารความเสี่ยงจะเป็ นผู้จดั เตรี ยม
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รายงานด้ านความเสี่ยงของแต่ละกองทุน และให้ คาแนะนาในการกาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิสาหรับการ
บริ หารความเสีย่ งจากการลงทุน และการจัดการลงทุน
4. ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่กองทุนจะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอเนื่องจากไม่สามารถขาย
หลักทรัพย์ได้ หรื อความเสีย่ งที่กองทุนจะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะส่งมอบให้ กบั ผู้ถือหน่วย ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนเป็ นจานวนมาก
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีหน้ าที่กาหนดมาตรการเพื่อบริ หารสภาพคล่องของกองทุน โดยจากัดการลงทุนใน
ตราสารที่เปลีย่ นมือไม่ได้ หรื อเปลีย่ นมือได้ ยาก โดยกาหนดเป็ นสัดส่วนร้ อยละต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จากัดการ
ลงทุน ในตราสารที่มีอ ายุย าวและกาหนดอัตราส่วนขัน้ ต่าของทรั พย์ สินที่ใ กล้ เคี ยงเงิ นสดที่ควรจะด ารงไว้ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงยังมีหน้ าที่กาหนดระบบงานในการติดตามการดารงสภาพคล่องให้ เพียงพอต่อการไถ่ถอน
หน่วยลงทุน และพิจารณาอนุมตั ิทางเลือกอื่นๆ ในการระดมทุนเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกรณีฉกุ เฉินด้ วย เช่น
ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน เป็ นต้ น
5. ความเสี่ยงด้ านกฎหมาย (Legal Risk)
ความเสี่ยงด้ า นกฎหมาย หมายถึ ง ความเสี่ย งจากการท าสัญ ญาที่ ไม่สามารถบัง คับ ใช้ ได้ ต ามกฎหมาย
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีหน้ าที่พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทาสัญญาต่างๆ ทังกั
้ บลูกค้ า คู่ค้า หรื อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
โดยคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งอาจจะปรึกษาและหาคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายทังจากภายในองค์
้
กรและ
ภายนอก โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านกฎหมายของบริ ษัทจะเป็ นผู้ให้ บริ การ ให้ คาแนะนาทางด้ านกฎหมายในกรณีประจาวันทัว่ ๆ ไป
และมีการจ้ างผู้เชี่ยวชาญซึง่ มีความชานาญเฉพาะด้ านจากภายนอกมาเป็ นที่ปรึ กษาทางกฎหมายให้ บริ ษัทในบางกรณี เช่น
การเข้ าทาสัญญา ISDA สาหรับธุรกรรม Swap เป็ นต้ น
6. ความเสี่ยงด้ านการดาเนินการ (Operational Risk)
ความเสีย่ งด้ านการดาเนินการ หมายถึง ความเสีย่ งที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบปฏิบตั ิงานระบบบัญชี ระบบ
สารสนเทศ รวมถึงการทุจริ ต การใช้ ข้อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง และการเกิดเหตุการณ์วิบตั ิภยั ต่างๆ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีหน้ าที่กาหนดระเบียบ และหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงานโดยการจัดให้ มีค่มู ือ
ปฏิบตั ิงาน (Manual) ซึง่ ประกอบด้ วยกระบวนการทางาน (Workflow) และทางเดินเอกสารที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน (Document
Flow) สาหรับธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานมีแนวทางปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องเหมาะสมและสอดคล้ องกัน ตลอดจนจัดให้ มีระบบ
การควบคุมภายในที่ดี มีการอนุมตั ิโดยถูกต้ อง และจัดให้ มีระบบการสอบยันการปฏิบตั ิงานโดยฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
เพื่อให้ มีการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานในทุกขันตอนและป
้
้ องกันมิให้ มีการทุจริ ตหรื อการหาประโยชน์ในทางมิชอบภายใน
บริ ษัท รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบการรับเรื่ องร้ องเรี ยนจากลูกค้ าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบริ หารความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง (Reputation
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Risk) ให้ ลดลงหรื อน้ อยที่สดุ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงยังมีหน้ าที่วิเคราะห์ ทบทวนระบบขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิงาน ระบบบัญชี และระบบสารสนเทศ โดยสม่าเสมออย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อหาวิธีปรับปรุ งให้ ระบบดังกล่าวมีความ
เสีย่ งที่ลดลง
3.

คณะกรรมการตรวจสอบ (Internal Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วย กรรมการบริษัทอย่างน้ อย 2 ท่าน
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1. รับแจ้ งข้ อเท็จจริ งจากผู้สอบบัญชี เกี่ ยวกับพฤติการณ์ อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรื อบุคคล ซึ่ง
รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทได้ กระทาผิดตามที่กาหนดไว้ ใน พรบ.หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา
89/25
2. ดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งตามข้ อ 1 พร้ อมรายงานการตรวจสอบให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี

4.

คณะกรรมการการลงทุนด้ านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Committee)
องค์ ประกอบของคณะกรรมการการลงทุนด้ านอสังหาริมทรัพย์
คณะกรรมการการลงทุนด้ านอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นคณะกรรมการที่จดั ตังขึ
้ ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่

3/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ทาหน้ าที่หลักในการพิ จารณา
ทบทวนและอนุมตั ิการเข้ าทารายการเกี่ ยวกับการได้ มาซึ่งทรั พย์ สินหลักและอุปกรณ์ ของกองทรัสต์ การจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ และการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
รวมถึงการพิจารณา ทบทวนและอนุมตั ิการเข้ า ทารายการอื่นๆ ที่มีนยั สาคัญต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์
และกฎข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการการลงทุนด้ านอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านต่างๆจานวน 5 ท่าน ซึ่งต้ องเป็ น
กรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 1 ท่าน ผู้บริ หารบริ ษัทอย่างน้ อย 1 ท่าน และผู้บริ หารฝ่ ายงาน Real Estate & Infrastructure
Investement อย่างน้ อย 1 ท่าน
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการการลงทุนด้ านอสังหาริ มทรัพย์มีหน้ าที่เป็ นผู้กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน นโยบายในการบริ หารจัดการ
กองทรัสต์ รวมถึงกากับดูแลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ให้ เป็ นไปด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุนด้ านอสังหาริ มทรัพย์ มีดงั ต่อไปนี ้
1.

ทาหน้ าที่ทบทวนและอนุมตั ิ กลยุทธ์ การลงทุน นโยบายการจัดการ รวมถึงโครงสร้ างเงินทุน ของกองทรัสต์
ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัท

2. ทาหน้ าที่ทบทวนและอนุมตั ิ กรอบการปฏิบตั ิงานของส่วนงาน REIT
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3. กากับดูแล การดาเนินงานของกองทรัสต์ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัท ให้ มีกลยุทธ์ การลงทุน นโยบาย
การจัดการ รวมถึงโครงสร้ างเงินทุน เป็ นไปตามที่ได้ อนุมตั ิไว้
4. ติดตามและควบคุมการปฏิบตั ิงานของกองทรัสต์ให้ อยู่ภายในกรอบของหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง
กรอบการปฏิบตั ิงานที่ได้ อนุมตั ิไว้
5. ทาหน้ าที่ทบทวนและอนุมตั ิ ข้ อเสนอด้ านการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่สาคัญ 3 เรื่ อง คือ (1) การได้ มาซึ่ง
ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ (2) การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ และ
(3) การเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัท ก่อนที่
จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิตอ่ ไป
6. ท าหน้ า ที่ ใ นการรายงานเรื่ อ งหรื อ การเข้ าท ารายการที่ มี นัย ส าคัญ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การกองทรั ส ต์ ใ ห้
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
รายการการดาเนินงานของส่วนงาน REIT ที่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการการลงทุนด้ านอสังหาริ มทรัพย์ มีดงั ต่อไปนี ้
1. การพิจารณาอนุมตั ิกลยุทธ์การลงทุน นโยบายการจัดการ รวมถึงโครงสร้ างเงินทุน ของกองทรัสต์
2.

การพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้รับมอบหมายงานภายนอก ได้ แก่ ที่ปรึ กษาทางการเงิ น ผู้รับประกันการจัด
จาหน่าย และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

3. การพิจารณาอนุมตั ิกรอบการปฏิบตั ิงานของส่วนงาน REIT
4. การอนุมตั ิการคัดเลือกทรัพย์สนิ ที่จะลงทุน ตามขันตอนการได้
้
มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
5. การอนุมตั ิการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ตามขันตอนการจ
้
าหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
6. การพิจารณาตรวจสอบ และอนุมตั ิการทารายการที่เข้ าข่ายการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์
7. การอนุมตั ิการกาหนดงบประมาณประจาปี ตามขันตอนการก
้
าหนดงบประมาณในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทรัสต์
8. การอนุมตั ิการเพิ่มทุน การกู้ยืม และการออกหุ้นกู้ ตามขันตอนการจั
้
ดหาเงินทุนสาหรับกองทรัสต์
9. การติดตามรายงานผลการจัดการกับเรื่ องร้ องเรี ยน และข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นจากส่วนงาน REIT รวมถึงร่ วม
พิจารณาแนวทางแก้ ไขหากมีข้อร้ องเรี ยน และข้ อพิพาทที่มีนยั สาคัญ
10. การพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการอื่นๆ ที่มีนยั สาคัญต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และ
กฎข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง เช่น การอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลของกองทรัสต์ เป็ นต้ น
8.4

หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์
บลจ.บัวหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลและจัดการกองทรัสต์ซึ่ง

รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และควบคุมการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager)
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

โดยผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ในการดาเนินการใดๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตี และตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังท
้
รัสต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
8.4.1

หน้ าที่โดยทั่วไป
(1)

ผู้จดั การกองทรัสต์มีขอบเขตอานาจหน้ าที่ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การ
กองทรั สต์ หรื อตามที่ กฎหมาย และประกาศที่ เกี่ ย วข้ อ งกาหนด โดยขอบเขตอ านาจหน้ าที่แ ละความ
รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์

(2)

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ซึง่ รวมถึง
(ก)

ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็ นการดาเนินงานทางธุรกิจ ซึง่ รวมถึงการลงทุน การกู้ยืมเงินและก่อ
ภาระผูก พัน แก่ ท รั พ ย์ สิน ของกองทรั ส ต์ การเข้ า ท าสัญ ญา และการด าเนิ น กิ จ การต่า ง ๆ เพื่ อ
กองทรัสต์ ทังนี
้ ้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเท่าที่สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์ และสัญญาแต่งตัง้
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ระบุไว้

(ข)

จัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงข้ อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ และข้ อมูลอื่นตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์

(ค)

จัดทาและจัดเก็บข้ อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการบริ หารจัดการ การควบคุมภายใน และ
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ โดยเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและไม่กระทบต่อการดาเนินงาน
ของผู้จดั การกองทรัสต์ หากทรัสตีจะตรวจสอบการจัดการในเรื่ องใด ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ให้
ความร่ วมมือและนาส่งข้ อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทังให้
้ เข้ าไปตรวจสอบในสถานที่ตงของ
ั้
อสังหาริ มทรัพย์ตามที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้จดั การกองทรัสต์
ไม่ได้ ปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อข้ อกาหนดของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ หรื อไม่รักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

(ง)

จัดทาและจัดส่งข้ อมูลเอกสารต่าง ๆ พร้ อมทังรั
้ บรองความถูกต้ องของข้ อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วกับ การจัด โครงสร้ างรายได้ ของกองทรั สต์ วิ ธีก ารให้ เช่ า การจัด หาและการจัด เก็ บ รายได้
ค่า ใช้ จ่ า ยต่า ง ๆ ที่ สามารถเรี ย กเก็ บ จากกองทรั สต์ สัญ ญาที่ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ ได้ ท าในนาม
กองทรัสต์กบั บริ ษัทหรื อบุคคลต่าง ๆ นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีต้องประสานงานและ
ทาข้ อตกลงเกี่ยวกับลักษณะของข้ อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรม และรายงานต่าง ๆ
รวมทังความถี
้
่และระยะเวลาที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ต้องนาส่งข้ อมูลและเอกสารดังกล่าวให้ แก่ทรัสตี
ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลและตรวจสอบการดาเนินงานของกองทรัสต์

(จ)

ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้ บคุ คลอื่นรับดาเนินการในงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ตน ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าที่คดั เลือกผู้รับดาเนินการด้ วยความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจน
ส่วนที่ 2-8 หน้ า 16 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

กากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้รับดาเนินการ ทังนี
้ ้ การมอบหมายให้
บุค คลอื่ น ด าเนิ น การแทนนัน้ จะต้ อ งไม่ มี สาระที่ ขัด หรื อ แย้ ง กับ ประกาศ สช. 29/2555 รวมถึ ง
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องอื่นอย่างมีนยั สาคัญ
(ฉ)

จัดให้ มีการประกันภัยกับผู้รับประกันภัยที่ทรัสตียอมรับเพื่อประกันภัยความรับผิดที่อาจเกิดขึ ้นจาก
การดาเนินธุรกิจหรื อการปฏิบตั ิงานของตนในฐานะเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาที่ได้ รับความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการ
กองทรั สต์ แต่ทงั ้ นี ้ ไม่รวมถึ งความรั บผิ ดต่อบุคคลภายนอกที่เกิ ดจากการที่ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของผู้จดั การกองทรัสต์มีเจตนากระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอกนัน้
หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงจนเป็ นผลละเมิดต่อ บุคคลภายนอกนัน้ อนึ่ง วงเงินประกันภัยให้
เป็ นไปตามที่ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์เห็นร่วมกันว่าเพียงพอและเหมาะสม

(ช)

ในการทาธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ ต้ องดาเนินการเพื่อให้
มั่น ใจได้ ว่ า การจ าหน่ า ย จ่ า ย โอน อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ การเข้ าท าสัญ ญาที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อกองทรัสต์ เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย และเพื่อให้
มัน่ ใจได้ ว่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างน้ อยต้ องมี
การประเมินความพร้ อมของตนเองในการบริ หารการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ นนั ้ ๆ ก่อนรั บเป็ น
ผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อกองทรัสต์ แล้ วแต่กรณี
รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ แ ละศึก ษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การท า Due
Diligence)อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้ านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ๆ พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีแนวทางการบริ หารความเสี่ยงด้ วย ทังนี
้ ้ ความเสี่ยงดังกล่าว
ให้ หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาหรื อก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) เช่น
ความเสีย่ งที่อาจเกิดจากการก่อสร้ างล่าช้ า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ได้ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หรื ออสังหาริ มทรัพย์
ที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม ในกรณีการเพิ่มทุนของกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม
ภายใน 60 (หกสิบ ) วัน นับแต่วันที่ ก่อตัง้ กองทรั สต์ แล้ ว เสร็ จสาหรั บในกรณี ที่เป็ นการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ครัง้ แรกและยังไม่ได้ จดั ตังกองทรั
้
สต์ หรื อนับแต่วนั ที่ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในกรณี
ที่เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของภายหลังการจัดตังกองทรั
้
สต์แล้ ว

(ซ)

จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ โดยอาจเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
(Proxy) จากผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อใช้ สทิ ธิในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เฉพาะในวาระการประชุมที่
ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ในวาระการประชุมที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นนั ้ ทรัสตีอาจเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยทรั สต์แทน
ผู้จดั การกองทรัสต์
ส่วนที่ 2-8 หน้ า 17 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต ามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ และสัญ ญาแต่ง ตัง้ ผู้จัด การ
กองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ใช้ ความรอบคอบและระมัดระวังในการดาเนินการเพื่อป้องกัน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์ต้องไม่
มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ และหากมีกรณีที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ ว่ามีมาตรการหรื อกลไกที่สามารถรองรับให้ การ
จัดการกองทรัสต์ดาเนินไปในลักษณะที่เป็ นธรรม ไม่เป็ นการเอาเปรี ยบกองทรัสต์ และเป็ นไปตาม
ประกาศ สช .29/2555 และประกาศ กร .14/2555
8.4.2

หน้ าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ และทรัพย์ สินของกองทรัสต์
1.
เพื่ อ ให้ การดู แ ลจั ด การกองทรั ส ต์ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากทรั ส ตี เ ป็ นไปอย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิ ภาพ ตลอดจนเป็ นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ ยวข้ อง สัญญาก่อตัง้ ทรั สต์ และสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ รวมทังเป็
้ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้ องจัด ให้ มีร ะบบงานที่มี คุณ ภาพ มี การตรวจสอบและถ่ วงดุลการปฏิบัติง านที่ มี
ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้ อย่างครบถ้ วน โดยอย่างน้ อยต้ องครอบคลุม
เรื่ องดังต่อไปนี ้

(1)

การกาหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ การจัดโครงสร้ างเงินทุนของกองทรัสต์ การตัดสินใจ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ การพิจารณาคัดเลือกการลงทุน และการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ ใน
การจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ การจัดการลงทุนตามที่ได้ รับมอบหมายเป็ นไปด้ วย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง สอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และเป็ นไป
ตามที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด ตลอดจนเพื่อรักษาประโยชน์ ของกองทรัสต์และผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(2)

การบริ หารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ได้ รับมอบหมาย
เพื่อให้ สามารถป้องกันและจัดการความเสีย่ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์ กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม

(3)

การจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่เกี่ ยวข้ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกองทรั สต์ กับ
ผู้จดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงมาตรการหรื อแนวทาง
ดาเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเมื่อเกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ขึ ้น

(4)

การคัด เลื อ กบุค ลากรของผู้จัด การกองทรั ส ต์ แ ละผู้รั บ มอบหมายในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การ
ดาเนินการของกองทรัสต์ (ถ้ ามี) เพื่อให้ มีผ้ ทู ี่มีความรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติที่ เหมาะสม
ส่วนที่ 2-8 หน้ า 18 จาก 37
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กับงานที่จะปฏิบตั ิและเพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง สัญญาก่อตังทรั
้ สต์
และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์กาหนด

(5)

การก ากับ ดูแ ลการปฏิ บัติ ง านของผู้จัด การและบุค ลากรของผู้จัด การกองทรั สต์ รวมทัง้ การ
ตรวจสอบดูแลผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวกับ การจัดการกองทรัสต์เพื่อให้ เป็ นไปตามที่สญ
ั ญา
ก่อตังทรั
้ สต์ แต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์และกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด

(6)

การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ครบถ้ วนถูกต้ องและเพียงพอเพื่อให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
แต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์และกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด

(7)

การปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุน (Back Office)

(8)

การตรวจสอบและควบคุมภายใน

(9)

การติดต่อสือ่ สารกับผู้ลงทุนและการจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน

(10) การจัดการกับข้ อพิพาททางกฎหมาย
ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเป็ นผู้รับดาเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ
เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้ โดยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ 2 นี ้
2.

การจัดให้ มีระบบงานที่กล่าวมาข้ างต้ นทังหมดนี
้
้ ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับ
ดาเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้ เท่าที่จาเป็ นเพื่อส่งเสริ มให้
การประกอบธุรกิจเป็ นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ จะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้

(1)

การมอบหมายต้ องไม่มีลกั ษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพของการปฏิบัติหน้ าที่ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์

(2)

มีมาตรการรองรับให้ สามารถประกอบธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ผ้ รู ับดาเนินการไม่สามารถ
ดาเนินการต่อไปได้

(3)

ในกรณีที่มีการมอบหมายงานเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นของกองทรัสต์ต้องมอบหมายให้ กบั
ผู้ที่สามารถดาเนินการได้ โดยชอบด้ วยกฎหมาย

การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเป็ นผู้รับดาเนินการตามข้ างต้ น ต้ องมิใช่การมอบหมายระบบและงานตามข้ อ 1
(1) (2) (3) (4) และ (9)
3.

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องบริ หารจัดการกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดแห่งสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ สัญญา
แต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ ตลอดจนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวน
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ และดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ หากทรัสตีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ได้ เข้ าทาสัญญาใด ๆ กับบุคคลภายนอก (เช่น สัญญากู้เงิน
ที่ทรั สตีใ นฐานะทรั สตีของกองทรั สต์ เ ข้ า ทากับผู้ใ ห้ ก้ ู เป็ นต้ น ) ซึ่ง สัญญาดัง กล่า วก าหนดให้ ทรั สตีใ น

ส่วนที่ 2-8 หน้ า 19 จาก 37
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ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลต่อการดาเนินงานในการ
บริ ห ารจัด การกองทรั ส ต์ ข องผู้จัด การกองทรั ส ต์ ให้ ท รั สตี แ จ้ งข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขตามสัญ ญาที่
กองทรัสต์มีความผูกพันกับบุคคลภายนอกและอาจส่งผลต่อการดาเนินงานในการบริ หารจัดการกองทรัสต์
ของผู้จดั การกองทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ทราบ เมื่อผู้จดั การกองทรัสต์ได้ รับหนังสือดังกล่าวจากทรัส
ตีแล้ ว ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ถือปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ทรัสตีกาหนดไว้ ในหนังสือนัน้ ทังนี
้ ้
เพื่อมิให้ กองทรัสต์กระทาผิดสัญญาใด ๆ ที่กองทรัสต์เข้ าทาไว้
4.

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ที่จะให้ กองทรัสต์ไป
ลงทุนด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยต้ องบันทึกและจัดเก็บข้ อมูลรวมทังเอกสาร
้
หลักฐานเกี่ยวกับ
การคัดเลือก การตรวจสอบ และการตัดสินใจที่จะลงทุนหรื อไม่ลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งให้ แก่
กองทรัสต์ไว้ ด้วย ทังนี
้ ้ การคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ที่จะให้ กองทรัสต์ไป
ลงทุนตามสัญญาข้ อนี ้นัน้ ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิในการจัดการกองทุนและทรัสต์ที่
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยให้
ยึดถือและปฏิบตั ิตามเป็ นมาตรฐานขันต
้ ่าในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ และตามที่กาหนดใน
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์

5.

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการต่าง ๆ ให้ มนั่ ใจได้ ว่าได้ จดั การด้ านการเงินและมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพย์ของกองทรัสต์อย่างมืออาชีพและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น

(1)

กาหนดกลยุทธ์ และนโยบายการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิ ภาพและสอดคล้ อง
กับข้ อผูกพันที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
และหนังสือชี ้ชวน

(2)

ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็ นการดาเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทุน การกู้ยืมเงินและ
ก่อภาระผูกพันแก่ทรั พย์สินของกองทรัสต์ การเข้ าทาสัญญา และการดาเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อ
กองทรั สต์ ทัง้ นีภ้ ายในขอบเขต หลัก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขเท่าที่ สัญญาก่ อตัง้ ทรั สต์ แบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนได้ ระบุไว้

(3)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทรัสต์ และเป็ นไปตามสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชี ้ชวน หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และคาสัง่ ที่เกี่ยวข้ องอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด

(4)

บริ หารกระแสเงินสดของกองทรัสต์

(5)

พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์

(6)

จัดให้ มีการประกันภัยตลอดเวลาที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่
อาจเกิดขึ ้นกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ซึ่งอย่างน้ อยต้ องครอบคลุมถึ งการประกันวินาศภัยที่
ส่วนที่ 2-8 หน้ า 20 จาก 37
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อาจเกิ ด ขึ น้ กั บ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ การประกั น ภัย ธุ ร กิ จ หยุด ชะงัก (Business Interruption
Insurance) และการประกันภัยสาหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้ รับความเสียหาย
จากทรัพย์สินหลักหรื อจากการดาเนินการในทรัพย์สินหลัก ในวงเงินที่ทรัสตีเห็นว่ าเพียงพอและ
เหมาะสม โดยระบุให้ กองทรัสต์เป็ นผู้รับผลประโยชน์ในการประกันภัยดังกล่าว (เว้ นแต่ในกรณีการ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก) ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทุนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิการเช่า
ใน
อสังหาริ มทรั พย์ ที่ มีลกั ษณะเป็ นการเช่า ช่วง ผู้จัด การกองทรั สต์ จะดาเนิ นการเพื่อ ให้ มั่น ใจว่า
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนมีการประกันภัยในวงเงินที่เหมาะสม และหากกองทรัสต์มิได้ เป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยในการประกันภัยดังกล่าว เนื่องจากเหตุใด ๆ เช่น การเข้ าเป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยดังกล่าวขัดกับข้ อกาหนดในสัญญาเช่าหลัก ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีมาตรการหรื อกลไกที่เหมาะสมเพียงพอในการนาเงินค่าสินไหมทดแทน
มาสร้ างทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนขึน้ ใหม่เพื่อให้ หาประโยชน์ได้ ต่อไป และ/หรื อ ชดเชยให้ แก่
กองทรัสต์สาหรับการขาดประโยชน์ในการครอบครองทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน

(7)

ควบคุมดูแลให้ ผ้ เู ช่าปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ

(8)

ควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ บงั คับกับอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทรัสต์ได้ ลงทุน ตลอดจนดูแลและดาเนินการให้ มนั่ ใจได้ วา่ อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ ลงทุน
นัน้ ไม่ถกู นาไปใช้ ในการประกอบธุรกิจที่ขดั ต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ตลอดจนไม่ให้
เช่าอสังหาริ มทรัพย์แก่บคุ คลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริ มทรัพย์นนไปใช้
ั้
ประกอบธุรกิจที่
ขัดต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยการให้ เช่าในแต่ละครัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ มีหน้ าที่จดั
ให้ มีข้อตกลงเพื่อให้ กองทรัสต์สามารถเลิกสัญญาเช่าได้ หากปรากฏว่าผู้เช่านาอสังหาริ มทรัพย์ไป
ใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

(9)

จัดการและบริ หารพื ้นที่สาหรับให้ บริ การและพื ้นที่ให้ เช่า เช่น ควบคุมดูแลให้ มีการใช้ บริ การพื ้นที่ใน
อัตราการเช่าที่สงู และเหมาะสมตามสภาวะตลาด และดูแลการปล่อยเช่าให้ มีการต่อสัญญาเช่า
อย่างต่อเนื่อง หรื อมีอตั ราพื ้นที่ว่างต่า เจรจาต่อรองกับผู้เช่าเกี่ยวกับสัญญาเช่า ทบทวนอัตราค่า
เช่า บอกเลิกหรื อต่ออายุสญ
ั ญาเช่าสาหรั บการเช่าระยะยาว เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ จะต้ องเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดในสัญญากู้ยืมที่กองทรั สต์เป็ นคู่สญ
ั ญา (ถ้ ามี) และไม่เป็ นการตัดสิทธิ ทรั สตีในการ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายที่เกิ ดขึน้ กับกองทรั สต์ หากปรากฏว่าผู้จัดการกองทรั สต์ ดาเนินการเข้ าทา
สัญญาเช่าดังกล่าวโดยไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดในสัญญากู้ยืมที่กองทรัสต์เป็ นคูส่ ญ
ั ญา

(10) ประเมินผลการปล่อยเช่าและการให้ บริ การในอดีต เพื่อกาหนดเงื่อนไขในการปล่อยเช่าและการ
ให้ บริ การ และจัดทาสัญญาเช่าและสัญญาให้ บริ การให้ เหมาะสม และประเมินผลความถูกต้ อง
การติดตามเรี ยกเก็บรายได้ ค่าเช่า ค่าใช้ จ่าย เพื่อบันทึกค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญหรื อตัดหนี ้สูญ หรื อ
ส่วนที่ 2-8 หน้ า 21 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

บันทึกหนี ้สูญรับคืน (ในกรณีที่เรี ยกเก็บเงินได้ ภายหลังตัดหนี ้สูญ)

(11) จัดให้ มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสิง่ ปลูกสร้ างที่กองทรัสต์ได้ ลงทุน เช่น ระบบแจ้ ง
เตือนไฟไหม้ ระบบการติดต่อสือ่ สาร และการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน

(12) กาหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงานในการบริ หาร บารุงรักษา และปรับปรุงอาคารสิง่ ปลูกสร้ าง
ที่กองทรัสต์ได้ ลงทุน
6.

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่ากองทรัสต์มีกรรมสิทธิ์ และ/หรื อ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที่
กองทรัสต์ลงทุนโดยถูกต้ อง รวมทังสั
้ ญญาต่าง ๆ ที่กองทรัสต์เข้ าไปเป็ นคู่สญ
ั ญามีการจัดทาโดยถูกต้ อง
ตามกฎหมาย และมีผลผูกพันหรื อสามารถใช้ บงั คับได้ ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาดังกล่าว

7.

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีระบบในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงาน
ของกองทรั สต์ แ ละบริ ษั ท ที่ กองทรั สต์ เ ข้ าลงทุน ซึ่ง รวมถึ ง แต่ไม่จ ากัด เพีย ง หนัง สือ เชิ ญ ประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรั สต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่ว ยทรั สต์ หนังสือ ชี ช้ วน รายงานประจาปี ของ
กองทรัสต์ งบการเงินและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของกองทรัสต์และบริ ษัทที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน
และการปฏิบตั ิตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บงั คับกับกองทรัสต์และทรัพย์ สินที่ลงทุน
โดยเก็บรักษาข้ อมูลและเอกสารดังกล่าวให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลา
อย่างน้ อย 5 (ห้ า) ปี นับแต่วนั ที่มีการจัดทาเอกสารหรื อข้ อมูลดังกล่าว

8.

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดทาและเผยแพร่ งบการเงิน รายงานประจาปี และข้ อมูลอื่นใดเกี่ยวกับกองทรัสต์
ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและเผยแพร่ ภายในระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การ
กองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชี ้ชวน รวมทังกฎหมายและประกาศ
้
ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ รวมถึงกรรมการและผู้บริ หารของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ซึ่งมีหน้ าที่เกี่ยวข้ องในการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ ต้ องรับผิดชอบร่ วมกันในเนื ้อหา
ข้ อมูลที่ประกาศหรื อเผยแพร่ ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนทัว่ ไป โดยต้ องจัดให้ มีระบบการตรวจสอบที่
ทาให้ มั่นใจได้ ว่า ข้ อมูลที่เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรั สต์ หนังสือชีช้ วน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เอกสารโฆษณา ประกาศสิ่งตีพิมพ์ หรื อเอกสารเผยแพร่ อื่นใดได้ รับ
การตรวจสอบว่า มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นปั จจุบนั ไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งให้ ทราบ หรื อไม่มี
ข้ อความที่อาจทาให้ สาคัญผิดเกี่ยวกับการดาเนินงานหรื อฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ และได้ ให้ ข้อมูล
ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนแล้ ว รวมทัง้ เป็ นไปตามสัญญาก่อ ตัง้ ทรั สต์ กฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้ องแล้ ว

9.

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดูแลให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับข้ อมูลที่ถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอ ก่อนที่จะใช้ สิทธิ
ออกเสียงในการอนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ รวมทังได้
้ รับข้ อมูลนันล่
้ วงหน้ าตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้ วน รวมถึงกฎหมายและประกาศที่
ส่วนที่ 2-8 หน้ า 22 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

เกี่ยวข้ อง
10.

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องควบคุมดูแลให้ กองทรัสต์ปฏิบตั ิเป็ นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง หรื อ
แนวทางปฏิบตั ิที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรกากับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของ
กองทรัสต์

11.

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังท
้
รัสต์ กล่าวคือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของกาไรสุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี ซึ่งหมายถึง
กาไรสุทธิที่ปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี ้

(1)

การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมิ น
ค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ รวมทังการปรั
้
บปรุ งด้ วยรายการอื่นตามแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์

(2)

การหักด้ วยรายการเงิ นสารองเพื่อการช าระหนีเ้ งิ น กู้ยืม หรื อภาระผูกพัน จากการกู้ยืมเงิ นของ
กองทรัสต์ตามวงเงินที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้
ชวนหรื อแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี แล้ วแต่กรณี

นอกจากนี ้ ให้ รวมถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ โดยจะจ่ายภายใน 90 (เก้ าสิบ)
วันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชีหรื อรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ต อบแทนนัน้ แล้ วแต่กรณี แต่
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยูจ่ ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
12.

ในกรณีที่สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์กาหนดให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ การ
เบิกจ่ายดังกล่าวจะกระทาได้ เฉพาะกรณีที่เป็ นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพื่อการดาเนินงานประจาวันและ
บัญชีเงินสด (Petty Cash) ภายใต้ วงเงินที่ได้ รับการอนุมตั ิจากทรัสตีในการเบิกค่าใช้ จ่ายจากกองทรัสต์ ซึง่
ผู้จัดการกองทรั สต์ เป็ นผู้ที่ได้ รับมอบอานาจจากทรัสตีในการลงนามแทนทรัสตีตามที่ได้ รับการอนุมัติ
จากทรั สตี และผู้ จัด การกองทรั สต์ สามารถเบิก จ่า ยได้ ไม่เกิ น 3 (สาม) ครั ง้ ต่อเดื อน โดยให้ ผ้ ูจัด การ
กองทรัสต์จดั ทาและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้ แก่ทรัสตีเพื่อให้ ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าว
ได้ ภายในระยะเวลาที่ทรัสตีเห็นสมควร พร้ อมทังจั
้ ดส่งใบแจ้ งหนี ้ (Invoice) ใบเสร็ จรับเงิน (Receipt) และ/
หรื อ หลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งเกี่ยวกับรายการค่าใช้ จ่ายดังกล่าวมายังทรัสตี โดยทรัสตีซึ่งกระทาใน
นามของกองทรัสต์จะตรวจพิจารณาและชาระเงินเข้ าบัญชีเพื่อการดาเนินงานประจาวันภายใน 7 (เจ็ด)
วันทาการนับแต่วนั ที่ทรัสตีได้ รับเอกสารหลักฐานดังกล่าวครบถ้ วน
ทัง้ นี ้ ผู้จัดการกองทรั สต์ มี หน้ า ที่ เ ก็ บ รั ก ษาเอกสารหลักฐานต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับการบริ หารจัด การ
กองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงเอกสารประกอบยืนยันการจ่ายเงินสดย่อยต่าง ๆ และต้ นฉบับใบเสร็ จรับเงินค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 5ปี นับแต่วนั ที่มีการทาเอกสารด (ห้ า ) ัังกล่าวให้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์
ครบถ้ วน และพร้ อมให้ ทรัสตีตรวจสอบ
ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีอาจร่วมกันพิจารณาปรับขยาย หรื อลดวงเงินสาหรับบัญชีเพื่อการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2-8 หน้ า 23 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ประจาวันและบัญชีเงินสด (Petty Cash) ข้ างต้ นได้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ทดี่ ีที่สดุ ของกองทรัสต์
13.

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการจัดทา และ/หรื อ จัดส่งและรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริ หารจัดการกองทรัสต์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การ
กองทรั สต์ สัญ ญาก่อตัง้ ทรั สต์ และกฎหมายและประกาศที่เกี่ ยวข้ องหรื อตามที่ทรั สตีเ ห็นสมควร ให้
แก่ทรัสตี และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้ อมูลเกี่ยวกับการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ (NAV) รายงานประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์

14.

ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์สญ
ู หาย ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ต้องดาเนินการใด ๆ เพื่อติดตามเอา
คืนซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ กลับมาอยูใ่ นความครอบครองของกองทรัสต์ดงั เดิม

15.

ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าที่ตรวจตราและดาเนินการใด ๆ ตามสมควรเพื่อให้ สดั ส่วนการกู้ยืมเงิ นของ
กองทรัสต์ เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศ ทจ. 49/2555
หรื อกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง

16.

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดเตรี ยมแผนเรื่ องการกู้ยืมเงินให้ แก่กองทรัสต์ ดังต่อไปนี ้

(1)

จัดเตรี ยมแผนเรื่ องการกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อใช้ ในการชาระหนี ้เงินกู้เดิม (Refinancing) ก่อนที่หนี ้
เงินกู้ตามสัญญาเงินกู้ระยะยาวที่ยงั มีผลใช้ บงั คับอยูจ่ ะถึงกาหนดชาระอย่างน้ อย 1 (หนึง่ ) ปี

(2)

จัด เตรี ย มแผนเรื่ อ งการทบทวนวงเงิ น หมุน เวี ย นระยะสัน้ เพื่ อ ใช้ ในการด าเนิ น การในกิ จ การ
(Working Capital) ในตลาดเงิน เพื่อเปรี ยบเทียบกับเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้วงเงินหมุนเวียนระยะ
สันเพื
้ ่อใช้ ในการดาเนินการในกิจการ (Working Capital) ที่ยงั มีผลใช้ บงั คับอยู่

โดยการกู้ยืมเงินนัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องมีการนาเสนอต่อทรัสตีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิเป็ นกรณีไปโดยให้
เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
17.

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าที่ให้ ความเห็นต่อเจ้ าพนักงานที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับคุณสมบัติหรื อลักษณะของ
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนตามที่ได้ รับการร้ องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

18.

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการเปลี่ยนแปลง ฟื น้ ฟู และดัดแปลงทรัพย์สินหลัก ตามความจาเป็ นและ
สมควรเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมทังสั
้ ญญาจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยจะต้ องแจ้ งให้ ทรัสตีทราบล่วงหน้ า

19.

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องควบคุมและดูแลการบริ หารจัดการทรัพย์สินหลัก และการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ หลัก รวมตลอดถึงการบริ หารจัดการในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน การซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ตามที่
จาเป็ น ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องแจ้ งให้ ทรัสตีทราบล่วงหน้ าในกรณีที่เป็ นการซ่อมแซมใหญ่

20.

ผู้จัดการกองทรั สต์ มี หน้ าที่บ ริ หารและจัด หาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินอื่น ๆ ของกองทรั สต์ น อกจาก
ทรั พ ย์ สินหลัก รวมทัง้ ดาเนิ นการอื่นใดตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ก ารบริ หารทรั พย์ สินอื่ น ๆ ของกองทรั สต์
นอกจากทรัพย์สนิ หลักเป็ นไปตามแผนการดาเนินงานประจาปี สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การ
ส่วนที่ 2-8 หน้ า 24 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

กองทรัสต์ กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
21.

ผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้ าที่ดาเนินการใด ๆ ร่ วมกับทรัสตี เพื่อทาให้ ทรั สตีได้ มาซึ่งใบอนุญาต หนังสือ
อนุญาต หนังสือผ่อนผัน และ/หรื อ เอกสารอื่นใดที่เกี่ ยวข้ องและจาเป็ นในการจัดหาผลประโยชน์ จาก
ทรัพย์สนิ หลัก

22.

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่อานวยความสะดวกให้ กบั ทรัสตีหรื อบุ คคลที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีในการ
ตรวจตราทรัพย์สินหลัก ภายในวันและเวลาทาการของผู้จดั การกองทรัสต์ รวมทังให้
้ ข้อมูล ถ้ อยคา และ/
หรื อ ส่งมอบเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ ตามที่ทรัสตีร้องขอในกรณีที่มีความ
จาเป็ นและเหมาะสม

23.

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่อานวยความสะดวกให้ กบั บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์หรื อบุคคลที่
ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวในการสารวจทรัพย์สินหลักเพื่อการประเมินค่า
รวมทังให้
้ ข้อมูล ถ้ อยคา และ/หรื อ ส่งมอบเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทรั สต์ ตาม
บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ร้ องขอในกรณีที่มีความจาเป็ นและเหมาะสม

24.

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่จดั เตรี ยมเอกสารหลักฐานใดๆ ที่อยูใ่ นความครอบครองของผู้จดั การกองทรัสต์
อันเกี่ ยวกับหรื อเกี่ ยวเนื่องกับทรั พย์ สินหลัก และ/หรื อ ได้ ครอบครองไว้ ในนามของกองทรั สต์ รวมทั ง้
เอกสารหลัก ฐานทางการบัญชี ที่เกี่ ยวกับหรื อเกี่ ยวเนื่องกับกองทรั สต์ เพื่อ ให้ ท รั สตี หรื อ บุคคลที่ได้ รั บ
มอบหมายจากทรัสตี และ/หรื อ ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้ ภายในวันและเวลาทาการของผู้จดั การ
กองทรัสต์ และหากได้ รับการร้ องขอจากทรัสตีหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตี และ/หรื อ ผู้สอบ
บัญชี ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับกองทรัสต์
ตามที่ได้ รับการร้ องขอให้ แก่ทรัสตี และ/หรื อ ผู้สอบบัญชี (แล้ วแต่กรณี) ภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการนับ
แต่วนั ที่ได้ ทราบถึงหรื อควรทราบถึงการร้ องขอดังกล่าว เว้ นแต่จะมีเหตุอนั สมควรหรื อคู่สญ
ั ญาตกลงเป็ น
อย่างอื่น

25.

ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าที่แจ้ งให้ ทรัสตีทราบภายในระยะเวลาอันสมควรถึงความชารุ ดบกพร่ องของ
ทรัพย์สินหลัก รวมถึงอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ หรื อเมื่อเกิดเหตุการณ์ ใด ๆ ที่จะทาให้
มูลค่าของทรัพย์สนิ หลักลดลงอย่างมีนยั สาคัญ

26.

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ดาเนินการอื่นใดตามที่กองทรัสต์จะพิจารณาเห็นว่าจาเป็ นและสมควร เพื่อให้
ทรัพย์สนิ หลักอยูใ่ นสภาพที่ดีและพร้ อมในการจัดหาผลประโยชน์ หรื อเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญา
แต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์ ทุก ประการ รวมทัง้ ให้ คาแนะนาเกี่ ยวกับสภาวะตลาดในกรณี ที่ กองทรั สต์
ประสงค์จะจาหน่าย หรื อโอนสิทธิการเช่าในทรัพย์สนิ หลัก

27.

นอกเหนือจากกรณีภายใต้ ข้อ 8.4.4 ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้ บคุ คลอื่นรับดาเนินการใน
งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนนอกเหนือจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เช่ น การมอบหมายให้ บคุ คล
อื่ น บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น อื่ น นอกจากทรั พ ย์ สิ น หลัก ของกองทรั ส ต์ ผู้จัด การกองทรั สต์ ต้ อ งคัด เลือ กผู้รั บ
ส่วนที่ 2-8 หน้ า 25 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ดาเนินการด้ วยความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจนการกากับและตรวจสอบการดาเนินการของผู้รั บ
ดาเนิ นการ ทัง้ นี ้ ข้ อก าหนดเกี่ ย วกับการมอบหมายงานต้ อ งไม่มี สาระที่ ขั ด หรื อแย้ ง กับ ประกาศ สช.
29/2555 รวมถึงประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
8.4.3
1

หน้ าที่ในการทาสัญญาในการจัดหาผลประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ ของกองทรัสต์
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์จะกระทาได้ โดยการให้ เช่า และ/หรื อ ให้ เช่าช่วง
อสังหาริ มทรัพย์เท่านัน้ ซึง่ ต้ องมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า) ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
ทังหมดรวมทั
้
งจ
้ านวนเงินกู้ยืม (ถ้ ามี)

2

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าที่ในการควบคุม ดูแล รวมทังสร้
้ างมาตรการในการควบคุม ดูแล และดาเนินการใด ๆ ที่
จาเป็ นและเหมาะสมในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ เพื่อให้ ผ้ เู ช่า ผู้เช่าช่วง (ถ้ ามี) และ/หรื อ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ หลัก ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ เงื่ อนไข และ/หรื อ ข้ อตกลงที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า สัญญา
เช่าช่วง (ถ้ ามี) และ/หรื อ สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ หลัก รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ หรื อข้ อกาหนดอื่น
ใดของทรัพย์สนิ หลัก หรื อนโยบายที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ หลัก

3

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ในการจัดทาสัญญาเช่าพื ้นที่ สัญญาบริ การ สัญญาว่าจ้ างกับผู้ให้ บริ การภายนอก และ
สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ หลัก (ถ้ ามี)

8.4.4

การให้ ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) รับดาเนินการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ รับดาเนินการในงาน (rPgarPM tpeporP)ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่คดั เลือกผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ด้วยความ
รอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้ ได้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่มีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
การบริ ห ารจัด การอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั สต์ ตลอดจนจัด ท าสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้
สอดคล้ องและไม่ขดั กับสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ รวมทังควบคุ
้
มดูแล กากับ และตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
สัญญานี ้ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดี
ที่สดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนโดยทัว่ ไป โดยต้ องดาเนินการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้

1

การคัดเลือกผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
การมอบหมายหรื อแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นผู้บริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้ า
ไปลงทุน เช่น ดูแลด้ านการขาย การตลาด และการบริ หารงานประจาวันบนอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ต้องจัดให้ มกี ารดาเนินการอย่างน้ อยในเรื่ องต่อไปนี ้

(1)

มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ ชื่อเสียง และผลงานในอดีตของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

ส่วนที่ 2-8 หน้ า 26 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ในเรื่ องต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการจัดหาผู้เช่า การติดตามหนี ้ การบารุงรักษาทรัพย์สนิ ภายใน
อาคาร ระบบการบริ หารจัดการพื ้นที่ให้ เช่า การดูแลให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่า ผู้ใช้ บริ การ ระบบควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของรายได้ และควบคุมการเบิกค่าใช้ จ่ายให้ รัดกุม เป็ นต้ น อนึ่ง ระบบ
ควบคุมภายในของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดขันต
้ ่าตามแนวปฏิบตั ิในการ
จัดการกองทุนและทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(2)

มีการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งต้ องกาหนด
ตามระดับความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์พยายาม
เพิ่มรายได้ และลดค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์

(3)

จัดให้ มีกลไกที่ทาให้ กองทรัสต์สามารถปรับเปลี่ยนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ในกรณีที่ผ้ บู ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีผลการบริ หารจัดการไม่เป็ นที่นา่ พอใจ

(4)

จัด ให้ มี ร ะบบในการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ระบบการควบคุม ภายในของผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์โดยสม่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิ ผลและ
สามารถป้องกันการทุจริ ตหรื อทาให้ ตรวจพบการทุจริ ตหรื อการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามระบบการ
ควบคุมภายในได้ โดยง่าย เช่น กาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ต้องประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในระหว่างการสอบบัญชี และให้ รายงาน
จุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ทราบเป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณากาหนดในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ให้ ผ้ บู ริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในความเสีย หายที่ เ กิ ด ขึ น้ กับ ผลประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ อัน
เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในระบบการควบคุมทาให้ เกิดการ
ทุจริ ตได้ โดยง่าย

(5)

ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์พบว่า ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดในสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อกระทาการหรื อละเว้ นการกระทาการอันเป็ นเหตุให้ ขาดความ
น่าเชื่อถือในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้อง
ดาเนินการบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายนัน้ เพื่อที่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์จะ
สามารถเข้ าไปดาเนินงานแทน หรื อคัดเลือกผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพื่อทดแทนรายเดิม

อนึง่ ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ปล่อยเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ให้ แก่ผ้ เู ช่ารายเดียวโดยกองทรัสต์
ได้ รับค่าตอบแทนทังหมดหรื
้
อบางส่วนในรูปส่วนแบ่งกาไร (rPgfiM ShpPieo) ผู้จดั การกองทรัสต์ต้อง
มีร ะบบในการคัด เลือ กและติ ดตามตรวจสอบการปฏิ บัติง านของผู้เ ช่ า รายเดี ย วนีใ้ นลัก ษณะ
เดียวกับการมอบหมายหรื อแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ข้างต้ นด้ วย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าผู้
ส่วนที่ 2-8 หน้ า 27 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

เช่ารายเดียวนี ้จะสามารถจ่ายค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ได้ ครบถ้ วนตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าและไม่
มีการรั่วไหลของรายได้ อันอาจทาให้ กองทรัสต์ไม่ได้ รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่ตามที่ กองทรัสต์พึง
ได้ รับ

(6)

ในกรณี ที่ทรั สตีพบว่า ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดในสัญญาแต่งตัง้
ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ กระท าการหรื อ ละเว้ น การกระท าการอัน เป็ นเหตุใ ห้ ข าดความ
น่า เชื่ อ ถื อ ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามสัญ ญาแต่ง ตัง้ ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทรั สตี อ าจแจ้ ง ให้
ผู้จดั การกองทรัสต์ทราบเป็ นหนังสือถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวเพื่อให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ดาเนินการตาม
ข้ อ 1(5) แห่งสัญญานี ้

2

การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีก่ ากับดูแลการบริ หารจัดการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
รักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้จดั การกองทรัสต์
มีหน้ าที่ควบคุมดูแลและบริ หารรายรับรายจ่ายของกองทรัสต์เพื่อให้ ผลตอบแทนของกองทรัสต์เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึง่ มาตรการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มดี งั นี ้

(1)

ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้องมีส่วนร่ วมในการจัดทาหรื อเป็ นผู้พิจารณาอนุมัติแผนดาเนินการจัดทา
งบประมาณประจาปี ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพื่อแสดงรายละเอียดของรายรับและรายจ่ายที่
เกิดขึ ้นค่อนข้ างแน่นอนในแต่ละเดือน เพื่อหลีกเลีย่ งรายจ่ายที่ไม่พงึ ประสงค์ กาหนดเป้าหมายการ
จัด หารายได้ แ ต่ ละเดื อ นและแต่ละปี รวมทัง้ ติ ด ตามควบคุม ดูแ ลให้ ร ายรั บ และรายจ่ า ยของ
กองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามแผนงบประมาณประจาปี ที่วางไว้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตี

(2)

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องพิจารณาหรื อทบทวนการวางแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจ แผนการตลาดและ
ส่งเสริ มการจาหน่าย รวมถึงแผนการดาเนินการด้ านต่าง ๆ ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้
กองทรัสต์สามารถเพิ่มการจัดหารายได้ และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้ ค่าเช่า
ให้ แก่กองทรัสต์ รวมถึงประสานงาน ติดตามและควบคุมให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดาเนินการใน
ด้ านต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่ได้ กาหนดไว้

(3)

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องพิจารณาหรื อทบทวนแนวทางการคัดเลือกผู้เช่าและผู้ใช้ บริ การรายใหญ่
และวางแผนการจัดสัดส่วนประเภทธุรกิจของผู้เช่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน ซึ่งจัดทาโดย
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อจากัดและควบคุมความเสีย่ งหรื อความผันผวนของรายได้ คา่ เช่าในแต่
ละปี

(4)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องพิจารณา ทบทวน การกาหนดนโยบายค่าเช่าของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อให้ อตั ราค่าเช่าเป็ นไปในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะตลาดการให้ เช่าและให้ บริ การในขณะนัน้
รวมทังต้
้ องกากับดูแลและติดตามให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย
ดังกล่าว และต้ องกากับดูแลและติดตามให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ดาเนินการให้ เป็ นไปตาม
ส่วนที่ 2-8 หน้ า 28 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ข้ อตกลงกับผู้เช่าเกี่ยวกับการคานวณและการชาระค่าเช่า

(5)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องเข้ าไปตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลค่าใช้ จ่ายในการบารุ งรักษาหรื อ
ซ่อมแซมอุปกรณ์หรื ออาคารที่กองทรัสต์ลงทุน เพื่อประเมินความเหมาะสมของการซ่อมแซมหรื อ
การเปลี่ยนทดแทน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าค่าใช้ จ่ายดังกล่าวไม่สญ
ู เปล่าและก่อให้ เกิดประโยชน์แก่
กองทรัสต์โดยแท้ จริ ง

(6)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้ างของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ กองทรัสต์ได้ รับสินค้ าหรื อบริ การที่ค้ มุ ค่ากับเงินที่จ่ายไป ไม่มีการ
เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินความจาเป็ น และอยู่ภายใต้ กรอบที่สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์
สัญญานี ้ กฎหมายและประกาศที่เ กี่ ยวข้ อง ตลอดจนข้ อ ผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่ มเติ มในเอกสารที่
เปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผ้ ลู งทุน และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(7)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องประเมิน ติดตามและควบคุมการจัดเก็บรายได้ ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อให้ กองทรัสต์ได้ รับรายได้ คา่ เช่าครบถ้ วน

(8)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องกาหนดให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีหน้ าที่ติดตามและควบคุมดูแลให้ ผ้ เู ช่า
และผู้ใช้ บริ การจ่ายชาระค่าภาษี ต่าง ๆ ให้ ครบถ้ วนถูกต้ องตามที่กฎหมายกาหนด รวมทังต้
้ อง
กากับดูแลและติดตามให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว

(9)

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการบริ หารจัดการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
รวมทังสุ
้ ม่ ตรวจสอบการดาเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

(10) ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องคัดเลือก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบควบคุมภายในของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องมีระบบในการติดตามควบคุม และสุม่ ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจได้
ว่าผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อย่างน้ อยในเรื่ องดังต่อไปนี ้

(ก) จัดเก็บรายได้ และนาส่งให้ กองทรัสต์ครบถ้ วนถูกต้ อง
(ข) ไม่เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินความจาเป็ น และต้ องอยูภ่ ายในกรอบที่สญ
ั ญา
นี ้กาหนดให้ เรี ยกเก็บได้

(ค) มีการดูแลและซ่อมบารุ งรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้
สามารถใช้ จดั หาผลประโยชน์ได้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

(ง)

จัดให้ มีแผนฉุกเฉิน เพื่อรองรับเหตุฉกุ เฉินหรื อเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรื ออาจมี
ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อการดาเนินงานของกองทรัสต์ หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ

(จ) ดาเนินการตามมาตรการการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นระหว่าง
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-8 หน้ า 29 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

8.5

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

การบริหารจัดการ
บลจ .บัวหลวง ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 15

กุมภาพันธ์ 2560 โดยฝ่ ายงานที่มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการสนันสนุนงานเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
มีอยู่ 6 ฝ่ ายงาน ซึง่ มีขอบเขตและหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายงานสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
8.5.1

ฝ่ ายงาน Real Estate and Infrastructure Investment
ฝ่ ายงาน Real Estate and Infrastructure Investment เป็ นฝ่ ายงานที่มีหวั หน้ าฝ่ ายงาน (Head of Real Estate

and Infrastructure Investment) เป็ นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของแต่ละส่วนงานให้ เป็ นไปตามนโยบายการปฏิบตั ิงานที่
ได้ กาหนดไว้ ซึง่ ประกอบด้ วย 3 ส่วนงาน คือ
1. ส่วนงาน Infrastructure Fund
2. ส่วนงาน Property Fund
3. ส่วนงาน Real Estate Investment Trust (REIT) ซึง่ เป็ นส่วนงานที่ทาหน้ าที่หลักในการรับผิดชอบในการบริ หาร
จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
8.5.2

ฝ่ ายงาน Compliance & Legal
ฝ่ ายงาน Compliance & Legal มีหน้ าที่ตรวจสอบการทางานในหน้ าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ และกากับให้ การ

ทางานของผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดตามหลักการไว้ วางใจได้ เช่น การจัดตังกองทรั
้
สต์ให้ เป็ นไปตาม
กฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงงานที่เกี่ยวข้ องด้ านกฎหมายทัว่ ไป
8.5.3

ฝ่ ายงาน Operation & System
ฝ่ ายงาน Operation & System มีหน้ าที่จดั เตรี ยมระบบการจัดสรรหน่วยทรัสต์ การจองซื ้อหน่วยทรัสต์ รวมทังงาน
้

บัญชีการเงินของกองทรัสต์ในส่วนที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รับผิดชอบ
8.5.4

ฝ่ ายงาน Product Management
ฝ่ ายงาน Product Management มีหน้ าที่ร่วมจัดเตรี ยมเอกสารยื่นจัดตังและเสนอขายหน่
้
วยทรัสต์ การจัดพิมพ์ใบ

จองซื ้อและใบหน่วยทรัสต์ หนังสือชี ้ชวน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง มีหน้ าที่ร่วมวางแผน จัดเตรี ยม และดาเนินการ
งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้ องกับงานจัดการกองทรัสต์ เช่น สือ่ โฆษณา งานประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และงานโฆษณา
ประชาสันธ์อื่นๆ ทีไ่ ด้ รับการร้ องขอเป็ นครัง้ คราว เป็ นต้ น

ส่วนที่ 2-8 หน้ า 30 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

8.5.5

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ฝ่ ายงาน Risk Management
ฝ่ ายงาน Risk

Management มี ห น้ า ที่ บ ริ ห ารความเสี่ ย ง น าเสนอนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ค ณะ

กรรมการบริ หารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ นากรอบการบริ หารความเสี่ยงไปใช้ เป็ น
พื ้นฐานและแนวทางในการประเมินและรายงานความเสีย่ ง และถ่ายทอดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานได้ รับทราบ
8.5.6

ฝ่ ายงาน HR Strategy & Service Support
ฝ่ ายงาน HR Strategy & Service Support ทาหน้ าที่ร่วมวางแผน ประสานงาน และดาเนินการงานด้ านทรัพยากร

บุคคล
รายละเอียดบุคลากรและผู้รับผิดชอบในการบริ หารจัดการกองทรัสต์ของหน่วยงานต่างๆของผู้จดั การกองทรัสต์ ณ
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 มีดงั นี ้
หน่ วยงาน
ฝ่ ายงาน Real Estate &

จานวน
บุคลากร
16

ผู้รับผิดชอบหลัก
นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริ ฐ

Infrastructure Investment

คุณสมบัติและประสบการณ์
รองกรรมการผู้จดั การประสบการณ์
ก า ร ท า ง า น ด้ า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ
อสังหาริ มทรัพย์ 15 ปี

ฝ่ ายงาน Compliance & Legal

5

นายสุธีร์ คันธารวงสกุล

รองกรรมการผู้จดั การประสบการณ์
การท างานด้ านก ากั บ ดู แ ลการ
ปฏิบตั ิงาน และกฏหมาย 25 ปี

ฝ่ ายงาน Operation & System

39

นายวินยั หิรัณย์ภิญโญภาศ

กรรมการผู้จดั การประสบการณ์การ
ทางานด้ านการเงินและบลจ. 29 ปี

ฝ่ ายงาน Product Management

19

นางสาววิภารัตน์ เสร็ จกิจ

รองกรรมการผู้จดั การประสบการณ์
การทางานด้ า นการเงิ น และบลจ.
24 ปี

ฝ่ ายงาน Risk Management

5

ดร.อดิศร โรจน์พนั ธุ์

ผู้ ช่ ว ย ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร
ประสบการณ์ ก ารท างานด้ า นการ
บริ หารความเสีย่ งและบลจ. 10 ปี

ฝ่ ายงาน HR Strategy & Service

21

นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์

Support

รองกรรมการผู้จดั การประสบการณ์
การท างานด้ า นบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคลและบลจ. 26 ปี

ส่วนที่ 2-8 หน้ า 31 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

8.6
8.6.1

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

กระบวนการและปั จจัยที่ใช้ พจิ ารณาตัดสินใจลงทุน รวมทัง้ การบริหารจัดการทรัสต์
การลงทุนในทรัพย์ สนิ หลักของกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ จะดาเนินการดังต่อไปนี ้ก่อนการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้
1. ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สนิ ซึง่ รวมถึงข้ อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง (Due Diligence)
2. จัดให้ มีการประเมินราคาทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนตามที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
3. ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที่เป็ นการเช่าช่วง ผู้จดั การกองทรัสต์ จะ
จัดให้ มีมาตรการป้องกันความเสีย่ งหรื อการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการผิดสัญญาเช่า หรื อการ
ไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า และเปิ ดเผยมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวต่อทรัสตีและผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นการได้ มาซึ่งทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติม ผู้จดั การกองทรัสต์ จะดาเนินการดังนี ้ด้ วย
1. จัดให้ ทรัสตีพิจารณาให้ ความเห็นชอบในการลงทุนในทรัพย์สนิ ว่าเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง
2. ขออนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นเจ้ าของโดย


เว้ นแต่เป็ นกรณีที่เปิ ดเผยไว้ แล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูลฉบับนี ้



สาหรั บ ธุ ร กรรมที่ มี มูลค่า เกิ น 1 ล้ า นบาท หรื อ ตัง้ แต่ร้ อยละ 0.03 ของมูลค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข อง
กองทรัสต์ขึ ้นไป แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัท



สาหรับธุรกรรมที่มีมลู ค่าตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไปหรื อเกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง



จัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว



ดาเนินการให้ บคุ คลที่มีความเกี่ยวโยงกับทรัพย์สนิ ที่เสนอขายไม่มีสว่ นร่วมในการอนุมตั ิการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว

2.2 การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่บคุ คลทัว่ ไปที่มิใช่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเป็ นเจ้ าของ


การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่มีมลู ค่าตังแต่
้ ร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ขึ ้นไป ต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์



การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่มีมลู ค่าตังแต่
้ ร้อยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ต้ องได้ รับ
มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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8.6.2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

หลักเกณฑ์ ในการลงทุนในทรัพย์ สินหลักและอุปกรณ์
การได้ มาซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ ของกองทรัสต์จะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์

โดยสามารถสรุ ปสาระสาคัญได้ ดงั ต่อไปนี ้ ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในส่วนที่ 2 เรื่ องโครงสร้ างและการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ ข้ อ 7.2 สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
(1)

การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ต้องเป็ นไปตามนโยบายการลงทุนรวมทังประเภททรั
้
พย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะ
ลงทุน วิธีการได้ มา และหลักเกณฑ์ในการลงทุนตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุน
ในทรัพย์สนิ หลักประเภทอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์)
และทรัพย์สนิ อันเป็ นส่วนควบหรื อเครื่ องอุปกรณ์ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ซึง่ รวมถึงสิง่ ปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น
ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง
และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดยประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนได้ แก่ อาคาร
สานัก งาน หรื อ พื น้ ที่ เ พื่ อ ให้ เ ช่ า เป็ นส านัก งาน หรื อ ให้ บ ริ การพื น้ ที่ ท างาน (Co-Working Space) รวมถึ ง
อสังหาริ มทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้ อง สนันสนุน หรื อส่งเสริ มธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
อสังหาริ มทรัพย์ที่ใช้ เพื่อเป็ นร้ านค้ า ร้ านอาหาร และพื ้นที่จอดรถ สถานออกกาลังกาย ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ห้ องสมุ ด
และทรัพย์สนิ อื่นใดที่อาจส่งเสริ มการลงทุนของกองทรัสต์ และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์

(2)

กองทรัสต์ไม่มีนโยบายในการลงทุนทรัพย์สนิ อื่นใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สนิ ที่มีการระบุเอาไว้ ในสัญญาฉบับนี ้

(3)

ก่อนการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการต่าง ๆ ตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
เช่น ต้ องตรวจสอบหรื อสอบทาน (การทา Due Diligence) ข้ อมูลและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ หลักและ
อุปกรณ์ (ถ้ ามี) ต้ องประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักอย่างน้ อยตามข้ อกาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ในกรณีที่กองทรัสต์
จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่เป็ นการเช่าช่วง จะจัดให้ มมี าตรการป้องกันความเสีย่ งหรื อการ
เยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการผิดสัญญาเช่า หรื อการไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า วิเคราะห์
และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื ้อ เช่า หรื อรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยผู้จดั การ
กองทรัสต์เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยสาหรับการดาเนินการดังกล่าว ฯลฯ รวมทังต้
้ องมีสาระและระบบการอนุมตั ิ
ตามทีก่ าหนดในสัญญา เช่น ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องแล้ ว ฯลฯ รวมทังต้
้ องมีสาระและระบบการอนุมตั ิตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง เช่น ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องแล้ ว ฯลฯ
นอกเหนือจากการลงทุนในทรั พย์สิน หลัก กองทรัสต์ มีนโยบายจะลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์ สินอื่นตามที่ระบุไว้ ใน

สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ เงินคลัง เงินฝากในธนาคาร เป็ นต้ น
8.6.3

การจาหน่ ายทรัพย์ สนิ หลักของกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ อาจจะพิจารณาจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์โดยมีกระบวนการ ดังต่อไปนี ้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

1. จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ราคาโดยผู้ ประเมิ น อิ ส ระตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ในประกาศของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักต้ องกระทาโดยเปิ ดเผย มีสาระของรายการ และมีระบบในการอนุมตั ิตามที่
ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ อีกทัง้ มีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เช่นเดียวกับการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ
3. การจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่เข้ าลักษณะดังต่อไปนี ้ จะกระทาได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร และได้ รั บอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัท



8.6.4

การจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักก่อนครบ 1 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักนัน้
การจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์ได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ให้ แก่เจ้ าของเดิม

การบริหารจัดการทรัพย์ สนิ หลักของกองทรัสต์
ในการบริ หารทรั พ ย์ สิน หลัก ของกองทรั สต์ ผู้จัดการกองทรั สต์ ในฐานะผู้จัด การกองทรั สต์ จ ะว่า จ้ า งผู้บริ ห าร

อสังหาริ มทรัพย์ โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริ หารทรัพย์สนิ ในแต่ละประเภททรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุน
8.6.5

การคัดเลือกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ มีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อทาหน้ าที่บริ หารจัดการกองทรัสต์โดยพิจารณาจากประสบการณ์การ

ทางานในหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ จะมีการตรวจสอบว่าบุคลากรที่เป็ นผู้บริ หารมีคณ
ุ สมบัติตามที่
ระบุไว้ ในประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. ดังนี ้


เป็ นผู้มีประสบการณ์ ด้านบริ หารจัดการลงทุนหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์รวมกันเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันเริ่ มงานกับผู้จดั การกองทรัสต์



เป็ นผู้ที่ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามของบุคคลที่มีอานาจในการจัดการกองทรั สต์ ซึ่งเป็ นลักษณะต้ องห้ ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยลักษณะต้ องห้ ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม



คณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ได้ รับมอบหมาย (แล้ วแต่กรณี) จะเป็ นผู้ดูแลคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติที่
กล่าวไว้ ข้างต้ น โดยมีฝ่ายกากับการปฏิบตั ิงานและนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครด้ วย

ทังนี
้ ้ บุคลากรที่ได้ รับการคัดเลือกในแต่ละตาแหน่งงาน จะมีข้อจากัดมิให้ ทาหน้ าที่ในตาแหน่งงานอื่นที่อาจขัดแย้ ง
ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งงานหลักที่ได้ รับการมอบหมาย
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8.6.6

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

การลงทุนในทรัพย์ สนิ อื่นเพื่อการบริหารกระแสเงินสด
ผู้จดั การกองทรัสต์ มีระบบในการควบคุมดูแลการลงทุนในทรัพย์สินอื่นเพื่อการบริ หารกระแสเงินสดของกองทรัสต์

โดยจะตรวจสอบประเภทของทรัพย์สินอื่นที่ต้องการลงทุน และสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอื่น ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์
8.7

ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์จะทาการว่าจ้ างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ตามความเหมาะสมให้ เป็ น

ผู้ดาเนินการในการจัดเก็บรายได้ และการใช้ จ่ายเงิ นของกองทรั สต์ โดยผู้จัดการกองทรั สต์ จะมีระบบในการติดตามดูแล
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะต้ องจัดส่งรายงานให้ แก่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ เช่น รายงานการ
บริ หารและจัด หาผลประโยชน์ พืน้ ที่ เช่า รายงานการวิ เคราะห์ ลูกหนีค้ ้ างช าระ รายงานทะเบี ยนคุม เช็ ค รายงานผลการ
ดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับงบประมาณ และรายงานบันทึกสภาพอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
8.8

ค่ าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์

รายละเอียดแสดงไว้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 10 อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมทีจ่ ะเรียกเก็บจากกองทรัสต์
8.9
8.9.2

วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้จัดการกองทรัสต์
การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์

การเปลีย่ นแปลงหรื อถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์สามารถทาได้ เฉพาะในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้เท่านัน้
(1) ผู้จดั การกองทรัสต์ลาออกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ ตส์
(2) ผู้จดั การกองทรัสต์ถกู ถอดถอนจากการทาหน้ าที่โดยทรัสตี เนื่องจากปรากฏเหตุใดเหตุหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

เมื่อปรากฏว่าผู้จดั การกองทรัสต์มิได้ จดั การกองทรัสต์ตามหน้ าที่ให้ ถกู ต้ อง และครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาก่อตังทรั
้ ตส์ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องอื่นใด และ
การไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่นนทรั
ั ้ สตีเห็นว่าเป็ นการก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อกองทรัสต์ และ/หรื อ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนันได้
้ ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้จดั การกองทรัสต์

(ข)

ผู้จดั การกองทรัสต์ผิดสัญญาข้ อหนึง่ ข้ อใดของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ และการผิดสัญญานันทรั
้ สตี
เห็นว่าเป็ นการก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อกองทรัสต์ และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยทรัสต์และ
ไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนันได้
้ ภายในระยะเวลาที่ทรั สตีกาหนดตามสมควร ทรั สตีอาจบอกเลิก
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ได้ โดยบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ทราบล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

ส่วนที่ 2-8 หน้ า 35 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

(ค)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ปรากฏข้ อเท็จจริ งต่อทรัสตีว่าผู้จดั การกองทรัสต์มีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรื อฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของสานักงาน
ก.ล.ต. หรื อปฏิบตั ิตามคาสัง่ แต่ไม่สามารถแก้ ไขได้ ภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด

(ง)

ปรากฏข้ อเท็จจริ งว่าการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของสานักงาน ก.ล.ต. สิ ้นสุดลง และผู้จดั การ
กองทรัสต์ไม่ได้ รับการต่ออายุการให้ ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ สช. 29/2555

(จ)

ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อันทาให้ ทรัสตีเห็นว่าผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาฉบับนี ้ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์

(ฉ)

สานักงาน ก.ล.ต. สัง่ เพิกถอนการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์หรื อสัง่ พักการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกินกว่า 90 (เก้ าสิบ) วัน ตามประกาศ สช. 29/2555

(ช)

ผู้จดั การกองทรัสต์สิ ้นสภาพนิติบคุ คล หรื ออยู่ในขันตอนการเลิ
้
กบริ ษัท หรื อชาระบัญชี หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์
ไม่ว่าจะเป็ นคาสัง่ พิทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาดหรื อไม่ก็ตาม หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื อมีการร้ องขอให้ ฟืน้ ฟู
กิจการของผู้จดั การกองทรัสต์

(ซ)

กรณีการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์สิ ้นอายุ และผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ยื่นคาขอต่ออายุการให้
ความเห็นชอบต่อสานักงาน ก.ล.ต.

(ฌ)

ผู้จดั การกองทรัสต์ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ และไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อปฏิบตั ิ
ตามคาสัง่ แต่ไม่สามารถแก้ ไขได้ ภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และทรัสตีได้ ทาหนังสือแจ้ งการ
บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์แล้ ว

8.9.3 วิธีการแต่ งตัง้ ผู้จัดการกองทรัสต์ รายใหม่
1
ทรัสตีตกลงแต่งตังบริ
้ ษัทฯ และบริ ษัทฯ ตกลงรับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์และปฏิบตั ิงานและหน้ าที่ใน
ฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อเข้ าดูแล บริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามที่ได้ รับมอบหมาย
จากทรัสตีโดยมีขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรัสต์
ตลอดจนสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ข้ อผูกพันใดที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) มติของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ และข้ อตกลงอื่นใดระหว่างผู้จัดการกองทรั สต์ และทรัสตี (ถ้ ามี) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามคู่มือระบบการ
ทางานและระบบควบคุมภายในของผู้ จัดการกองทรั สต์ ตามที่ ได้ รับ ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และ
สอดคล้ องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ ในการแก้ ไขปรับปรุงหรื อเพิ่มเติมขอบเขตงาน หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทรัสต์ คู่สญ
ั ญาตก
ลงว่าจะดาเนินการได้ ตอ่ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย เว้ นแต่เป็ นการแก้ ไขปรับปรุ งหรื อเพิ่มเติม
ขอบเขตงาน หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทรัสต์ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง ทรัสตีมีสิทธิ
ดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงหรื อเพิ่มเติมขอบเขตงาน หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทรัสต์ได้ โดยแจ้ งให้
ส่วนที่ 2-8 หน้ า 36 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และในกรณีที่การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงาน หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขในสาระสาคัญและมีผลให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ ต้องรั บภาระเพิ่มขึ ้นหรื อมี
ค่าใช้ จ่ายมากขึ ้น ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์เพิ่มขึ ้นตามที่ทรัสตีและผู้จดั การ
กองทรัสต์จะได้ ตกลงกัน
2

ผู้จดั การกองทรัสต์มีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียมในการปฏิบตั ิงานในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ และมีสทิ ธิเบิกจ่ายเงินจาก
กองทรัสต์ได้ ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์

3

ผู้จดั การกองทรัสต์และกลุม่ บุคคลเดียวกันกับผู้จดั การกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ตนเป็ นผู้ บริ หาร
จัดการรวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

8.10

การทาหน้ าที่บริหารจัดการกองทรัสต์ อ่ ืน
ณ วันที่ 1 กัน ยายน พ.ศ. 2560 ผู้จัด การกองทรั สต์ ไ ม่ได้ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ บ ริ ห ารจัด การกองทรั สต์ อื่ น อย่า งไรก็ ดี

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ มี น โยบายจะจัด ตัง้ กองทรั ส ต์ ที่ ล งทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทอื่ น ในอนาคต นอกเหนื อ ไปจาก
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทสานักงานให้ เช่า เช่น ประเภทค้ าปลีก ประเภทโรงแรม เป็ นต้ น ซึ่งจะไม่แข่งขันหรื อก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทรัสต์ที่จดั ตังขึ
้ ้นนี ้ เนื่องจากไม่ได้ เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ประเภทเดียวกัน

ส่วนที่ 2-8 หน้ า 37 จาก 37

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

9. ทรัสตี
9.1

ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อทรัสตี

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) (“บลจ.กรุงไทย”)
(Krung Thai Asset Management Public Company Limited, “KTAM”)

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

9.2

โทรศัพท์

02-686-6100

โทรสำร

02-670-0430

เว็บไซต์

www.ktam.co.th

ใบอนุญำตที่เกี่ยวข้ อง
ทรัสตีได้ รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจทรัสตีจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในวันที่ 23 มกราคม 2557

9.3

สิทธิ หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรเป็ นทรัสตี
ภายใต้ บงั คับแห่งสัญญานี ้ ทรัสตีมีสถานะเป็ นนิติบคุ คล มีอานาจและความสามารถทางกฎหมาย มีคณ
ุ สมบัติและ
ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามและเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี รวมทังมี
้ สิทธิตาม
กฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินหรื อผู้มี สิทธิเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ และมีหน้ าที่และ
ความรั บ ผิดชอบในการจัดการกองทรั สต์ ตามข้ อกาหนดและเงื่ อนไขของสัญ ญานี ้ พ.ร.บ. ทรั สต์ ประกาศ สร.
26/2555 และประกาศ กร. 14/2555
ทังนี
้ ้ ระหว่างการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ หากปรากฏข้ อเท็จจริ งในภายหลังว่ า ทรัสตีขาดความเป็ น
อิสระตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทรัสตีแจ้ งกรณีดงั กล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้ อมทังแสดงมาตรการ
้
ที่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อได้ ว่าจะทาให้ ทรัสตีสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่
วันที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งดังกล่าว และให้ ดาเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้ นนั ้ เว้ นแต่สานักงาน ก.ล.ต. จะมีคาสัง่ เป็ น
อย่างอื่น
อนึง่ รายการเกี่ยวกับสิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของทรัสตีมีดงั ต่อไปนี ้
สิทธิ

(1)

นอกเหนือจากค่าตอบแทนของทรัสตีตามสัญญานี ้แล้ ว ให้ ทรัสตีมีสิทธิ ถือหน่วยทรัสต์ได้ โดยเป็ นไปตาม
ข้ อจากัดสิทธิในการใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามข้ อ Error! Reference source not
found. แห่งสัญญานี ้
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(2)

ห้ ามมิให้ ทรัสตีกระทาการใดอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระทานันจะเป็
้
นไป
เพื่อประโยชน์ของทรัสตีเอง หรื อประโยชน์ของผู้อื่น ยกเว้ นการทาธุรกรรมที่ทรัสตีสามารถแสดงให้ เห็นได้ ว่า
มีเงื่อนไขและข้ อตกลงการทารายการที่เป็ นธรรม สมเหตุสมผล และได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการทา
ธุรกรรมดังกล่าวให้ ผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์หรื อผู้ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว และผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้
คัด ค้ า น ทัง้ นี ้ การเปิ ดเผยข้ อ มูลและการคัด ค้ า นดัง กล่า วให้ เ ป็ นไปตามข้ อ 13.3 แห่ง สัญ ญานี ้ และ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(3)

ทรัสตีสามารถใช้ ประโยชน์จากและดาเนินการใด ๆ โดยอาศัย
(ก)

ความเห็นหรื อคาแนะนาจากที่ปรึกษากฎหมายในการให้ ความเห็นในข้ อกฎหมายการตีความ
สัญญานี ้ หรื อเอกสารอื่นใด ่ม่วา่ จะเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ ้นตามข้ อกาหนดแห่งกฎหมายหรื อ่ม่ก็(
รวมทังความ
้
)ตามเห็นหรื อคาแนะนาโดยทัว่ ่ปที่เกี่ยวกับกองทรัสต์

(ข)

คาแนะนา ความเห็น คาชี ้แจง หรื อข้ อมูลจากวาณิชธนกิจ นักการบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้
ประเมินราคา และบุคคลอื่นใดทีท่ รัสตีขอคาปรึกษา และผู้ที่ทรัสตีเชื่อโดยสุจริ ตว่าเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ในเรื่ องที่ทรัสตีขอคาปรึกษานัน้

(ค)

เอกสารที่ทรัสตีเชื่อโดยสุจริ ตว่าเป็ นเอกสารต้ นฉบับอันถูกต้ องแท้ จริ ง หรื อสาเนาเอกสารอันแสดง
ถึงการที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์แต่งตังบุ
้ คคลให้ เป็ นตัวแทนในการดาเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้ องกับ
กองทรัสต์ และ

(ง)

เอกสารอื่นใดที่ทรัสตี่ด้ รับและเกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ซงึ่ ทรัสตีมีเหตุอนั สมควรทีจ่ ะใช้ เอกสาร
เหล่านัน้

อนึ่ง ทรัสตีไม่ต้องรับผิดหากว่าทรัสตีได้ กระทาการ หรื องดเว้ นกระทาการโดยสุจริ ตโดยอาศัยความเห็น
คาแนะนา คาชี ้แจง ข้ อมูลหรื อเอกสารที่ทรัสตีได้ รับตามข้ อนี ้โดยได้ ใช้ ความระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพและ
ความชานาญในการพิจารณาแล้ ว ทังนี
้ ้ ทรัสตีจะตรวจสอบการลงลายมือชื่อใด ๆ ในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
กองทรัสต์ที่ได้ รับหากมีเหตุให้ สงสัยถึงความถูกต้ องแท้ จริ งของลายมือชื่อเช่นว่านัน้

(4)

การตัดสินใจใด ๆ ของทรัสตีในการปฏิบตั ิในขอบเขตอานาจหน้ าที่ซึ่งได้ กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ และ/
หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง หากทรัสตีได้ กระทาไปด้ วยความสุจริ ต
แล้ ว ให้ ถือเป็ นที่สดุ อนึ่ง ในการตีความว่าทรัสตีมีอานาจดาเนินการใดที่เกี่ยวข้ องกับ กองทรัสต์หรื อไม่นนั ้
หากสัญญานี ้ และ/หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอื่นใดมิได้ กาหนดไว้ อย่าง
แจ้ งชัด ให้ ตีความในลักษณะที่เป็ นการให้ อานาจแก่ทรัสตีในการดาเนินการใดที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ได้

(5)

ทรัสตีมีสทิ ธิที่จะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ของทรัสตี ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

การจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามสัญญานี ้ หากมี
ค่าใช้ จ่ายหรื อทรัสตีต้องชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้ กบั บุคคลภายนอกด้ วยเงินหรื อทรัพย์สินที่
เป็ นส่ว นตัวของทรั สตีเองโดยชอบตามความจาเป็ นอัน สมควร ให้ ท รั สตีมีสิทธิ ได้ รับเงิ น หรื อ
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ทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ได้ เว้ นแต่สญ
ั ญานี ้จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
สิทธิในการได้ รับเงินหรื อทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ตามที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ให้ หมายความรวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียง ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้ จ่ายในการว่าจ้ างทนายความ หรื อที่ปรึ กษา
กฎหมายซึง่ ทรัสตีได้ วา่ จ้ างตามที่สมควรแก่กรณีเมื่อพิจารณาถึงความจาเป็ นเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของกองทรัสต์ และความรู้ ความสามารถของทนายความ หรื อที่ปรึ กษากฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้
เงินชดใช้ ตามข้ อนี ้ให้ รวมถึง ค่าใช้ จ่ายในการทวงถาม การดาเนินคดี และการบังคับคดี ในจานวน
ที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม และในจานวนที่ได้ จ่ายไปตามความเป็ นจริ ง ตลอดจนการรับผิด
ชดใช้ จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์สาหรับความรับผิดใด ๆ อันทรัสตีได้ ก่อให้ เกิดขึ ้น อันเป็ นผลมา
จากการที่ทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่และใช้ อานาจของทรัสตีอย่างถูกต้ องเหมาะสม ตามสัญญานี ้
และตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง ในจานวนที่ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
(ข)

สิท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิน คื น ตามสัญ ญานี ้ ย่อ มเป็ นบุริ ม สิ ท ธิ ที่ ท รั ส ตี มี อ ยู่ก่ อ นผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์และบุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรื อสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็ นสิทธิที่อาจ
บังคับได้ ในทันทีโดยไม่จาต้ องรอให้ มีการเลิกกองทรัสต์ และในกรณีที่มีความจาเป็ นต้ องเปลี่ยน
รู ป หรื อเปลี่ยนสภาพทรัพย์ สินในกองทรั สต์เพื่อให้ มีเงิ นหรื อทรัพย์ สินคืนแก่ทรัสตี ให้ ทรั สตีมี
อานาจดาเนินการดังกล่าวได้ แต่ต้องกระทาโดยสุจริ ตและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด อย่างไรก็ตาม ห้ ามมิให้ ทรัส
ตีใช้ สทิ ธิตามข้ อนี ้จนกว่าทรัสตีจะได้ ชาระหนี ้ที่มีอยูต่ อ่ กองทรัสต์จนครบถ้ วนแล้ ว เว้ นแต่เป็ นหนี ้ที่
อาจหักกลบลบหนี ้กันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(ค)

สิทธิที่จะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตีตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ ให้ มีผล
ใช้ บงั คับต่อไปภายหลังที่ทรัสตีพ้นจากตาแหน่งหรื อถูกถอดถอนจากตาแหน่งการเป็ นทรัสตีของ
กองทรัสต์

หน้ ำที่
ทรัสตีมีหน้ าที่จดั การกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทังด้
้ วยความชานาญ โดย
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญานี ้
ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) โดยในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว ทรัสตีอาจขอความเห็นจากที่ปรึ กษาวิชาชีพที่มีความเป็ นอิสระ
ตามแต่ที่ทรัสตีจะพิจารณาเห็นสมควร
อนึ่ง การปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตี ให้ ทรัสตีงดเว้ นการกระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ว่า
การกระทานันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทา
หน้ าที่เป็ นทรั สตี หรื อทรั สตีแสดงให้ เห็นได้ ว่าได้ จัดการกองทรั สต์ ในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อผู้ลงทุนทราบก่อนเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ ทราบข้ อ มูลดังกล่าวมิได้
แสดงการคัด ค้ า น ทัง้ นี ้ การเปิ ดเผยข้ อ มูลและการคัด ค้ า นดัง กล่า วให้ เ ป็ นไปตามข้ อ 13.3 แห่ง สัญ ญานี ้ และ
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หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ภายใต้ บังคับแห่งสัญญานี ้ รวมตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทรั สตีมีอานาจหน้ าที่ดังจะกล่าว
ต่อไปนี ้
1.

การใช้ อานาจและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์เป็ นเรื่ องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะ
มอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้ นแต่
(1)

การทาธุรกรรมที่มิใช่เรื่ องที่ต้องทาเฉพาะตัวและไม่จาเป็ นต้ องใช้ วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี

(2)

การทาธุรกรรมที่โดยทัว่ ไปผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ซึง่ มีทรัพย์สนิ และวัตถุประสงค์ของการจัดการใน
ลักษณะทานองเดียวกันกับกองทรัสต์จะพึงกระทาในการมอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการแทน

(3)

ทรัสตีอาจมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อ
การปฏิบตั ิงานด้ านการสนับสนุนให้ บริ ษัทในเครื อของทรัสตีหรื อผู้อื่นดาเนินการได้

(4)

เรื่ องอื่นใดที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์เป็ นผู้รับผิดชอบและดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้หรื อ
หลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ ทจ. 51/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ
สช. 29/2555 และ/หรื อ ประกาศหรื อข้ อกาหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง

(5)

กรณีอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ มอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการแทน หรื อมี
ข้ อกาหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนดเรื่ องดังกล่าวไว้

ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝื นบทบัญญัติตามวรรคหนึง่ ให้ การที่ทาไปนันผู
้ กพันทรัสตีเป็ นการส่วนตัว ไม่ผกู พันกองทรัสต์
ทังนี
้ ้ เมื่อทรัสตีมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการกองทรัสต์ตามข้ อกาหนดแห่งสัญญานี ้แล้ ว นอกเหนือจากเรื่ องที่
ผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้ดาเนินการตามสัญญานี ้หรื อหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ ทจ.
51/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 และ/หรื อ ประกาศหรื อข้ อกาหนดอื่นใดที่
เกี่ ย วข้ อ ง ให้ ท รั สตี เ ลือ กผู้รั บ มอบหมายด้ ว ยความรอบคอบและระมัด ระวัง และต้ อ งก ากับ ดูแ ลและ
ตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอด้ วยความระมัดระวังและความเอาใจใส่ โดยต้ องกาหนดมาตรการ
ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ กข. 1/2553 ดังนี ้
ในการมอบหมายงานการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะกาหนดมาตรการในการดาเนินงานในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1)

การคัดเลือกผู้ที่สมควรได้ รับมอบหมาย โดยพิจารณาถึ งความพร้ อมด้ านระบบงานและบุคลากร
ของผู้ที่ได้ รั บมอบหมาย ตลอดจนการขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ข องผู้รั บมอบหมายงานและ
กองทรัสต์

(2)

การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิของผู้ได้ รับมอบหมายงาน
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(3)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

การดาเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏว่าผู้ที่ได้ รับมอบหมายไม่เหมาะสมที่จะได้ รับมอบหมายงาน
อีกต่อไป

ทังนี
้ ้ ทรัสตีสามารถมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อ
การปฏิบัติ ก ารด้ า นงานสนับ สนุน ได้ ซึ่ง ในการมอบหมายงานดัง กล่าว ทรั สตี จ ะมอบหมายให้ บุค คล
ดังต่อไปนี ้
(1)

(2)

การเก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้ องเป็ นการมอบหมายให้ ผ้ ทู ี่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(ข)

ผู้รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนส่วนบุคคล

(ค)

ทรัสตีรายอื่น

(ง)

ผู้รับฝากทรัพย์สนิ โดยชอบด้ วยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่กองทรัสต์ได้
ลงทุนไว้ หรื อของประเทศที่ผ้ รู ับฝากทรัพย์สนิ ตังอยู
้ ่

การจัดทาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องเป็ นการมอบหมายให้ ผ้ ทู ี่สามารถประกอบธุรกิจนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้

โดยในการมอบหมายงานที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ ทรัสตีจะต้ องมอบหมายงานในลักษณะที่ทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ การ
บริ หารจัดการกองทรัสต์จะสามารถดาเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดผลเสียหายต่อกองทรัสต์ และทรัสตีจะ
ยังคงรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์ ตามที่ พ.ร.บ. ทรั สต์กาหนด
2.

บังคับชาระหนี ้หรื อดูแลให้ มีการบังคับชาระหนี ้เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อสัญญาระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลอื่น

3.

ห้ ามมิให้ ทรัสตีนาหนี ้ที่ตนเป็ นลูกหนี ้บุคคลภายนอกอันมิได้ เกิดจากการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีไปหักกลบ
ลบหนี ้กับหนี ้ที่บคุ คลภายนอกเป็ นลูกหนี ้ทรัสตีอนั สืบเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ การดาเนินการที่ฝ่า
ฝื นข้ อห้ ามตามข้ อ Error! Reference source not found. แห่งสัญญานี ้ให้ ตกเป็ นโมฆะ

4.

แจ้ งต่อบุคคลภายนอกทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อเข้ าทานิติกรรมหรื อธุรกรรมกับบุคคลภายนอกว่าเป็ น
การกระทาในฐานะทรัสตี และต้ องระบุในเอกสารหลักฐานของนิติกรรมหรื อธุรกรรมนันให้
้ ชดั แจ้ งว่าเป็ น
การกระทาในฐานะทรัสตี

5.

จัดทาบัญชี ทรั พย์ สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สินและบัญชี อื่น ๆ ของทรั สตี ในกรณีทรัสตี
จัดการกองทรัสต์หลายกอง ต้ องจัดทาบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน
และบันทึกบัญชีให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั รวมทังแยกทรั
้
พย์สินของกองทรัสต์ไว้ ต่างหากจาก
ทรั พย์ สินส่วนตัวของทรัสตี ทรั พย์สินอื่นที่ทรั สตีครอบครองอยู่ และทรั พย์ สินของกองทรั สต์ อื่นที่ทรั สตี
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จัดการ (ถ้ ามี) ด้ วย
6.

ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ 18.1.5 แห่งสัญญานี ้ จนเป็ นเหตุให้ ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ปะปนอยู่กับ ทรั พ ย์ สิน ที่ เ ป็ นส่ว นตัว ของทรั สตี จ นมิ อ าจแยกได้ ว่า ทรั พ ย์ สิน ใดเป็ นของกองทรั สต์ แ ละ
ทรัพย์สนิ ใดเป็ นทรัพย์สนิ ที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้ สนั นิษฐานว่า
(1)

ทรัพย์สนิ ที่ปะปนกันอยูน่ นเป็
ั ้ นของกองทรัสต์

(2)

ความเสียหายและหนี ้ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สนิ ที่ปะปนกันอยูน่ นเป็
ั ้ นความเสียหายและหนี ้ที่
เป็ นส่วนตัวของทรัสตี

(3)

ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สนิ ที่ประปนกันอยูน่ นเป็
ั ้ นของกองทรัสต์

7.

ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ 18.1.5 แห่งสัญญานี ้ จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์แต่ละกอง
ปะปนกัน จนมิ อ าจแยกได้ ว่า ทรั พ ย์ สิน ใดเป็ นของกองทรั สต์ ใ ด ให้ สัน นิ ษ ฐานว่า ทรั พ ย์ สิน นัน้ รวมทัง้
ทรัพย์สินที่ถูกเปลี่ยนรู ปหรื อถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนันและประโยชน์
้
ใด ๆ หรื อหนี ้สินที่เกิดขึ ้น
จากการจัดการทรัพย์สนิ ดังกล่าว เป็ นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพย์สินที่นามาเป็ นต้ นทุน
ที่ปะปนกัน

8.

ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่มอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการกองทรัสต์ เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นที่กาหนดใน
สัญญานี ้

9.

ทรัสตีจะไม่ใช้ สทิ ธิรับเงินหรื อทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์สาหรับค่าใช้ จ่ายที่ชาระให้ กบั บุคคลภายนอกที่ไม่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ ทรัสตียงั คงมีสิทธิ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ตามข้ อ
Error! Reference source not found. (5)(ก) แห่งสัญญานี ้

10.

ทาหน้ าที่ต่อไปเพื่อรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเมื่อกองทรัสต์สิ ้นสุดลง โดยต้ องชาระสะสาง
หนี ้สินและค่าใช้ จ่ายเมื่อกองทรัสต์สิ ้นสุดลงตามลาดับที่กาหนดใน พ.ร.บ. ทรัสต์

11.

จัดให้ มีระบบงานอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง ประกาศกาหนด โดยอย่างน้ อยให้
ระบบงานของทรัสตีครอบคลุมเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1)

การตรวจสอบการจัดการกองทรัสต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อผู้รับมอบหมายงานรายอื่น (ถ้ ามี)
เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญานี ้ พ.ร.บ. ทรัสต์ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

(2)

การเก็บรักษาทรัพย์สินโดยมีการแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ภายใต้ สญ
ั ญานี ้ออกจากทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์อื่นหรื อทรัพย์สนิ ส่วนตัวของทรัสตี

(3)

การบัน ทึ ก กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ เ หนื อ ทรั พ ย์ สิน ในกองทรั ส ต์ รายได้ รายจ่ า ยและหนี ส้ ิน ของ
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กองทรัสต์ ตลอดจนบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์

12.

13.

(4)

การตรวจสอบดูแลและติดตามการทาหน้ าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์หรื อผู้รับมอบหมายรายอื่น
ตามข้ อ 18.1.13 แห่งสัญญานี ้ (ถ้ ามี) เพื่อสิทธิประโยชน์ของกองทรัสต์

(5)

การควบคุม ตรวจสอบและป้องกันมิให้ มีการจัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามสัญญานี ้และ พ.ร.บ.
ทรัสต์ และมิให้ มีการทุจริ ตในการจัดการกองทรัสต์

(6)

การแยกงบการเงินของกองทรัสต์ออกจากงบการเงินของกองทรัสต์อื่นหรื อของทรัสตีโดยคานึงถึง
มาตรฐานที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี โดยงบการเงินที่จดั ทาขึ ้นให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้ ในประกาศ กข. 1/2553 โดยต้ องมีการสอบทานหรื อตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ วแต่กรณี และผู้สอบ
บัญชีดงั กล่าวต้ องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของทรัสตี ก่อนที่จะยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต.
และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(7)

การจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

ดูแลให้ สญ
ั ญานี ้มีสาระสาคัญเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและดาเนินการตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้กรณีที่
มีการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา
(1)

ดูแลให้ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเป็ นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ และเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

(2)

ในกรณี ที่ การแก้ ไขเพิ่ มเติ มสัญ ญานี ไ้ ม่เ ป็ นไปตามข้ อ 18.1.10 (ก) แห่งสัญ ญานี ้ ให้ ท รั สตี
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามอานาจหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อดูแลรักษา
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(3)

ในกรณี ที่หลัก เกณฑ์ เ กี่ ยวกับการเสนอขายหน่วยทรั สต์ หรื อ การจัดการกองทรั สต์ ที่อ อกตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง และสัญญามีข้อกาหนด
ที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ ทรัสตีดาเนินการเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์นนั ้ ตามวิธีการที่กาหนดในสัญญานี ้ หรื อตามที่สานักงาน ก.ล.ต. มีคาสัง่ ตามมาตรา
21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์

ติดตาม ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และผู้ที่ได้ รับมอบหมาย (ถ้ ามี) บริ หารจัดการกองทรัสต์
ให้ เป็ นไปตามสัญญานี ้ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ให้ หมายความรวมถึง
การทาหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
(1)

ดูแ ลให้ การบริ หารจัด การกองทรั สต์ ก ระท าโดยผู้จัด การกองทรั สต์ ที่ ได้ รั บ ความเห็ นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่ก องทรั สต์ ตงั ้ อยู่ เว้ นแต่เ ป็ นกรณี ที่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ไม่
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สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ และทรัสตีเข้ าจัดการกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรื อ
จากัดมิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
และดาเนินการตามอานาจหน้ าที่ในสัญญานี ้และ พ.ร.บ. ทรัสต์ในการจัดให้ มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์
รายใหม่
(2)

ดูแลและดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ และผู้ที่ได้ รับมอบหมาย (ถ้ ามี) มี
ลักษณะและปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในสัญญานี ้ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)
และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อ ง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผู้จัดการกองทรั สต์ ร ายเดิม และการแต่งตัง้
ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามข้ อ 19.5.2 แห่งสัญญานี ้ หรื อผู้รับมอบหมายรายใหม่ (ถ้ ามี)

(3)

ควบคุมดูแลให้ การลงทุนของกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

(4)

ควบคุมดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้ องครบถ้ วนตามที่กาหนดในสัญญานี ้
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

(5)

แสดงความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการหรื อการทาธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้จดั การกองทรัสต์
และผู้ที่ได้ รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ ามี) เพื่อประกอบการขอมติที่ประชุ มผู้ถือหน่วยทรัสต์ การ
เปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ตอ่ ผู้ลงทุนหรื อเมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ร้ องขอ

(6)

ในกรณี ที่ จ าเป็ น และเพื่ อ ประโยชน์ ข องกองทรั สต์ แ ละผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ โดยรวม ทรั สตี อ าจ
กาหนดให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมาย (ถ้ ามี) ต้ องขอความเห็นชอบจากทรัส
ตี หรื อต้ องดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่ทรัสตีเห็นสมควรนอกเหนือจากที่กาหนดในสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้

(7)

ในกรณี ที่ป รากฏว่าผู้จัด การกองทรั สต์ ก ระทาการ หรื องดเว้ นกระทาการจนก่อ ให้ เกิ ดความ
เสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญานี ้หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทรัสตีมีหน้ าที่
ดังนี ้

(8)

(ก)

รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้ า) วันทาการนับแต่ร้ ู หรื อพึงรู้ ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(ข)

ด าเนิ น การแก้ ไข ยับ ยัง้ หรื อ เยี ย วยาความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ น้ แก่ ก องทรั ส ต์ ต ามที่
เห็นสมควร

ในกรณีที่ไม่มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ หรื อมีเหตุที่ทาให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ ทรัสตีมีอานาจในการจัดการกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรื อจากัดมิให้ เกิด
ความเสียหายร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดาเนินการตาม
อานาจหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้และ พ.ร.บ. ทรัสต์ในการจัดให้ มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่โดย
ในการดาเนินการดังกล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนันก็
้
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ได้ ทังนี
้ ้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ประกาศ กร. 14/2555 และสัญญานี ้ได้ ระบุไว้
นอกจากนี ้ เมื่อทรัสตีเห็นว่ากรณีที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ และ /หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมาย (ถ้ ามี) ไม่
ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศของ
สานักงาน ก.ล.ต. หรื อประกาศที่เกี่ ยวข้ องอื่นใด เป็ นการก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหาย
อย่างร้ ายแรงต่อกองทรัสต์และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนันได้
้
ภายในระยะเวลาอัน สมควร ให้ ท รั สตี สามารถเข้ า ไปด าเนิ น การแทนผู้จัด การกองทรั สต์ ไ ด้
ตามที่ทรัสตีเห็นสมควร ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้
(9)

ทรัสตีมีหน้ าที่ให้ ความร่วมมือและให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์และการจัดการกองทรัสต์ หรื อ
ข้ อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
นอกจากนี ้ ในกรณี ผ้ จู ัดการกองทรั สต์ ร้องขอความช่วยเหลือจากทรั สตีในส่วนที่เกี่ ยวกับการ
ปฏิ บัติ ง านของผู้จัด การกองทรั สต์ ทรั สตีมี ห น้ า ที่ ให้ ค วามช่ ว ยเหลือ อ านวยความสะดวกแก่
ผู้จดั การกองทรัสต์ตามสมควร เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของผู้จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาแต่งตัง้
ผู้จดั การกองทรัสต์สาเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี

(10)

ทรั ส ตี ซึ่ ง กระท าในนามกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที่ ช าระค่า ธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่ า ยให้ แ ก่ ผ้ ูจัด การ
กองทรัสต์โดยเรี ยกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์

(11)

นอกเหนือจากที่กาหนดในสัญญานี ้ ทรัสตีอาจกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
และ /หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมาย (ถ้ ามี) ต้ องขอความเห็นชอบจากทรัสตีเสียก่อนจึงจะสามารถ
ดาเนินการได้

14.

รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมตลอดจนดาเนินการแก้ ไข ยับยัง้ หรื อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่
กองทรั สต์ตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ กระทาการ หรื องดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิ ด
ความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญานี ้หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

15.

เข้ า ร่ ว มในการประชุมผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ทุก ครั ง้ โดยหากต้ อ งมี การขอมติที่ ประชุมผู้ถือ หน่วยทรั สต์ เพื่ อ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ทรัสตีจะต้ องตอบข้ อซักถามและให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการว่าเป็ นไป
ตามสัญญานี ห้ รื อกฎหมายที่เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ รวมทัง้ ทักท้ วงและแจ้ งให้ ผ้ ูถือ หน่วยทรั สต์ ท ราบว่าการ
ดาเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้ หากไม่เป็ นไปตามสัญญานี ้หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
อนึ่ง ในกรณี ที่ทรัสตีเป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์ในกองทรัสต์ หากต้ องมีการออกเสียงหรื อดาเนินการใด ๆ ใน
ฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ทรัสตีคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และ
ตังอยู
้ บ่ นหลักแห่งความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อกระทบ
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ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์
16.

จัด ท าสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ โดยทรั สตี อ าจมอบหมายให้ ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ หรื อ ผู้ได้ รั บ
ใบอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ดาเนินการแทนได้ โดยเมื่อมีการ
มอบหมายผู้อื่นเป็ นนายทะเบียนหน่วยทรั สต์ ทรั สตีมีหน้ าที่กากับดูแลให้ ผ้ ูที่ได้ รับมอบหมายดังกล่าว
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้ อ Error! Reference source not found. และ Error! Reference source not
found. แห่งสัญญานี ้ เว้ นแต่มีการจัดทาหลักฐานตามระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

17.

จัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรื อใบทรัสต์มอบให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในข้ อ Error! Reference source not found. แห่งสัญญานี ้

18.

ออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรื อใบทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันสมควร ซึ่งอย่าง
น้ อยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ เว้ นแต่ การจัดทาหลักฐานตามระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ขอให้ ทรัสตี
หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่ หรื อใบทรัสต์ใหม่แทนหลักฐาน
เก่าที่สญ
ู หาย ลบเลือน หรื อชารุดเสียหายในสาระสาคัญ

(1)

มีข้อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์สามารถใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ และใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้

(2)

มีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ นาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านันได้
้

(3)

มีข้อมูลที่แสดงว่า ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และในกรณีที่มี
ข้ อจากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องระบุข้อจากัดสิทธิเช่นว่านันไว้
้ ให้ ชดั เจน

19.

ระบุความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในรายงานประจาปี ของกองทรัสต์
ซึ่งผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าที่จัดทารายงานดังกล่าวเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยทรั สตีจะต้ องแสดง
ความเห็ น เกี่ ย วกับการปฏิ บัติ งานของผู้จัดการกองทรั สต์ ใ นการบริ ห ารจัด การกองทรั สต์ เ ป็ นอย่า งไร
สอดคล้ องกับข้ อกาหนดแห่งสัญญานี ้ รวมทังกฎหมาย
้
ประกาศและข้ อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่
หากผู้จดั การกองทรัสต์มิได้ ดาเนินการเป็ นไปตามข้ อกาหนดแห่งสัญญานี ้ หรื อกฎหมาย หรื อประกาศและ
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องอื่นใดนัน้ ให้ ระบุเรื่ องดังกล่าว ตลอดจนการดาเนินการของทรัสตีในการแก้ ไขให้ มี
ความถูกต้ อง

20.

รับรองรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทาการสุดท้ ายของแต่ละไตร
มาสตามหลักเกณฑ์ที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด เพื่อที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จะใช้ ในการเปิ ดเผย
รายงานดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สีส่ บิ ห้ า) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาสนัน้
นอกจากนี ้ ทรัสตีมีหน้ าที่ใช้ ความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์คานวณมูลค่าทรัพย์สิน
ส่วนที่ 2-9 หน้ า 10 จาก 19

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
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สุทธิ (NAV) ต่อหน่วยของกองทรัสต์ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องประกาศ
กาหนด เมื่อผู้จดั การกองทรัสต์ออกรายงานประจาปี ในแต่ละรอบระยะเวลา โดยจัดพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยทรัสต์ในรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้อง
ส่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงรายงานประเมิน
มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลที่สง่ ให้ แก่ทรัสตีด้วย
21.

ทรัสตีอาจก่อให้ เกิดหนี ้ และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญานี ้ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอื่นใด

22.

ในการลงทุนทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก ทรัสตีจะมอบหมายให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์เป็ นผู้ลงทุน แต่
อย่างไรก็ ตาม ทรั สตีอ าจเป็ นผู้ลงทุน หรื อมอบหมายให้ บุค คลอื่ นเป็ นผู้ลงทุน ในทรั พ ย์ สินอื่ น ได้ ตามที่
เห็นสมควร โดยจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศ สร. 26/2555 และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ฉบับอื่นที่เกี่ยวข้ อง

23.

ทรัสตีมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง

24.

ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนที่ทรัสตีรายใหม่เข้ ารับหน้ าที่ มีการจัดการ
กองทรั สต์ ที่ไม่เป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ ในสัญญานี ห้ รื อ พ.ร.บ. ทรั สต์ จนเป็ นเหตุให้ กองทรั สต์ เ สียหาย
ให้ ทรัสตีรายใหม่ดาเนินการดังต่อไปนี ้

(1)

เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากทรัสตีรายที่ต้องรับผิด

(2)

ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนันจะได้
้
ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตี
รายเดิ มหรื อไม่ และไม่ว่าทรั พย์ สิน ในกองทรั สต์ จะถูกเปลี่ยนรู ปหรื อถูกเปลี่ย นสภาพไปเป็ น
ทรัพย์สินอย่างอื่นก็ตาม เว้ นแต่บคุ คลดังกล่าวจะได้ ทรัพย์สินนันมาโดยสุ
้
จริ ต เสียค่าตอบแทน
และไม่ร้ ูหรื อไม่มีเหตุอนั ควรรู้วา่ ทรัพย์สนิ นันได้
้ มาจากการจัดการกองทรัสต์ โดยมิชอบ

อนึ่ง การที่ทรั สตีเข้ าทาสัญ ญานีม้ ิได้ เป็ นการให้ หลักประกันรายได้ หรื อผลการประกอบการของกองทรั สต์ หรื อ
หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของบรรดาผู้เช่าไม่วา่ รายใด อนึง่ ทรัสตีไม่มีหน้ าที่ให้ หลักประกันใด ๆ เพื่อ ประกัน
การปฏิบัติห น้ า ที่ข องตนในฐานะทรั สตี และทรั สตีไม่มี ห น้ า ที่อื่ นใดต่อผู้ถือ หน่วยทรั สต์ และ/หรื อ บุค คลอื่น ใด
นอกเหนือไปจากที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และ/หรื อ ที่กฎหมายได้ บญ
ั ญัติไว้
กำรแต่ งตัง้ เงื่อนไขและวิธีกำรเปลี่ยนแปลง และค่ ำตอบแทนของทรัสตี
1.

การแต่งตังทรั
้ สตี
ทรัสตีได้ รับการแต่งตังโดยผลของสั
้
ญญานี ้ เมื่อมีเหตุให้ ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตี การแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่
ให้ กระทาได้ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่านัน้
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2.
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เงื่อนไขและวิธีการเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(1)

เงื่อนไขในการเปลีย่ นแปลงทรัสตี

(ก)

ทรัสตีลาออกจากการทาหน้ าที่

(ข)

ทรัสตีถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ ศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการ หรื อสิ ้นสภาพนิติบคุ คล หรื อ
สิ ้นสภาพธนาคารพาณิชย์ (ถ้ ามี)

(ค)

ทรัสตีเลิกกิจการและเข้ าสูก่ ระบวนการชาระบัญชี

(ง)

ทรัสตีหยุดประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีไม่ว่าโดยสมัครใจหรื อตามคาสัง่ พักการประกอบ
ธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นการชัว่ คราว หรื อสัง่ เพิกถอนการอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี

(จ)

ทรัสตีถกู ถอดถอนจากการทาหน้ าที่ตามข้ อ 1.12 แห่งสัญญานี ้

(ฉ)

ทรัสตีจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่หรื อข้ อตกลงที่เป็ นสาระสาคัญใด ๆ ตามที่
ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อผิดคารับรองที่เป็ นสาระสาคัญใด ๆ ตามที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ และ
การดังกล่า วมี ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อการดูแ ลจัดการกองทรั สต์ หรื อการจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์ สินหลัก และทรัสตีไม่สามารถดาเนินการแก้ ไขและปฏิบัติให้
ถูกต้ องตามสัญญานี ้ภายใน 180 (หนึ่งร้ อยแปดสิบ) วันนับจากวันที่ทราบหรื อควร
ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ที่ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
อย่า งไรก็ ดี คู่สัญ ญาตกลงที่ จ ะร่ ว มกัน หารื อ โดยสุจ ริ ต และยุติ ธ รรมเพื่ อ พิ จ ารณา
เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นรายกรณีก่อนที่จะดาเนินการเปลีย่ นแปลงทรัสตี
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่หรื อข้ อตกลง หรื อผิดคารับรองที่เป็ น
สาระสาคัญใด ๆ ตามที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้อันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุการณ์ใด ๆ
ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของทรัสตี ไม่ถือเป็ นเหตุของการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตาม
สัญญานี ้

(2)

(ช)

ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ มี ม ติ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในข้ อ 16.8.2
เปลีย่ นแปลงทรัสตี

(ซ)

ทรั สตีขาดคุณสมบัติในการประกอบธุรกิ จเป็ นทรั สตีตามที่กฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้ องกาหนด

แห่ ง สัญ ญานี ้ ให้

วิธีการเปลีย่ นแปลงทรัสตี

(ก)

ในกรณีทรัสตีลาออกจากการทาหน้ าที่ตามข้ อ Error! Reference source not found.
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(1) (ก) แห่งสัญญานี ้ให้ มีการเปลีย่ นแปลงทรัสตีตามที่กล่าวไว้ ในข้ อ 1.11 แห่งสัญญานี ้

(ข)

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่กล่าวไว้ ในข้ อ Error! Reference
source not found. แห่งสัญญานี ้ (นอกเหนือจากกรณีทรัสตีลาออกจากการทาหน้ าที่
ตามข้ อ Error! Reference source not found. (1) (ก) แห่งสัญญานี ้) ให้ ผ้ จู ัดการ
กองทรัสต์มีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้ าไปยังทรัสตีอย่างน้ อย 1 (หนึ่ง) เดือน ก่อนวันที่มี
การพ้ นสภาพจากการเป็ นทรัสตีหรื อถอดถอนทรัสตี
อย่า งไรก็ ต าม หากเป็ นกรณี ที่ท รั สตี ถูก ถอดถอนหรื อ สานัก งาน ก.ล.ต. สัง่ พัก การ
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นการชั่วคราว หรื อเพิกถอนการอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
เป็ นทรัสตี ผู้จัดการกองทรั สต์ไม่จาต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าแก่ทรัสตีตามที่กาหนดใน
วรรคหนึ่ง ในกรณี เช่นว่านี ้ ให้ ทรั สตีรายเดิมทาหน้ าที่ทรั สตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแล
รักษาประโยชน์หรื อการใช้ สทิ ธิในกองทรัสต์เพื่อมิให้ กองทรัสต์เสียหาย เสื่อมค่า หรื อไร้
ประโยชน์จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(ค)

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัสตีเพราะเหตุตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ Error!
Reference source not found.(1)(ข) และ (ค) แห่งสัญญานี ้ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มี
หนังสือแจ้ งไปยังผู้ชาระบัญชี เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อบุคคลอื่นใดที่มีอานาจตาม
กฎหมายอื่ น ในท านองเดี ย วกับ บุค คลดัง กล่า ว แล้ ว แต่ ก รณี ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ
กองทรัสต์ เท่าที่จาเป็ นและสมควรจนกว่าทรั สตีรายใหม่จะมีสิทธิ โดยสมบูรณ์ เหนือ
กองทรัสต์

(ง)

ในกรณีที่เกิ ดเหตุในการเปลี่ยนแปลงทรั สตี (ยกเว้ นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทรั สตี
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 18.2.2(1)(ช)) ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยเร็ วและให้ ทรัสตีรายเดิม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อผู้จัดการกองทรัสต์มีสิทธิ เสนอชื่อ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นทรัสตีรายใหม่เพื่อให้ ที่
ประชุ ม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ พิ จ ารณาแต่ง ตัง้ ทัง้ นี ้ ไม่ตัด สิ ท ธิ ท รั สตี ร ายเดิ ม หรื อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ที่จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.
เพื่อเป็ นทรัสตีรายใหม่

(จ)

ในกรณี ที่ เกิ ดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทรั สตีต ามที่ระบุไว้ ในข้ อ 18.2.2(1)(ช) ให้
ดาเนินการแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ตามที่กาหนด
โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว

(ฉ)

หากมีการเปลีย่ นแปลงทรัสตีไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม สัญญานี ้ยังคงมีผลบังคับใช้ และไม่
มีผลกระทบต่อสถานะของกองทรัสต์ และทรัสตีรายเดิมต้ องดาเนินการตามที่จาเป็ น
เพื่อให้ ทรัสตีรายใหม่มีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ และเพื่อให้ ทรัสตีรายใหม่ทราบ
เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์ที่ผ่านมาและที่ต้องทาต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสาร
ส่วนที่ 2-9 หน้ า 13 จาก 19

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

หลักฐาน และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทรัสต์เพื่อให้ ทรัสตีรายใหม่สามารถ
ทาหน้ าที่ตอ่ ไปได้ ทังนี
้ ้ในการส่งมอบดังกล่าว ให้ ทรัสตีรายเดิมลงลายมือชื่อในหนังสือ
เพื่อรับรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิง่ ที่สง่ มอบให้ ทรัสตีรายใหม่และมอบหนังสือ
ดังกล่าวให้ ทรัสตีรายใหม่เก็บรักษาไว้ โดยให้ ทรัสตีรายเดิมดาเนินการดังกล่าวให้ แล้ ว
เสร็ จภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับแต่วนั ที่ทรัสตีรายใหม่เข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่
หากทรัสตีรายเดิมมิได้ ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ ทรัสตีรายใหม่ร้องขอต่อ
ศาลเพื่อให้ มีคาสัง่ ให้ ทรัสตีรายใหม่ได้ มาซึง่ สิทธิเหนือกองทรัสต์ได้
ในกรณีที่ทรัสตีรายเดิมหรื อทรัสตีรายที่เหลืออยู่มิได้ ดาเนินการตามวรรคหนึ่งของข้ อนี ้
หากมีความเสียหายเกิดขึ ้นกับกองทรัสต์หรื อผู้รับประโยชน์ ทรัสตีรายเดิมหรื อทรัสตี
รายที่เหลืออยูต่ ้ องรับผิดชดใช้ ค่าเสียหาย ทังนี
้ ้ หากความเสียหายเกิดขึ ้นกับกองทรั สต์
และทรั สตี รายใหม่ยัง ไม่มีสิทธิ โดยสมบูรณ์ ตามข้ อ 18.2.2(2)(ช) ด้ า นล่างนี ้ ผู้รั บ
ผลประโยชน์อาจเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากทรัสตีรายเดิมหรื อทรัสตีรายที่เหลืออยู่เพื่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ได้

(ช)

ทังนี
้ ้ เมื่อทรัสตีรายใหม่เข้ าทาหน้ าที่แทนทรัสตีรายเดิม ทรัสตีรายใหม่ต้องผูกพันตาม
สิท ธิ แ ละหน้ า ที่ข องคู่สัญ ญาที่ก าหนดไว้ ใ นสัญญานีท้ ุกประการ และมี หน้ าที่ แก้ ไข
เพิ่มเติมสัญญานี ้ตามสมควร รวมทังเข้
้ าสวมสิทธิเป็ นคู่ความในคดีหรื อเป็ นฝ่ ายที่ต้อง
ผูกพันตามคาพิพากษา นอกจากนี ้ ทรัสตีรายใหม่มีหน้ าที่แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
สานักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าตนได้ เข้ าสวมสิทธิและหน้ าที่แทนทรัสตี
รายเดิมหรื อทรัสตีรายที่เหลืออยู่ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่ต้นได้ เข้ าสวมสิทธิ
และหน้ าที่ แ ทนทรั ส ตี ร ายเดิ ม หรื อร่ ว มกั บ ทรั ส ตี ร ายที่ เ หลื อ อยู่ พร้ อมทั ง้ แจ้ ง
บุคคลภายนอกที่ตนทราบว่าเป็ นคู่สญ
ั ญากับ ทรัสตีรายเดิมว่า ตนได้ เข้ าสวมสิทธิและ
หน้ าที่แทนทรัสตีรายเดิมแล้ ว
ในกรณีที่ทรัสตีรายใหม่มิได้ แจ้ งตามวรรคหนึง่ ของข้ อนี ้ หากมีความเสียหายเกิดขึ ้น ทรัส
ตีรายใหม่ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์หรื อต่อบุคคลภายนอก แล้ วแต่กรณี

(ซ)

ในกรณีที่มีเหตุให้ ต้องเปลีย่ นแปลงทรัสตี แต่มิอาจแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่เพราะมีเหตุอนั
มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียร้ องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่ ถ้ ามิ
อาจแต่งตังได้
้ ให้ ศาลมีคาสัง่ เลิกทรัสต์ ทังนี
้ ้ ให้ ศาลมีอานาจแต่งตังบุ
้ คคลใดเข้ าจัดการ
กองทรัสต์ให้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ โดยได้ รับค่าตอบแทนตามที่ศาลกาหนดให้ ทังนี
้ ้
การอุทธรณ์คาสัง่ ศาลดังกล่าว ให้ ยื่นต่อศาลฎีกา

(ฌ)

การเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 18.2.2(2) นี ้ ไม่ได้ มีผลกระทบต่อการมีผล
บังคับใช้ ของสัญญานี ้และไม่มีผลต่อสถานะของกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-9 หน้ า 14 จาก 19

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

3.

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ค่าตอบแทนหรื อค่าธรรมเนียมของทรัสตี
ค่าตอบแทนหรื อค่าธรรมเนียมของทรัสตีให้ เป็ นไปตามที่กาหนดเอาไว้ ในข้ อ Error! Reference source
not found. แห่งสัญญานี ้

กำรลำออกหรือกำรถอดถอนทรัสตี
1.

การลาออกของทรัสตี
(1)

หากทรัสตีประสงค์ที่จะลาออก ให้ แจ้ งการลาออกเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์ และผู้จัดการ
กองทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่า 120 (หนึ่งร้ อยยี่สิบ) วันก่อนวันที่การลาออกมีผลบังคับ พร้ อมทัง้
เสนอผู้ที่จะทาหน้ าที่เป็ นทรัสตีรายใหม่ให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาลงมติเห็นชอบเพื่อ
แต่งตัง้ ทรั สตีรายใหม่และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ในการนี ้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มี
สิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ ที่ประชุมผู้
ถื อ หน่ว ยทรั สต์ พิ จารณา คัด เลือ กและแต่ง ตัง้ เป็ นทรั สตี รายใหม่ข องกองทรั สต์ ด้ว ย และให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ใ ช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแต่งตังบุ
้ คคลใหม่ (ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.) ให้ เป็ นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์แทนที่ทรัสตีรายเดิม ใน
การนี ้ ให้ ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์หารื อร่วมกันโดยสุจริ ตเพื่อกาหนดบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติและ
ได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
เป็ นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ โดยทรัสตีรายใหม่นี ้จะต้ องเข้ าทาสัญญาเพิ่มเติมสัญญานี ้กับท
รัสตีรายเดิมและผู้จดั การกองทรัสต์
หากพ้ นกาหนดระยะเวลา 120 (หนึ่งร้ อยยี่สิบ) วันนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับหนังสือแจ้ ง
การลาออกจากทรัสตีรายเดิมแล้ ว และผู้จดั การกองทรัสต์ยงั ไม่สามารถแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่ได้
ให้ ทรัสตีมีสทิ ธิแต่งตังบุ
้ คคลที่ทรัสตีคดั เลือก (โดยต้ องเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติและได้ รับอนุญาตจาก
สานักงาน ก.ล.ต.) ให้ เป็ นทรัสตีรายใหม่

(2)

2.

ในกรณีที่มีทรัสตีลาออกตามข้ อสัญญานี ้ การพ้ นจากตาแหน่งของทรัสตีให้ มีผลเมื่อทรัสตีรายใหม่
เข้ า ท าหน้ า ที่ เ ป็ นทรั ส ตี ร ายใหม่ ข องกองทรั ส ต์ โดยให้ ท รั ส ตี ร ายเดิ ม ท าหน้ า ที่ ท รั ส ตี ต่ อ ไป
จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

การถอดถอนทรัสตี
ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยอาศัยมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนตามข้ อ 16 แห่งสัญญานี อ้ าจถอดถอนทรั สตีได้ เมื่อปรากฏ
ว่าทรัสตีมิได้ จดั การกองทรัสต์ตามหน้ าที่ที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์ หรื อกระทาการหรื องด
เว้ นกระทาการอันเป็ นความผิดตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ หรื อกฎหมายอื่นใดซึง่ มิใช่ความผิดลหุโทษ และทรัสตีไม่
อาจเยียวยาแก้ ไขให้ สิ ้นไปได้ ภายในระยะเวลา 90 (เก้ าสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์แจ้ งให้ ทรัสตี
ส่วนที่ 2-9 หน้ า 15 จาก 19

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ทราบถึงเหตุดงั กล่าว
ควำมเป็ นอิสระและควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ของทรัสตี
1.

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าทรัสตีขาดความเป็ นอิสระ และจะรับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์มิได้
(1)

เป็ นผู้ถือหุ้นในผู้จดั การกองทรัสต์ เกินร้ อยละ 5 (ห้ า) ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของผู
้
้ จดั การ
กองทรัสต์

(2)

มีผ้ จู ัดการกองทรัสต์ เป็ นผู้ถือหุ้นในทรัสตี เกินร้ อยละ 5 (ห้ า) ของจานวนสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
ของทรัสตีดงั กล่าว

(3)

มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ในทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้จดั การกองทรัสต์

(4)

มีกรรมการหรื อผู้บริ หารของทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการหรื อผู้บริ หารของผู้จดั การกองทรัสต์

(5)

มีความเกี่ยวข้ องไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมกับผู้จดั การกองทรัสต์ในลักษณะทานองเดียวกับ
(1) ถึง (4) หรื อในลักษณะอื่นอย่างมีนยั สาคัญในประการที่อาจเป็ นเหตุให้ ทรัสตี ขาดความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่

(6)

เป็ นหรื อมีความเกี่ยวข้ องกับผู้ที่จะจาหน่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทรัสต์
ในลักษณะที่ทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์หรื อการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ได้ อย่างเป็ นอิสระ

ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งในภายหลังจากการเข้ ารับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ว่าทรัสตีขาดความเป็ นอิสระ
ตามข้ อ 18.4.1 แห่งสัญญานี ้ ให้ ทรัสตีแจ้ งกรณีดงั กล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้ อมทังแสดงมาตรการที
้
่
สมเหตุสมผลและน่าเชื่อได้ วา่ จะทาให้ ทรัสตีสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระภายใน 15 (สิบห้ า) วัน
นับแต่วันที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งดังกล่าว และให้ ดาเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้ นนั ้ เว้ นแต่สานักงาน
ก.ล.ต. จะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น
2.

3.

ภายใต้ บัง คับ ตามข้ อ 18.4.1 แห่ง สัญ ญานี ้ ทรั สตี จ ะกระท าการใดที่ เ ป็ นการขัด แย้ ง กับ ประโยชน์ ข อง
กองทรั สต์ หรื อ อาจท าให้ ทรั สตีข าดความเป็ นอิ สระมิได้ เว้ นแต่เป็ นธุร กรรมที่เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1)

เป็ นธุรกรรมที่มีมาตรการ หรื อกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็ นธรรมของธุรกรรมดังกล่าว

(2)

ในกรณี ที่เป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้ องมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ ว โดยบุคคลดังกล่าวไม่คดั ค้ าน
หรื อคัดค้ านในจานวนที่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ตามข้ อ 13 แห่งสัญญานี ้ และประกาศ สร. 27/2557

ในกรณีที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึ ้น ทรัสตีต้องดาเนินการให้ มนั่ ใจได้ ว่าผู้ลงทุนได้ รับการปฏิบตั ิ
ส่วนที่ 2-9 หน้ า 16 จาก 19

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ที่เป็ นธรรมและเหมาะสม โดยการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีให้
รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

ทรัสตีต้องไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ และหากมีกรณี
ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ ว่ามีกลไกที่จะทาให้ เชื่อมัน่ ได้
ว่ า การบริ ห ารจั ด การกองทรั ส ต์ จ ะเป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุด ของกองทรั ส ต์ แ ละผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม

(2)

กองทรัสต์จะไม่เข้ าทารายการใดที่อาจส่งผลให้ ทรัสตีไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ เช่น
การซื อ้ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ากบุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน กับ ทรั สตี ซึ่ง อาจท าให้ ท รั สตี ไ ม่สามารถให้
ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทาน (การทา Due Diligence) ของผู้จดั การกองทรัสต์
ได้ อย่างเป็ นอิสระ เป็ นต้ น

ควำมรับผิดของทรัสตี
1.

ในกรณีที่ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญานี ้หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์
ในกรณีที่มีความจาเป็ นและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดการกองทรัสต์เป็ นอย่างอื่นให้ ตา่ งไปจากที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ได้ และ
หากทรัสตีได้ จดั การตามที่ได้ รับความเห็นชอบนันด้
้ วยความสุจริ ตและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์
แล้ ว ทรัสตีไม่จาต้ องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์อนั เกิดจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะทรัส
ตีดงั กล่าว

2.

ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อบุคคลใด ๆ จากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตี หากทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ
รวมทัง้ ด้ ว ยความช านาญ โดยปฏิ บัติต่อผู้ถือ หน่ว ยทรั สต์ อ ย่างเป็ นธรรมเพื่อ ประโยชน์ สูงสุดของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ และเป็ นไปตามสัญญานี ้ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
ในการนี ้ แม้ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง
ให้ ทรัสตียงั มีหน้ าที่ดาเนินการเรี ยกร้ องต่อผู้ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่อให้ กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ รับชดเชยความเสียหายตามความเป็ นจริ ง

3.

ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อบุคคลใด ๆ จากการ
กระทา หรื อการงดเว้ นกระทาการใด ๆ ของผู้จดั การกองทรัสต์ หากว่าทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยสุจริ ต และ
ได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรในการกากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์
เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญานี ้ และ พ.ร.บ. ทรัสต์ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ องแล้ ว

ส่วนที่ 2-9 หน้ า 17 จาก 19

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ในกรณีเช่นว่าให้ กองทรัสต์โดยทรัสตีมสี ทิ ธิเรี ยกร้ องโดยตรงต่อผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์
ชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ ้นให้ แก่กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามความเป็ นจริ ง
กำรจำกัดควำมรับผิดของทรัสตี

1.2

1.

ภายใต้ บงั คับแห่งสัญญานีแ้ ละ พ.ร.บ. ทรัสต์ ความรับผิดต่อบุคคลใดตามสัญญาซึ่งทรัสตีได้ กระทาใน
ฐานะทรัสตีของกองทรั สต์ รวมถึงความรั บ ผิดต่อบุคคลใดอันเกิ ดจาก หรื อที่เกี่ยวกับทรัพย์ สินใด ๆ ของ
กองทรั สต์ ให้ มีจานวนจากัด โดยทรั สตีจะต้ องรั บผิดต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่เกิ นจานวนเงิ นชดใช้
ค่าเสียหายที่ทรัสตีจะได้ รับตามข้ อ 18.1(5) แห่งสัญญานี ้ ทังนี
้ ้ในกรณีที่ทรัสตีไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ พ.ร.บ.
ทรัสต์กาหนดไว้ โดยเจตนา โดยไม่สจุ ริ ตหรื อโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง ในกรณีเช่นว่านี ้ ทรัสตีจะมี
ข้ อยกเว้ นความรับผิดมิได้

2.

ทรั สตีไม่ต้องรั บผิดต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ หากการกระทาหรื องดเว้ นการกระทาของทรั สตี (แล้ วแต่กรณี )
เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ข้ อบังคับ ประกาศ หรื อ คาสัง่ ศาล คาพิพากษาของศาล หรื อ
คาสัง่ อื่นใดของหน่วยงานราชการ ไม่วา่ จะมีผลบังคับเป็ นกฎหมายหรื อไม่ นอกจากนี ้ ทรั สตีไม่ต้องรับผิดใน
กรณีที่ทรัสตีไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อสัญญาข้ อใดข้ อหนึง่ ตามสัญญานี ้ได้ เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุที่
อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทรัสตี รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเหตุที่ระบุไว้ ในข้ อ 4 แห่งสัญญานี ้

3.

ในการโอนหน่วยทรัสต์ระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์กนั เอง ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้ อง
แท้ จริ งของลายมือชื่อ หรื อ ตราประทับ ที่ปรากฏในใบทรัสต์ หรื อในการสลักหลังใบทรัสต์ หรื อในตราสาร
การโอนหน่วยทรัสต์ หรื อตราสารใด ๆ ซึ่งแสดงกรรมสิทธิ์ในหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีมิต้องรับผิด หากมีการ
ปลอมแปลงลายมือชื่อ หรื อ ตราประทับ รวมถึงในกรณีที่ผ้ ลู งลายมือชื่อไม่มีอานาจลงนาม อย่างไรก็ตาม
ทรั สตีมีสิทธิ (แต่มิได้ มีหน้ าที่) เรี ยกให้ มีการพิสจู น์ ความแท้ จริ งของลายมือชื่ อของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ใน
เอกสารหรื อตราสารตามสัญญานี ้ซึ่งผู้ถือหน่วยทรั สต์ ต้องลงลายมือชื่ อหากมีเหตุผลให้ สงสัยถึงความ
ถูกต้ องแท้ จริ งของลายมือชื่อนัน้

4.

ทรั สตีไม่ต้องรั บผิดชอบต่อกองทรั สต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรั สต์ ในความสูญเสียหรื อความเสียหายที่เกิ ดขึน้
เนื่องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตี หรื อพนักงานของทรัสตี ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
การที่ ทรั พย์ สิน ถูก โอนเป็ นของรั ฐ การเวนคื นอสัง หาริ มทรั พ ย์ กฎเกณฑ์ เกี่ ย วกับการปริ วรรตเงิ นตรา
สงคราม การก่อการร้ าย การจลาจล การปฏิวตั ิ การก่อความไม่สงบ การประท้ วง เหตุสดุ วิสยั การขัดข้ อง
ของเครื่ องมือ หรื อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตี หรื อ เหตุอื่นใดที่ทรัสตีไม่
สามารถควบคุมได้

5.

ทรัสตีไม่จาต้ องกระทาการใด ๆ ที่จะเป็ นเหตุให้ ทรัสตีต้องใช้ เงิน หรื อทรัพย์สนิ ส่วนตัวของทรัสตี (ทรัพย์สินที่
ไม่ใช่ทรัพย์สินในกองทรัสต์) หรื อก่อให้ เกิดความรับผิดทางการเงินอื่นใด ในการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อใช้ สิทธิ
ตามสัญญานี ้ของทรัสตี

กำรชดใช้ ควำมเสียหำยให้ แก่ ทรัสตี
ส่วนที่ 2-9 หน้ า 18 จาก 19

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

1.

ให้ ทรัสตีมีสิทธิได้ รับเงินชดใช้ ความเสียหาย รวมทังค่
้ าธรรมเนียมศาล ค่าใช้ จ่ายในการว่าจ้ างทนายความ
หรื อที่ปรึกษากฎหมายซึง่ ทรัสตีได้ วา่ จ้ างตามสมควรแก่กรณี ทังนี
้ ้ เงินชดใช้ ตามข้ อนี ้ให้ รวมถึง ค่าใช้ จ่ายใน
การทวงถาม การดาเนินคดี และการบังคับคดี ในจานวนที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม และในจานวนที่ได้
จ่ายไปตามความเป็ นจริ ง ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์สินของกองทรัสต์สาหรับความรับผิดใด ๆ
อันทรัสตีได้ ก่อให้ เกิดขึ ้น อันเป็ นผลมาจากการที่ทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่และใช้ อานาจของทรัสตีอย่างถูกต้ อง
เหมาะสมตามสัญญานี ้ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ในจานวนที่ไม่เกิน
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์

2.

ภายใต้ บงั คับแห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ เงินชดใช้ ความเสียหายและการรับผิดชดใช้ ตามข้ อ 18.7.1 แห่งสัญญานี ้ให้
รวมถึงความรับผิดอันเป็ นผลมาจากการกระทา หรื อการงดเว้ นการกระทาใด ๆ ของผู้ที่ทรัสตีได้ มอบอานาจ
หรื อตัวแทนซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากทรั
้
สตีด้วย

3.

เงินชดใช้ ความเสียหายตามข้ อ 18.7 แห่งสัญญานี ้
(1)

เป็ นเงิ น ที่ ท รั สตี พึง ได้ รั บ เพิ่ ม เติ ม จากเงิ น ชดใช้ ค วามเสีย หายอื่ น ใดที่ ท รั สตี มี สิท ธิ ได้ รั บ ตาม
กฎหมาย

(2)

ยังคงมีผลใช้ บังคับต่อไปภายหลังที่ทรั สตีพ้นจากตาแหน่งหรื อถูกถอดถอนจากตาแหน่งการ
เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์

ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยทรั สต์สามารถดูรายละเอียดเกี่ ยวกับขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของทรั สตี ได้ ใน
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์
9.4

ค่ ำธรรมเนียมในกำรทำหน้ ำที่ทรัสตี
เป็ นไปตามที่กาหนดในส่วนที่ 2 ข้ อ 10 เรื่ องอัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมที่จะเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-9 หน้ า 19 จาก 19

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

10. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บ1
10.1

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV*

ค่ าธรรมเนี ยมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เป็ นรายจ่ ายประจาของกองทรั สต์ ซึ่งไม่
รวมถึงค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่จ่ายรายครั ง้ เมื่อมีการเพิ่มทุนหรื อ
ได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สิน
ค่ าธรรมเนี ยมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่จ่ายรายครั ้ง เมื่อมีการเพิ่มทุ นหรื อได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สิน

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)**

รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 15.00%

รายเดือนหรื อรายปี

ไม่เกิน 10.00%

รายครัง้

10.1.1 ค่ าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ แบ่งเป็ น 3 ส่วน
ส่ วนที่ 1 ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการกองทรัสต์

ไม่เกิน 1.00%

ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของ TAV แต่ไม่ต่ากว่า

รายเดือน

8 ล้ านบาทต่อปี
ส่ วนที่ 2 ค่าธรรมเนียมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์

ไม่เกิน 3.00%

1) ค่าธรรมเนียมพื ้นฐาน

ไม่ เกิ นร้ อยละ 3.00 ของรายได้ จากการ

รายเดือน

ดาเนินงานสาหรับแต่ละโครงการ
2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ

ไม่ เ กิ น 10.00%

ของก าไรขัน้ ต้ น จาก

อสังหาริ มทรัพย์หลังปรับปรุ ง สาหรับแต่ละ
โครงการ

1

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวเนื่องกับกองทรัสต์ที่แสดงไว้ ในที่นี ้ เป็ นอัตราซึง่ ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทานองเดียวกัน

ส่วนที่ 2-10 หน้ า 1 จาก 13

รายเดือน

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV*

3) ค่าธรรมเนียมการบริ การการทาสัญญา

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)**

รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ ค่าเช่าพื ้นที่ และ/

รายครัง้

หรื อ ค่ า บริ ก ารพื น้ ที่ ส าหรั บ การเข้ า ท า
สัญญาใหม่หรื อการต่ออายุสญ
ั ญาเดิมเพื่อ
การเช่าหรื อการให้ บริ การพื ้นที่ รวมถึงการ
นาทรัพย์สินของกองทรัสต์จดั หาประโยชน์
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมส่วนที่ 2 ผู้จดั การกองทรัสต์จะเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ และ

สาหรับกาหนดระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี

จ่ายให้ แก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ส่ วนที่ 3 ค่าธรรมเนียมการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก

และแปรผันตามระยะเวลาของสัญญา
ไม่เกิน 5.00%

ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่า ทรัพย์ สิน

รายครัง้

หลักที่มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
สาหรับการลงทุนครัง้ แรกไม่มีการเรี ยกเก็บ
10.1.2 ค่าธรรมเนียมทรัสตี และผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ

ไม่เกิน 1.00%

ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของ TAV แต่ไม่ต่ากว่า

รายเดือน

4 ล้ านบาทต่อปี
10.1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์

ไม่เกิน 0.05%

ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของทุนชาระแล้ ว
ของกองทรั ส ต์ หรื ออั ต ราอื่ น ใดที่ น าย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์กาหนด
ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
จะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทาการ

ส่วนที่ 2-10 หน้ า 2 จาก 13

รายปี

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
10.1.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรื อ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

เพดาน % ของ NAV*

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)**

รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 3.00%

 สาหรั บการเสนอขายหน่วยทรั สต์ ต่อ

รายครัง้

ประชาชนครั ง้ แรก (Initial

Public

Offering, “IPO”) ไม่มีค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษาทางการเงิน
 ส าหรั บ การลงทุ น หรื อระดมทุ น ใน
อนาคต ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่า
ธุรกรรม
10.1.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์

ไม่เกิน 3.00%

 สาหรั บการเสนอขายหน่วยทรั สต์ ต่อ
ประชาชนครั ง้ แรก (IPO)

รายครัง้

ไม่ มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย
 สาหรับการระดมทุนในอนาคต ไม่เกิน
ร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายการระดมทุน ครั ง้
นันๆ
้
10.1.6 ค่า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร ควบคุม งาน ซ่อ มแซม ดูแ ล บ ารุ ง รั ก ษา และ/หรื อ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ก่อสร้ างเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุ ง พัฒนา เพิ่มมูลค่า และ/หรื อ ปรับแบบภูมิทศั น์
หรื อภูมิสถาปั ตย์ อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องที่กองทรัสต์
ลงทุน

ส่วนที่ 2-10 หน้ า 3 จาก 13

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV*

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)**

รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

10.1.7 ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดการ และ /หรื อ บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เช่น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

10.1.8 ค่าเบี ้ยประกันภัย

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

รายปี

10.1.9 ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ ยวข้ องตามอัตราที่กฎหมาย

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ไม่เกิน 0.50%

 สาหรับ IPO จะเรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริ ง

รายครัง้

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริ การรักษาความสะอาดและกาจัดขยะ ค่าบริ การรักษา
ความปลอดภัย ค่ า บริ ก ารก าจั ด แมลง ค่ า ดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซม
สาธารณูปโภค ค่าจัดทาป้ายชื่อผู้เช่ารายย่อย ป้ายบอกทาง ค่าดูแลตกแต่งดูแล
พื น้ ที่ สีเ ขี ย ว ค่า อุป กรณ์ ก ารช่ า ง ค่า วัสดุ/ อุป กรณ์ สิน้ เปลื อ ง ค่ า ธรรมเนี ย ม
ธนาคาร ค่านายหน้ า/ตัวแทนขาย ค่านายหน้ าในการจัดหาผู้เช่า ค่าระบบที่จอด
รถ เป็ นต้ น

กาหนดและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยราชการ เช่น ภาษี โรงเรื อน
ภาษี บารุงท้ องที่ ภาษี ป้าย เป็ นต้ น
10.1.10 ค่าใช้ จ่ายในทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายที่
เกี่ ยวข้ องกับทรัพย์ สินของกองทรั สต์ เช่น ค่าวางแผน ค่าออกแบบ ค่าจัดทา
และค่าเผยแพร่ สื่อโฆษณา การจัดกิจกรรมและงานอีเว้ นท์ การตกแต่งเนื่องใน
งานเทศกาลตามความเหมาะสม การจั ด ท าและดู แ ลรั ก ษาเว็ บ ไซต์ ข อง
กองทรัสต์ ทรัพย์สิน การจัดทาและดูแลรักษา สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ การจัด
หรื อ สนับ สนุน งานการกุศ ลต่า งๆ การจัด กิ จ กรรมเพื่ อ สัง คม (CSR) การจัด
กิจกรรมตามวันประเพณี การจัดงานแถลงข่าว รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจาก
การใช้ บริ การผู้ให้ บริ การภายนอก
ส่วนที่ 2-10 หน้ า 4 จาก 13

แต่ไม่เกิน 10 ล้ านบาท
 ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรกจะเรี ยก
เก็บตามที่จ่ายจริ ง

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV*

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)**

รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

10.1.11 ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

รายครัง้

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

รายเดือน/รายครัง้

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

รายเดือน/รายปี

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

อาคาร ค่าใช้ จ่ายจัดทารายงาน หรื อบทวิจยั ซึง่ รวมถึงการสารวจภาพรวมตลาด
และ/หรื อ ภาวะอุตสาหกรรม และ/หรื อ ค่าตรวจสอบทรัพย์สิน ค่าใช้ จ่ายในการ
เดินทาง และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบทรัพย์สนิ
10.1.12 ดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน
บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อนิติบคุ คลประเภทอื่น ค่าธรรมเนียมหรื อค่าที่ปรึ กษา
ในการจัดหาเงินกู้ยืมหรื อการออกตราสารที่มีลกั ษณะเดียวกัน ค่าธรรมเนียมใน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ทังในกรณี
้
การจัดอันดับเพื่อออก
ตราสาร และเพื่อประโยชน์อื่นๆ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุใน
สัญญาเงินกู้ และค่าธรรมเนียมในการดาเนินการด้ านหลักประกันรวมถึงค่าจด
จานองและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
10.1.13 ค่าเช่า และ/หรื อ เช่าช่วง ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้ าง และ/หรื อ อสังหาริ มทรัพย์อื่นใด
10.1.14 ค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกองทรัสต์
1) ค่าใช้ จ่าย และ/หรื อ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ ยวข้ องในการจัดตัง้ และ/หรื อ เสนอขาย
กองทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ค่ า ธรรมเนี ย มยื่ น ค าขอเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น
หน่ว ยทรั สต์ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์ จดทะเบี ย น และค่า ใช้ จ่า ยในการเตรี ยมและจัด ท า
เอกสารสัญญา ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล เช่น data room ค่าธรรมเนียม
ที่ปรึ กษาทางด้ านภาษี กฎหมาย การเงิน วิศวกรรม การทารังวัดที่ดิน การเตรี ยม
ส่วนที่ 2-10 หน้ า 5 จาก 13

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV*

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)**

รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

และจัดทาเอกสารสัญญา เป็ นต้ น
2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการดารงสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี ของกองทรั สต์ และการตรวจสอบ
ภายใน
4) ค่าธรรมเนีย ม หรื อ ค่าใช้ จ่า ยเพื่ อการจัดหา ได้ มา จาหน่า ย จ่ าย โอนสินทรั พ ย์
ทรั พย์ สิน หลักทรั พย์ ของกองทรั สต์ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ในการจัดหา
ได้ มา จาหน่าย จ่าย โอนอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายในการจาหน่าย หรื อโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่านายหน้ าในการ
จาหน่าย ค่าธรรมเนียมการจดสิทธิ การเช่า ค่าทารังวัด ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิติกรรม
ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ เป็ นต้ น
5) ค่าภาษี หรื อค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ อื่นของกองทรัสต์ เช่น ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
กั บ การซื อ้ หรื อ ขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการโอนหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
6) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการประเมินค่าและ/หรื อ สอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สนิ (รวมถึงกรณีลงทุนทางอ้ อม)

ส่วนที่ 2-10 หน้ า 6 จาก 13

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV*

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)**

รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

7) ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างหรื อปรั บปรุ งหรื อซ่อมแซมอสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทรั สต์

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ลงทุนให้ แล้ วเสร็ จ
8) ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถามหรื อการดาเนินการตามกฎหมายเพื่อ
การรับชาระหนี ้ใดๆ หรื อค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดาเนินคดีในศาล เพื่อรักษา
สิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ ทรัสตี ซึง่ เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์
9) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ ใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ หนังสือชี ้ชวน เอกสารสื่อความ
หนังสือบอกกล่าว ข้ อมูลและรายงานต่างๆ รวมถึงรายงานประจาปี ที่นาเสนอนัก
ลงทุน รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับบทวิจยั การสารวจภาพรวมตลาด และ/หรื อ
ภาวะอุตสาหกรรม และเอกสารอื่นๆ ใบเสร็ จรับเงิน ใบกากับภาษี และแบบฟอร์ ม
อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับกองทรั สต์ ตลอดจนค่าแปล ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
ดัง กล่า ว

และการลงประกาศหนัง สือ พิ ม พ์

ทัง้ ในรู ป แบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละ

อิเล็กทรอนิกส์
10) ค่าใช้ จ่ายในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดทาและค่าจัดส่ง
จดหมายเชิญประชุม และ/หรื อเอกสารการประชุม รายงานการประชุม ค่าพิธีกร ค่า
ว่าจ้ างพนักงานชั่วคราว ค่าสถานที่ ค่าของชาร่ วย ค่าบริ การการจัดการประชุม
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนค่าออกแบบ ค่าแปล
และค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว

ส่วนที่ 2-10 หน้ า 7 จาก 13

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV*

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)**

รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

11) ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ การ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

เพิ่มทุน และ/หรื อลดทุน ค่าใช้ จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายใน
การช าระเงิ น ในกรณี มี ก ารลดทุน และ/หรื อ จ่ า ยปั น ผล ปิ ดสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ
หน่วยทรั สต์ และค่าใช้ จ่ายอันเป็ นผลมาจากการติดตามสถานะเช็คคงค้ าง เช่น
ค่า ธรรมเนี ยมธนาคาร ค่า อากรแสตมป์ ค่าบริ การที่ น ายทะเบี ยนเรี ย กเก็ บ ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าแก้ ไขข้ อมูลเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการออกเช็ค
ฉบับใหม่ เป็ นต้ น
12) ค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และ/
หรื อที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎหมายอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
13) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถื อหน่วยทรั สต์ ค่าใช้ จ่า ยที่เกี่ ยวเนื่ องกับงานทะเบียน ค่า
เอกสารการลงบัญชีกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-10 หน้ า 8 จาก 13

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV*

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)**

รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

14) ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายรวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีทางศาลที่เกี่ยวกับการ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

16) ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่ทรัพย์สนิ หลัก

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

17) ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีของทรัสตีที่ฟ้องร้ องให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ปฏิบตั ิตาม

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ด าเนิ น งานและการบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั บ
คาปรึ กษาทางกฎหมายในเรื่ องต่างๆ ของกองทรั สต์ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดี
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการยึ ด ทรั พ ย์ สิ น ค่ า สิ น ไหมทดแทนความเสี ย หายจากผู้จัด การ
กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการ
ด าเนิ น คดี ท างศาล ค่ า ธรรมเนี ย มศาล ค่ า สิ น ไหมทดแทนความเสี ย หายแก่
บุคคลภายนอก ค่าจดจานอง ค่าปลดจานอง ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิติกรรม ค่าใช้ จ่าย
ในการแก้ ไขสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ เป็ นต้ น
15) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการเลิกกองทรัสต์ หรื อเปลี่ยนแปลงผู้จดั การ
กองทรัสต์ ทรัสตี หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

หน้ า ที่ หรื อ เรี ย กค่ า สิ น ไหมทดแทนความเสี ย หายจากผู้จัด การกองทรั ส ต์ เ พื่ อ
ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ทั ง้ ปวงหรื อเมื่ อ ได้ รั บ ค าสั่ ง จากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
18) ค่าสินไหมทดแทนแก่บคุ คลภายนอกสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจาก
การดาเนินงานของกองทรัสต์ ในส่วนที่เกินจากค่าสินไหมทดแทนที่กองทรัสต์ได้ รับ
ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย
19) ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชีในระหว่างการชาระบัญชีกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-10 หน้ า 9 จาก 13

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV*

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)**

รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

20) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ/หรื อ ที่ปรึ กษาต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาทาง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

กฎหมาย ค่าที่ปรึกษาทางภาษี เป็ นต้ น
21) ค่าใช้ จ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การพบปะนักลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น
22) ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการรับรองผู้สนใจจะเช่า ลูกค้ า ผู้เช่า วิทยากร ตัวแทน และ/
หรื อ บุคคลที่มาติดต่ออสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
23) ค่าใช้ จ่ายในการขออนุมตั ิ และ/หรื อ ดารงสถานะอาคาร อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม และ/
หรื อ พลังงาน เช่น LEED Certificate และ BCA Green Mark Certification เป็ น
ต้ น
24) ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาต ใบรับรองต่างๆ ค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น การซ้ อมอพยพหนีไฟ และการ
อบรมดับเพลิงประจาปี เป็ นต้ น
25) ค่า ธรรมเนี ย มผู้แ ทนหรื อ ตัว แทนในการจัด หาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ค่ า ธรรมเนี ย ม
นายหน้ า ) (ถ้ ามี ) ซึ่ง เป็ นบุค คลที่ ไม่เ กี่ ยวข้ อ งกับ ผู้จัด การกองทรั สต์ ที่ ท าหน้ า ที่
ทางการตลาด ในการซื ้อ จัดหา จาหน่าย หรื อโอนสิทธิ
26) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการ
ซื ้อ เช่า หรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ซึ่ ง มี ค วามซับ ซ้ อ น และ/หรื อ ต้ องการความเห็ น และการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม จาก
ผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนที่ 2-10 หน้ า 10 จาก 13

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV*

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)**

รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

27) ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การด าเนิ น งานของ

ไม่เกิน 1.00%

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

กองทรัสต์
ที่มา:
หมายเหตุ:

ผู้จดั การกองทรัสต์
* เพดาน % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (Net Asset Value, “NAV”) ต่อปี หรือ รายครัง้ ภายหลังธุรกรรมในแต่ละครัง้
** อัตราค่าธรรมเนียมที่แสดงไว้ ในที่นี ้ เป็ นอัตราตามที่จา่ ยจริงที่ยงั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดทานองเดีย วกัน
TAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (Total Asset Value)

ส่วนที่ 2-10 หน้ า 11 จาก 13

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

10.2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)*

10.2.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยทรัสต์

ไม่มี

10.2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ตามที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ ามี)

10.2.3 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์

ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด โดย
ปั จจุบนั ยกเว้ นไม่มีการเรี ยกเก็บ
เมื่ อ มี ก ารเรี ย กเก็ บ จะแจ้ ง ให้ ทราบล่วงหน้ า ไม่
น้ อยกว่า 5 วันทาการ

10.2.4 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์

ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด โดย
ปั จจุบนั ยกเว้ นไม่มีการเรี ยกเก็บ
เมื่ อ มี ก ารเรี ย กเก็ บ จะแจ้ ง ให้ ทราบล่วงหน้ า ไม่
น้ อยกว่า 5 วันทาการ

10.2.5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
1) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งการจานาหน่วยทรัสต์กบั นายทะเบียน ตามอัตราที่นายทะเบียน และ/หรื อ ผู้จดั การ
หน่วยทรัสต์

กองทรัสต์กาหนด

2) ค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ขอให้ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ตามที่จ่ายจริ ง
และ/หรื อ ผู้จดั การกองทรัสต์ ดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เป็ น
กรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ
ที่มา:

ผู้จดั การกองทรัสต์

หมายเหตุ: *อัตราค่าธรรมเนียมที่แสดงไว้ ในที่นี ้ เป็ นอัตราตามที่จา่ ยจริงที่ยงั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดทานอง
เดียวกัน

10.3 การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่าย
10.3.1. การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บ ไม่ เกินกว่ าอัตราเพดานที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.1 และ
10.2
ผู้จัดการกองทรัสต์ ขอสงวนสิทธิ ในการเพิ่ม ลด ยกเว้ นค่าธรรมเนียม หรื อ ค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บ ไม่เกินกว่า อัตรา
เพดานที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.1 และ 10.2 โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
อย่างไรก็ ดี ผู้จัดการกองทรั สต์ จะทาการติดประกาศค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ ที่สานักงานของ
ผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-10 หน้ า 12 จาก 13

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

10.3.2. การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่ายนอกเหนือ ที่เรียกเก็บเกินกว่ าอัตราที่
ระบุไว้ ในในข้ อ 10.1 และ 10.2
ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จะเพิ่มค่าธรรมเนียม หรื อ ค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บเกินกว่าอัตราเพดานที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.1
และ 10.2 ผู้จัดการกองทรั สต์ จ ะต้ องได้ รับมติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหน่ว ยทรั สต์ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตัง้ ทรั สต์ และจะติดประกาศค่า ธรรมเนี ยมหรื อค่า ใช้ จ่ ายอัต ราใหม่ ณ
สานักงานของผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-10 หน้ า 13 จาก 13

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

11. นโยบายการกู้ยมื เงินในอนาคต
11.1

นโยบายการกู้ยมื เงินในอนาคต
ในอนาคตกองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนอื่นที่นอกเหนือจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่

ด้ วยการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรื อการออกตราสารหนี ้โดยกองทรัสต์ เช่น หุ้นกู้ หรื อการเข้ าทาสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ น
การกู้ยืม หรื อตราสารอื่นๆ ทังนี
้ ้ การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์จะเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อจากัด และการดาเนินการที่กาหนด
ไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ซงึ่ แสดงไว้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 7 โครงสร้ างและการดาเนินงานของทรัสต์
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์กาหนดให้ กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติม ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง กองทรั ส ต์ ห รื อ
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าให้ อยู่ในสภาพดี หรื อต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้ วซึ่งเป็ น
ของกองทรัสต์หรื อที่กองทรัสต์มีสทิ ธิการเช่า รวมทังการลงทุ
้
นในทรัพย์สนิ อื่นใด การชาระหนี ้ที่ กองทรัสต์มีอยู่กบั เจ้ าหนี ้ต่างๆ
และเพื่ อ ด าเนิ น การอื่ น ใดหรื อ เพื่ อ เหตุจ าเป็ นอื่ น ใดตามที่ ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ เ ห็ น สมควรเพื่ อ ประโยชน์ สูง สุด ของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์
11.2

ข้ อจากัดในเรื่ องอัตราส่ วนในการกู้ยมื เงิน
กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ โดยอยูภ่ ายใต้ ข้อจากัดในเรื่ องอัตราส่วนในการกู้ยืมเงินดังต่อไปนี ้
(ก) จานวนเงินที่ก้ ยู ืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
(ข) ในกรณีที่กองทรัสต์มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึง่ เป็ นอันดับ
ความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดที่ได้ รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน จานวนเงินที่ก้ ยู ืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ตอ่ มาภายหลังจานวนเงินที่ก้ ยู ืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิ
้ ได้ เกิดจากการกู้ยืม

เงินเพิ่มเติม ผู้จดั การกองทรัสต์จะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยื มเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการ
กู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อยกว่าอัตราส่วนที่กาหนดไว้ ดงั กล่าวข้ างต้ น
11.3

การดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยมื เงิน
ในการกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของกองทรัสต์

หรื อเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะพิจารณาความจาเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน รวมถึงการให้ หลักประกันใดๆ และแจ้ งความคืบหน้ า
พร้ อมข้ อสรุปในการดาเนินการดังกล่าวแก่ทรัสตี แล้ วทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ลงนามร่ วมกันในการเข้ าทาสัญญา และ/
หรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ส่วนที่ 2-11 หน้ า 1 จาก 2

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

11.4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

รายละเอียดการกู้ยมื เงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์ สินหลักที่จะลงทุนครัง้ แรก
ในการลงทุนครัง้ แรก กองทรัสต์จะใช้ แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกู้ยืมโดยกองทรัสต์จะเข้ าทาสัญญาเงินกู้กับ

ธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินในประเทศ โดยมีสรุ ปสาระสาคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินแสดงไว้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 2 ข้ อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ หัวข้ อ การกู้ยืมเงินสาหรับการลงทุนครัง้ แรก และรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ ้นจากการกู้ยืมเงินแสดงไว้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 1 ปั จจัยความเสีย่ ง

ส่วนที่ 2-11 หน้ า 2 จาก 2

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

12. นโยบายการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและข้ อจากัด
12.1

ข้ อกาหนด นโยบาย และวิธีการการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์
กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่

ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาการจ่ายประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ มากกว่าปี ละ 2 ครัง้ ได้
ทังนี
้ ้
(1) ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไร
สุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชีหรื อรอบระยะเวลาบัญชีที่
มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนันแล้
้ วแต่กรณี หรื ออัตราอื่นใดที่ ก.ล.ต.กาหนด
อย่างไรก็ดี ผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณากันเงินสารองเพื่อการปรับปรุง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สนิ ครัง้ ใหญ่
(Major Renovation) ตามแผนที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เสนอ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 5.00 ของรายได้ จากการ
ดาเนินงานในรอบปี บัญชี โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจาเป็ น ความพอเพียงของเงินทุนสาหรับ
การปรับปรุง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สนิ ครัง้ ใหญ่ รวมถึงแหล่งเงินทุนอื่น เช่น การกู้ยืมเงินระยะสัน้ เป็ นต้ น
(2) ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ ยัง มี ย อดขาดทุน สะสมอยู่ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะไม่จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์
12.2

ข้ อจากัดและวิธีการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์
(1) ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ใดเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ผู้จดั การกองทรัสต์จะแจ้ งให้
บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชกั ช้ าถึงข้ อจากัดสิทธิในการได้ รับผลประโยชน์ตอบแทน โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวน
หน่วยทรั สต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด เว้ นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนดหรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น โดยให้
ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดการ
กองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิได้ รับในคราวนัน้
(2) ผู้จดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราประโยชน์ตอบแทน
โดย
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
(ข) ปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของผู้จดั การกองทรัสต์
(ค) ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนและทรัสตี
หรื อแจ้ งข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2-12 หน้ า 1 จาก 2

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

(3) ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อ
เป็ นเช็ ค ขี ด คร่ อ มเฉพาะสั่ง จ่ า ยในนามผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ต ามชื่ อ และที่ อ ยู่ที่ ป รากฏในสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้ สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่นาประโยชน์ตอบแทนจานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อ
การอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
(5) ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้ าประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่า งปี บัญชี
มีมลู ค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จดั การกองทรัสต์สงวนสิทธิ ที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นัน้
และให้ สะสมประโยชน์ ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้ มีการจ่ายในงวด
ถัดไป

ส่วนที่ 2-12 หน้ า 2 จาก 2

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

13. ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์
เนื่องจากกองทรัสต์ยงั ไม่จดั ตังและจะด
้
าเนินการจัดตังภายหลั
้
งจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนในครัง้
แรก ดังนันจึ
้ งยังไม่มีผลการดาเนินงาน สาหรับข้ อมูลผลการดาเนินงานในอดีตของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนครัง้ แรกได้ แสดงไว้ ในส่วน
ที่ 2 ข้ อ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ หัวข้ อ โครงสร้ างรายได้ และค่าใช้ จ่ายหลักก่อนการลงทุนโดยกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-13 หน้ า 1 จาก 1

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

14. นโยบายการลงทุนในอนาคต
ในส่วนของการลงทุนในอนาคต ผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ ปรับการลงทุนโดยจะทา
การซื ้อ ขาย หรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ให้ กบั กองทรัสต์ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่ลงทุน โดยจะมีแนวทางการลงทุน
และการบริ หารจัดการภายใต้ ขอบเขตและทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ ในการจัดตังกองทรั
้
สต์ และนโยบายการลงทุน
สาหรั บ การลงทุน ในครั ง้ แรก คือ จะเน้ น ลงทุน ในสิท ธิ การเช่า ในอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทอาคารสานัก งาน เพื่ อจัดหา
ผลประโยชน์โดยการให้ เช่า หรื อให้ เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาดาเนินการใดๆ ที่ไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และประกาศอื่นทื่เกี่ยวข้ อง ทังที
้ ่มีผลใช้ บงั คับอยู่ในปั จจุบนั และที่จะได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมใน
อนาคต
สรุ ป สาระสาคัญ เกี่ ย วกับ การลงทุน ในทรั พ ย์ สิน หลัก ของกองทรั สต์ ดัง นี ้ (รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การลงทุน ของ
กองทรัสต์ แสดงไว้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 7 โครงสร้ างและการดาเนินงานของกองทรัสต์ หัวข้ อ สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์)
14.1 กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึง
สิทธิ การเช่าช่วงอสังหาริ มทรั พย์ ) และทรั พย์ สินอันเป็ นส่วนควบหรื อเครื่ องอุปกรณ์ ของอสังหาริ มทรั พย์
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์
งานระบบในอาคาร และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง เกี่ ย วเนื่ อ ง และจ าเป็ นต่ อ การใช้ ประโยชน์ ข อง
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดยประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนได้ แก่ อาคารสานักงาน หรื อพื ้นที่เพื่อให้
เช่าเป็ นสานักงาน หรื อให้ บริ การพื ้นที่ทางาน (Co-Working Space) รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
สนันสนุน หรื อส่งเสริ มธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่า ซึง่ รวมถึ งแต่ไม่จากัดเฉพาะ อสังหาริ มทรัพย์ที่ใช้ เพื่อเป็ น
ร้ านค้ า ร้ านอาหาร และพื ้นที่จอดรถสถานออกกาลังกาย ศูนย์ดแู ลเด็กเล็ก ห้ องสมุด และทรัพย์สินอื่นใดที่
อาจส่งเสริ มการลงทุนของกองทรัสต์
14.2 กองทรัสต์อาจลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้ อมผ่านการถือหุ้นในบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับ กองทรั สต์ตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ในอัตราส่วนที่กฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง
กาหนด ซึง่ ในปั จจุบนั กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
้
และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 ของจานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ และผู้จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตีจะต้ องมีมาตรการหรื อกลไกในการดูแลและควบคุมให้ บริ ษัทดังกล่าวมีการประกอบ
กิจการเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

ส่วนที่ 2-14 หน้ า 1 จาก 2

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

14.3 กองทรัสต์อาจจะพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ใน 14.1 และ
14.2 หรื อทรัพย์สนิ อื่นใดที่สานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน
จะประกาศกาหนดให้ เป็ นทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์

ส่วนที่ 2-14 หน้ า 2 จาก 2

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

15. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
- ไม่มี -

ส่วนที่ 2-15 หน้ า 1 จาก 1

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
1.
1.2

รายละเอียดของหน่ วยทรัสต์ ท่ เี สนอขาย
ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
(“บลจ.บัวหลวง”)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์
(หน่วยทรัสต์)

ประเภทการลงทุน

กองทรั สต์ จ ะน าเงิ น ที่ ได้ จ ากการระดมทุน ไปลงทุน ครั ง้ แรกใน
ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้
1) สิทธิการเช่าอายุ 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าใน
ที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ
2) สิทธิการเช่าอายุ 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าใน
ที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2
รวมถึงกรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์และงานระบบของโครงการทรู
ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2

คุณสมบัติของหน่วยทรัสต์

ประเภทระบุ ชื่ อ ผู้ถื อ และช าระเต็ ม มู ล ค่ า ทัง้ หมด รวมทัง้ ไม่ มี
ข้ อจ ากั ด การโอนหน่ ว ยทรั ส ต์ เว้ นแต่ ข้ อจ ากั ด ที่ เ ป็ นไปตาม
กฎหมายตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์

มูลค่าที่ตราไว้

10.00 บาท ต่อหน่วย

ราคาหน่วยที่เสนอขาย

10.00 บาท ต่อหน่วย

จานวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย

ไม่เกิน 368,800,000 หน่วย

มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ

ไม่เกิน 3,688,000,000 บาท

ขาย
จานวนหน่วยจองซื ้อขันต
้ ่า

2,000 (สองพัน) หน่วย และเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 (หนึง่ ร้ อย)
หน่วย

จานวนเงินจองซื ้อขันต
้ า่

20,000 (สองหมื่น) บาท และเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 1,000 (หนึง่ พัน)
บาท

ส่วนที่ 3 หน้ า 1 จาก 20

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์

1.2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ตลาดรองของหน่ วยทรัสต์ ท่ เี สนอขาย
ผู้จดั การกองทรัสต์จะนาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทังหมดในครั
้
ง้ นี ้ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ (SET) อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ประชาชนในครัง้ นี ้ได้ ดาเนินการก่อนที่จะได้ รับทราบผล
การพิจารณาอนุมตั ิให้ นาหน่วยทรัสต์เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็ นตลาดรองสาหรับการซื ้อขาย
หน่วยทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสีย่ งในเรื่ องสภาพคล่องและการไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหน่วยทรัสต์ตามที่
คาดการณ์ไว้ หากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้ หน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ซึง่ จะส่งผลให้ หน่วยทรัสต์ไม่มีตลาดรองสาหรับการซื ้อขาย
อย่างไรก็ ตาม ผู้จัด การกองทรั สต์ ได้ ดาเนินการยื่ นคาขอให้ รับหน่วยทรั สต์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ (SET) แล้ ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 ซึ่งขณะนี ้ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณารับหน่วยทรัสต์
เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน ทัง้ นี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงิ นได้ พิ จารณาคุณสมบัติของหน่วยทรั สต์ในเบือ้ งต้ นแล้ ว และพบว่า
หน่วยทรัสต์มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่ยกเว้ นคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการ
ถือหน่วยทรัสต์ให้ ผ้ ลู งทุนรายย่อยที่กาหนดให้ ต้องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของ
จานวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทังหมด
้
โดยที่ปรึ กษาทางการเงินคาดว่าภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้แล้ วเสร็ จ
กองทรัสต์จะมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ให้ ผ้ ู ลงทุนรายย่อยครบถ้ วนตามเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าว
ข้ างต้ น
1.3

ที่มาของการกาหนดราคาหน่ วยทรัสต์ ท่ เี สนอขาย
วิธีการกาหนดราคาเสนอขายจะอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที่จดั ทาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระที่

ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
(1) ภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มกี ารเสนอขายหน่วยทรัสต์
(2) อัตราผลตอบแทนในระดับทีเ่ หมาะสมที่คาดว่านักลงทุนจะได้ รับ
(3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ
(4) อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลาดโลก
้
(5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ หน่วยลงทุนของกองทุน
หรื อกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ
(6) ผลการสารวจความต้ องการของนักลงทุนสถาบัน

ส่วนที่ 3 หน้ า 2 จาก 20

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์

2.

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

การจอง การจัดจาหน่ าย และการจัดสรร
2.1 วิธีการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ ทังหมด
้
จานวน

ไม่เกิ น 368,800,000 หน่วย เป็ นการเสนอขายผ่านผู้จัด จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ ใน ข้ อ 2.3.1 โดยเป็ นการจัด
จาหน่ายแบบรับประกันการจัดจาหน่ายทังจ
้ านวน (Firm Commitment) ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนในแต่ละประเภทตาม
นิยามดังต่อไปนี ้
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่าย ที่มีลกั ษณะ
ใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(4) บริ ษัทเงินทุน
(5) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(6) บริ ษัทหลักทรัพย์
(7) บริ ษัทประกันวินาศภัย
(8) บริ ษัทประกันชีวิต
(9) กองทุนรวม
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริ ษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุน รายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรื อผู้
ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรื อ (11) ถึง (25)
(11) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(12) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(13) ประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(17) ผู้ประกอบธุรกิจการซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(19) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
(20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(21) นิติบคุ คลประเภทบรรษัท
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(22) นิติบคุ คลซึง่ มีบคุ คลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ าของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทังหมด
้
(23) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)
(24) ผู้จดั การกองทุนหรื อผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคคลากรในธุรกิจตลาดทุน ที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้จดั การกองทุนตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการแต่งตังและการปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทุน
(25) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ทังนี
้ ้ นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายเท่านัน้ โดยนักลงทุนสถาบัน
สามารถซื ้อหน่วยทรั สต์ ได้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.3.4 และในการจัดสรรหน่วยทรั สต์ ให้ แก่นักลงทุนสถาบันจะอยู่ใน
ดุลพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.4
ผู้จาหน่ ายทรั พย์ สิน หมายถึง บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด และกลุ่มบุคคลเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะเป็ นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้
ผู้จาหน่ายทรัพย์สนิ จะต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์ผา่ นผู้จดั การการจัดจาหน่ายเท่านัน้ โดยผู้จาหน่ายทรัพย์สินสามารถ
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.3.4 และในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ ผ้ จู าหน่ายทรัพย์สิน จะเป็ นไปตาม
วิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.4
ทังนี
้ ้ ผู้จาหน่ายทรัพย์สนิ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน อาจเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ซึ่งเมื่อรวมกับหน่วยทรัสต์ที่บคุ คลที่เกี่ยว
โยงกันเข้ าลงทุนทังหมดจะไม่
้
เกินกว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจาหน่ าย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลที่มิใช่นกั ลงทุ นสถาบัน
ตามนิยามที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงลูกค้ าหรื อผู้ที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้ า คูส่ ญ
ั ญา บริ ษัทคูค่ ้ า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อผู้ มี
อุปการคุณ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมของผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัด จาหน่าย รวมทังบริ
้ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว
ข้ างต้ นทังที
้ ่ติดต่อในปั จจุบนั ที่เคยติดต่อ หรื อผู้ที่คาดว่าจะได้ ติดต่อของผู้จดั การการจัดจาหน่าย
ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัดจาหน่ายสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ผา่ นผู้จดั การการจัดจาหน่ายตามวิธีที่ระบุไว้
ในข้ อ 2.3.4 โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัดจาหน่ายจะเป็ นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ
2.4 ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ.
27/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการ
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แก้ ไขเพิ่มเติม) เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจองซื ้อของผู้ซื ้อหน่วยทรัสต์ทงั ้ หมดหรื อเป็ นการจัดสรร
หน่วยทรัสต์เฉพาะกรณีที่เป็ นกองทุน หรื อนิติบคุ คลซึง่ สามารถได้ รับจัดสรรตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้ อ 21 (3) (ก) (ข) (ค) ของ
ประกาศดังกล่าว
สัดส่ วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในเบื ้องต้ น จะเป็ นดังนี ้
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน

ไม่เกิน

เสนอขายต่อผู้จาหน่ายทรัพย์สนิ

ไม่น้อยกว่า

56,000,000 หน่วย

และไม่เกิน

184,400,000 หน่วย

และไม่เกินร้ อยละ 50

ไม่เกิน

165,960,000 หน่วย

คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 45

ไม่เกิน

368,800,000 หน่วย

คิดเป็ นร้ อยละ 100

เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การ

221,280,000 หน่วย

คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 60
คิดเป็ นไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 15

การจัดจาหน่าย
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายทังสิ
้ ้น

ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ พินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหน่วยทรัสต์ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ู
ลงทุนแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น หรื อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ในส่วนที่ 3
ข้ อ 2.4 หัวข้ อ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ของเอกสารฉบับนีโ้ ดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณความต้ องการซือ้
หน่วยทรัสต์ของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็ นต้ น เพื่อให้ การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จ ในการเสนอขาย
สูงสุด
2.2

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับ หนังสือชีช้ วนและใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ที่ สานักงานและสาขาของผู้จัดการการจัด

จาหน่าย (ยกเว้ นสาขาไมโคร) ในวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ในระหว่างเวลาเปิ ดทาการของแต่ละสาขา
และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงเวลา 15.30 น. สาหรับผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัดจาหน่าย และในวันที่ 29 มกราคม
ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ในระหว่างเวลาเปิ ดทาการของแต่ละสาขา และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงเวลา 15.30 น.
สาหรับนักลงทุนสถาบันและผู้จาหน่ายทรัพย์สนิ
ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุน สามารถดาวน์ โหลด (Download) หนังสือชี ช้ วน ซึ่งมี ข้อ มูลไม่แ ตกต่า งจากหนัง สือ ชี ช้ วนที่ ยื่น ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ได้ ก่อนทาการจองซื ้อหน่วยทรัสต์จากเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th หรื อสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
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2.3.1
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วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ผู้จัดการการจัดจาหน่ าย

2.3.2

ชื่อ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

333 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์

02-230-1621 และ 02-626-3592

โทรสาร

02-236-0501

เงื่อนไขและค่ าตอบแทนการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์จะได้ รับค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์

ที่เสนอขายครัง้ แรก (ไม่รวมจานวนที่จดั สรรให้ แก่ ผ้ จู าหน่ายทรัพย์สิน) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัด
จาหน่ายและสัญญาที่เกี่ ยวข้ อง อย่างไรก็ ดี สาหรั บการเสนอขายครั ง้ แรก ผู้จาหน่ายทรั พย์ สิน ตกลงจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
2.3.3

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ครัง้ นี ้
ค่ าใช้ จ่าย (ประมาณการค่ าใช้ จ่ายไม่ รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

บาท
100,000 บาท

อสังหาริ มทรัพย์ที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ไม่เกิน 368,800 บาท

ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่เกิน 1,894,000 บาท

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ *(ประมาณ)

ประมาณ 100,000 บาท

รวมค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
(ประมาณ)
หมายเหตุ *ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ รวมถึงค่าใช้ จา่ ยในการทาการตลาด เป็ นต้ น
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ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์

2.3.4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

วิธีการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์

ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์จนเต็มตามจานวนที่จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่าย ณ วันที่
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ พร้ อมทังกรอกรายละเอี
้
ยดต่างๆ ในใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมกับยื่น
เอกสารประกอบตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายกาหนดให้ ครบถ้ วน
สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ผู้จองซื ้อแต่ละรายสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ที่สานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่าย ตามวันเวลาที่ระบุ
ไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ โดยจะต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์เป็ นจานวนขันต
้ ่าไม่น้อยกว่า 2,000 (สองพัน) หน่วย และ
เพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 (หนึง่ ร้ อย) หน่วย
สาหรับผู้จาหน่ ายทรัพย์ สิน
ผู้จาหน่ายทรัพย์สินสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ที่สานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่าย ตามวันเวลาที่
ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ โดยจะต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์เป็ นจานวนไม่น้อยกว่า 56,000,000 (ห้ าสิบหกล้ าน)
หน่วยและเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 (หนึง่ ร้ อย) หน่วย
สาหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจาหน่ าย
ผู้จองซื ้อแต่ละรายสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ที่สานักงานและสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่าย (ยกเว้ น
สาขาไมโคร) ตามวันเวลาที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ โดยจะต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์เป็ นจานวนขันต
้ ่าไม่น้อย
กว่า 2,000 (สองพัน) หน่วย และเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 (หนึง่ ร้ อย) หน่วย
2.3.5

การรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่ าซือ้ หน่ วยทรัสต์
ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อครั ง้ เดียวเต็มจานวนตามจานวนที่จองซือ้ ซึ่งผู้จองซื ้อจะต้ องปฏิบัติตามรู ปแบบ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายจัดเตรี ยมไว้ ในแต่ละสถานที่ และจะไม่รับจองซื ้อทางไปรษณีย์ โดยวิธีการ
ชาระเงินค่าจองซื ้อให้ ชาระด้ วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) สาหรับนักลงทุนสถาบัน และผู้จาหน่ ายทรัพย์ สิน
(ก) ชาระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
จากสานักหักบัญชีเดียวกัน โดยผู้จองซื ้อต้ องระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื ้อลงบน
ด้ านหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรื อดร๊ าฟท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้
จองซื ้อหน่วยทรัสต์
(ข) ชาระด้ วยเงินสด หรื อเงินโอน โดยผู้จองซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่จองซื ้อและสัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงิน
ฝากที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายเปิ ดไว้ เพื่อการรับชาระเงินซื ้อหน่วยทรัสต์
ผู้จองซื ้อต้ องส่งใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายในเวลาเปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตามเงื่อนไข
และ/หรื อ วิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายกาหนด
ส่วนที่ 3 หน้ า 7 จาก 20

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

(2) สาหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจาหน่ าย
(ก) ชาระด้ วย เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
จากสานักหักบัญชีเดียวกัน คาสัง่ หักบัญชี เงินสด หรื อวิธีอื่นใดที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายยอมรับ
ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กาหนดด้ านล่าง โดยผู้จองซื ้อต้ องระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้จองซื ้อลงบนด้ านหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรื อดร๊ าฟท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและ
เพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์
(ข) ชาระด้ วยเงินสด หรื อเงินโอน หรื อวิธีอื่นใดที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายยอมรับ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องลง
วันที่ตามวันที่ที่จองซื ้อและสัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายเปิ ดไว้ เพื่อการรั บ
ชาระเงินซื ้อหน่วยทรัสต์
ผู้จองซื ้อต้ องส่งใบจองซื ้อหน่วยทรั สต์และหลักฐานใบโอนเงิ นมาถึงสถานที่ของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายในวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ในระหว่างเวลาเปิ ดทาการของแต่ละ
สาขาและวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงเวลา 15.30 น. ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อที่จองซื ้อหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2561 เวลา 12.00 น. จะต้ องชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่จองซื ้อด้ วยเงินสดและเงิน
โอนเข้ าบัญชีเท่านัน้
2.3.6

วิธีการชาระค่ าจองซือ้
สาหรั บนักลงทุนสถาบัน และ ผู้จาหน่ ายทรั พย์ สิน สามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยทรัสต์ ด้วย
เงินสด เงินโอน เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ ได้ ที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่าย
โดยจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่สงั่ ซื ้อโดยจองซื ้อในวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2561 ในระหว่างเวลาเปิ ดทาการของแต่ละสาขาและวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงเวลา 15.30 น. โดยกรณีที่
ชาระเป็ นเงินโอน ต้ องโอนเงินเข้ าบัญชีจองซื ้อภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 กรณีที่
ชาระเป็ นเช็ค เช็คธนาคาร หรื อ ดร๊ าฟท์ต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และที่สามารถเรี ยกเก็บ
เงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันโดยผู้จองซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย
ชื่อบัญชี

บั ญ ชี จ อ ง ซื อ้ ท รั ส ต์ เ พื่ อ ก า ร ล ง ทุ น ใ น สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า
อสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

สาหรั บผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจาหน่ าย สามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ที่
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายในเวลาเปิ ดทาการของแต่ละสาขาโดยจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่
สัง่ ซื ้อและไม่รับจองซื ้อทางไปรษณีย์ โดยวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อดังต่อไปนี ้
(1) กรณีชาระด้ วยเงินสด หรื อเงินโอนให้ ชาระในวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ในระหว่าง
เวลาเปิ ดทาการของแต่ละสาขาและวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงเวลา 15.30 น.
ชื่อบัญชี

บั ญ ชี จ อ ง ซื อ้ ท รั ส ต์ เ พื่ อ ก า ร ล ง ทุ น ใ น สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า
อสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ
ส่วนที่ 3 หน้ า 8 จาก 20

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

(2) กรณีชาระด้ วยเช็ค เช็คธนาคาร หรื อดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกัน ให้
ชาระในวันที่ 29 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ในระหว่างเวลาเปิ ดทาการของแต่ละสาขาในและ วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2561 ถึงเวลา 12.00 น. โดยผู้จองซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อโดยลงวันที่ไม่เกิน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย
ชื่อบัญชี

บั ญ ชี จ อ ง ซื อ้ ท รั ส ต์ เ พื่ อ ก า ร ล ง ทุ น ใ น สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า
อสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

2.3.7

เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองซือ้
(1) หลังจากที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายได้ รับการจองซื ้อหน่วยทรัสต์พร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วยทรัสต์จาก
ผู้จองซื ้อแล้ ว ผู้จัดการการจัดจาหน่าย จะออกสาเนาใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อไว้ เป็ น
หลักฐาน
(2) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยทรัสต์ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยทรัสต์เป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็ค
ธนาคาร) หรื อ ดร๊ าฟท์ ซึ่ง ไม่สามารถเรี ย กเก็ บเงิ น ได้ ใ นวัน ที่ จ องซื อ้ ไม่ว่าด้ ว ยเหตุผลใดก็ ต าม
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายจะถื อ ว่าผู้จองซือ้ หน่ว ยทรั สต์ ทาการจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ ในวันทาการที่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
(3) ในกรณีที่วนั ทาการที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั ้ นวัน และ/หรื อ เวลาที่ลว่ งเลยจากช่วงระยะเวลา
การเสนอขายไปแล้ ว ผู้จดั การการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของ
ผู้จองซื ้อรายนัน้
(4) ในกรณีที่เช็ ค แคชเชี ยร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงิ นจากธนาคารของผู้จองซือ้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิ ที่จะยกเลิกการจองซือ้
หน่วยทรัสต์ของผู้จองซื ้อรายนัน้
(5) ในการชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระค่า จองซื ้อหน่วยทรัสต์เต็มตามจานวนที่
จองซื ้อ และไม่สามารถหักกลบลบหนี ้กับผู้จดั การการจัดจาหน่ายได้
(6) ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่ได้ ทาการจองซื ้อหน่วยทรัสต์และได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยทรัสต์เต็มตามจานวน
แล้ ว จะเพิกถอนการจองซื ้อหน่วยทรัสต์และ/หรื อขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยทรัสต์ไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุมตั ิจากผู้จดั การการจัดจาหน่ายเป็ นกรณีพิเศษ
(7) ผู้จองซื ้อทุกรายที่ได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในวันจองซื ้อ จะไม่มีสทิ ธิได้ รับดอกเบี ้ย และ/หรื อ
ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์จากผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์และจากผู้จดั การการจัด
จาหน่าย (เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ระบุไว้ ตามข้ อ 2.7 2.8 และ 2.9 ที่จะกล่าวต่อไป)
(8) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิ ในการปิ ดรั บจองซือ้ หน่วยทรั สต์ ก่อนกาหนด หากจานวน
หน่วยทรัสต์มีผ้ จู องซื ้อเข้ ามาครบตามจานวนที่กาหนดแล้ ว
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(9) ในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์แจ้ งให้ ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายทราบ (ภายในเวลาทาการของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่าย) ว่า มีเหตุที่ผ้ ูเสนอขายหน่วยทรั สต์ ต้องระงับหรื อหยุด การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ หรื อไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ผู้จองซื ้อมีสิทธิที่จะ
ยกเลิกการจองซื ้อภายในวันทาการถัดไปนับจากวันที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์แจ้ งระงับหรื อหยุดการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ หรื อไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ดงั กล่าว ทังนี
้ ้
หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นในวันจองซื ้อหน่วยทรัสต์วันสุดท้ าย ให้ ผ้ จู องซื ้อที่ประสงค์จะยกเลิก
การจองซื ้อหน่วยทรัสต์ต้องดาเนินการภายในวันนัน้ ("กาหนดเวลายกเลิกการจองซื ้อหน่วยทรัสต์")
(10) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยทรัสต์รายใดไม่มีประวัติการเป็ นลูกค้ าของผู้จดั การการจัดจาหน่าย ผู้จอง
ซื ้อหน่วยทรัสต์รายดังกล่าวต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มการรู้ จกั ลูกค้ า (Know Your Customer :
KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Customer Due Diligence : CDD)
(11) ในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายจะตรวจสอบว่าผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์มีประวัติการ
ทา Suitability Test แล้ วหรื อไม่ หากผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์รายใดไม่มีประวัติการทา Suitability Test
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายจะจัดให้ ผ้ ลู งทุนดังกล่าวทา Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของ
หน่วยทรัสต์ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดยผู้จดั การการจัดจาหน่าย สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื ้อใน
กรณี ที่ผ้ ลู งทุนไม่ยินยอมทา Suitability Test หรื อในกรณีที่หน่วยทรัสต์มีระดับความเสี่ยงสูงกว่า
ระดับความเสีย่ งที่ผ้ ลู งทุนรับได้ ตาม Suitability Test
2.3.8 เงื่อนไขในการขายหน่ วยทรัสต์
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนใน
กรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่การจองซื ้อหน่วยทรัสต์นนมี
ั ้ ผลทาให้ จานวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าจานวนหน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายในครัง้ นี ้
(2) กรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในจานวนที่อาจเป็ นเหตุให้ บคุ คล
ใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(3) กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายได้ รับจากผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ไม่ถกู ต้ องตามความเป็ น
จริ งหรื อไม่ครบถ้ วน
(4) กรณีผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายเกิดข้ อสงสัยว่าการซื ้อหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ไม่โปร่ งใส เช่น
อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น
(5) ในกรณีที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุน อาจมีมลู ค่ารวมกันแล้ วไม่
ถึงร้ อยละ 75 ของมูลค่าเงินที่กองทรัสต์ระดมทุนได้ ทังจากการเสนอขายหน่
้
วยทรัสต์และการกู้ยืมเงิน
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(6) กรณีผ้ ลู งทุนต่างด้ าวประสงค์จะจองซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าร้ อยละ 49 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
้
(7) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายอาจขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในบางกรณีตามที่ผ้ จู ดั การ
การจัดจาหน่ายเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์หรื อผู้
ถื อหน่วยทรั สต์ หรื อกรณี ที่ การจองซือ้ หน่วยทรั สต์ อาจก่ อให้ เกิ ดปั ญหาในการบริ หารกองทรั สต์ หรื อ
ก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นพลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริ กา บุคคลซึง่ ปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัท
หรื อห้ างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้ มี ขึ น้ และด าเนิ นกิ จกรรมในสหรั ฐอเมริ กา เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ เพื่ อเป็ นการรั กษา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายเป็ นหลัก
(8) ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกาหนด กฎระเบียบ
และภาษี ตา่ งๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เอง
ทังนี
้ ้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายจะถื อว่าผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรั สต์ และ/หรื อผู้ลงทุน ได้
ทาการศึกษา เข้ าใจ และยินดีที่จะปฏิบตั ิตามหรื อผูกพันตามข้ อตกลง ข้ อกาหนด สัญญา หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่
กองทรัสต์เข้ าผูกพันไว้ ตามอานาจที่มีตามกฎหมายทังที
้ ่ได้ ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทรัสต์ และ/หรื อ หนังสือชี ้
ชวน และ/หรื อ ตามประกาศ ค าสั่ง ระเบี ยบต่างๆ ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายได้ ประกาศกาหนด ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะ
ได้ แก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมในภายหน้ า
2.3.9

เอกสารหลักฐานในการจองซือ้
(1) ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์จะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ให้ ถูกต้ องครบถ้ วน
และชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจอง
ซื ้อ ดังนี ้
(1.1) กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
(ข) สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผ้ จู องซื ้อขอรับเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอน
เงินเข้ าบัญชีธนาคาร ทังนี
้ ้ หากมิได้ ให้ สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผู้จดั การ
การจัด จาหน่า ยขอสงวนสิทธิ ด าเนิน การให้ มี การคืน เงิ น ค่า จองซือ้ หน่ว ยทรั สต์ ใ ห้ แ ก่ผ้ ูจ องซื อ้
หน่วยทรัสต์ ด้ วยเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์
กรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบคายินยอมของผู้ปกครอง บิดามารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม
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สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และ
สาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้ อมผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
(1.2) กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว (มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย)
(ก) สาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และ
(ข) สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผ้ จู องซื ้อขอรับเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอน
เงินเข้ าบัญชีธนาคาร ทังนี
้ ้ หากมิได้ ให้ สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผู้จดั การ
การจัด จาหน่ ายขอสงวนสิทธิ ดาเนิ นการให้ มี การคื นเงิ นค่าจองซือ้ หน่วยทรั สต์ ใ ห้ แ ก่ผ้ ูจองซื อ้
หน่วยทรัสต์ด้วยเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์
(ค) กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ โดยถูกต้ อง
ตามกฎหมาย
(1.3) กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์
ซึง่ กรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องและประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)
(ข) สาเนาบัตรประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลยังที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
(ค) หนังสือมอบอานาจกระทาการสาหรับกรณีที่มีการมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นกระทาการแทนพร้ อมสาเนา
บัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและผู้รับมอบอานาจ
รับรองสาเนาถูกต้ อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอานาจกระทาการเป็ นฉบับสาเนา เอกสารฉบับสาเนา
ดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบอานาจด้ วย
(ง) สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผ้ จู องซื ้อขอรับเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอน
เงินเข้ าบัญชีธนาคาร ทังนี
้ ้ หากมิได้ ให้ สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อผู้จดั การการจัดจาหน่าย ให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ด้วยเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์
(1.4) กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริ คณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดย
หน่วยงานของประเทศที่นิติบคุ คลตังอยู
้ ซ่ งึ่ รับรองถึงชื่อนิติบคุ คล ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึง
วันยื่นใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ซึ่งกรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องและประทับตรา
สาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)
(ข) สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลงนามที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

ส่วนที่ 3 หน้ า 12 จาก 20
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หมายเหตุ
 กรณีเป็ นเอกสารที่มาจากต่างประเทศจะต้ องมีการรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัท
 สาเนาเอกสารข้ างต้ นต้ องได้ รับการรั บรองลายมือชื่อของผู้จัดทาหรื อผู้ให้ คารับรองความถูกต้ องของ
เอกสารโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public พร้ อมประทับตราของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดย
เจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทา โดยการรับรองต้ องไม่
เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์
 ผู้ลงทุนทุกรายจะต้ องให้ การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้ อตกลงและข้ อกาหนดต่างๆ ตามที่ได้ ระบุ
ไว้ ในโครงการนี ้ และ/หรื อตามประกาศ คาสัง่ ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. ได้ ประกาศกาหนดทังที
้ ่ได้ มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะได้ แก้ ไขเพิ่มเติมใน
ภายหน้ า
 ผู้จดั การการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสารหรื อขอเอกสารเพิ่มเติม
หรื อ ทดแทนซึ่งเป็ นข้ อ ปฏิ บัติต ามกฎหมาย ประกาศ คาสั่ง ระเบี ยบต่างๆ ที่ ค ณะกรรมการ ก .ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. ได้ ประกาศกาหนด หรื อระเบียบของผู้จัดการการจัด
จาหน่าย และ/หรื อผู้ร่วมจัดการการจัดจาหน่าย และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยทรัสต์ (หากมี) ทังนี
้ ้
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ คาสัง่ ระเบียบต่างๆ ที่ประกาศกาหนด
2.4

วิธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ แบ่งเป็ นการจัดสรร 3 ส่วน ตามรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 2.1 หัวข้ อ

วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้ แก่ (1) นักลงทุนสถาบัน (2) ผู้จาหน่ายทรัพย์สิน และ (3) ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัด
จาหน่าย
นอกจากนี ้ การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายจะอยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์ดงั นี ้
(1) ผู้จดั การการจัดจาหน่าย จะไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้ แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยของตนเองรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวทังหมด
้
เพื่อให้
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) เว้ นแต่เป็ นการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจองซื ้อของผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ทงหมดหรื
ั้
อเป็ นการจัดสรรหน่วยทรัสต์เฉพาะกรณี
ที่เป็ นกองทุน หรื อนิติบคุ คลซึง่ สามารถได้ รับจัดสรรตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้ อ 21 (3) (ก) (ข) (ค) ของประกาศ
ดังกล่าว นอกจากนี ้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายจะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวทังหมด
้
รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว เว้ นแต่ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะได้ ปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนด
ในข้ อ 28 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ส่วนที่ 3 หน้ า 13 จาก 20
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ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต. หรื อเป็ นการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจองซื ้อของผู้จอง
ซื ้อทังหมด
้
(2) ผู้จดั การการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะใช้ ดลุ พินิจเปลี่ยนแปลงจานวนหน่วยทรัสต์ที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุน
ในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้ แก่ ผ้ มู ีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจาหน่ายเพิ่มเติม หาก
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีหน่วยทรัสต์เหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จสูงสุด
(3) ภายหลังจากการปิ ดรับจองซื ้อหน่วยทรัสต์สาหรับผู้จองซื ้อในแต่ละประเภท ผู้จดั การการจัดจาหน่ายขอสงวน
สิท ธิ เ ปลี่ย นแปลงจ านวนหน่ว ยทรั สต์ ที่ จัด สรรให้ แ ก่ นัก ลงทุน ประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่ น หากพบว่า มี
หน่วยทรั สต์ เหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้จาหน่ายทรั พย์ สิน แต่มีผ้ ูสนใจจองซือ้ หน่วยทรั สต์ เกิ นกว่า
จานวนที่จะจัดสรรสาหรับส่วนของผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัดจาหน่าย หรื อนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ การดาเนินการดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้ ดลุ พินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องและจะมีการแจ้ งข่าวให้ นกั ลงทุนที่เกี่ยวข้ องได้ ทราบโดยทัว่ กันทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสม
ต่อไป
(4) การจัดสรรหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติที่กาหนดตามข้ อ 5 (3) เรื่ องการ
กระจายการถื อหน่วยทรั สต์ รายย่อยภายใต้ ข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรั บ การ
เปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม
2558 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
วิธีจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ให้ แก่ นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่นกั ลงทุนสถาบันให้ อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่าย โดยจะทาการจัดสรร
หน่วยทรั สต์ ให้ แ ก่บุค คลใด และ ภายในสัดส่วนการเสนอขายที่ กาหนดของนัก ลงทุน สถาบัน หรื อจะปฏิ เสธการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ ทังนี
้ ้ จานวนหน่วยทรัสต์ที่ได้ จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนสถาบันจะมีจานวนขันต
้ ่า 2,000 (สองพัน)
หน่วย และเพิ่มเป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 (หนึง่ ร้ อย) หน่วย
หากยอดการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับ
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
หากปรากฏว่ายังมีจานวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้ แก่ นกั ลงทุนสถาบันข้ างต้ น ผู้จดั การการจัด
จาหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจานวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่าวให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน หรื อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายเพิ่มเติม

ส่วนที่ 3 หน้ า 14 จาก 20
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วิธีจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ให้ แก่ ผ้ จู าหน่ ายทรัพย์ สิน
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู าหน่ายทรัพย์สนิ ให้ อยู่ในดุลพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่าย โดยจะทาการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู าหน่ายทรัพย์สนิ ภายในสัดส่วนการเสนอขายที่กาหนดของผู้จาหน่ายทรัพย์สิน แต่จะไม่น้อยกว่าจานวน
ขันต
้ ่าที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1 และเพิ่มเป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 (หนึง่ ร้ อย) หน่วย
หากปรากฏว่ายังมีจานวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู าหน่ายทรัพย์สินข้ างต้ น ผู้จดั การการจัด
จาหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจานวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่าวให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน หรื อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายเพิ่มเติม
วิธีจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ให้ แก่ ผ้ มู ีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจาหน่ าย
การจัด สรรหน่วยทรั สต์ ให้ แก่ ผ้ ูมีอุปการคุณของผู้จัด การการจัดจาหน่าย ให้ อยู่ใ นดุลพินิ จของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายโดยจะทาการจัดสรรหน่วยทรั สต์ให้ แก่ผ้ ูมีอุปการคุณ ผู้ที่เป็ นลูกค้ าหรื อคาดว่าจะเป็ นลูกค้ าของผู้จัดการการจัด
จาหน่าย หรื อผู้มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจก่อนจึงจะจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้ แก่บุคคลใด และ ภายใน
สัดส่วนการเสนอขายที่กาหนดของผู้มีอุปการคุณของผู้จดั การการจัดจาหน่าย หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหน่ว ยทรัสต์ให้ แก่
บุคคลใดก็ได้ ทังนี
้ ้ จานวนหน่วยทรัสต์ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัดจาหน่ายจะมีจานวนขันต
้ ่า 2,000 (สอง
พัน) หน่วย และเพิ่มเป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 (หนึง่ ร้ อย) หน่วย
หากยอดการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื ้อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัดจาหน่ายครบตามจานวนที่กาหนด
แล้ ว ผู้จัดการการจัดจาหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัดจาหน่าย
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
หากปรากฏว่ายังมีจานวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัดจาหน่าย
ข้ างต้ น ผู้จัดการการจัดจาหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจานวนหน่วยทรั สต์ คงเหลือดังกล่าวให้ แก่นักลงทุนสถาบัน หรื อผู้
จาหน่ายทรัพย์สนิ เพิ่มเติม
2.5

ข้ อจากัดการจัดสรรให้ แก่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และข้ อจากัดการถือ/โอนหน่ วยทรัสต์
เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กร.14/2555 เรื่ อง
หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ยวกั บ การเป็ นผู้ ก่ อ ตั ง้ ทรั ส ต์ แ ละการเป็ นทรั ส ตี ข องทรั สต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์
ได้ กาหนดข้ อจากัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้ ดังนัน้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันที่จะทาให้ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(1) การจัดสรรที่จะทาให้ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถื อหน่วยทรั สต์ เกิ นร้ อยละ 50 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(2) การจัดสรรที่จะทาให้ ทรัสตีของกองทรัสต์หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์เกินร้ อยละ 50 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ส่วนที่ 3 หน้ า 15 จาก 20

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

(3) การจัดสรรที่จะทาให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์เกินร้ อยละ 50 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนดหรื อ
แก้ ไขเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการจัดสรรเป็ นอย่างอื่น
นอกจากนี ้ ยัง มี ข้ อ จ ากัด สิท ธิ ใ นกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั สต์ ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ เ กิ น กว่า อัต ราที่ ก าหนด โดยผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะไม่มีสทิ ธิรับผลประโยชน์ตอบแทนและไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ตนถือหน่วยทรัสต์เกินกว่า
อัตราที่กาหนด โดยกองทรัสต์จะยกผลประโยชน์ตอบแทนส่วนดังกล่าวให้ เป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วน และถือ
ว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงปวงรั
ั้
บทราบและยินยอมให้ ดาเนินการแล้ ว
2.6

ข้ อจากัดตามกฎหมายเกี่ยวกับอัตราการลงทุนของผู้ลงทุนต่ างด้ าว
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ได้ กาหนดข้ อจากัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้ สาหรับผู้ลงทุนต่างด้ าวว่า ในกรณีที่ กองทรัสต์มีการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย ให้ ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวถือหน่วยทรัสต์เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนซึ่งกฎหมาย หรื อ
ข้ อกาหนดที่เกี่ ย วข้ อ งกับ อสังหาริ ม ทรั พ ย์ นนั ้ ก าหนดไว้ สาหรั บผู้ลงทุนต่างด้ าว โดยผู้จัดการการจัด จาหน่าย จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวไม่เกินร้ อยละ 49 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เนื่องจากกองทรัสต์นี ้มี
หรื อจะมี การลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิ ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่ถือ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าข้ อจากัดดังกล่าวจะมีข้อจากัดสิทธิเช่นเดียวกับที่ระบุในข้ อ 2.5 ข้ างต้ น
2.7

การยกเลิกการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน ตามข้ อ 2.3

(วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์) และ/หรื อ ในกรณีที่มิได้ รับการชาระเงินครบถ้ วนจากผู้จองซื ้อ ณ
เวลาที่ทาการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ในกรณีชาระเงินโดยเงินสดหรื อเงินโอน หรื อในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค
หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ แต่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่
จองซื ้อนัน้ ๆ
2.8

วิธีคืนเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ ในกรณีท่ ีไม่ ได้ รับการจัดสรรหรือได้ รับการจัดสรรไม่ ครบเต็มตามจานวน
ที่จองซือ้
กรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยทรัสต์ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบเต็มจานวนที่จองซื ้อ หรื อ

ผู้จัดการการจัด จาหน่า ย ใช้ สิท ธิ ปฏิ เสธการจัดสรรหน่ว ยทรั สต์ ไม่ว่า ทัง้ หมดหรื อบางส่วน ผู้จัด การการจัด จาหน่ายจะ
ดาเนินการจัดส่ง คืนเงินค่าซื ้อหน่วยทรัสต์ ในส่วนที่ไม่ได้ รับจัดสรรหรื อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ
หรื อในส่ว นที่ ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่า ยปฏิ เสธการจัดสรร โดยไม่มีด อกเบีย้ และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ คืน ให้ แ ก่ผ้ ูจ องซื อ้

ส่วนที่ 3 หน้ า 16 จาก 20

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

หน่วยทรัสต์ โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในระยะเวลาที่สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ไทยกาหนด โดย
ได้ รับความยินยอมจากสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ จะต้ องไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ สาหรับผู้
จองซื ้อที่ระบุวิธีการคืนเงินโดยการโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื ้อ และไม่เกิน 10 (สิบ) วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ สาหรับผู้จองซื ้อที่ระบุวิธีการคืนเงิน โดยส่งเช็คทางไปรษณีย์หรื อไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อนาส่งโดยวิธีการ
อื่นตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายกาหนด
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภายในกาหนดระยะเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
ผู้จ องซือ้ ดัง กล่า วจะมีสิท ธิ ได้ รั บ ดอกเบี ย้ ในอัต ราร้ อยละ 7.5 (เจ็ ด จุดห้ า ) ต่อ ปี โดยค านวณจากจ านวนเงิ น ค่าจองซื อ้
หน่วยทรัสต์ ที่ต้องคืนให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ นัน้ นับจากวันที่พ้น กาหนดเวลา 10 (สิบ) วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้ มีการชาระเงินคืน ทังนี
้ ้ ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์หรื อไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินคืน
ค่าจองซื ้อแล้ วโดยถูกต้ อง และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ ทังสิ
้ ้น
2.9

วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ ในกรณีท่ ผี ้ อู อกหน่ วยทรั สต์ ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหน่ วยทรั สต์
หรือไม่ สามารถส่ งมอบหน่ วยทรัสต์ ท่ เี สนอขายได้
ในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรื อไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรัสต์ที่เสนอ

ขายได้ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะดาเนินการให้ ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายส่งคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวโดยไม่มี
ดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ คืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยทรัสต์โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยทรัสต์
ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ไทยกาหนด โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้ อง ไม่เกิน 7
(เจ็ด) วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรื อวันที่ปรากฎข้ อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ (แล้ วแต่กรณี) สาหรับผู้จองซื ้อที่ระบุวิธีการคืนเงินโดยการโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื ้อ และไม่เกิน 10 (สิบ)
วันทาการนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ หรื อวันที่ปรากฎข้ อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุแห่งการยกเลิกการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ (แล้ วแต่กรณี) สาหรับผู้จองซื ้อที่ระบุวิธีการคืนเงินโดยส่งเช็คทางไปรษณีย์หรื อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรื อนาส่งโดยวิธีการอื่น ตามที่อยูข่ องผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัด
จาหน่ายกาหนด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภายในกาหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจอง
ซื ้อหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว ผู้จองซื ้อดังกล่าวมีสิทธิได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคานวณจากจานวน
เงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่ต้องคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยทรัสต์ นนนั
ั ้ บจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 10 (สิบ) วันทาการนับจากวัน
ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรื อวันที่ปรากฎข้ อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แล้ วแต่กรณี)
จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้ มีการชาระคืน ทังนี
้ ้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้ มีส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ทางไปรษณีย์
หรื อไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว หรื อได้ มีการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื ้อ
หน่วยทรั สต์ แล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ ได้ รับคีนเงินค่าจองซือ้ แล้ วโดยถูกต้ อง และผู้จองซือ้ หน่วยทรั สต์ ไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ ทังสิ
้ ้น
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3.

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

กรณีผ้ ูเสนอขายหน่ วยทรั สต์ ระดมทุนได้ ไม่ เพียงพอที่จะลงทุนในทรั พย์ สินที่ กองทรั สต์ จะลงทุนครั ง้ แรก
ได้ ทงั ้ หมดทุกรายการตามที่ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลของการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ นี ้
ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์สามารถเลือกลงทุนในทรัพย์สนิ บางรายการ หรื อดาเนินการขอเพิกถอนการจัดตังและจั
้
ดการ

กองทรัสต์ ตามหัวข้ อเงื่อนไขการลงทุนที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้ อ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ หรื อกรณีที่เมื่อปิ ด
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ แรก เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ ซึ่ง ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ จะยกเลิกการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ทงจ
ั ้ านวนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555
(1) มีผ้ จู องซื ้อไม่ถึง 250 (สองร้ อยห้ าสิบ) ราย หรื อมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2) มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่จองซื ้อเมื่อรวมกับมูลค่าเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น (ถ้ ามี) มีมลู ค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์หรื อไม่ถึงจานวนตามที่ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน
(3) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใด กลุม่ บุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตังทรั
้ สต์ ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์
หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศดังกล่าว และไม่สามารถ
แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
(4) ไม่สามารถโอนเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตีเพื่อก่อตังทรั
้ สต์ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 15
(สิบห้ า) วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ในกรณีข้างต้ น ผู้จัดการการจัดจาหน่ายจะพิจารณาคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์โดยการโอนเงิน ภายใน 7
(เจ็ด) วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรื อชาระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยทรัสต์ภายใน
10 (สิบ) วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ การคืนเงินค่าจอง
ซื ้อจะเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด นอกจากนี ้ เมื่อมีการยกเลิกการเสนอขายไม่ว่าด้ วยเหตุใดดังกล่าว ผู้
เสนอขายหน่วยทรัสต์จะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
หากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายไม่สามารถคื นเงิ นค่าจองซือ้ หน่ว ยทรั สต์ ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้ อัน
เนื่องจากความผิดพลาดของผู้จดั การการจัดจาหน่าย ผู้จดั การการจัดจาหน่ายจะชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5
(เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลา 10 (สิบ) วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ นนจนถึ
ั้
งวันที่
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายชาระคืนเงินค่าจองซื ้อจนครบถ้ วน
4.

ราคาหน่ วยทรัสต์ ในตลาดรอง
- ไม่มี –

5.

วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ”) ได้ ตกลงรับหน้ าที่เป็ นนาย

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้ กบั ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และให้ บริ การรับฝากใบทรัสต์ที่จองซื ้อในการเสนอขายครัง้ นี ้ กล่าวคือ ผู้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

จองซื ้อสามารถใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ นาหน่วยทรัสต์ที่ตนได้ รับการจัดสรรเข้ าสูร่ ะบบซื ้อขายแบบไร้
ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ ทนั ทีที่หน่วยทรัสต์ได้ รับอนุญาตให้
เริ่ มทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ ซึ่งผู้จองซื ้อ
จะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบทรัสต์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนีผ้ ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ จะดาเนินการนาหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ “บริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวน
หน่วยทรัสต์ที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหน่
ั้
วยทรัสต์อยู่ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 (เจ็ด)
วันทาการนับจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชี
จานวนหน่วยทรัสต์ที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับการจัดสรร
ได้ ทนั ทีที่หน่วยทรัสต์ได้ รับอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อ
เลือกให้ ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ ดาเนินการตาม (1) นี ้ ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนันแล้
้ ว ผู้เสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิในการฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
ตาม (2) ที่จะกล่าวไว้ ด้านล่างนี ้ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
(2) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
กรณีนี ้ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ จะดาเนินการนาหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรไว้ ใน
บัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 (เจ็ด)
วันทาการนับจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ผู้จองซื ้อต้ องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ หรื อกฎเกณฑ์
ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกฎหมายของรัฐต่างประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ด้ วย
ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้ การจะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอก
“เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื ้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน”
้ เพื่อนาส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย ซึ่งหากไม่จดั ทาเอกสาร
ตามที่กาหนดข้ างต้ นอย่างครบถ้ วน ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกเป็ นใบทรัสต์ให้
แทน และจะจัดส่งให้ ตามชื่อและที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และหากผู้จองซื ้อต้ องการถอนหน่วยทรัสต์ออกจาก
บัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อสามารถติดต่อได้ ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรัสต์ตามอัตราที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด
ส่วนที่ 3 หน้ า 19 จาก 20

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

(3) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์
โดยศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์จะส่งมอบใบทรั สต์ ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามชื่ อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการนับจากวันที่ปิดการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ จนกว่าจะได้ รับใบทรัสต์ ซึ่งอาจจะได้ รับ ภายหลังจากที่หน่วยทรัสต์ของผู้
เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ เริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื ้อ หรื อ ข้ อมูลที่ผ้ จู องซื ้อระบุไม่สมั พันธ์ กนั หรื อไม่ชดั เจน
หรื อไม่ได้ ระบุรหัสสมาชิกบริ ษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหมายเลขบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้
เสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการออกเป็ นใบทรัสต์ให้ แทน และผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ จะไม่รับผิดชอบใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับจัดสรรได้ ทนั วันทาการแรกของการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับการ
จัดสรร

;

ส่วนที่ 3 หน้ า 20 จาก 20

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลโดยผู้จัดการกองทรัสต์
1.1. กรรมการบริหาร
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง
ในฐานะของผู้จดั การกองทรัสต์ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่
ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และระบบการ
บริ หารจัดการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะทาให้ การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทและกองทรัสต์มีความถูกต้ องครบถ้ วน รวมทังเพื
้ ่อให้ การ
จัดการกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ า
ได้ มอบหมายให้ นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริ ฐ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของ นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ ประเสริ ฐ กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นางวรวรรณ ธาราภูมิ

ประธานกรรมการบริ หาร

__________________________

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

__________________________

นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช

กรรมการ

__________________________

นายไพศาล เลิศโกวิทย์

กรรมการ

__________________________

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

กรรมการ

__________________________

ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้รับมอบอานาจในการลงชื่อกากับเอกสาร
ชื่อ
นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริ ฐ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

รองกรรมการผู้จดั การ

__________________________

ส่วนที่ 4 หน้ า 1 จาก 3

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลโดยผู้จัดการกองทรัสต์
1.2. กรรมการบริษัท
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง
ในฐานะของกรรมการของบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญ
ผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุอนั ควร
สงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ า
ได้ มอบหมายให้ นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริ ฐ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของ นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริ ฐ กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ
1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ
2. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
3. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช

ตาแหน่ง
กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ

ลายมือชื่อ
_________________________
_________________________
_________________________

4. นายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์

กรรมการ

_________________________

5. นายวิพล วรเสาหฤท

กรรมการ

_________________________

6. นางสาวปิ ยะมาศ คาไทรแก้ ว

กรรมการ

_________________________

7. นายไพศาล เลิศโกวิทย์

กรรมการ

_________________________

8. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

กรรมการ

_________________________

9. Mr. Stephen Tan

กรรมการ

_________________________

ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้รับมอบอานาจในการลงชื่อกากับเอกสาร
ชื่อ
นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริ ฐ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

รองกรรมการผู้จดั การ

__________________________

ส่วนที่ 4 หน้ า 2 จาก 3

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

2. การรับรองการปฏิบัติหน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ข้ าพเจ้ าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทที่เสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอ
รับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วนไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
เว้ นแต่ข้อมูลในเรื่ อง รายงานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนของแบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ ที่ข้าพเจ้ าใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ทาโดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์
(ประเทศไทย) จากัด ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 และ รายงานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ทาโดยบริ ษัท เอ็ดมันด์
ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ซึ่งข้ าพเจ้ าเห็นว่าเป็ นผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องนี ้เป็ น
อย่างดี
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์

ผู้รับมอบอานาจ

__________________________

ส่วนที่ 4 หน้ า 3 จาก 3

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลโดยผู้จัดการกองทรัสต์
1.1. กรรมการบริหาร
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนสาหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังใน
ฐานะของผู้จดั การกองทรัสต์ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่
ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และระบบการ
บริ หารจัดการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะทาให้ การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทและกองทรัสต์มีความถูกต้ องครบถ้ วน รวมทังเพื
้ ่อให้ การ
จัดการกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ า
ได้ มอบหมายให้ นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริ ฐ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของ นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ ประเสริ ฐ กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นางวรวรรณ ธาราภูมิ

ประธานกรรมการบริ หาร

__________________________

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

__________________________

นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช

กรรมการ

__________________________

นายไพศาล เลิศโกวิทย์

กรรมการ

__________________________

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

กรรมการ

__________________________

ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้รับมอบอานาจในการลงชื่อกากับเอกสาร
ชื่อ
นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริ ฐ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

รองกรรมการผู้จดั การ

__________________________

ส่วนที่ 4 หน้ า 1 จาก 3

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลโดยผู้จัดการกองทรัสต์
1.2. กรรมการบริษัท
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนสาหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังใน
ฐานะของกรรมการของบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด
หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุอนั ควร
สงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคั ญ ข้ าพเจ้ า
ได้ มอบหมายให้ นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริ ฐ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของ นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริ ฐ กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ
1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ
2. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
3. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช

ตาแหน่ง
กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ

ลายมือชื่อ
_________________________
_________________________
_________________________

4. นายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์

กรรมการ

_________________________

5. นายวิพล วรเสาหฤท

กรรมการ

_________________________

6. นางสาวปิ ยะมาศ คาไทรแก้ ว

กรรมการ

_________________________

7. นายไพศาล เลิศโกวิทย์

กรรมการ

_________________________

8. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

กรรมการ

_________________________

9. Mr. Stephen Tan

กรรมการ

_________________________

ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้รับมอบอานาจในการลงชื่อกากับเอกสาร
ชื่อ
นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริ ฐ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

รองกรรมการผู้จดั การ

__________________________

ส่วนที่ 4 หน้ า 2 จาก 3

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

2. การรับรองการปฏิบัติหน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ข้ าพเจ้ าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทที่เสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือ
ชีช้ วนสาหรั บการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วนไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
เว้ นแต่ข้อมูลในเรื่ อง รายงานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนของหนังสือชี ้ชวนสาหรับการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ที่ข้าพเจ้ าใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ทาโดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ 2560 และ รายงานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ทาโดยบริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี
(ประเทศไทย) จากัด ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ซึง่ ข้ าพเจ้ าเห็นว่าเป็ นผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องนี ้เป็ นอย่างดี
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์

ผู้รับมอบอานาจ

__________________________

ส่วนที่ 4 หน้ า 3 จาก 3

สัญญาก่ อตัง้ ทรั สต์
ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ บัวหลวง ออฟฟิ ศ
Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust (B-WORK)
ระหว่ าง
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ในฐานะ ผู้ก่อตังทรั
้ สต์และผู้จดั การกองทรัสต์
และ
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ในฐานะ ทรัสตี

วันที่ [●]

540 อาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 22
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
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สัญญาก่ อตัง้ ทรัสต์
ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ บัวหลวง ออฟฟิ ศ
Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust (B-WORK)
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ("สัญญา") ฉบับนี ้ทาขึ ้นเมื่อวันที่ [] ระหว่าง
(1)

บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ซึง่ เป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษัทจากัด จดทะเบียน
จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย สานักงานตังอยู
้ ่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร ในฐานะผู้ก่อตัง้ ทรั สต์ ซึ่งจะเข้ าเป็ นผู้จัดการ
กองทรั สต์เมื่อมีการก่อตังกองทรั
้
สต์แล้ ว (ซึ่งต่อไปในสัญญานี ้จะเรี ยกว่า “ผู้ก่อตัง้ ทรั สต์ ” หรื อ “ผู้จัดการ
กองทรั สต์ ”) ฝ่ ายหนึง่ กับ

(2)

บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษัท มหาชนจากัด
จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย สานักงานตังอยู
้ ่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร ในฐานะทรัสตี (ซึง่ ต่อไปในสัญญานี ้จะเรี ยกว่า “ทรั สตี”) อีกฝ่ าย
หนึง่

โดยที่
(ก)

ผู้ก่อตังทรั
้ สต์มีเจตนาจะจัดตังทรั
้ สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เรี ยกว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ (Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust: BWORK)

(ข)

ผู้ก่อตังทรั
้ สต์ตกลงที่จะดาเนินการให้ มีการโอนเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ด้วยความไว้ วางใจให้ ทรัสตี
จัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ (ตามที่ได้ นิยามด้ านล่าง)

(ค)

ผู้ก่อตังทรั
้ สต์มีความประสงค์จะเข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ และยอมรับการปฎิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
ภายหลังการก่อตัง้ กองทรั สต์ และมีความพร้ อมที่ จะปฎิ บัติหน้ าที่ เป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ ตามข้ อตกลงและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ (ตามที่ได้ นิยามด้ านล่าง)

(ง)

ทรั สตีตกลงที่จะดาเนินการเป็ นทรั สตีเพื่อกองทรั สต์ และยอมรั บการปฎิบัติหน้ าที่เป็ นทรั สตี (ตามที่ได้ นิยาม
ด้ านล่าง) และมีความพร้ อมที่ จะปฎิ บัติหน้ าที่ เป็ นทรั สตี ตามข้ อตกลงและเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ ในสัญญานี ้
รวมทังกฎหมายและประกาศที
้
่เกี่ยวข้ อง (ตามที่ได้ นิยามด้ านล่าง) และ

(จ)

ผู้ก่อตังทรั
้ สต์และทรัสตีได้ ตกลงเข้ าทาสัญญานี ้ โดยมีเนือ้ ความและสาระสาคัญเป็ นไปตาม พ.ร.บ. ทรั สต์
(ตามที่ได้ นิยามด้ านล่าง) ประกาศ สร. 26/2555 (ตามที่ได้ นิยามด้ านล่าง) รวมทังประกาศ
้
กฎ และคาสัง่ ที่
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ออกตามกฎหมายดังกล่าวและหลัก เกณฑ์ ที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 (ตามที่ ได้ นิยามด้ านล่าง)
รวมทังกฎหมายและประกาศที
้
่เกี่ยวข้ อง (ตามที่ได้ นิยามด้ านล่าง)
คูส่ ญ
ั ญาจึงตกลงกันเข้ าทาสัญญาโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1

คาจากัดความ
เว้ นแต่ข้อความในสัญญานี ้จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ถ้ อยคาที่ใช้ ในสัญญานี ้ให้ มีคาจากัดความดังต่อ ไปนี ้
“กฎหมายและประกาศที่เ กี่ย วข้ อ ง” หมายความว่า พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ พ.ร.บ. ทรั ส ต์ ประกาศของ
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์
รวมถึงหนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน หนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ หนังสืออนุญาต กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และ/
หรื อ เอกสารอื่นใดที่ มีผลใช้ บังคับตามกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอานาจตาม พ.ร.บ. หลักทรั พย์ และ/หรื อ
พ.ร.บ. ทรัสต์ และ/หรื อ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
แล้ วแต่กรณี
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรื อหลายลักษณะ
ตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. จะได้
ประกาศกาหนดหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
“กองทรั สต์ ” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ (Bualuang
Office Leasehold Real Estate Investment Trust:B-WORK)
“การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป” (General Mandate) หมายความว่า การเพิ่มทุนของกองทรัสต์ตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ที่ให้ อานาจผู้จัดการกองทรั สต์กาหนดหรื อเห็นชอบวัตถุประสงค์การออกและ
จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม เช่น วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน การกาหนดราคา วัน
และเวลาที่จะเสนอขาย หรื อเงื่อนไขในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกากับหลัก ทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ และให้
หมายความรวมถึง คณะกรรมการกากับตลาดทุนด้ วย
“ค่ าเช่ า” หมายความว่า ค่าตอบแทนที่ได้ จากการให้ เช่า การให้ เช่าช่วง การให้ ใช้ พืน้ ที่ และการให้ บริ การที่
เกี่ยวเนื่องกับการให้ เช่า การให้ เช่าช่วง หรื อการให้ ใช้ พื ้นที่
“ตลาดหลักทรั พย์ ” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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“ทรั พย์ สินหลั ก ” หมายความว่า ทรั พย์ สินหลักที่ กองทรั สต์ สามารถลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 รวมถึงประกาศอื่น ๆ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องทัง้
ที่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อที่จะประกาศกาหนดหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
“ทรั พย์ สินอื่น ” หมายความว่า ทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ สามารถลงทุนได้ ซึ่งไม่ใช่ทรั พ ย์ สินหลัก ทัง้ นี ้ ตามที่
กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ซึง่ เป็ นไปตามประกาศ สร. 26/2555
“ที่ปรึ กษาทางการเงิน ” หมายความว่า ที่ปรึ กษาทางการเงิน ในการเสนอขายหลักทรั พย์ ต่อประชาชนและ
เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หมายความว่า ที่ปรึ กษาทางการเงินในการให้ ความเห็นในการเข้ าทารายการ
แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นการพิ จ ารณาอนุ มัติ ต่า ง ๆ และเป็ นที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ที่ อยู่ ใ นบัญ ชี ร ายชื่ อ ที่
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
“ทุนชาระแล้ ว” หมายความว่า มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่ชาระเต็มจานวนแล้ ว
“บริษัทประกัน” หมายความว่า บริ ษัทประกันภัยและบริ ษัทประกันชีวิต ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับประกันภัย
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อที่จะมีการประกาศหรื อแก้ ไขเพิ่มเติม
ในอนาคต
“ประกาศ กข. 9/2552” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กข. 9/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี (รวมถึงที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม)
“ประกาศ กข. 1/2553” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กข. 1/2553 เรื่ อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตี (รวมถึงที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม)
“ประกาศ กร. 14/2555” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร.
14/2555 เรื่ อง หลัก เกณฑ์ เกี่ ยวกับ การเป็ นผู้ก่ อตัง้ ทรั สต์ และการเป็ นทรั ส ตีข องทรั สต์ เพื่ อการลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
“ประกาศ ทจ. 49/2555” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
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“ประกาศ ทจ. 51/2555” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2555 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธี ก ารรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูล เกี่ ย วกับ ฐานะการเงิ น และผลการดาเนิ นงาน
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
“ประกาศ สช. 29/2555” หมายความว่า ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สช. 29/2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ ความเห็นชอบผู้จดั การกองทรัสต์
และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
“ประกาศ สร. 26/2555” หมายความว่า ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง ข้ อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้ อความในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
“ประกาศ สร. 27/2557” หมายความว่า ประกาศส านัก งานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สร. 27/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
“ผู้จัดการกองทรั สต์ ” หมายความว่า บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด และหมายความ
รวมถึง บุคคลอื่นซึง่ ได้ รับการแต่งตังและเข้
้
ามาบริ หารจัดการกองทรัสต์ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์
“พ.ร.บ. ทรั สต์ ” หมายความว่า พระราชบัญญัติทรั สต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (รวมถึงที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม)
“พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ” หมายความว่า พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่
ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
“มูลค่ าทรั พย์ สินรวม” (Total Asset Value: TAV) หมายความว่า มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
ทังทรั
้ พย์สินหลัก
และทรัพย์สินอื่น ซึง่ คานวณตามวิธีที่กาหนดไว้ ในข้ อ 11 สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้
“มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ” (Net Asset Value: NAV) หมายความว่า มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้ วยหนี ้สิน ซึ่ง
คานวนตามวิธีที่กาหนดไว้ ในข้ อ 11 ของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้
“มูลค่ าหน่ วยทรั สต์ ” หมายความว่า มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ซึง่ คานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้ วย
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทาการที่คานวณ
“รอบปี บัญชี” หมายความว่า ระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ทังนี
้ ้ ให้ รอบระยะเวลา
บัญชีแรกเริ่ มนับจากวันที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

4

“วันทาการ” หมายความว่า วัน นอกเหนื อจากวันเสาร์ และวันอาทิ ตย์ และวันหยุดของธนาคารพาณิ ชย์
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
“ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ” หมายความว่า บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
“สัญญาแต่ งตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์ ” หมายความว่า สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรัสต์ ระหว่างทรั สตีและ
ผู้จดั การกองทรัสต์
“สัญญาแต่ งตัง้ ผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์ ” หมายความว่า สัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ระหว่าง
ผู้จดั การกองทรัสต์และบริ ษัท ทรู พรอพเพอรตีส์ จากัด ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
“สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน ” หมายความว่า สมาคมที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรั พย์ ที่ได้ รับอนุญาตให้
จัดตังและจดทะเบี
้
ยนกับสานักงาน ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
“สานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“หน่ วยทรั สต์ ” หมายความว่า ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
“ให้ เช่ า” หมายความรวมถึง การให้ เช่ าใช้ ประโยชน์ ซึ่งทรั พย์ สิน การให้ เช่าช่ วง การให้ ใช้ พืน้ ที่ หรื อ การ
ให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ เช่า การให้ เช่าช่วง หรื อการให้ ใช้ พื ้นที่
“อสังหาริ มทรั พย์ ” ให้ หมายความรวมถึง อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
สิทธิการเช่าช่วงในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ มาหรื อจะได้ มา
2

การก่ อตัง้ ทรั สต์

2.1

ลักษณะของกองทรัสต์และกลไกการบริ หาร
“ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ บั ว หลวง ออฟฟิ ศ” ใช้ ชื่ อ ภาษาอัง กฤษว่ า
“Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust” หรื อ “B-WORK” เป็ นกองทรัสต์ตาม
พ.ร.บ. ทรั สต์ ที่ก่อตังขึ
้ ้นด้ วยผลของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์นี ้ และสมบูรณ์ เมื่อผู้ก่อตังทรั
้ สต์ ดาเนินการให้ มีการ
โอนเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้ วยความไว้ วางใจให้ ทรัสตีจดั การทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยทรั สต์ กองทรั สต์นีไ้ ม่มีสถานะเป็ นนิติบุคคล โดยเป็ นกองทรั พ ย์ สินที่อยู่ในชื่อและอานาจการจัดการ
ของทรัสตี
การจัดการกองทรั สต์จะกระทาโดยทรั สตีและผู้จัดการกองทรั สต์ที่ได้ รับมอบหมายจากทรั สตี ซึ่งได้ รับการ
แต่งตัง้ ตามสัญ ญานี ้ โดยมีข อบเขตอานาจหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบตามที่ กาหนดในรายการเกี่ ยวกับ
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อานาจหน้ าที่ของทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ ในสัญญานี ้ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ รวมทังที
้ ่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง ในการนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้ อง
กับการดูแลจัดการกองทรั สต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรั พย์ สินหลักของกองทรั สต์ ส่วนทรัสตีมีอานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบหลักในการกากับดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์และผู้รับมอบหมายรายอื่น
(ถ้ ามี) ให้ เป็ นไปตามสัญญาที่เกี่ยวข้ องและตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทรั สต์
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สิน
อื่น ดังกล่าวอาจดาเนิ น การโดยทรั ส ตี ผู้จัดการกองทรั ส ต์ หรื อบุคคลอื่น ที่ ท รั ส ตีห รื อผู้จัดการกองทรั ส ต์
มอบหมาย โดยจะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรั สต์ และ
หนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ผู้จดั การกองทรั สต์และทรัสตีต่างฝ่ ายต่างจะปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะที่เป็ นผู้ที่มีวิชาชีพซึง่ ได้ รับความไว้ วางใจ
ด้ วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยต้ องปฏิบตั ิต่อ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของผู้ถือหน่วยทรั สต์โดยรวมและเป็ นไปตามสัญญานีแ้ ละกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อ
ผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผ้ ลู งทุน (ถ้ ามี) และ
มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
2.2

ชื่อ อายุ ประเภทและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
2.2.1 ชื่อ อายุ และประเภท
ชื่อของกองทรัสต์:

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

ชื่อภาษาอังกฤษ:

Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust

ชื่อย่อ:

B-WORK
อนึ่ ง ชื่ อ ของกองทรั ส ต์ อาจเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามที่ ผ้ ู จัด การกองทรั ส ต์ จ ะ
ก าหนดเป็ นครั ง้ คราว โดยได้ รั บ อนุมัติจ ากทรั ส ตีแ ละจากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์

อายุ:

กองทรัสต์จดั ตังขึ
้ ้นโดยไม่มีกาหนดอายุของกองทรัสต์

ประเภท:

ไม่รับไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนหน่วยทรัสต์จากผู้ถือหน่วยทรัสต์

2.2.2 วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
กองทรั ส ต์ จัดตัง้ ขึน้ ตาม พ.ร.บ. ทรั ส ต์ โดยมี วัตถุป ระสงค์ ห ลัก ในการออกหลัก ทรั พ ย์ ป ระเภท
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Invest Trust หรื อ REIT)
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เมื่อกองทรั สต์ นาเงิ นที่ ได้ จากการเสนอขายหน่วยทรั สต์ ไปลงทุนในทรั พย์ สินหลักของกองทรั สต์
กองทรั สต์ โดยผู้จัดการกองทรั สต์ (รายละเอียดเกี่ ยวกับการได้ รับความเห็นชอบให้ เป็ นผู้จั ดการ
กองทรัสต์ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) จะนาทรัพย์ สินหลักดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ โดยการ
นาออกให้ เช่า และ/หรื อ ให้ เช่าช่วง โดยในการจัดหาผลประโยชน์ดงั กล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์อาจ
มอบหมายหรื อแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ (Property Manager) ให้ ดาเนินการได้ โดยการ
มอบหมายหรื อแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) จะเป็ นไปตามข้ อกาหนดใน
สัญญาฉบับนี ้ สัญญาแต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์ สัญญาแต่งตัง้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ รวมถึง
กฎหมายและประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อ มุ่ง ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ แ ละผลตอบแทนแก่ ก องทรั ส ต์ เ พื่ อ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์
การดาเนินงานของผู้จดั การกองทรัสต์ในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ การ
ควบคุม และก ากับ ดูแ ลโดยทรั ส ตี เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของผู้จัด การกองทรั ส ต์ แ ละผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้ รวมทังตามกฎหมายและประกาศที
้
่
เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้จัดการกองทรั สต์จะไม่ดาเนินการในลักษณะใดที่เป็ นการใช้ กองทรั สต์เข้ าดาเนิน
ธุรกิจหรื อประกอบธุรกิจเอง อีกทังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์จะไม่นาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้
เช่าแก่บุคคลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริ มทรั พย์ นนไปใช้
ั้
ประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรม
หรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
นอกจากนี ้ กองทรัสต์สามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากการลงทุนในทรั พย์สินหลัก และ/
หรื อ หาดอกผลอื่นใดด้ วยวิธีอื่นใดได้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และสัดส่วนที่กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
รวมทังตามกฎหมายและประกาศที
้
่เกี่ยวข้ อง
2.3

ผู้ก่อตังทรั
้ สต์และผู้จดั การกองทรัสต์
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ตังอยู
้ ่เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้
21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2674-6488
หมายเลขโทรสาร 0-2679-5996 เป็ นนิติบคุ คลประเภทบริ ษัทจากัด จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2535 ตามกฎหมายไทย
ผู้ก่อตัง้ ทรั สต์ ตกลงที่ จ ะดาเนิ นการให้ มีการโอนเงิ นที่ ได้ จากการจาหน่ายหน่วยทรั ส ต์ ด้วยความไว้ วางใจ
ให้ ทรัสตีจดั การทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
อนึง่ ในกรณีที่ผ้ กู ่อตังทรั
้ สต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผู้ก่อตังทรั
้ สต์และกลุม่ บุคคลเดียวกันกับ
ผู้ก่อตังทรั
้ สต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมดของกองทรั สต์ หรื อในสัดส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. จะ
ประกาศกาหนด
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เมื่อการก่อตังกองทรั
้
สต์มีผลสมบูรณ์ แล้ ว ผู้ก่อตังทรั
้ สต์จะเข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์
ตกลงที่จะเข้ ารับดูแลจัดการทรัพย์ สินของกองทรัสต์ตามที่ได้ รับมอบหมายจากทรั สตีโดยมีขอบเขต อานาจ
หน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบตามที่ กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ และกฎหมายและประกาศที่ เกี่ ยวข้ อง ตลอดจน
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์และข้ อตกลงอื่นระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ ามี)
อนึง่ ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์และกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับผู้จดั การกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ หรื อในสัดส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน
ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ างการถือหุ้นและโครงสร้ างการบริ หารจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 2
2.4

ทรัสตี
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) ตังอยู
้ ่เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2686-6100 หมายเลขโทรสาร
0-2670-0430 เป็ นนิติบคุ คลประเภทบริ ษัทมหาชนจากัด จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545
ตามกฎหมายไทย
ทรั สตีเป็ นผู้มีคุณสมบัติตามที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมายและประกาศที่ เกี่ ยวข้ อง โดยทรั สตีไ ด้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี ซึง่ รายละเอียดเกี่ยวกับการได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3
ทรั ส ตีตกลงที่ จ ะปฏิ บัติห น้ าที่ เป็ นทรั ส ตีข องกองทรั ส ต์ โดยตกลงเข้ าถื อทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะเป็ นกองทรั ส ต์ ซึ่ง
ผู้ ก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ โ อนให้ แ ก่ ท รั ส ตี ด้ ว ยความไว้ ว างใจให้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า วเ พื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้ โดยทรัสตีมีหน้ าที่หลักในการกากับดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของผู้จัดการกองทรั สต์และผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ ามี) ให้ เป็ นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย และมี
ระบบงานเป็ นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
อนึ่ง ในกรณีที่ทรั สตีประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ทรัสตีและกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรัสตีจะถือ
หน่วยทรั สต์ รวมกันได้ ไม่เกิ น ร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนหน่วยทรั ส ต์ ที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ
กองทรัสต์ หรื อในสัดส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด
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2.5

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ตามที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ซงึ่ ได้ จัดทาตามหลักเกณฑ์ และขันตอนที
้
่
กาหนดในสัญญานี ้เป็ นผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์นี ้ อนึง่ สิทธิและหน้ าที่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
จะเป็ นไปตามที่ข้อกาหนดและอยู่ภายใต้ บังคับของสัญญานี ้ รวมทังตามกฎหมายและประกาศที
้
่เกี่ยวข้ อง
อนึ่ง ผู้ก่อตังทรั
้ สต์และทรั สตีจะเป็ นผู้รับประโยชน์ ด้วยมิได้ เว้ นแต่มีบุคคลอื่นเป็ นผู้รับประโยชน์รวมอยู่ด้วย
และผู้รับประโยชน์ที่เป็ นผู้ก่อตังทรั
้ สต์หรื อทรัสตีได้ รับประโยชน์จากกองทรัสต์ไม่เกินสัดส่วนที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
อนึ่ง บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน จะถื อหน่วยทรั สต์ รวมกันได้ ไม่เกิ นร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ ) ของจานวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ หรื อในสัดส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด

2.6

ทรัพย์สนิ ที่จะให้ เป็ นกองทรัสต์
ในเบื ้องต้ นเมื่อมีการก่อตังทรั
้ สต์ตามสัญญานี ้ ทรัพย์สินเริ่ มต้ น (Initial Assets) ที่จะให้ เป็ นกองทรัสต์ ได้ แก่
เงิ นที่ ผ้ ูก่อตัง้ ทรั สต์ ได้ รั บจากการจาหน่ายหน่วยทรั สต์ ในการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ ครั ง้ แรก (“ทรั พย์ สิ น
เริ่ มต้ น”) โดยผู้ก่ อตัง้ ทรั สต์มีหน้ าที่ ดาเนิ นการให้ ผ้ ูจัดจาหน่ายหน่วยทรั สต์ โอนเงิ นที่ ได้ จากการจาหน่าย
หน่วยทรั สต์ให้ แก่ทรั สตีเพื่อให้ การก่อตังกองทรั
้
สต์แล้ วเสร็ จภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ และยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ ว่ามีการโอนเงินดังกล่าว พร้ อมกับรายงานผลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ สานักงาน ก.ล.ต.
ภายหลังจากที่กองทรั สต์โดยทรั สตีได้ รับทรั พย์ สินเริ่ มต้ นดังกล่าว กองทรั สต์จะลงทุนในทรั พย์ สินหลักของ
กองทรั สต์ ได้ แก่ ทรั พย์สินที่ปรากฏตามบัญชีทรัพย์ สินที่กองทรั สต์จะเข้ าลงทุน ตามเอกสารแนบ 4 ซึง่ ถือ
เป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญานี ้ โดยกองทรัสต์จะต้ องได้ มาซึง่ ทรัพย์สินหลักภายในหกสิบ (60) วันนับแต่วนั ที่ก่อตัง้
กองทรั ส ต์ แ ล้ วเสร็ จ ทัง้ นี ้ ในการเข้ าลงทุน ทรั พ ย์ สิ น หลัก ที่ ก องทรั ส ต์ จ ะลงทุน ครั ง้ แรก กองทรั ส ต์ จ ะน า
ทรัพย์สินเริ่ มต้ น และเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อ นิติบุคคลอื่น
ใดที่สามารถให้ สินเชื่อแก่กองทรั สต์ได้ มาใช้ ในการลงทุนทรั พย์ สินหลักดังกล่าวและการชาระค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ อง โดยจานวนเงินกู้และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินให้ เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายหน่วยทรั สต์ของกองทรั สต์และหนังสือชี ้ชวน แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ของกองทรัสต์ และ
ตามสัญญากู้ยืมเงินที่ทรัสตี (ในนามของกองทรัสต์) จะเข้ าทากับผู้ให้ ก้ ู
นอกจากนี ้ ทรัพย์สินที่จะให้ เป็ นกองทรัสต์ยงั รวมถึงทรัพย์สินอื่นใดที่กองทรัสต์จะได้ มาเพิ่มเติมตามข้ อตกลง
และเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้ ตลอดจนตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
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2.7

วันที่ก่อตัง้ กองทรั สต์
วันที่ก่อตังกองทรั
้
สต์ได้ แก่วนั ที่ [●] ซึง่ เป็ นวันที่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายได้ ลงนามในสัญญาฉบับนี ้ และจะมีผล
สมบูรณ์ เมื่อผู้ก่อตังทรั
้ สต์ ได้ โอนหรื อดาเนินการให้ ผ้ ูจัดจาหน่ายหน่วยทรั สต์โอนเงิน ที่ได้ จากการจาหน่าย
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายครัง้ แรกทังหมดให้
้
แก่ทรัสตี
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3

หน่ วยทรั สต์
สิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ จากกองทรั สต์ ให้ แบ่งออกเป็ นหน่วย หน่วยละเท่า ๆ กันเรี ยกว่าหน่วยทรั สต์ ซึ่ง
หน่วยทรัสต์แต่ละชนิดจะให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เท่า ๆ กันในการเป็ นผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยมูล
ค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหน่วยทรัสต์ คือ หน่วยละ 10 (สิบ) บาท โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับประโยชน์
ตอบแทนจากกองทรั สต์ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้ และตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี ้มิได้ ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรื อไถ่ถอน
หน่วยทรั ส ต์ ของกองทรั สต์ มีคุณสมบัติเป็ นหน่วยทรั สต์ ป ระเภทระบุชื่อผู้ถือและชาระเต็มมูล ค่าทัง้ หมด
รวมทังไม่
้ มีข้อจากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้ นแต่ข้อจากัดที่เป็ นไปตามกฎหมายตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาฉบับ
นี ้
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ แรกมีจานวนหน่วยทรัสต์ทงสิ
ั ้ ้นไม่เกิน 368,800,000 หน่วย และมูลค่ารวม
ของหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ อ อกและเสนอขายต่ อ ประชาชนทั่ว ไปในครั ง้ แรกนี ้ จะมี มูล ค่ า รวมกัน ทัง้ สิ น้ ไม่ เ กิ น
3,688,000,000 บาท ซึง่ คานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value)
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การเพิ่มทุนของกองทรั สต์

4.1

อานาจหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ในการเพิ่มทุน
4.1.1 กองทรัสต์อาจเพิ่มทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขายตามข้ อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้
ตลอดจนตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ดาเนินการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่อขอมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนและดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นเพื่อให้ การเพิ่มทุนดังกล่าว
เสร็ จสมบูรณ์ และให้ เป็ นไปตามสัญญานี ้ ตลอดจนตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง และมติที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
4.1.2 กองทรั ส ต์ อ าจเพิ่ ม ทุ น โดยออกหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ หม่ เ พื่ อ เสนอขายเป็ นการทั่ ว ไปต่ อ ผู้ ลงทุ น ต่ อ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ หรื อเสนอขายเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ู ถือ
หน่วยทรั ส ต์ บางรายก็ไ ด้ โดยให้ เป็ นไปตามมติของที่ ประชุมผู้ถื อหน่วยทรั สต์ และข้ อกาหนดใน
สัญญาฉบับนี ้
4.1.3 การออกหน่วยทรัสต์กรณีเพิ่มทุนให้ ออกเป็ นหน่วยเต็ม กองทรัสต์จะออกหน่วยทรัสต์ที่เป็ นเศษมิได้
ในการออกหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตามจานวนเงินค่าจองซื ้อนัน้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับ
หน่วยทรัสต์เป็ นจานวนเต็มเท่านัน้
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4.1.4 การออกหน่วยทรั สต์ เพื่อเพิ่มทุนของกองทรั สต์ให้ กระทาเฉพาะวันทาการเท่านัน้ เว้ นแต่ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์จะกาหนดเป็ นประการอื่นใดโดยได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีก่อน
4.1.5 หากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์จะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จัดการกองทรั สต์ ให้ ผ้ จู ัดการกองทรั สต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
ผู้จดั การกองทรัสต์งดออกเสียงในวาระที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์และการออกหน่วยทรัสต์
4.1.6 ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าที่ ดาเนิ นการตามที่ สมควรเพื่ อให้ หน่วยทรั สต์ ที่ออกใหม่ในแต่ละคราว
สามารถเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 45 (สี่สิบห้ า)วัน นับแต่วนั ปิ ดการ
จองซื ้อและชาระเงินค่าหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนนัน้
4.2

เหตุในการเพิ่มทุน
เหตุในการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ให้ มีได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
4.2.1 เพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกหรื อเพิ่มเติมจาก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่มีอยู่เดิม
4.2.2 เพิ่มทุนเพื่อบารุ งรักษา ปรับปรุ ง หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินของกองทรัสต์ซงึ่ รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรั สต์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า ให้ อยู่ในสภาพดีและมีความพร้ อมที่จะใช้
หาผลประโยชน์หรื อให้ สอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อความต้ องการของลูกค้ าที่เปลี่ยนแปลงไป
4.2.3 เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ ต่อ เติ มหรื อ ก่ อ สร้ างอาคารเพิ่ ม เติ มบนที่ ดิน ที่ มี อยู่ แ ล้ วซึ่งเป็ นของกองทรั ส ต์ ห รื อ ที่
กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรื อเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับสภาพตลาดหรื อความต้ องการของลูกค้ าที่เปลี่ยนแปลงไป
4.2.4 เพื่อลงทุนในทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์ และสัดส่ วนที่กาหนดในประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้ อง
4.2.5 เพิ่มทุนเพื่อชาระเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์
4.2.6 เพื่อเหตุอื่นใดที่ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์เห็นสมควรและจาเป็ นให้ มีการเพิ่มทุน โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากทรัสตี
4.2.7 เพื่อเหตุอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
4.2.8 กรณีอื่นใดที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เพิ่มทุนของกองทรัสต์ได้ โดยต้ องสอดคล้ องกับสัญญา
นี ้ และกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
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4.3

กระบวนการเพิ่มทุน
4.3.1 การเพิ่มทุนของกองทรัสต์จะกระทาได้ ต่อเมื่อไม่ขัดหรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ ในการก่อตังกองทรั
้
สต์
ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
4.3.2 การเพิ่มทุนของกองทรัสต์จะต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยดาเนินการจัดประชุมผู้
ถือหน่วยทรั สต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่ระบุไว้ ในข้ อ 16 แห่งสัญญานี ้
โดยมีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุน ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปนี ้
(1)

การเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์บางราย
ต้ องไม่มีผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ซึ่งถื อหน่วยทรั สต์ รวมกันเกิ นกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้ านการเพิ่มทุน

(2)

ในกรณี ที่ เ ป็ นการขอมติ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ การเพิ่ ม ทุ น แบบมอบอ านาจทั่ ว ไป
(General Mandate) ให้ กระทาได้ เฉพาะกรณี ที่ แสดงไว้ อย่างชัดเจนว่าการจัดสรร
หน่วยทรั สต์ที่ออกใหม่จากการเพิ่มทุนจะเป็ นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริ ษัทจด
ทะเบียน โดยอนุโลม และตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดในรายละเอียดเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิ (ถ้ ามี) รวมทัง้ มีข้อกาหนดให้ การเพิ่มทุนต้ องกระทาให้ แล้ ว
เสร็ จภายใน 1 (หนึง่ ) ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุน

4.3.3 ในกรณีที่เป็ นการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์ สินหลักเพิ่มเติม ได้ ผ่านกระบวนการเกี่ยวกับการได้ มา
ซึง่ ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ ตามที่กาหนดในข้ อ 8.1.3 แห่งสัญญานี ้ และหากเป็ นการทาธุรกรรม
ระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัส ต์ ต้ องผ่านการ
ดาเนินการตามข้ อ 12 แห่งสัญญานี ้ด้ วย
4.3.4 ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่
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5

การลดทุนชาระแล้ วของกองทรั สต์

5.1

อานาจหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ในการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรั สต์มีอานาจหน้ าที่ในการดาเนินการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ โดยดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที กฎหมายและประกาศที่ เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด และมติของที่ ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

5.2

เหตุในการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ให้ มีได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
5.2.1 กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลัง การจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อการตัดจาหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ต้ องปรากฏข้ อเท็จจริ ง
ด้ วยว่ากองทรัสต์ไม่มีกาไรสะสมเหลืออยู่แล้ ว
5.2.2 กองทรัสต์มีการเพิ่มทุนเพื่อให้ ได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม แต่ปรากฏเหตุขดั ข้ องในภายหลัง ทา
ให้ ไม่สามารถได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
5.2.3 กองทรั สต์ มีรายการค่าใช้ จ่ายที่ ไม่ใช่เงิ นสดและไม่มีเหตุต้องน าไปใช้ ในการคานวณกาไรสุทธิ ที่
ปรับปรุ งแล้ วของกองทรัสต์ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 15.1 แห่งสัญญานี ้
5.2.4 กรณีอื่นใดที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ได้
5.2.5 เหตุอื่นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

5.3

กระบวนการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์
5.3.1 การลดทุนชาระแล้ วของกองทรั สต์ จะกระทาได้ ต่อเมื่อไม่ขัดหรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ ในการก่อตัง้
กองทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
5.3.2 กระบวนการลดทุน ชาระแล้ วของกองทรั สต์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ยวข้ องได้ ประกาศกาหนด และรวมถึงที่จะประกาศกาหนดในอนาคต
5.3.3 การลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ สาหรับกรณีตามข้ อ 5.2.1 ถึงข้ อ 5.2.3 แห่งสัญญานี ้ ผู้จดั การ
กองทรัสต์มีอานาจในการใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ตามที่เห็นสมควรโดย
ไม่ต้องขอมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
5.3.4 กรณีตามข้ อ 5.2.4 ให้ เป็ นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้ ประกาศ
กาหนด (ถ้ ามี)
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5.3.5 การลดทุนชาระแล้ วของกองทรั สต์จะกระทาได้ โดยดาเนินการลดทุนชาระแล้ วด้ วยวิธีการลดมูลค่า
หน่วยทรัสต์ให้ ต่าลงเท่านัน้
5.3.6 ผู้จัดการกองทรั ส ต์ จ ะเฉลี่ ย เงิ น ให้ แ ก่ผ้ ูถื อหน่ วยทรั ส ต์ ที่มีชื่ ออยู่ใ นสมุดทะเบี ย น ณ วัน ปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ใช้ ในการลดทุนชาระแล้ วจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ เงิ นที่เฉลี่ยคืนต้ องมิ
ได้ มาจากเงินกาไรของกองทรัสต์
5.3.7 ผู้จัดการกองทรั ส ต์ จ ะจัดให้ มีข้ อมูล เกี่ ยวกับ การลดเงิ น ทุน ชาระแล้ วของกองทรั สต์ ทุก ครั ง้ ไว้ ใ น
เว็บไซต์ของทรัสตีหรื อเว็บไซต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถตรวจสอบได้
โดยมีข้อมูลตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
5.3.8 ภายหลังจากที่ ดาเนินการลดทุนชาระแล้ วของกองทรั สต์ เสร็ จสิน้ ผู้จัดการกองทรั สต์ต้องรายงาน
มูลค่าหน่วยทรัสต์ของหน่วยทรัสต์ภายหลังจากการลดทุนชาระแล้ วต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15
(สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่ดาเนินการลดทุนแล้ วเสร็ จ
6

ผู้ถือหน่ วยทรั สต์

6.1

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ ในลักษณะของตัวการตัวแทนระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์กบั
ทรัสตี และมิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ในลักษณะของการเป็ นหุ้นส่วนหรื อลักษณะอื่นใดระหว่างทรัสตีและผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ และในระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกัน

6.2

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ทาให้ บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่เพียงพอ
ต่อการชาระหนี ้ให้ แก่ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อเจ้ าหนี ้ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และ
เจ้ าหนี ้ของกองทรัสต์จะบังคับชาระหนี ้ได้ จากทรัพย์สินของกองทรัสต์เท่านัน้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อ
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ ทรั ส ตี ใ นการช าระเงิ น อื่ น ใดเพิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ห ลัง จากที่ ไ ด้ ช าระเงิ น ค่ า
หน่วยทรัสต์ครบถ้ วนแล้ ว และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกสาหรับหน่วยทรัสต์ที่ถือนัน้

6.3

ผู้ถือหน่วยทรั สต์มีสิทธิ เรี ยกให้ กองทรั สต์จ่ายประโยชน์ ตอบแทนได้ ไม่เกินไปกว่าเงินกาไรภายหลังจากหัก
ค่าใช้ จ่ายและค่าสารองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ กองทรัสต์หกั ได้ และมีสิทธิเรี ยกให้ คืนเงินทุนได้ ไม่
เกินไปกว่าจานวนทุนของกองทรัสต์ที่ปรับปรุ งด้ วยส่วนเกินหรื อส่วนต่ากว่า มูลค่าหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรื อรับคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละ
ชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนัน้ ๆ ด้ วย

6.4

ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ มิให้ ตีความสัญญานี ้ไปในทางที่ก่อให้ เกิดผลขัด หรื อแย้ งกับข้ อกาหนดตามข้ อ 6.1 ข้ อ 6.2
และ ข้ อ 6.3 แห่งสัญญานี ้
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6.5

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิ์และสิทธิเรี ยกร้ องเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์
โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวไม่วา่ ส่วนหนึง่ ส่วนใด และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิ ทธิเรี ยกร้ องให้ โอนทรัพย์สินของ
กองทรั สต์ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ โดยผู้ถือหน่วยทรั สต์ มีสิทธิ ติดตามเอาทรั พย์ สินของกองทรั สต์ คืนจาก
บุคคลภายนอกในกรณี ที่ทรั สตี และ/หรื อ ผู้จดั การกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญานี ้ หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์อนั เป็ นผลให้ ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถกู จาหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้
ตามหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. ทรัสต์กาหนด

6.6

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนซักถาม และแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการกองทรั สต์ของทรัสตีและผู้ จัดการกองทรั สต์ว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องและสัญญานี ้กาหนดไว้ หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเข้ าแทรกแซงการ
ดาเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations) ของผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี ซึง่ เรื่ องดังกล่าวให้ ถือเป็ น
อานาจและดุลยพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อทรัสตี แล้ วแต่กรณี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่อาจใช้ สิทธิของ
ตนเพื่อการใด ๆ อันเป็ นการขัดหรื อแย้ ง หรื อจะส่งผลให้ มีการดาเนินการที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดในสัญญา
ฉบับนี ้

6.7

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที่จะได้ รับการจัดสรรผลตอบแทนจากกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 15 แห่งสัญญานี ้

6.8

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ แต่จะต้ องไม่เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่ของทรั สตี หรื อผู้จัดการกองทรั สต์
โดยไม่ได้ รับความยินยอมของทรั สตีหรื อผู้จัดการกองทรั สต์ (แล้ วแต่กรณี ) เว้ นแต่ภาระหน้ าที่ ดังกล่าวจะ
เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด ทังนี
้ ้ ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์จะแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา
นี ้ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ เมื่อได้ รับมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้

6.9

ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ มีสิ ทธิ ที่จ ะได้ รั บเงิ น คืน เมื่อเลิก กองทรั ส ต์ ห รื อเมื่อมีการลดทุน โดยในกรณี ของการเลิ ก
กองทรั สต์ นัน้ ทรั สตีซึ่งเป็ นผู้มีอานาจหน้ าที่ เกี่ ยวกับการชาระบัญชี กองทรั สต์ อาจจัดให้ มีผ้ ูชาระบัญชี ทา
หน้ าที่เป็ นผู้ชาระบัญชี โดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ อนึ่ง ผู้ถือหน่วยทรัสต์
จะได้ รับเงินคืนก็ตอ่ เมื่อกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือภายหลังจากได้ หักค่าใช้ จ่ายและชาระหนี ้ของกองทรัสต์
เมื่อเลิกกองทรัสต์แล้ วเท่านัน้ สาหรับกรณีการลดทุนชาระแล้ วให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ดาเนินการเฉลี่ยเงินคืน
ให้ แก่ ผ้ ูถือหน่วยโดยดาเนิ นการตามหลัก เกณฑ์ วิธี การที่ ระบุไว้ ใ นสัญญานี ้ ตลอดจนตามกฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด

6.10

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที่จะโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 7 แห่งสัญญานี ้

6.11

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
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6.11.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์สามารถนาหน่วยทรัสต์ไปจานาได้ ตามกฎหมายและดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ทรัสตี และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
6.11.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิลงมติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ โดยจะต้ องอยู่ภายใต้ บงั คับและ
เป็ นไปตามเงื่ อนไขและหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญานี ้ และจะต้ องไม่ขัดต่ อ กฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ ยวข้ องและจะต้ องไม่เป็ นการเพิ่ มภาระหน้ าที่ ของทรั สตี ผู้ก่อตัง้ ทรั สต์ หรื อผู้จัดการ
กองทรัสต์ (แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่ภาระหน้ าที่ดงั กล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
7

การจัดทาสมุ ดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรั สต์ การโอนหน่ วยทรั สต์ และข้ อจากัดการโอน และการออก
เอกสารแสดงสิทธิ

7.1

ทรัสตีมีหน้ าที่จดั ให้ มีสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อผู้
ได้ รับใบอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ดาเนินการแทนได้ โดยทรัสตีจะ
ปฏิบตั ิหรื อดาเนินการให้ บคุ คลที่ทรัสตีมอบหมายให้ เป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ปฏิบตั ิให้ เ ป็ นตามสัญญานี ้
ประกาศ กร. 14/2555 และให้ ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์โดยอนุโลม เว้ นแต่มีการจัดทาหลักฐานตามระบบและ
หลักเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ ว

7.2

ในกรณีที่สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้ จัดทาตามระบบและหลักเกณฑ์ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์มีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
7.2.1 รายละเอียดทัว่ ไป
(1)

ชื่อผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสตี

(2)

จานวนหน่วยทรั สต์ มูลค่าที่ ตราไว้ (Par Value) ทุนชาระแล้ ว และวัน เดือน ปี ที่ออก
หน่วยทรัสต์

(3)

ข้ อจากัดในเรื่ องการโอน ในเรื่ องสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์โดยผู้ถือหน่วยทรั สต์ที่มี
สัญชาติต่างด้ าว สัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ และทรั สตี (ถ้ ามี
การถื อหน่ วยทรั ส ต์ ) หรื อสัดส่วนการถื อครองหน่ วยทรั ส ต์ อื่น ใดตามที่ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

7.2.2 รายละเอียดของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย
(1)

ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(2)

เลขที่หน่วยทรัสต์ และ/หรื อ เลขที่ใบทรัสต์ (ถ้ ามี) และจานวนหน่วยทรัสต์ที่ถือ
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(3)

วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็ นหรื อขาดจากการเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์

(4)

วัน เดือน ปี ที่ยกเลิกใบทรัสต์และออกใบทรัสต์แทน (ถ้ ามี)

(5)

เลขที่คาร้ องขอให้ เปลี่ยนแปลงหรื อจดแจ้ งรายการในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)

(6)

การจานา/ เพิกถอนจานา/ การอายัด/ ปลดอายัดหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)

7.3

สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าถูกต้ อง และการชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังการให้
้
สิทธิหรื อการจากัดสิทธิใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากได้
กระทาตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันหรื อตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าทรัสตีได้ ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่แล้ ว

7.4

ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงชื่อในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณีที่การ
ถือหน่วยทรั สต์ไม่เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

7.5

ทรั ส ตี ห รื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ จ ะท าหลัก ฐานแสดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยทรั ส ต์ หรื อ ใบทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ
หน่วยทรัสต์ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้
อนึ่ง หลักฐานแสดงสิ ทธิ ใ นหน่วยทรั ส ต์ หรื อ ใบทรั ส ต์ ที่ จะออกให้ แก่ ผ้ ูถื อหน่ วยทรั สต์ ตามสัญ ญานี ใ้ ห้ มี
รายละเอียดอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
7.5.1 มีข้อมูลที่ จาเป็ นและเพี ยงพอเพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์สามารถใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิ ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ และใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้
7.5.2 มีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทรั สต์ เช่น ทรั สตี ผู้จัดการกองทรั สต์ นาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านันได้
้
7.5.3 มีข้อมูลที่ แสดงว่าผู้ถือหน่วยทรั สต์ ไม่สามารถขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยทรั สต์ ได้ และในกรณี ที่มี
ข้ อจากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องระบุข้อจากัดสิทธิเช่นว่านันไว้
้ ให้ ชดั เจน
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ขอให้ ทรั สตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรั สต์ออกหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรั สต์
ใหม่แทนหลักฐานเก่าที่สูญหาย ลบเลือน หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ทรัสตีต้องออกหรื อดาเนินการให้ มีการ
ออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรั สต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร ทรัสตีมี สิทธิที่จะเรี ยกเก็บ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น (ถ้ ามี) จากการดาเนินการตามคาร้ องขอของผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวได้ ตามจริ ง
ตัวอย่างหลักฐานแสดงสิทธิหรื อใบทรัสต์ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

7.6

ข้ อจากัดการโอนหน่วยทรัสต์
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หน่วยทรั ส ต์ ของกองทรั สต์ ที่ ออกตามสัญญานี ส้ ามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจ ากัด เว้ นแต่ (1) การโอน
หน่วยทรัสต์นนเป็
ั ้ นเหตุให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสญ
ั ชาติตา่ งด้ าวถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์เกินกว่าร้ อยละ 49
(สี่สิบเก้ า) ของจานวนหน่วยทรั สต์ ที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดตามข้ อ 17.2 แห่งสัญญานี ้ หรื อ (2) การโอน
หน่วยทรัสต์นนเป็
ั ้ นเหตุให้ สดั ส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสตี (ถ้ ามีการถือหน่วย)
และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยทรั สต์รายใดรายหนึ่ง รวมถึง กลุ่มบุคคลเดียวกัน ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เมื่อมีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ และนายทะเบียนพบว่ามีการถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าสัดส่วนการ
ถือหน่วยทรัสต์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 17.1 หรื อ 17.2 แห่งสัญญานี ้ นายทะเบียนมีหน้ าที่แจ้ งให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
ทราบ เพื่อให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่ระบุไว้ ในข้ อ 17.3 แห่งสัญญานี ้ต่อไป
7.7

ภายใต้ บังคับแห่งข้ อจากัดการโอนหน่วยทรั ส ต์ ผู้ถื อหน่ วยทรั สต์ สามารถโอนหน่ วยทรั สต์ ได้ ด้วยวิ ธีก าร
ดังต่อไปนี ้
7.7.1 วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ที่มีใบทรัสต์
การโอนหน่วยทรัสต์ที่มีใบทรัสต์ย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบทรัสต์ โดยระบุชื่อผู้รับโอนและ
ลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบทรัสต์ให้ แก่ผ้ รู ับโอน การโอนหน่วยทรัสต์จะใช้ ยนั
กองทรั สต์ได้ เมื่อทรั สตี หรื อบุคคลที่ทรั สตีมอบหมายให้ เป็ นนายทะเบียนหน่วยทรั สต์ได้ รับคาร้ อง
ขอให้ ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์แล้ ว แต่จะใช้ ยนั บุคคลภายนอกได้ เมื่อทรัสตี หรื อบุคคลที่ทรัสตี
มอบหมายให้ เป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้ ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์แล้ ว ในการนี ้ หากทรัส
ตี หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่าการโอนหน่วยทรัสต์นนไม่
ั ้ ถูกต้ องสมบูรณ์ ให้ ทรัสตีหรื อนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์แจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคาร้ องภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคาร้ องขอ เพื่อดาเนินการ
แก้ ไข ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนหน่วยทรัสต์ประสงค์จะได้ ใบทรัสต์ใหม่ ให้ ร้องขอต่อทรัสตี หรื อนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์โดยทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหน่วยทรัสต์และมี พยานอย่างน้ อย 1 (หนึ่ง)
คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนัน้ พร้ อมทังเวนคื
้
น ใบทรัสต์เดิมหรื อหลักฐานอื่นให้ แก่ทรัสตี หรื อ
นายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ ในการนี ้ หากทรั ส ตี หรื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ เ ห็ น ว่ า การโอน
หน่วยทรัสต์นนถู
ั ้ กต้ องตามกฎหมาย และตามสัญญานี ้แล้ ว ให้ ทรัส ตี หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรั สต์ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วนั ได้ รับคาร้ องขอและให้ ทรัสตี หรื อนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกใบทรัสต์ให้ ใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วนั ได้ รับคาร้ องขอนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้
โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรั สต์ (ถ้ ามี) และจัดส่งเอกสารหลักฐาน ตามที่ นาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
7.7.2 วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ ใบทรัสต์
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ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ ใบทรัสต์จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ระบุ
โดยนายทะเบียนหน่วยทรั สต์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ผู้
โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) ตามที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด
8

การลงทุนของกองทรั สต์
การลงทุนในอสังหาริ มทรั พ ย์ ของกองทรั ส ต์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ กาหนดในประกาศ ทจ. 49/2555
ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง

8.1

การลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์
8.1.1 นโยบายการลงทุนและประเภททรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุน
กองทรั ส ต์ มี น โยบายการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น หลั ก ประเภทอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์) และทรัพย์สินอันเป็ นส่วนควบหรื อเครื่ อง
อุปกรณ์ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ซึง่ รวมถึงสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และ
จาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของอสังหาริ มทรั พย์ดงั กล่าว โดยประเภททรัพย์ สินที่กองทรั สต์จะลงทุน
ได้ แก่ อาคารสานักงาน หรื อพื ้นที่เพื่อให้ เช่าเป็ นสานักงาน หรื อให้ บริ การพื ้นที่ทางาน (Co-Working
Space) รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้ อง สนันสนุน หรื อส่งเสริ มธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่า
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ อสังหาริ มทรัพย์ที่ใช้ เพื่อเป็ นร้ านค้ า ร้ านอาหาร และพื ้นที่จอดรถสถาน
ออกกาลังกาย ศูนย์ดแู ลเด็กเล็ก ห้ องสมุด และทรัพย์สินอื่นใดที่อาจส่งเสริ มการลงทุนของกองทรัสต์
และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้
(1)

กองทรัสต์สามารถลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ตงอยู
ั ้ ่ทงในประเทศไทยและในต่
ั้
างประเทศ

(2)

กองทรัสต์จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครองไม่ว่า
โดยตรงหรื อโดยอ้ อม ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นการได้ มาซึง่ สิทธิครอบครองต้ องเป็ นกรณีใดกรณี
หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

เป็ นการได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์ที่มีการออก น.ส. 3 ก.

(ข)

เป็ นการได้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ก ารเช่ า ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ก ารออกตราสารแสดง
กรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.

20

(3)

อสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทรั สต์ ลงทุนและได้ มาต้ องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรั พยสิทธิ หรื อมีข้อ
พิพาทใด ๆ เว้ นแต่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และทรัสตีได้ พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์
อักษรว่า การอยู่ภายใต้ บังคับแห่งทรั พยสิทธิ หรื อการมีข้อพิพาทนัน้ ไม่กระทบต่อการหา
ประโยชน์ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่ า วอย่ า งมี นั ย ส าคัญ และเงื่ อ นไขการได้ ม าซึ่ ง
อสังหาริ มทรัพย์นนยั
ั ้ งเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(4)

การทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนนันต้
้ องไม่มีข้อตกลงหรื อข้ อ
ผูกพันใด ๆ ที่อาจมีผลให้ กองทรั สต์ไม่สามารถจาหน่ายอสังหาริ มทรั พย์ ในราคายุติธรรม
(ในขณะที่มีการจาหน่าย) เช่น ข้ อตกลงที่ให้ สิทธิแก่ค่สู ญ
ั ญาในการซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์ได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีการกาหนดราคาไว้ แน่นอนล่วงหน้ า เป็ นต้ น หรื ออาจมีผล
ให้ กองทรัสต์มีหน้ าที่มากกว่าหน้ าที่ปกติที่ผ้ เู ช่าพึงมีเมื่อสัญญาเช่าสิ ้นสุดลง

(5)

อสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ มาต้ องพร้ อมจะนาไปจัดหาประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า) ของมูลค่าหน่วยทรั สต์ที่ขออนุญาตเสนอขาย รวมทัง้ จานวนเงิ น
กู้ยืม (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการที่ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จได้ โดยมูลค่าของ
เงิ น ลงทุ น ที่ จ ะท าให้ ไ ด้ ม าและใช้ พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ เพื่ อ น าไปจัด หา
ประโยชน์ ต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภายหลังการ
เสนอขายหน่วยทรั สต์) และต้ องแสดงได้ ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนา
ดังกล่าว โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของกองทรัสต์ด้วย

(6)

อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนต้ องผ่านการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้

(7)

(ก)

เป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไป
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน เป็ นเวลาไม่เกิน กว่า 6
(หก) เดือนก่อนวันยื่ นคาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรั สต์ โดยผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินอย่างน้ อย 2 (สอง) ราย ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงินที่
ร่ ว มจั ด ท าค าขออนุ ญ าต (ถ้ า มี ) พิ จ ารณาว่ า มี ค วามเหมาะสมและสามารถ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่แท้ จริ งได้ อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ และ

(ข)

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม (ก) ต้ องเป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

อสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทรั สต์ ได้ มาต้ องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้ าร้ อย
ล้ าน) บาท ทังนี
้ ้ ในกรณีที่จานวนเงินที่จะได้ จากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสต์
น้ อยกว่ามูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ ที่ประสงค์จะลงทุน ผู้ก่อตัง้ ทรั สต์ ต้องแสดงได้ ว่ามีแหล่ง
เงินทุนอื่นเพียงพอที่จะทาให้ ได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
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(8)

ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทุนเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่มีลกั ษณะเป็ นการ
เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ่งปลูกสร้ างที่ผ้ ใู ห้ เช่ามิได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดิน
หรื อผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มี
มาตรการป้องกันความเสี่ยงหรื อการเยียวยาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นกับกองทรัสต์อนั
เนื่องมาจากการผิดสัญญาเช่าหรื อการไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า เช่น จัดให้
มีบริ ษัทประกันเป็ นผู้รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ จากการบอกเลิกสัญญาของ
เจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์ หรื อผู้มีสิทธิ ครอบครองดังกล่าว การจัดให้ มีข้อตกลงกระทาการ
จากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ องเพื่ อ รั บ รองการปฏิ บั ติ ต ามสัญ ญาและชดใช้ ค่ า เสี ย หายให้ แก่
กองทรั สต์ จัดให้ มีการรั บประกันการปฏิ บัติตามสัญญาโดยการวางหลักทรั พย์ เพื่ อเป็ น
หลักประกัน จัดให้ มีข้อสัญญาหรื อข้ อตกลงที่ให้ สิทธิกองทรัสต์สามารถเข้ าไปแก้ ไขการผิด
สัญ ญาโดยตรงกับ เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อผู้ มีสิ ท ธิ ค รอบครองได้ เป็ นต้ น และผู้จัด การ
กองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการเปิ ดเผยความเสี่ยงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบ โดยระบุไว้ ในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ถงึ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผลประกอบการ
ของกองทรั สต์ หากเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ตามโฉนดที่ ดินหรื อผู้มีสิทธิ ครอบครองตามหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์บอกเลิกสัญญา

(9)

นอกจากนี ้ กองทรัสต์ยงั อาจทาการลงทุนในทรัพย์สิน หลักของกองทรัสต์โดยทางอ้ อม โดย
เป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ผ่านการถือหุ้นในบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ตามประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นใด
ที่เกี่ยวข้ อง โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

กองทรั สต์ต้องถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 (เก้ าสิบเก้ า) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 (เก้ าสิบเก้ า) ของ
จานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้

(ข)

ผู้จดั การกองทรัสต์ สามารถแสดงได้ ว่ามีมาตรการหรื อกลไกที่จะทาให้ ทรั สตีและ
ผู้จัดการกองทรั ส ต์ ส ามารถดูแ ลและควบคุมให้ บ ริ ษัท ดังกล่าวมีก ารประกอบ
กิ จ การเป็ นไปตามสัญ ญานี ้ และหลัก เกณฑ์ ใ นประกาศ ทจ. 49/2555 และ
ประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ อง ในทานองเดียวกับกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลัก
นันโดยตรง
้

(ค)

กองทรัสต์อาจให้ ก้ ยู ืมเงินแก่บริ ษัทดังกล่าวผ่านการถือตราสารหนี ้ หรื อการเข้ าทา
สัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืมเงิ น โดยให้ ถือว่าการให้ บริ ษัทดังกล่าวกู้ยืมเงิ น
เป็ นการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้ อมด้ วย
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(10)

กองทรัสต์ต้องไม่เข้ าทาสัญญาการลงทุนในทรัพย์สินหลักกับบุคคลที่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
หากบุคคลนัน้ เองหรื อบุคคลอื่น ที่ บุคคลดังกล่าวควบคุมได้ จะมีส่วนเกี่ ย วข้ องกับ การ
บริ หารจัดการกองทรัสต์ เว้ นแต่บุคคลดังกล่าวเป็ นบริ ษัทที่มีห้ นุ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ให้ พิจารณาการมีลกั ษณะตามที่กาหนดใน ข้ อ (10.1) (ก) เท่านัน้
(10.1) ภายในระยะเวลาห้ าปี ก่ อนวัน ยื่ น คาขออนุญ าตเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ บุค คล
ดังกล่าวต้ องไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(ก) เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ
(ข) เคยถูก สานัก งาน ก.ล.ต. ปฏิ เสธคาขออนุญ าตเสนอขายหุ้น ที่ ออกใหม่
เนื่องจากมีเหตุที่มีนัยสาคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริ หารจัดการ
ในลักษณะดังต่อไปนี ้


อาจไม่สามารถปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้นได้ อย่างเป็ นธรรมโดยอาจมีการ
เอื ้อประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึง่ จะทาให้ ได้ เปรี ยบผู้
ถื อ หุ้ น รายอื่ น หรื อ ได้ ป ระโยชน์ ม ากกว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น รายอื่ น โดยไม่
สมควร



อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้ โดยทาให้ บุคคลใดบุคคล
หนึง่ ได้ รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พงึ ได้ ตามปกติ หรื อ
โดยทาให้ บริ ษัทเสียประโยชน์ที่พงึ ได้ รับ

(ค) เคยถูกสานักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่เนื่องจากมีเหตุที่ทาให้ สงสัยเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อประชาชนที่
ไม่ครบถ้ วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรื อทาให้ ผ้ ลู งทุนสาคัญผิด
ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นการปกปิ ดหรื ออาพรางหรื อสร้ างข้ อมูลที่อาจไม่มีอยู่จริ งใน
รายการหรื อการดาเนินการที่มีนยั สาคัญ
(ง)

เคยถอนคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรั พย์ ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชีแ้ จง
เหตุสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) ต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรื อโดยมีการชี แ้ จงแต่
ไม่ได้ แสดงข้ อเท็จจริ งหรื อเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้ างข้ อสงสัยใน
เหตุตาม (ข) หรื อ (ค) นัน้
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(10.2) ภายในระยะเวลาสิ บ ปี ก่ อนวัน ยื่ น คาขออนุญาตเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ บุค คล
ดังกล่าวเคยต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เฉพาะใน
มูลเหตุ เนื่องจากการดาเนินการที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้ อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ น
เหตุที่ ท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายในวงกว้ า ง ทั ง้ นี ้ ไม่ ว่ า ตามกฎหมายไทยหรื อ
กฎหมายต่างประเทศ
(10.3) อยู่ ร ะหว่ า งถู ก กล่ า วโทษหรื อ ถู ก ด าเนิ น คดี ใ นความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ โ ดย
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง เฉพาะในมูล เหตุเ นื่ อ งจากการด าเนิ น งานที่ มี ลัก ษณะ
หลอกลวง ฉ้ อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ นเหตุที่ทาให้ เกิดความเสียหายในวงกว้ าง ทังนี
้ ้
ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(10.4) เป็ นบุคคลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นการจัดรู ปแบบเพื่อให้ บคุ คลที่มีลกั ษณะตาม
(10.1) (10.2) หรื อ (10.3) หลีกเลี่ยงมิให้ สานักงาน ก.ล.ต. ใช้ หลักเกณฑ์ การ
พิจารณาตาม (10.1) (10.2) หรื อ (10.3) กับบุคคลที่มีลกั ษณะดังกล่าวนัน้
8.1.2 ข้ อจากัดการลงทุน
กองทรัสต์ไม่มีนโยบายในการลงทุนทรัพย์สนิ อื่นใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สินที่มีการระบุไว้ ใน
สัญญาฉบับนี ้

8.1.3 วิธีการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์
(1)

การได้ มาซึง่ ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์
(ก)

ก่ อนการได้ ม าซึ่ง ทรั พ ย์ สิ น หลัก แต่ล ะครั ง้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้อ งดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี ้


ตรวจสอบหรื อสอบทาน (การทา Due Diligence) ข้ อมูลและสัญญา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรั พย์ สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี) ในเรื่ องต่อไปนี ้
เช่น
- สภาพของอสังหาริ มทรั พย์ เช่น สภาพที่ตงั ้ ทางเข้ าออก โอกาสใน
การจัดหารายได้ และภาระผูกพันต่าง ๆ รวมทัง้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรื อ
ผู้ให้ เช่า ของอสังหาริ มทรัพย์นนั ้
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- ข้ อมู ล ด้ านกฎหมายของอสั ง หาริ มทรั พย์ ที่ จ ะลงทุ น และ
ความสามารถของคู่สญ
ั ญาในการเข้ าทานิติกรรม ตลอดจนความ
ครบถ้ วน ถูกต้ องและบังคับได้ ตามกฎหมายของเอกสารสิทธิ หรื อ
เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
- ในกรณี ที่ อ สั ง หาริ มทรั พ ย์ ที่ จ ะลงทุ น อยู่ ใ นต่ า งประเทศ ต้ อง
ตรวจสอบและสอบทานความสามารถของกองทรั สต์ในการได้ มา
และถือครองอสังหาริ มทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศดังกล่าวโดย
ต้ อ งจัดให้ มี ความเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาทางกฎหมายที่ เชี่ ย วชาญใน
กฎหมายของประเทศนันประกอบการตรวจสอบและสอบทานด้
้
วย
- ข้ อมูลด้ านการเงินของอสังหาริ มทรัพย์ และความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ เป็ นต้ น
โดยในกรณีที่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้โอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เป็ น
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ห รื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์
ผู้จัดการกองทรั สต์จะจัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงิ น และ/หรื อ ที่ปรึ กษา
ทางการเงิ น อิส ระซึ่งทรั ส ตีย อมรั บ ให้ ความเห็ น เกี่ ย วกับ การวิเคราะห์
ข้ อมูลดังกล่าวด้ วย
ทังนี
้ ้ การตรวจสอบหรื อสอบทานทรั พย์ สินหลักและอุปกรณ์ เป็ นไปเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง

(ข)



ประเมินมูลค่าทรั พย์ สินหลักอย่างน้ อยตามข้ อกาหนดในข้ อ 11.1 แห่ง
สัญญานี ้



ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที่
เป็ นการเช่าช่วง จะจัดให้ มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรื อการเยียวยา
ความเสียหายที่ อาจเกิ ดขึน้ จากการผิ ดสัญญาเช่า หรื อการไม่สามารถ
บังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า



วิเคราะห์ และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื ้อ เช่า
หรื อรั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสังหาริ ม ทรั พ ย์ โดยผู้จัดการกองทรั ส ต์ เป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายสาหรับการดาเนินการดังกล่าว

การได้ มาซึง่ ทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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ในด้ านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมที่เข้ าลักษณะดังต่อไปนี ้
- เป็ นไปตามสัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
- เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์
- สมเหตุสมผลและใช้ ราคาที่เป็ นธรรม
- ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทาธุรกรรมที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี) อยู่
ในอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
- ผู้ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทาธุรกรรมไม่มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจเข้ าทาธุรกรรมนัน้



ในด้ านระบบในการอนุมตั ิ ต้ องผ่านการดาเนินการดังต่อไปนี ้
- ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญานี ้
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
- ในกรณี ที่เป็ นการได้ มาซึ่งทรั พย์ สินหลักที่ มีมูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ10
(สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรั สต์ขึ ้นไป ต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์
ด้ วย
- ในกรณี ที่เป็ นการได้ มาซึ่งทรั พย์ สินหลักที่มีมูลค่าตังแต่
้ ร้อยละ 30
(สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึ ้นไป ต้ องได้ รับมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
(สามในสี่) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงโดยการคานวณมูลค่าของทรัพย์สินตามข้ อนี ้ จะ
คานวณตามมูลค่าการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินทังหมดของแต่
้
ละโครงการที่
ทาให้ กองทรั สต์พร้ อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึงทรั พย์ สินที่ เกี่ยวเนื่อง
กับโครงการนันด้
้ วย



กระบวนการขอความเห็น ชอบจากทรั สตีห รื อการขอมติที่ประชุมผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และทรัสตีมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
- ผู้จัดการกองทรั สต์ จะต้ องในการจัดให้ มีเอกสารขอความเห็นชอบ
หรื อหนังสือเชิญประชุม แล้ วแต่กรณี พร้ อมแสดงความเห็นของตน
(โดยคณะกรรมการของผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ) เกี่ ย วกั บ ลัก ษณะ
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ธุ ร กรรมการได้ ม าซึ่ง ทรั พ ย์ สิ น หลัก เพิ่ มเติ มพร้ อมทัง้ เหตุผ ลและ
ข้ อมูลประกอบที่ชดั เจน
- ทรั ส ตี จ ะต้ อ งเข้ าร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ ให้ ความเห็ น
เกี่ยวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปตามสัญญานี ้และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่
(2)

การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์
ในการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินหลัก ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

ก่อนการจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินหลัก ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์จัดให้ มีการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินหลักตามข้ อ 11.1 แห่งสัญญานี ้

(ข)

การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินหลัก ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้


การจาหน่ายไปจะกระทาโดยเปิ ดเผย และมีสาระของรายการ และ
กระบวนการขอความเห็น ชอบจากทรั สตีห รื อการขอมติที่ประชุมผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ตามที่กาหนดในข้ อ 8.1.3 (1) (ข) แห่งสัญญานี ้ โดยอนุโลม



การจ าหน่ ายทรั พ ย์ สิ น หลัก ที่ เข้ าลัก ษณะดังต่อไปนี ้ นอกจากจะต้ อ ง
เป็ นไปตามข้ อกาหนดในเรื่ องการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินหลักที่ระบุไว้ ใน
วรรคก่อน ยังต้ องเป็ นกรณีที่เป็ นเหตุจาเป็ นและสมควร โดยได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย
- การจาหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบ 1 (หนึง่ ) ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์
ได้ มาซึง่ ทรัพย์สินหลักนัน้
- การจาหน่ายทรั พย์สินหลักที่กองทรั สต์ได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ ให้ แก่เจ้ า
ของเดิม

8.2

นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สินหลัก กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินอื่นดังต่อไปนี ้
8.2.1 ประเภทของทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนหรื อมีไว้ มีดงั ต่อไปนี ้
(1)

พันธบัตรรัฐบาล

(2)

ตัว๋ เงินคลัง
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(3)

พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นเป็ นผู้ออก และมี
กระทรวงการคลังเป็ นผู้ค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข

(4)

เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

(5)

บัตรเงินฝากที่ ธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก โดยไม่มีลักษณะของสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้ าแฝง

(6)

ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่ ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้
ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้ค ้าประกัน โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
ทัง้ นี ้ การรั บรอง รั บอาวัล หรื อค ้าประกัน (แล้ วแต่กรณี ) ตามข้ อนี ้ ต้ องเป็ นการรั บรอง
ตลอดไป รั บ อาวัล ทัง้ จ านวน หรื อคา้ ประกั น ต้ น เงิ น และดอกเบี ย้ เต็มจ านวนอย่างไม่มี
เงื่อนไข

(7)

หน่วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้
หรื อกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้หรื อเงินฝาก ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ น
หน่วยลงทุนของต่างประเทศ ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(ก)

เป็ นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุน รวมต่ า งประเทศที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากับ ดูแ ลของ
หน่วยงานกากับดูแลด้ านหลักทรั พย์ และตลาดซือ้ ขายหลักทรั พย์ ที่เป็ นสมาชิ ก
สามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
หรื อเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มี การซื ้อขายในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)

(ข)

กองทุน รวมต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ในทรั พ ย์ สิ นประเภทและชนิ ด
เดียวกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ

(ค)

กองทุนรวมต่างประเทศนันจั
้ ดตังขึ
้ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

(8)

หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมอสังหาริ มทรั พ ย์ หรื อหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ อื่ น ทัง้ นี ้
เฉพาะที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย

(9)

ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จัดตังตามกฎหมายต่
้
างประเทศ ไม่ว่า
กองทรั ส ต์ นัน้ จะจัดตัง้ ในรู ป บริ ษั ท กองทรั ส ต์ หรื อรู ป แบบอื่น ใด ทัง้ นี ้ ต้ อ งมี ลัก ษณะ
ดังต่อไปนี ้
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(ก)

Real Estate Investment Trust นันจั
้ ดตังขึ
้ ้นสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และอยู่ภายใต้
การก ากั บ ดูแ ลของหน่ ว ยงานที่ ก ากับ ดูแ ลด้ า นหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities
Commissions (IOSCO)

(ข)

มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หุ้นสามัญของบริ ษัทที่มีรายชื่อ
อยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ในตลาดซื ้อขายหลักทรั พย์ ที่เป็ นสมาชิกของ
World Federation of Exchanges (WFE) หรื อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่มีลกั ษณะ
ธุรกิจเทียบเคียงได้ กบั หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

(ค)

มีการซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ ที่เป็ นสมาชิกของ World Federation of
Exchanges (WFE) หรื อมีการรับซื ้อคืนโดยผู้ออกตราสาร

(10)

สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า เฉพาะกรณีที่ทาสัญญาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ของกองทรัสต์

(11)

ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ หรื อตราสารอื่นที่กองทรั สต์สามารถลงทุนได้ ทัง้ นี ้ ตามประกาศ สร.
26/2555 และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ส านัก งาน ก.ล.ต. ฉบับ อื่ น ที่
เกี่ยวข้ อง

8.2.2 อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอื่นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศเกี่ยวกับอัตราส่วน
การลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทัว่ ไปที่ออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126 (4) แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์โดยอนุโลม
8.2.3 ในกรณี ที่ลูกหนีต้ ามตราสารที่ กองทรั สต์ ลงทุนผิ ดนัดชาระหนี ้ หรื อมีพฤติการณ์ ว่าจะไม่ สามารถ
ชาระหนีไ้ ด้ ผู้จัดการกองทรั สต์ จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ในเรื่ องเดียวกันที่ กาหนดไว้ สาหรั บ
กองทุนรวมทัว่ ไปที่ออกตามมาตรา 117 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยอนุโลม
8.3

กองทรัสต์อาจลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึง่ เป็ นผู้เช่าทรั พย์ สินหลักของกองทรั สต์ ได้ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
8.3.1 สัญญาเช่ากาหนดค่าเช่าโดยอ้ างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และ
8.3.2 เป็ นการลงทุนในหุ้นที่ให้ สิทธิ พิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมตั ิการดาเนินงานบางประการของนิติ
บุคคล (Golden Share) ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของนิติบคุ คลนัน้ ไม่เกิน 1 (หนึง่ ) หุ้น
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9

การจัดหาผลประโยชน์ ของกองทรั สต์
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้

9.1

กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินหลักได้ โดยการให้ เช่า การให้ เช่าช่วง การให้ ใช้ หรื อการ
ให้ บริ การในทานองเดียวกับการให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวด้ วย
ห้ ามมิให้ กองทรั สต์ ดาเนิ นการในลักษณะใดที่ เป็ นการใช้ กองทรั สต์ เข้ าดาเนิ นธุร กิ จหรื อประกอบธุรกิ จ ที่
กองทรั ส ต์ ไม่สามารถดาเนิ นการได้ เองโดยตรง เช่น เป็ นผู้ประกอบธุร กิ จโรงแรม หรื อธุรกิ จโรงพยาบาล
เป็ นต้ น

9.2

ในกรณีที่กองทรัสต์จะให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์แก่บคุ คลที่จะนาอสังหาริ มทรัพย์นนไปประกอบธุ
ั้
รกิจที่กองทรัสต์
ไม่สามารถดาเนินการได้ เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ นนัน้ จะต้ องมีข้อตกลงที่ ให้ กาหนดค่า
เช่าส่วนใหญ่เป็ นจานวนที่แน่นอนไว้ ลว่ งหน้ า และหากจะมีส่วนที่อ้างอิงกับผลประกอบการของผู้เช่า จานวน
เงินค่าเช่าสูงสุดที่อ้างอิงกับผลประกอบการนัน้ จะไม่เกินกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนเงินค่าเช่าที่
กาหนดไว้ แน่นอนล่วงหน้ า

9.3

ห้ ามมิให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ ให้ ใช้ พื ้นที่ในอสังหาริ มทรัพย์แก่บคุ คลที่มีเหตุอนั
ควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริ มทรัพย์นนไปใช้
ั้
ประกอบธุรกิจที่ขดั ต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยการ
ให้ เช่าในแต่ละครัง้ กองทรัสต์ต้องจัดให้ มีข้อตกลงเพื่อให้ กองทรัสต์สามารถเลิกสัญญาเช่าได้ หากปรากฏว่าผู้
เช่านาอสังหาริ มทรัพย์ไปใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

9.4

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะดูแ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น หลัก ให้ อยู่ใ นสภาพดีพ ร้ อมต่อการจัดหารายได้ โดยผู้จัด การ
กองทรั สต์มีหน้ าที่ จัดให้ มีการประกันภัยในวงเงินที่ทรั สตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่
กองทรั ส ต์ ล งทุ น ในทรั พ ย์ สิ น หลัก โดยอย่ า งน้ อ ยต้ อ งครอบคลุม การประกัน วิ น าศภัย ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ กั บ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และการประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอกที่ อ าจได้ รั บ ความเสี ย หายจาก
อสังหาริ มทรัพย์หรื อจากการดาเนินการในอสังหาริ มทรัพย์

9.5

ในกรณี ที่กองทรัสต์ได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิ การเช่า และ/หรื อ สิทธิการเช่าช่วงในอสังหาริ มทรัพย์ และ
ผู้จัดการกองทรั ส ต์ ประสงค์ จะจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าวโดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์หรื อผู้ทรงสิทธิการเช่าเดิม ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องกาหนดค่าเช่าที่เรี ยกเก็บจากเจ้ าของกรรมสิทธิ์
หรื อผู้ทรงสิทธิการเช่าเดิมในลักษณะที่เป็ นธรรมเนียมทางการค้ าปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับคู่ค้าทัว่ ไป
ที่เป็ นบุคคลภายนอก
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การกู้ยืมเงินและก่ อภาระผูกพันของกองทรั สต์

10.1

กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินได้ แต่เฉพาะการกู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
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10.1.1 เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า และ/หรื อ สิทธิ การเช่าช่วงซึง่ เป็ นทรัพย์ สินหลักหรื อ
ทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม
10.1.2 เพื่อนามาใช้ ในการบริ หารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์
10.1.3 เพื่ อ น ามาใช้ เพื่ อ การดู แ ล ซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษา หรื อปรั บ ปรุ งทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ ได้ แก่
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า และ/หรื อ สิทธิการเช่า
ช่วง หรื อสิทธิ ครอบครอง ให้ อยู่ในสภาพดีและพร้ อมนาไปจัดหาผลประโยชน์ หรื อสอดคล้ องกับ
สภาพตลาดหรื อความต้ องการของลูกค้ าที่เปลี่ยนแปลงไป
10.1.4 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม หรื อหามาท ดแทนซึ่ ง สั ง หาริ มทรั พ ย์ ห รื ออุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า และ/หรื อ สิทธิการเช่า
ช่วง หรื อสิทธิครอบครอง ให้ อยู่ในสภาพดีและมีความพร้ อมที่จะใช้ หาผลประโยชน์
10.1.5 เพื่อต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้ วซึ่งเป็ นของกองทรั สต์หรื อที่กองทรั สต์ มี
สิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ สิ ท ธิ ค รอบครองเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจัด หาผลประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ ห รื อ
สอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อความต้ องการของลูกค้ าที่เปลี่ยนแปลงไป
10.1.6 เพื่อปรับโครงสร้ างเงินกู้ยืม หรื อเพื่อชาระเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์
10.1.7 เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรื อ ป้องกันความเสี่ยงทางด้ านอัตรา
ดอกเบี ้ย อันเนื่องมาจากการกู้ยืมเงินหรื อออกตราสารหนี ้
10.1.8 เพื่อเหตุจาเป็ นอื่นใดตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อบริ หารจัดการกองทรัสต์และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
10.2

กองทรัสต์อาจกาหนดวิธีการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรื อ
หลายวิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งหมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อการเข้ าทาสัญญาไม่ว่าใน
รู ปแบบใดที่มีความหมายหรื อเนื ้อหาสาระที่แท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน ดังต่อไปนี ้
10.2.1 การกู้ยืมเงิน การขอสินเชื่อ หรื อการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารพาณิ ชย์ สถาบันการเงิน บริ ษัท
ประกัน ภัย และ/หรื อ นิ ติ บุค คลอื่น ใดที่ ส ามารถให้ สิ น เชื่ อแก่ ก องทรั ส ต์ ไ ด้ และกองทรั ส ต์ อ าจ
พิจารณาให้ หลักประกันในการชาระเงินกู้ยืมดังกล่าวด้ วย นอกจากนี ้ กองทรัสต์อาจทาสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า หรื อซื ้อขายตราสารอนุพันธ์ ทางการเงิน (Derivative Product) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ของกองทรั ส ต์ จากอัตราแลกเปลี่ ยน และ/หรื อ อัตราดอกเบี ย้ ที่ เกิ ดขึน้ จากการกู้ยืมเงิ นไม่ว่าทัง้
จานวนหรื อบางส่วน เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) หรื อ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
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ประกาศ คาสัง่ หรื อหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่สานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่
เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด
10.2.2 การออกตราสารหนี ้ ไม่ว่าระยะสันและระยะยาว
้
เพื่อจาหน่ายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทังประเภทบุ
้
คคลและ
สถาบันตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ อง
กับการออกตราสารดังกล่าวด้ วย ทังนี
้ ้ โดยไม่ขดั กับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
10.3

การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ไม่วา่ ด้ วยวิธีการใด ต้ องไม่มีลกั ษณะดังนี ้
10.3.1 มีข้ อตกลงและเงื่ อนไขทานองเดีย วกับ ข้ อกาหนดของหุ้นกู้ที่ ให้ ไถ่ ถอนหุ้น กู้เมื่อมีก ารเลิก บริ ษัท
(Perpetual Bond)
10.3.2 มีลกั ษณะของอนุพนั ธ์แฝง เว้ นแต่เป็ นกรณีที่เข้ าลักษณะที่ครบถ้ วนดังนี ้
(ก)

ให้ สิทธิลกู หนี ้ในการชาระหนี ้คืนก่อนกาหนด (callable) หรื อให้ สิทธิกองทรัสต์ในการเรี ยก
ให้ ลกู หนี ้ชาระหนี ้คืนก่อนกาหนด (puttable)

(ข)

กาหนดดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนไว้ อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตราดอกเบี ้ย
ของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี ้ยอื่น

(ค)

ไม่มีการก าหนดเงื่ อนไขการจ่ ายดอกเบี ย้ หรื อผลตอบแทนที่ อ้างอิงกั บปั จ จัย อ้ างอิง อื่น
เพิ่มเติม

10.3.3 มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
10.4

สัดส่วนการกู้ยืมเงินต้ องไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้
เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม
10.4.1 ร้ อยละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ต่อมาภายหลังจานวนเงินที่ก้ ยู ืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิ
้ ได้
เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ผู้จดั การกองทรัสต์จะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืม
เงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อยกว่าร้ อยละ 35 (สามสิบห้ า) ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
10.4.2 ร้ อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่าทรั พย์ สินรวมของกองทรั สต์ ในกรณี ที่กองทรั สต์ มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือครั ง้
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ล่าสุดที่ ไ ด้ รั บ การจัดอัน ดับ โดยสถาบัน การจัดอัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อที่ ไ ด้ รับ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 (หนึง่ ) ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ต่อมาภายหลังจานวนเงินที่ก้ ยู ืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิ
้ ได้
เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ผู้จดั การกองทรัสต์จะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืม
เงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อยกว่าร้ อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
ในกรณี ที่กองทรั สต์ ถูกปรั บลดอันดับความน่าเชื่ อถื อจากอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment
Grade) เป็ นอันดับที่ไม่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) แล้ วทาให้ สดั ส่วนที่สามารถ
การกู้ยืมลดลงจากร้ อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่าทรั พย์ สินรวมของกองทรั สต์ เป็ นร้ อยละ 35
(สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงิน
ไว้ ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อยกว่าร้ อย
ละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ หรื ออันดับความน่าเชื่อถือของกองทรัสต์
จะถูกปรับเพิ่มเป็ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
การกู้ยืมเงินตามข้ อนี ้ ให้ หมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อหลักทรัพย์หรื อเข้ าทาสัญญาไม่ว่าในรู ปแบบ
ใดที่มีความมุง่ หมายหรื อเนื ้อหาสาระที่แท้ จริ ง (Substance) เข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน
10.5

การก่อภาระผูกพันแก่ทรั พย์สินของกองทรัสต์ ให้ กระทาได้ เฉพาะกรณีที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการบริ หาร
จัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี ้
10.5.1 การก่อภาระผูกพันซึง่ เกี่ยวเนื่องกับการทาข้ อตกลงหลักที่กองทรัสต์สามารถกระทาได้ ตามข้ อกาหนด
ในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมทังประกาศอื
้
่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
เช่น การนาทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชาระเงินกู้ยืมตามที่กาหนดในสัญญานี ้
10.5.2 การก่อภาระผูกพันที่เป็ นเรื่ องปกติในทางพาณิชย์หรื อเป็ นเรื่ องปกติในการทาธุรกรรมประเภทนัน้ ๆ

10.6

วิธีการกู้ยืมเงิน และ/หรื อ การก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์
กองทรัสต์จะกู้ยืมเงิน และ/หรื อ ก่อภาระผูกพันได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
เป็ นสาคัญ และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์วิธีการกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพันดังต่อไปนี ้
10.6.1 ผู้จัดการกองทรั สต์จะพิ จารณาถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิ น และ/หรื อ ก่อ
ภาระผูกพันเหนื อทรั พย์ สินของกองทรั สต์ และพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกู้ยืมเงิ น
และ/หรื อ ก่อภาระผูกพันตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ และกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง จากนัน้
น าเสนอต่ อทรั ส ตี เพื่ อ ให้ ความเห็ น ชอบเป็ นกรณี ไ ป โดยไม่ ต้อ งขออนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ
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หน่วยทรัสต์เท่าที่ไม่ขดั กับสัญญาฉบับนี ้ และกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
กองทรัสต์จะต้ องมีการจัดหาหลักประกันการชาระเงินกู้ยืมซึง่ รวมถึงการเพิ่มวงเงินหลักประกันให้ แก่
ผู้ให้ ก้ รู ายเดิมจากหลักประกันที่มีอยู่แล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องดาเนินการตามข้ อ 10.6.3 และ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
10.6.2 ทรัสตีเป็ นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้ าทาสัญญาเพื่อกู้ยืมเงิน และ/หรื อ ก่อภาระผูกพันเหนือ
ทรั พย์ สินของกองทรั สต์ หรื ออาจมอบอานาจให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ลงนามผูกพันกองทรั สต์ ตาม
สัญญาดังกล่าวแทนได้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ ไขข้ อกาหนดสิทธิและเงื่ อนไขใด ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน และ/หรื อ ก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงั กล่าว ทรัสตีจะ
กระทาได้ เมื่อได้ ตกลงร่ วมกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ก่อน และในกรณีที่ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์
ไม่ส ามารถหาข้ อ ยุติร่ ว มกัน ได้ ทรั ส ตีแ ละผู้จัด การกองทรั ส ต์ ข อสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะจัด ประชุ มผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เพื่อหาข้ อยุติ โดยให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการ
ขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ระบุไว้ ในข้ อ 16 แห่งสัญญานี ้
10.6.3 กรณี ที่กองทรัสต์ต้องจัดหาหลักประกันสาหรั บการกู้ยืมเงิน ในการกู้ยืมเงิ นและจัดหาหลักประกัน
ดังกล่าว กองทรัสต์ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ (1) เป็ นการ
จัดหาหลักประกันเพิ่มเติมโดยไม่มีผลเป็ นการเพิ่มวงเงินหลักประกันที่กองทรัสต์เคยให้ ไว้ สาหรับการ
กู้ยืมเงิน (2) เป็ นการกู้ยืมครัง้ ใหม่เพื่อใช้ ในการชาระหนี ้เงินกู้เดิม (Refinance) ซึง่ การกู้ยืมครัง้ ใหม่
ไม่เกินวงเงินกู้เดิม โดยมีเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมครัง้ ใหม่นนเที
ั ้ ยบเท่าหรื อดีกว่าเงื่อนไขตามสัญญา
กู้ยืมครั ง้ ก่อนหน้ า และหลักประกันที่กองทรั สต์จะให้ แก่เจ้ าหนีข้ องกองทรั สต์ สาหรั บการกู้ยืมครั ง้
ใหม่มีจานวนเท่าเดิมหรื อน้ อยลง หรื อ (3) ผู้ให้ ก้ ูหรื อเจ้ าหนี ้รายเดิมโอนสิทธิ เรี ยกร้ องตามสัญญา
กู้ยืมเงินและ/หรื อ หลักประกันที่มีอยู่แล้ วแต่เดิมให้ ผ้ รู ับโอนสิทธิเรี ยกร้ องซึง่ เป็ นผู้ให้ ก้ หู รื อเจ้ าหนี ้ราย
ใหม่
10.6.4 กรณี ที่ กองทรั ส ต์ ก้ ูยืมเงิ นเพื่ อนามาใช้ เพื่ อการดูแ ล ซ่อมบ ารุ งรั กษา หรื อปรั บ ปรุ งทรั พ ย์ สิ นของ
กองทรัสต์ตามข้ อ 10.1.3 แห่งสัญญานี ้ หรื อปรับปรุ ง ซ่อมแซม หรื อหามาทดแทนซึง่ สังหาริ มทรัพย์
หรื ออุปกรณที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์หรื อที่กองทรั สต์มีสิทธิ การเช่า และ/หรื อ
สิทธิการเช่าช่วง หรื อสิทธิครอบครองตามข้ อ 10.1.4 แห่งสัญญานี ้ หรื อต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคาร
เพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้ วซึ่งเป็ นของกองทรั สต์หรื อที่กองทรั สต์มีสิทธิ การเช่า และ/หรื อ สิทธิการ
เช่าช่วง หรื อสิทธิครอบครองเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตามข้ อ 10.1.5
แห่งสัญญานี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าด้ วย
10.6.5 ในกรณีที่กองทรัสต์จะมีการกู้ยืมเงิน ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
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10.7

(1)

การเปิ ดเผยจานวนเงินกู้ยืม และเงินกันสารองเพื่อชาระหนี ้ตามสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรื อ
ตามที่มีภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินในแต่ละปี จนกว่าจะชาระหนีเ้ สร็ จสิ ้น (ถ้ ามี) ในแบบ
แสดงรายการข้ อมูล การเสนอขายหน่วยทรั สต์ และหนังสือชีช้ วน และแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจาปี ของกองทรัสต์

(2)

การกาหนดวงเงินกันสารองตาม (1) ที่เหมาะสม โดยคานึงถึงจานวนเงินกู้ยืม และ/หรื อ
ภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินและระยะเวลาการชาระหนี ้ ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ และสถานะเงิ น สดที่ เกิ ดจากการขาดทุ น ที่ ยัง ไม่ เกิ ด ขึ น้
(Unrealized Loss) จากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่าทรั พย์ สินของ
กองทรัสต์

(3)

การกาหนดให้ กองทรัสต์อาจนาวงเงินกันสารองของรอบปี บัญชีใดที่มีสภาพคล่องไม่เพียง
พอที่จะกันเงินสารอง ไปรวมเพื่อการกันสารองในรอบปี บัญชีถดั ๆ ไป

การกู้ยืมเงิน และ/หรื อ การก่อภาระผูกพันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์
กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินโดยการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อ นิติ
บุคคลอื่นใดที่ สามารถให้ สินเชื่อแก่กองทรั สต์ได้ หรื อเข้ าทาสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืม และ/หรื อ ก่อ
ภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และ/หรื อ ทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี และ/
หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ ตามสัญญานี ้ และตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
ประกาศกาหนด
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การประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน

11.1

การประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนโดยทางตรง
11.1.1 ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ในการแต่งตังผู
้ ้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนัน้
ต้ องเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับ
การให้ ความเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ต้ อ งเป็ นบุ ค คลที่ ผ้ ู จัดการกองทรั ส ต์ พิ จ ารณาว่ า มีค วามเหมาะสมและสามารถประเมิ น มูล ค่ า
ทรัพย์สินให้ สะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งได้ อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ
11.1.2 กรณีอสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาจเป็ นบุคคลที่อยู่ในบัญชี
รายชื่อของบุคคลซึ่งทางการหรื อหน่วยงานกากับดูแลของประเทศอันเป็ นที่ตงของอสั
ั้
งหาริ มทรัพย์
กาหนดให้ สามารถทาหน้ าที่ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ๆ ได้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่ปรากฏบัญชี
รายชื่อดังกล่าว ผู้ที่ทาหน้ าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้ องเข้ าลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
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(1)

เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน ซึง่ มีผลงานเป็ นที่ยอมรับอย่าง
แพร่ หลายในประเทศอันเป็ นที่ตงของอสั
ั้
งหาริ มทรัพย์นนั ้

(2)

เป็ นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและระบบงานในการประเมินมูลค่าทรั พย์สินที่เป็ น
สากล

(3)

เป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีเครื อข่ายกว้ างขวางในระดับสากล (International Firm)

11.1.3 การประเมินมูลค่าต้ องไม่กระทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 (สอง) ครัง้
11.1.4 ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ต้ องประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนและผู้ถือหน่วยทรัสต์
(1)

เมื่อกองทรัสต์จะได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินหลัก โดยให้ ประเมินล่วงหน้ าได้ เป็ นเวลา
ไม่เกิน 1 (หนึง่ ) ปี

(2)

เมื่อครบกาหนด 2 (สอง) ปี นับแต่วนั ที่มีการประเมินมูลค่าเต็มรู ปแบบครัง้ ล่าสุด

(3)

เมื่อปรากฏเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการด้ อยค่าของ
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ

(4)

เมื่อทรัสตีหรื อผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ร้องขอ

11.1.5 ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุก 1 (หนึง่ ) ปี นับแต่วนั ที่มีการประเมิน
มูลค่าเต็มรู ปแบบครัง้ ล่าสุด
11.2 ในกรณี ก องทรั ส ต์ มีก ารลงทุนในอสังหาริ มทรั พ ย์ โดยทางอ้ อมผ่ านการถื อหุ้นในบริ ษัท (ถ้ ามี) ต้ องมีการ
ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ที่กองทรัสต์ลงทุ นโดยทางอ้ อมผ่านการถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว ทัง้ ในชัน้ ของ
กองทรัสต์และในชันของบริ
้
ษัทที่กองทรัสต์เป็ นผู้ถือหุ้น ดังนี ้
11.2.1 การประเมินมูลค่าในชัน้ ของกองทรั สต์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 11.1 แห่งสัญญานี ้ โดยให้
คานึงถึงภาระภาษี ของบริ ษัท และปั จจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริ มทรั พย์ที่กองทรัสต์
ลงทุนโดยทางอ้ อม
11.2.2 การประเมินมูลค่าในชันของบริ
้
ษัทที่กองทรัสต์เป็ นผู้ถือหุ้น ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 11.1 แห่ง
สัญญานี ้ โดยอนุโลม
11.3

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์ลงทุนไม่วา่ ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
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11.3.1 ใช้ มลู ค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ออกโดยสมาคม
บริ ษัทจัดการลงทุนโดยอนุโลม
11.3.2 ในกรณีหลักเกณฑ์ตามข้ อ 11.3.1 แห่งสัญญานี ้ ไม่รองรับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินใด
ให้ ใช้ มลู ค่าที่เป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับหรื อมาตรฐานสากล
11.4

ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนี ้หรื อสัญญาที่ถือเป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โดยทางอ้ อม
จะจัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับข้ อ 11.3 ของสัญญานี ้

12

การทาธุ รกรรมระหว่ า งกองทรั ส ต์ กั บ ผู้ จั ดการกองทรั ส ต์ ห รื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ผู้ จัด การ
กองทรั สต์
การทาธุรกรรมระหว่างกองทรั สต์กับผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

12.1

ด้ านสาระของรายการ ต้ องเป็ นธุรกรรมที่เข้ าลักษณะที่กาหนดในข้ อ 8.1.3 (1) (ข) แห่งสัญญานี ้

12.2

ด้ านระบบในการอนุมตั ิ การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จัดการกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์อื่นนอกจากที่ได้ แสดงข้ อมูลไว้ อย่างชัดเจนแล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวน ให้ ดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังต่อไปนี ้
12.2.1 ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
12.2.2 ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมลู ค่าเกินกว่า 1,000,000 (หนึง่ ล้ าน) บาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 0.03 (ศูนย์จุด
ศูนย์สาม) ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของกองทรั สต์ขึน้ ไป แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่าต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย
12.2.3 ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมลู ค่าตังแต่
้ 20,000,000 (ยี่สิบล้ าน) บาทขึ ้นไป หรื อเกินร้ อยละ 3 (สาม)
ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทรั สต์ แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรั สต์ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่ ) ของจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในกรณี ที่ ธุ ร กรรมในข้ อนี เ้ ป็ นการได้ มาหรื อจ าหน่ ายไปซึ่งทรั พ ย์ สิ น หลัก การค านวณมูล ค่าจะ
คานวณตามมูลค่าการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินทังหมดของแต่
้
ละโครงการที่ทาให้ โครงการ
นัน้ ๆ พร้ อมจะหารายได้ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนันด้
้ วย
12.2.4 เว้ นแต่เป็ นการท าธุ ร กรรมระหว่างกองทรั สต์ กับ ผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน กับ
ผู้จัดการกองทรั สต์ ที่ได้ แสดงข้ อมูลไว้ อย่างชัดเจนแล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูล การเสนอขาย
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หน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายจาก
กองทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ไม่เกินอัตราที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และ/หรื อ การจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์เนื่องจาก
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์สินหลักเพิ่มเติมไม่เกินอัตราหรื อมูลค่าที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรั สต์ กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรั สตีหรื อการขอมติที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องเป็ นไปตามข้ อ 8.1.3 (1) (ข) แห่งสัญญานี ้โดยอนุโลม และในกรณีที่เป็ น
การขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามข้ อ 8.1.3 แห่งสัญญานี ้ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ดังกล่าวต้ องมีความเห็นของที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระที่ ทรั สตียอมรั บเพื่ อประกอบการขอมติที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
13

การทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทรั สต์ กับทรั สตี

13.1

ในการจัดการกองทรัสต์ ห้ ามมิให้ ทรัสตีกระทาการใดอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการ
กระทานันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการ
ทาหน้ าที่เป็ นทรัสตี หรื อทรัสตีแสดงให้ เห็นว่าได้ จดั การกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อผู้ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ วตามที่กาหนดในข้ อ 13.3 แห่งสัญญา
นี ้ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ านตามที่กาหนดในข้ อ 13.3.2 แห่งสัญญา
นี ้ ทัง้ นี ้ การเปิ ดเผยข้ อมูลและการคัดค้ านดังกล่าวให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด

13.2

ทรัสตีจะกระทาการใดที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ ของกองทรัสต์หรื ออาจทาให้ ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระ
มิได้ เว้ นแต่เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
13.2.1 เป็ นธุรกรรมที่มีมาตรการหรื อกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็ นธรรมของธุรกรรมดังกล่าว และมี
สาระสาคัญที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์
13.2.2 ในกรณีที่เป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อผู้ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยบุคคลดังกล่าวไม่คดั ค้ าน
หรื อคัดค้ านในจานวนที่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดในข้ อ 13.3.2 แห่งสัญญานี ้

13.3

การเปิ ดเผยข้ อมูลและการคัดค้ านดังกล่าวให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ กาหนดในประกาศ สร. 27/2557
ดังต่อไปนี ้ และหลักเกณฑ์ อื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่ สานักงาน ก.ล.ต. จะได้ ประกาศกาหนด หรื อแก้ ไขเพิ่มเติม
ต่อไป
13.3.1 การเปิ ดเผยข้ อมูล ในลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี ้ ให้ ถื อ เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูล อย่ า งเพี ย งพอต่ อ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์หรื อผู้ลงทุน ก่อนการเข้ าทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
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(1)

เป็ นการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรั พย์ ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรั พย์ ที่เกี่ ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าว หรื อช่องทางอื่นใดที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถเข้ าถึงข้ อมูลการจะเข้ าทาธุรกรรมได้
อย่างทัว่ ถึง

(2)

มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สมเหตุสมผล ซึง่ ต้ องไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน

(3)

มี ก ารเปิ ดเผยช่ อ งทาง วิ ธี ก าร และระยะเวลาในการแสดงการคัด ค้ า นที่ ชัด เจน โดย
ระยะเวลาดัง กล่ า วต้ อ งไม่ น้ อยกว่ า 14 (สิ บ สี่ ) วัน เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ มี ก ารขอมติ ผ้ ู ถื อ
หน่วยทรัสต์เพื่อเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าว ให้ การคัดค้ านกระทาในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
นัน้

13.3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้ านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปิ ดเผยตามข้ อ 13.3.1(3)
ในจานวนเกิ นกว่า 1 ใน 4 (หนึ่งในสี่ ) ของจานวนหน่วยทรั สต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด ทรั สตีจะ
กระทาหรื อยินยอมให้ มีการทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้
14

การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์

14.1

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ เกี่ยวกับฐานะ
ทางการเงินและผลการดาเนิ นงานของกองทรั สต์ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรั พย์ ทรั สตี และผู้ถือ
หน่วยทรั สต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การจัดส่งรายงานประจาปี ของกองทรั สต์ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์
และทรัสตี พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจาปี
ทัง้ นี ้ การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์ให้ เป็ นไปตามประกาศ ทจ. 51/2555 ตลอดจนตามกฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ยวข้ อง

14.2

ในการปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทรัสต์ในการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์
ตามสัญญานี ้ หากผู้จดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิหน้ าที่บกพร่ อง หรื อไม่ปฏิ บตั ิหน้ าที่ให้ ถูกต้ องครบถ้ วน ซึง่ รวมถึง
การไม่เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูล อัน เป็ นเท็ จ เปิ ดเผยข้ อ มูล ที่ ท าให้ ผ้ ู อื่น ส าคัญ ผิ ด หรื อไม่ เปิ ดเผยข้ อ มูล ที่ ควรต้ องแจ้ ง ใน
สาระสาคัญ ปกปิ ด ข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งให้ ทราบ หรื อข้ อความที่อาจทาให้ สาคัญผิดเกี่ยวกับการดาเนินงาน
หรื อฐานะการเงินของกองทรั สต์ หรื อไม่ปฏิบัติหน้ าที่ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนจนเป็ นเหตุให้ เกิดความรับผิดตาม
กฎหมายต่อกองทรัสต์ หรื อเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในค่าปรับหรื อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้น ให้
กองทรั สต์ มีสิทธิ เรี ยกร้ องโดยตรงต่อผู้จัดการกองทรั สต์เพื่ อได้ รับชดเชยความเสียหายใด ๆ จากผู้จัดการ
กองทรัสต์จนเต็มจานวนตามที่กองทรัสต์ต้องเสียหายจริ ง หรื อในกรณีที่สามารถดาเนินการได้ ตามกฎหมาย
ผู้จดั การกองทรัสต์ตกลงเข้ ารับผิดชอบชดเชยความเสียหายใด ๆ โดยตรงกับผู้เสียหายหรื อกองทรัสต์แล้ วแต่
กรณี
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14.3

ในกรณี ที่มีประกาศ หรื อคาสั่งใดของตลาดหลักทรั พ ย์ และ/หรื อ ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้ ผ้ ูจัด การ
กองทรัสต์มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อนาส่งสารสนเทศใดอันเกี่ยวกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ และการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิตามประกาศ หรื อคาสัง่ ดังกล่าวด้ วย

15

การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์

15.1

ทรั ส ตีจ ะมอบหมายให้ ผ้ ู จัด การกองทรั ส ต์ เ ป็ นผู้มีอ านาจและหน้ า ที่ ใ นการดาเนิ น การเกี่ ย วกับ การจ่ า ย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

15.2

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของกาไร
สุทธิที่ปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี และอย่างน้ อยปี ละ 2 (สอง) ครัง้ ทังนี
้ ้ ประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์นนแบ่
ั ้ งเป็ นประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์
ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี)
อนึง่ กาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ วตามข้ อนี ้ ให้ หมายถึง กาไรสุทธิที่ปรับปรุ งด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
15.2.1 การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่า
ทรั พย์ สินของกองทรั สต์ รวมทัง้ การปรั บปรุ งด้ วยรายการอื่น ตามแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์
15.2.2 การหัก ด้ ว ยรายการเงิ น ส ารองเพื่ อ การช าระหนี เ้ งิ น กู้ยื มหรื อ ภาระผู ก พัน จากการกู้ยื มเงิ น ของ
กองทรัสต์ตามวงเงินที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล การเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้
ชวนหรื อแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี แล้ วแต่กรณี
เงื่อนไขเพิ่มเติม
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกาหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ ้นอยู่กบั
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ ซึง่ หากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตร
มาสหรื อรอบปี บัญชีใดมีมลู ค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ ) บาท ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวน
สิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นัน้ และให้ สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับ
ประโยชน์ตอบแทนที่จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สาหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้
ในสัญญานี ้ เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตาม
กฎหมาย ได้ มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่าง
อื่น ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้
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15.3

ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ ยั ง มี ย อดขาดทุ น สะสมอยู่ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะไม่ จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

15.4

ในกรณี ที่มีการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ในแต่ละรอบปี บัญชี ผู้จัดการกองทรั สต์ จ ะ
ประกาศจ่ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์และปิ ดสมุดทะเบี ยนผู้ถือหน่วยทรั สต์เพื่อระบุชื่อผู้ถือ
หน่วยทรั สต์ที่มีสิทธิ ได้ รับประโยชน์ ตอบแทน และจะดาเนินการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์ภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี ้
15.4.1 ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution)
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ ตอบแทนสาหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) ภายใน
90 (เก้ าสิบ) วันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชี
15.4.2 ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution)
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ภายใน
90 (เก้ าสิบ) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของไตรมาสสาหรับไตรมาสล่าสุดที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
นัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ูจดั การกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ ตอบแทนได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะแจ้ งผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็ นลายลักษณ์
อัก ษร และหากผู้จัดการกองทรั ส ต์ ไ ม่ส ามารถจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนให้ กับ ผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ไ ด้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่ได้ ประกาศกาหนดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้จดั การกองทรัสต์เอง ผู้จดั การกองทรัสต์
จะชาระดอกเบี ย้ ในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี นับแต่วันที่ ครบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่ ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์

15.5

ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
15.5.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้ รับประโยชน์ตอบแทนต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกาหนดสิทธิผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรั สต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่
ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรั สต์ของกองทรั สต์เกินกว่า
อัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนด บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ จะไม่มีสิทธิ ได้ รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
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สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และให้ ประโยชน์ ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์
ดังกล่าวตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
15.5.2 ผู้จดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่อกาหนดสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน และอัตราประโยชน์ตอบแทนผ่าน
ระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1)

ส่งหนังสื อแจ้ งผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ที่ มีชื่ อปรากฏอยู่ใ นสมุดทะเบี ย นผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ข อง
กองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อ

(2)

ทาการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ

(3)

ผ่านเว็บไซต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ

(4)

ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้ อย 1 (หนึง่ ) ฉบับ

15.5.3 ผู้จัดการกองทรั สต์ จะดาเนิ นการให้ มีการหัก ภาษี ณ ที่ จ่ายในอัตราตามที่ ก ฎหมายก าหนดของ
ประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์แต่ละประเภท
15.5.4 ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ มีการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายใน
นามผู้ถือหน่วยทรัสต์ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
หน่วยทรั สต์ หรื อนาเงินฝากเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่แจ้ งไว้ โดยค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จ่ายในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่เกิดขึ ้นสาหรับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในประเทศ
ไทย เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมในการออกเช็ค กองทรัสต์จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
15.5.5 ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่าย สาหรับการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนโดยการออกเช็คสัง่ จ่าย หรื อการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ตงอยู
ั ้ ่นอกประเทศไทยหรื อการ
จ่ายประโยชน์ ตอบแทนไปยังต่างประเทศ หรื อค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ ามี) โดยจะหัก
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจากจานวนเงินที่จะส่งจ่ายให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
15.5.6 ในกรณี ที่ผ้ ูถือ หน่วยทรั สต์ ไม่ใช้ สิทธิ ขอรั บประโยชน์ ตอบแทนจานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องตามกฎหมาย ให้ เงินดังกล่าวตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของกองทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่
นาประโยชน์ตอบแทนจานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
16

การขอมติและการประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์

16.1

วิธีการขอมติ
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การขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่ออนุมตั ิในเรื่ องใด ๆ ในการบริ หารจัดการและการดาเนินงานของกองทรัสต์
ตามที่สญ
ั ญานี ้และ พ.ร.บ. ทรัสต์กาหนดนัน้ ให้ กระทาด้ วยวิธีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่านัน้
16.2

เหตุในการขอมติ
เหตุในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีดงั ต่อไปนี ้
16.2.1 การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์ สินหลักที่มีมลู ค่าตังแต่
้ ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์
16.2.2 การออกตราสารหนี ้หรื อหลักทรัพย์ประเภทหนี ้ หรื อการกู้ยืมเงินที่กองทรัสต์ต้องจัดหาหลักประกัน
16.2.3 การเพิ่มทุนหรื อการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ที่มิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ าในสัญญานี ้
16.2.4 การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไปของกองทรัสต์
16.2.5 การท าธุร กรรมกับ ผู้จัดการกองทรั ส ต์ ห รื อบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน กับผู้จัดการกองทรั ส ต์ ซึ่งมีขนาด
รายการตังแต่
้ 20,000,000 (ยี่สิบล้ าน) บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
16.2.6 การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
16.2.7 การเปลี่ ย นแปลงหรื อ ถอดถอนทรั ส ตี (ซึ่ง จะต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ ก าหนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนทรัสตีตามที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญานี )้
16.2.8 การเปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนผู้จัดการกองทรั สต์ (ซึ่งจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ และสัญญาแต่งตัง้
ผู้จดั การกองทรัสต์)
16.2.9 การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี ้ในเรื่ องที่กระทบสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ
16.2.10 การเลิกกองทรัสต์
16.2.11 กรณี อื่นใดที่ ทรั สตีหรื อผู้จัดการกองทรั สต์ เห็นว่าเป็ นกรณี จาเป็ นหรื อสมควรที่ จะเสนอเรื่ องให้ ที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรื่ องดังกล่าว

16.3

หน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ในการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่จดั ให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
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16.3.1 การประชุ ม สามัญ ประจ าปี ซึ่งต้ อ งจัดให้ มีขึ น้ ภายใน 4 (สี่ ) เดือ นนับ แต่ วัน สิ น้ รอบปี บัญ ชี ข อง
กองทรัสต์
16.3.2 การประชุมวิสามัญคือ การประชุมคราวอื่นที่มิใช่การประชุมสามัญประจาปี ซึง่ จะจัดให้ มีขึน้ เมื่อมี
รายการหรื อเหตุที่กาหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
(1)

เมื่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ซึ่งถือหน่วยทรั สต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของจานวน
หน่วยทรั สต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์เรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือนัน้
ทัง้ นี ้ เมื่อมีผ้ ูถือหน่วยทรั สต์เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ มีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์
แล้ ว ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์

(2)

ในกรณี เรื่ องใดที่ทรั สตีเห็นว่าเป็ นกรณี จาเป็ นหรื อสมควรที่จะเสนอเรื่ องให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรั สต์ พิจารณาและมีมติในเรื่ องนัน้ ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ จัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรั สต์ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่ได้ รับหนังสือจากทรัสตี ทัง้ นีไ้ ม่ตดั สิทธิ ทรั สตีใน
การปรึกษาหารื อกับผู้จดั การกองทรัสต์ถงึ เหตุจาเป็ นดังกล่าว

(3)

ในกรณี อื่นใดที่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์เห็นว่าเป็ นกรณี จาเป็ น หรื อสมควรที่จะเสนอเรื่ องให้ ที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรื่ องนัน้ ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิผ้ จู ดั การกองทรัสต์ใน
การปรึกษาหารื อกับทรัสตีถงึ เหตุจาเป็ นดังกล่าว

ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ดาเนินการตามขันตอนในการเรี
้
ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามข้ อ 16.4 แห่ง
สัญญานี ้
16.4

การเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรั สต์จดั ทาเป็ นหนังสือ เชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควรและเป็ นไปตาม
ประกาศที่ตลาดหลักทรั พย์ กาหนด โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่ อ
พิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของผู้จัดการกองทรั สต์ ในเรื่ องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่ ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์อาจได้ รับจากการลงมติในเรื่ องนัน้ และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด)
วัน ก่อนวันประชุม หรื อระยะเวลาอื่นในกรณี ที่ มีป ระกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหลัก เกณฑ์
เกี่ยวกับระยะเวลาการจัดส่งหนังสือนัดประชุมในเรื่ องนันไว้
้ เป็ นการเฉพาะ
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สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมตามวรรคหนึง่ ต้ องอยู่ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานของทรัสตี หรื อของผู้จดั การ
กองทรัสต์หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มิได้ ดาเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) เดือนนับ
แต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามข้ อ 16.3.2 (1) และ/หรื อทรัสตีตามข้ อ 16.3.2 (2) แห่งสัญญานี ้
แล้ วแต่กรณี ให้ ทรั ส ตีดาเนิ นการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ได้ โดยให้ ปฏิ บัติตามวิ ธีการเรี ยกประชุมที่
กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม โดยผู้จัดการกองทรั สต์มีหน้ าที่ในการให้ ความร่ วมมือในการส่งข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องและจาเป็ นที่ทรัสตีต้องใช้ เพื่อเรี ยกประชุมและดาเนินการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ภายใน 7 (เจ็ด)
วันนับแต่ที่ได้ รับการร้ องขอจากทรัสตี เพื่อให้ ทรัสตีสามารถดาเนินการเรี ยกประชุมและดาเนินการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ได้ โดยไม่ชกั ช้ า โดยทรัสตีมีสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี) จากการจัด
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนผู้จดั การกองทรัสต์ดงั กล่าวได้ ตามจริ ง
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16.5

องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) มาประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่ สิ บห้ า ) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยทรั ส ต์ ทัง้ หมด และต้ องมี
หน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
ง
จะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 (หนึ่ง) ชัว่ โมงจานวนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ซงึ่ มาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดเอาไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้
ถือหน่วยทรั สต์นนได้
ั ้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้ อ 16.3.2 (1) แห่งสัญญานี ้ ให้ การประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นนมิ
ั ้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตาม
ข้ อ 16.3.2 (1) แห่งสัญญานี ้ ให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์นัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์แต่งตังบุ
้ คคลรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็ นตัวแทนของผู้จดั การกองทรั สต์ทาหน้ าที่เป็ น
ประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ประธานในที่ประชุมมีอานาจและหน้ าที่ในการดาเนินการประชุมให้
เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยและถูกต้ องตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 16 แห่งสัญญานี ้ อย่างไรก็ดี การพิจารณาของที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ในวาระใดที่ผ้ จู ัดการกองทรั สต์ มีส่วนได้ เสีย ให้ ทรัสตีหรื อตัวแทนของทรั สตีแต่งตัง้
บุคคลหนึง่ เพื่อให้ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ แทน
ในกรณีที่ทงทรั
ั ้ สตีและผู้จดั การกองทรัสต์มีสว่ นได้ เสียในวาระใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตัง้
บุคคลใดบุคคลหนึง่ ขึ ้นเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ แทน
หากการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ในวาระใดมีการพิจารณาเรื่ องที่ทรั สตีหรื อผู้จัดการกองทรั สต์มีส่วนได้ เสีย
ให้ ทรั สตีหรื อผู้จัดการกองทรั สต์ และตัวแทนของทรั ส ตีหรื อผู้จัดการกองทรั สต์ ไม่มีสิทธิ ออกเสียงในวาระ
ดัง กล่าว (ในกรณี ที่ ทรั สตีหรื อผู้จัดการกองทรั สต์ แ ละตัวแทนของทรั ส ตีหรื อผู้จัดการกองทรั สต์ เป็ นผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์)
อนึง่ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ มีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ควบคุมดูแลการดาเนินการประชุมโดยทัว่ ไปให้ มีความเรี ยบร้ อย

(2)

กาหนดให้ ใช้ วิธีการอื่นใดในการดาเนินการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ตามที่ประธานในที่ประชุมจะ
พิจารณาเห็นสมควร หรื อจาเป็ นเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการ
พิจารณาและลงมติในเรื่ องต่าง ๆ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ
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16.6

(3)

เพื่อให้ การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ และประกาศที่เกี่ยวข้ องมีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย ประธานอาจยุติการอภิปราย หรื อการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ในเรื่ องใด ๆ
ได้

(4)

ในกรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมผู้ถือ
หน่ ว ยทรั ส ต์ มี เ สี ย งชี ข้ าด โดยการใช้ อ านาจในการตัด สิ น ชี ข้ าดของประธานในที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ในกรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติเท่ากันนี ้ให้ เป็ นที่สดุ

วิธีการมอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ส่งหนังสือ มอบ
ฉันทะให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะนีจ้ ะต้ องมอบให้ แก่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ หรื อผู้ที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ มอบหมาย ณ ที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม

16.7

วิธีการนับคะแนนเสียง
ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) เสียงต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนต้ องไม่เป็ นผู้ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่พิจารณา

16.8

มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เว้ นแต่สัญญานีจ้ ะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น มติของที่ ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
16.8.1 ในกรณี ทั่วไปให้ ถื อคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ที่ มาประชุมและมีสิ ท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน
16.8.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1)

การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์สินหลักที่มีมูลค่าตังแต่
้ ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์

(2)

การเพิ่มทุนหรื อการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ที่มิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ าในสัญญานี ้

(3)

การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไปของกองทรัสต์

47

(4)

การทาธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรั สต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ ซึ่งมี
ขนาดรายการตังแต่
้ 20,000,000 (ยี่สิบล้ าน) บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 (สาม) ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า

(5)

การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

(6)

การเปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนทรัสตี (ซึ่งจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนทรัสตีตามที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญานี)้

(7)

การเปลี่ ย นแปลงหรื อถอดถอนผู้จัดการกองทรั ส ต์ (ซึ่งจะต้ องเป็ นไปตามข้ อก าหนดที่
เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญา
นี ้)

(8)

การแก้ ไขเพิ่ มเติมสัญ ญาก่อตัง้ ทรั สต์ ใ นเรื่ องที่ ก ระทบสิทธิ ของผู้ถือหน่ วยทรั สต์ อย่างมี
นัยสาคัญ

(9)

การเลิกกองทรัสต์

อนึ่ง มติของผู้ถือหน่วยทรั สต์ที่จ ะเป็ นผลให้ กองทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์มีลกั ษณะที่ขดั หรื อ
แย้ งกับสัญญานี ้ หรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ สร. 26/2555 หรื อหลักเกณฑ์อื่นตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์ ให้ ถือว่ามตินนไม่
ั ้ มีผลบังคับ
16.9

การขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็ นหลาย
ชนิด
16.9.1 การขอมติในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกชนิด เช่น การเลิกกองทรัสต์ เป็ นต้ น

ต้ องได้ รับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรั สต์แต่ละชนิดเกินกึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์แต่ละชนิดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงด้ วย
16.9.2 การขอมติ ใ นเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ช นิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง เช่ น การคิ ด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเพิ่มเติม เป็ นต้ น ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ขอมติ
เฉพาะจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ชนิดนัน้
16.10 บันทึกการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั ส ต์ จัดท าบัน ทึก รายงานมติข องที่ ป ระชุม ผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ แ ละกระบวนการเรี ย กและ
ดาเนินการประชุมของการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละครัง้ โดยให้ ประธานในที่ประชุมของการประชุมแต่ละ
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ครั ง้ เป็ นผู้ลงนามรั บรองความถูกต้ องของบันทึกนัน้ ทัง้ นี ้ ให้ ค่าใช้ จ่ายสาหรั บการจัดทาบันทึกการประชุม
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
17

การจากัดสิทธิในการรั บประโยชน์ ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์ ตอบแทน และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหน่ วยทรั สต์

17.1

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้จัดการกองทรั สต์อยู่ในบังคับต้ องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยทรัสต์ และอัตราตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 โดยจะจัดสรรให้ แก่
บุคคลใด หรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันได้ ไม่เกิ นร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนหน่วยทรั สต์ ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทรั
้
สต์ หรื อในสัดส่วนอื่นใดที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด

17.2

ในกรณี ที่ กองทรั ส ต์ ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ที่ตงั ้ อยู่ในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ หรื อข้ อกาหนดที่
เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์นนก
ั ้ าหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไว้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ หรื อข้ อกาหนดนันด้
้ วย
ในกรณี ที่กองทรั สต์ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ตามวรรคก่อนหลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรื อ
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์นนมี
ั ้ การกาหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไว้ แตกต่างกัน
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะจัด สรรหน่ วยทรั ส ต์ ตามสัด ส่ วนที่ ก าหนดไว้ ต่ าสุด ของบรรดากฎหมาย กฎ หรื อ
ข้ อกาหนดนัน้

17.3

ในกรณีที่บคุ คลตามข้ อ 17.1 หรื อ 17.2 แห่งสัญญานี ้ ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามสัดส่วน
การถือหน่วยทรัสต์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 17.1 หรื อ 17.2 แห่งสัญญานี ้ หรื อประกาศ ทจ. 49/2555 หรื อในสัดส่วน
อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ผู้จัดการกองทรั สต์จะต้ อง
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
17.3.1 รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้ า) วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ูจดั การกองทรัสต์ร้ ู หรื อควรรู้ ถึง
เหตุดงั กล่าว
17.3.2 แจ้ งให้ บคุ คลดังกล่าวหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชกั ช้ าถึงข้ อจากัดสิทธิ
เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการรับประโยชน์ตอบแทนตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้
17.3.3 แจ้ งให้ บุคคลดังกล่าวหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันของบุคคลดังกล่าวตามข้ อ 17.1 หรื อข้ อ 17.2 แห่ง
สัญญานี ้ จาหน่ายหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ที่
กาหนดในข้ อ 17.1 หรื อข้ อ 17.2 แห่งสัญญานี ้ หรื อประกาศ ทจ. 49/2555 หรื อในสัดส่วนอื่นใดที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด แล้ วแต่กรณี
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17.4

ข้ อจากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และการจัดการกับประโยชน์ตอบแทน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 หรื อในสัดส่วนอื่นใดที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด มีข้อจากัดสิทธิในการรั บประโยชน์ตอบแทน ทัง้ นี ้ เฉพาะในอัตราส่วนที่
เกิ นกว่าหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าว โดยผู้ถื อหน่วยทรั ส ต์ หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะได้ รับประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าที่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ อยู่
ในอัตราที่ประกาศ ทจ. 49/2555 หรื อในสัดส่วนอื่นใดที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด โดยผู้จัดการกองทรั สต์จะจัดให้ มีการคานวณหาจานวนหน่วยทรั สต์ที่มีสิทธิ ในการได้ รับ
ประโยชน์ ตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้ วิธีการเฉลี่ยตามสัดส่วน
การถื อหน่วยทรั สต์ของผู้ถือหน่วยทรั สต์ แต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคานวณการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด สัง่ การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ส่วน
ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวนันให้
้ ตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่น
ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรั สต์ โดยผู้จัดการกองทรั สต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้ รับในคราวนัน้ หรื อในคราวอื่นใด

17.5

ข้ อจากัดสิทธิในการใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี ้มีข้อจากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
17.5.1 ผู้ถือหน่วยทรั สต์ที่ถือหน่วยทรั สต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดใน ประกาศ
ทจ. 49/2555 หรื อในสัดส่วนอื่นใดที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด ทังนี
้ ้ เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
17.5.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติ

18

ทรั สตี

18.1

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ภายใต้ บัง คับ แห่ ง สัญ ญานี ้ ทรั ส ตี มีส ถานะเป็ นนิ ติบุ คคล มี อานาจและความสามารถทางกฎหมาย มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามและเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัส
ตี รวมทังมี
้ สิทธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินหรื อผู้มีสิทธิเหนือทรั พย์สิน ของ
กองทรัสต์ และมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจัดการกองทรัสต์ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญานี ้
พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ สร. 26/2555 และประกาศ กร. 14/2555
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ทังนี
้ ้ ระหว่างการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ หากปรากฏข้ อเท็จจริ งในภายหลังว่า ทรัสตีขาดความ
เป็ นอิสระตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทรั สตีแจ้ งกรณี ดงั กล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้ อมทัง้
แสดงมาตรการที่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อได้ ว่าจะทาให้ ทรัสตีสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระภายใน
15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งดังกล่าว และให้ ดาเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้ นนั ้ เว้ นแต่
สานักงาน ก.ล.ต. จะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น
อนึง่ รายการเกี่ยวกับสิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของทรัสตีมีดงั ต่อไปนี ้
สิทธิ
(1)

นอกเหนือจากค่าตอบแทนของทรัสตีตามสัญญานี ้แล้ ว ให้ ทรัสตีมีสิทธิถือหน่วยทรัสต์ได้ โดยเป็ นไป
ตามข้ อจากัดสิทธิในการใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามข้ อ 17 แห่งสัญญานี ้

(2)

ห้ ามมิให้ ทรั สตีกระทาการใดอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระทานันจะ
้
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของทรั สตีเอง หรื อประโยชน์ ของผู้อื่น ยกเว้ นการทาธุรกรรมที่ทรั สตีสามารถ
แสดงให้ เห็นได้ ว่ามีเงื่ อนไขและข้ อตกลงการทารายการที่เป็ นธรรม สมเหตุสมผล และได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกรรมดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ หรื อผู้ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอ
แล้ ว และผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ คดั ค้ าน ทังนี
้ ้ การเปิ ดเผยข้ อมูลและการคัดค้ านดังกล่าวให้ เป็ นไปตาม
ข้ อ 13.3 แห่งสัญญานี ้ และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด

(3)

ทรัสตีสามารถใช้ ประโยชน์จากและดาเนินการใด ๆ โดยอาศัย
(ก)

ความเห็น หรื อคาแนะน าจากที่ ป รึ กษากฎหมายในการให้ ความเห็น ในข้ อกฎหมายการ
ตีความสัญญานี ้ หรื อเอกสารอื่น ใด (ไม่ว่าจะเป็ นเอกสารที่ จัดทาขึน้ ตามข้ อกาหนดแห่ง
กฎหมายหรื อไม่ก็ตาม) รวมทังความเห็
้
นหรื อคาแนะนาโดยทัว่ ไปที่เกี่ยวกับกองทรัสต์

(ข)

คาแนะนา ความเห็น คาชี ้แจง หรื อข้ อมูลจากวาณิชธนกิจ นักการบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้
ประเมินราคา และบุคคลอื่นใดที่ ทรั สตีขอคาปรึ กษา และผู้ที่ทรั สตีเชื่ อโดยสุจริ ตว่าเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องที่ทรัสตีขอคาปรึกษานัน้

(ค)

เอกสารที่ทรัสตีเชื่อโดยสุจริ ตว่าเป็ นเอกสารต้ นฉบับอันถูกต้ องแท้ จริ ง หรื อสาเนาเอกสารอัน
แสดงถึงการที่ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ แ ต่งตัง้ บุคคลให้ เป็ นตัวแทนในการดาเนิ น การใด ๆ อัน
เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ และ

(ง)

เอกสารอื่นใดที่ ท รั ส ตีไ ด้ รับ และเกี่ ย วข้ องกับกองทรั ส ต์ ซึ่งทรั สตีมีเหตุอัน สมควรที่ จ ะใช้
เอกสารเหล่านัน้
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อนึ่ง ทรั ส ตีไ ม่ต้องรั บ ผิ ดหากว่าทรั ส ตีไ ด้ กระท าการ หรื องดเว้ น กระท าการโดยสุจ ริ ตโดยอาศัย
ความเห็น คาแนะนา คาชีแ้ จง ข้ อมูลหรื อเอกสารที่ทรัสตีได้ รับตามข้ อนีโ้ ดยได้ ใช้ ความระมัดระวัง
เยี่ยงผู้มีวิชาชีพและความชานาญในการพิจารณาแล้ ว ทัง้ นี ้ ทรั สตีจะตรวจสอบการลงลายมือชื่ อ
ใด ๆ ในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ที่ได้ รับหากมีเหตุให้ สงสัยถึงความถูกต้ องแท้ จริ งของลายมือ
ชื่อเช่นว่านัน้
(4)

การตัดสินใจใด ๆ ของทรัสตีในการปฏิบตั ิในขอบเขตอานาจหน้ าที่ซงึ่ ได้ กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
และ/หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง หากทรัสตีได้ กระทาไปด้ วย
ความสุจริ ตแล้ ว ให้ ถือเป็ นที่สุด อนึ่ง ในการตีความว่าทรั สตีมีอานาจดาเนินการใดที่เกี่ยวข้ องกับ
กองทรั ส ต์ ห รื อไม่นัน้ หากสัญ ญานี ้ และ/หรื อ พ.ร.บ. ทรั ส ต์ ประกาศ กฎ ระเบี ย บ ข้ อบัง คับ ที่
เกี่ยวข้ องอื่นใดมิได้ กาหนดไว้ อย่างแจ้ งชัด ให้ ตีความในลักษณะที่เป็ นการให้ อานาจแก่ทรัสตีในการ
ดาเนินการใดที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ได้

(5)

ทรั สตีมีสิทธิ ที่จะได้ รับเงิ นหรื อทรั พย์ สินคืนจากกองทรั สต์ ของทรั สตี ตามเงื่ อนไขและหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(ก)

การจัดการกองทรั สต์และการมอบหมายให้ ผ้ ูอื่นจัดการกองทรั สต์โดยชอบตามสัญญานี ้
หากมีคา่ ใช้ จ่ายหรื อทรัสตีต้องชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้ กบั บุคคลภายนอกด้ วยเงินหรื อ
ทรั พย์ สินที่เป็ นส่วนตัวของทรั สตีเองโดยชอบตามความจาเป็ นอันสมควร ให้ ทรั สตีมีสิทธิ
ได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้ นแต่สญ
ั ญานี ้จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
สิทธิในการได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ตามที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ให้ หมายความ
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้ จ่ายในการว่าจ้ างทนายความ
หรื อที่ปรึกษากฎหมายซึง่ ทรัสตีได้ วา่ จ้ างตามที่สมควรแก่กรณีเมื่อพิจารณาถึงความจาเป็ น
เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ และความรู้ ความสามารถของทนายความ หรื อที่ปรึ กษา
กฎหมายดัง กล่ า ว ทัง้ นี ้ เงิ น ชดใช้ ต ามข้ อ นี ใ้ ห้ ร วมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการทวงถาม การ
ดาเนินคดี และการบังคับคดี ในจานวนที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม และในจานวนที่ได้
จ่ายไปตามความเป็ นจริ ง ตลอดจนการรั บผิดชดใช้ จากทรั พย์ สินของกองทรั สต์ สาหรั บ
ความรับผิดใด ๆ อันทรัสตีได้ ก่อให้ เกิดขึ ้น อันเป็ นผลมาจากการที่ทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่และ
ใช้ อานาจของทรัสตีอย่างถูกต้ องเหมาะสม ตามสัญญานี ้ และตามกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้ อง ในจานวนที่ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์

(ข)

สิทธิที่จะได้ รับเงินหรื อทรั พย์ สินคืนตามสัญญานี ้ ย่อมเป็ นบุริมสิทธิที่ทรั สตีมีอยู่ก่อนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์และบุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรื อสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็ นสิทธิที่
อาจบั ง คับ ได้ ใ นทั น ที โ ดยไม่ จ าต้ อ งรอให้ มี ก ารเลิ ก กองทรั ส ต์ และในกรณี ที่ มี ค วาม
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จาเป็ นต้ องเปลี่ยนรู ป หรื อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื่อให้ มีเงินหรื อทรัพย์สินคืน
แก่ทรั สตี ให้ ทรัสตีมีอานาจดาเนินการดังกล่าวได้ แต่ต้องกระทาโดยสุจริ ตและเป็ นไปตาม
หลัก เกณฑ์ เงื่ อนไขและวิ ธี ก ารที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ส านัก งาน ก.ล.ต.
กาหนด อย่างไรก็ตาม ห้ ามมิให้ ทรัสตีใช้ สิทธิตามข้ อนี ้จนกว่าทรัสตีจะได้ ชาระหนี ้ที่มีอยู่ต่อ
กองทรัสต์จนครบถ้ วนแล้ ว เว้ นแต่เป็ นหนี ้ที่อาจหักกลบลบหนี ้กันได้ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
(ค)

สิทธิที่จะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตีตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ ให้
มีผลใช้ บังคับต่อไปภายหลังที่ ทรั สตีพ้นจากตาแหน่งหรื อถูกถอดถอนจากตาแหน่งการ
เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์

หน้ าที่
ทรั สตีมีหน้ าที่ จัดการกองทรั สต์ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ตและระมัดระวังเยี่ ยงผู้มีวิชาชี พ รวมทัง้ ด้ วยความ
ชานาญ โดยปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยรวม และ
เป็ นไปตามสัญญานี ้ ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ และข้ อ
ผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) โดยในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว ทรั สตีอาจขอความเห็น
จากที่ปรึกษาวิชาชีพที่มีความเป็ นอิสระตามแต่ที่ทรัสตีจะพิจารณาเห็นสมควร
อนึง่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตี ให้ ทรัสตีงดเว้ นการกระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
ไม่ว่ าการกระท านัน้ จะเป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องทรั ส ตี เองหรื อ ประโยชน์ ข องผู้ อื่น เว้ น แต่เ ป็ นการเรี ย ก
ค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ นทรัสตี หรื อทรัสตีแสดงให้ เห็นได้ วา่ ได้ จดั การกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็ นธรรม
และได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อผู้ลงทุนทราบก่อนเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่
ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน ทัง้ นี ้ การเปิ ดเผยข้ อมูลและการคัดค้ านดังกล่าวให้ เป็ นไปตาม
ข้ อ 13.3 แห่งสัญญานี ้ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
ภายใต้ บังคับแห่งสัญญานี ้ รวมตลอดจนกฎหมายและประกาศที่ เกี่ ยวข้ อง ให้ ทรั สตีมีอานาจหน้ าที่ ดงั จะ
กล่าวต่อไปนี ้
18.1.1 การใช้ อานาจและการปฏิบัติหน้ าที่ของทรั สตีในการจัดการกองทรั สต์เป็ นเรื่ องเฉพาะตัวของทรั สตี
ทรัสตีจะมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้ นแต่
(1)

การทาธุรกรรมที่มิใช่เรื่ องที่ต้องทาเฉพาะตัวและไม่จาเป็ นต้ องใช้ วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี
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(2)

การทาธุรกรรมที่โดยทัว่ ไปผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์ สินซึ่งมีทรั พย์ สินและวัตถุประสงค์ของการ
จัดการในลักษณะทานองเดียวกันกับกองทรัส ต์จะพึงกระทาในการมอบหมายให้ บุคคลอื่น
จัดการแทน

(3)

ทรัสตีอาจมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
หรื อการปฏิบตั ิงานด้ านการสนับสนุนให้ บริ ษัทในเครื อของทรัสตีหรื อผู้อื่นดาเนินการได้

(4)

เรื่ องอื่นใดที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้รับผิดชอบและดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้
หรื อหลักเกณฑ์ ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ ทจ. 51/2555 ประกาศ กร. 14/2555
และประกาศ สช. 29/2555 และ/หรื อ ประกาศหรื อข้ อกาหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง

(5)

กรณีอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ มอบหมายให้ บุคคลอื่นจัดการแทน
หรื อมีข้อกาหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนดเรื่ องดังกล่าวไว้

ในกรณี ที่ทรั สตีฝ่าฝื นบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ การที่ทาไปนัน้ ผูกพันทรั สตีเป็ นการส่วนตัว ไม่
ผูกพันกองทรัสต์
ทังนี
้ ้ เมื่อทรัสตีมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการกองทรัสต์ตามข้ อกาหนดแห่งสัญญานี ้แล้ ว นอกเหนือจาก
เรื่ องที่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์เป็ นผู้ดาเนินการตามสัญญานีห้ รื อหลักเกณฑ์ ในประกาศ ทจ. 49/2555
ประกาศ ทจ. 51/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 และ/หรื อ ประกาศหรื อ
ข้ อกาหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทรัสตี เลือกผู้รับมอบหมายด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง และ
ต้ องกากับดูแลและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอด้ วยความระมัดระวังและความเอาใจใส่
โดยต้ องกาหนดมาตรการในการดาเนินงานเกี่ยวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศ กข. 1/2553 ดังนี ้
ในการมอบหมายงานการจัดการกองทรั สต์ ทรั สตีจะกาหนดมาตรการในการดาเนิ นงานในเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้
(1)

การคัดเลือกผู้ที่สมควรได้ รับมอบหมาย โดยพิ จารณาถึงความพร้ อมด้ านระบบงานและ
บุคลากรของผู้ที่ได้ รับมอบหมาย ตลอดจนการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของผู้รับมอบหมาย
งานและกองทรัสต์

(2)

การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิของผู้ได้ รับมอบหมายงาน

(3)

การด าเนิ น การของทรั ส ตี เ มื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายไม่ เ หมาะสมที่ จ ะได้ รั บ
มอบหมายงานอีกต่อไป
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ทังนี
้ ้ ทรัสตีสามารถมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
หรื อการปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุนได้ ซึ่งในการมอบหมายงานดังกล่าว ทรั สตีจะมอบหมายให้
บุคคลดังต่อไปนี ้
(1)

(2)

การเก็บรักษาทรัพย์สิน ต้ องเป็ นการมอบหมายให้ ผ้ ทู ี่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(ข)

ผู้รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนส่วนบุคคล

(ค)

ทรัสตีรายอื่น

(ง)

ผู้รับฝากทรัพย์สนิ โดยชอบด้ วยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่กองทรัสต์
ได้ ลงทุนไว้ หรื อของประเทศที่ผ้ รู ับฝากทรัพย์สนิ ตังอยู
้ ่

การจัดทาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรั สต์ ต้ องเป็ นการมอบหมายให้ ผ้ ูที่สามารถประกอบ
ธุรกิจนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้

โดยในการมอบหมายงานที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ ทรัสตีจะต้ องมอบหมายงานในลักษณะที่ทาให้ มนั่ ใจ
ได้ ว่าการบริ ห ารจัด การกองทรั ส ต์ จ ะสามารถดาเนิ น ไปได้ อย่ างต่อเนื่ อง ไม่เกิ ดผลเสี ย หายต่ อ
กองทรัสต์ และทรัสตีจะยังคงรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์ ตามที่ พ.ร.บ. ทรัสต์
กาหนด
18.1.2 บังคับชาระหนีห้ รื อดูแลให้ มีการบังคับชาระหนีเ้ พื่อให้ เป็ นไปตามข้ อสัญญาระหว่างกองทรั สต์กับ
บุคคลอื่น
18.1.3 ห้ ามมิให้ ทรัสตีนาหนี ้ที่ตนเป็ นลูกหนี ้บุคคลภายนอกอันมิได้ เกิดจากการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีไปหัก
กลบลบหนีก้ ับหนีท้ ี่ บุคคลภายนอกเป็ นลูกหนีท้ รั สตีอันสืบเนื่องมาจากการจัดการกองทรั สต์ การ
ดาเนินการที่ฝ่าฝื นข้ อห้ ามตามข้ อ 18.1.3 แห่งสัญญานี ้ให้ ตกเป็ นโมฆะ
18.1.4 แจ้ งต่อบุคคลภายนอกทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อเข้ าทานิติกรรมหรื อธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
ว่าเป็ นการกระทาในฐานะทรัสตี และต้ องระบุในเอกสารหลักฐานของนิติกรรมหรื อธุรกรรมนันให้
้ ชดั
แจ้ งว่าเป็ นการกระทาในฐานะทรัสตี
18.1.5 จัดทาบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สินและบัญชีอื่น ๆ ของทรัสตี ในกรณีทรัส
ตีจัดการกองทรั สต์หลายกอง ต้ องจัดทาบัญชีทรัพย์ สินของกองทรั สต์แต่ละกองแยกต่างหากออก
จากกัน และบันทึกบัญชีให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั รวมทังแยกทรั
้
พย์ สินของกองทรั สต์ไว้
ต่างหากจากทรั พ ย์ สิ น ส่วนตัวของทรั สตี ทรั พ ย์ สิ น อื่น ที่ ทรั ส ตีครอบครองอยู่ และทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรัสต์อื่นที่ทรัสตีจดั การ (ถ้ ามี) ด้ วย
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18.1.6 ในกรณีที่ทรั สตีมิได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ 18.1.5 แห่งสัญญานี ้ จนเป็ นเหตุให้ ทรัพย์สินของ
กองทรั สต์ ปะปนอยู่กับทรั พย์ สิ นที่ เป็ นส่วนตัวของทรั สตีจนมิอาจแยกได้ ว่าทรั พย์ สินใดเป็ นของ
กองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็ นทรัพย์สินที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้ สนั นิษฐานว่า
(1)

ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นนเป็
ั ้ นของกองทรัสต์

(2)

ความเสียหายและหนีท้ ี่ เกิดจากการจัดการทรั พย์ สินที่ปะปนกันอยู่นนั ้ เป็ นความเสียหาย
และหนี ้ที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตี

(3)

ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ประปนกันอยู่นนเป็
ั ้ นของกองทรัสต์

18.1.7 ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ 18.1.5 แห่งสัญญานี ้ จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์แต่ละ
กองปะปนกันจนมิอาจแยกได้ ว่าทรั พย์ สินใดเป็ นของกองทรั สต์ใด ให้ สันนิ ษฐานว่าทรั พย์ สินนัน้
รวมทัง้ ทรั พย์ สินที่ ถูกเปลี่ยนรู ปหรื อถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรั พย์ สินนัน้ และประโยชน์ ใด ๆ หรื อ
หนี ส้ ิน ที่ เกิ ดขึน้ จากการจัดการทรั พ ย์ สิ นดังกล่าว เป็ นของกองทรั สต์ แต่ละกองตามสัดส่วนของ
ทรัพย์สินที่นามาเป็ นต้ นทุนที่ปะปนกัน
18.1.8 ในการจัดการกองทรั สต์ ทรั ส ตีจะไม่มอบหมายให้ ผ้ ูอื่นจัดการกองทรั สต์ เว้ น แต่เข้ าข้ อยกเว้ น ที่
กาหนดในสัญญานี ้
18.1.9 ทรั ส ตี จ ะไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ รั บ เงิ น หรื อทรั พ ย์ สิ น คื น จากกองทรั ส ต์ ส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ช าระให้ กั บ
บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ ทรัสตียงั คงมีสิทธิรับเงินหรื อทรัพย์สินคืน
จากกองทรัสต์ตามข้ อ 18.1 (5)(ก) แห่งสัญญานี ้
18.1.10 ทาหน้ าที่ต่อไปเพื่ อรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรั พย์ สินเมื่อกองทรั สต์ สิ ้นสุดลง โดยต้ องชาระ
สะสางหนี ้สินและค่าใช้ จ่ายเมื่อกองทรัสต์สิ ้นสุดลงตามลาดับที่กาหนดใน พ.ร.บ. ทรัสต์
18.1.11 จัดให้ มีระบบงานอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง ประกาศกาหนด โดยอย่าง
น้ อยให้ ระบบงานของทรัสตีครอบคลุมเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1)

การตรวจสอบการจัดการกองทรัสต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อผู้รับมอบหมายงานรายอื่น
(ถ้ ามี)เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญานี ้ พ.ร.บ. ทรัสต์ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

(2)

การเก็บ รั กษาทรั พย์ สิน โดยมีก ารแยกทรั พย์ สิน ของกองทรั สต์ ภายใต้ สัญญานี อ้ อกจาก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์อื่นหรื อทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตี

(3)

การบันทึกกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิเหนือทรั พย์สินในกองทรัสต์ รายได้ รายจ่ายและหนีส้ ินของ
กองทรัสต์ ตลอดจนบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์
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(4)

การตรวจสอบดูแลและติดตามการทาหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อ ผู้รับมอบหมายราย
อื่นตามข้ อ 18.1.13 แห่งสัญญานี ้ (ถ้ ามี) เพื่อสิทธิประโยชน์ของกองทรัสต์

(5)

การควบคุม ตรวจสอบและป้องกันมิให้ มีการจัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามสัญญานี ้และ
พ.ร.บ. ทรัสต์ และมิให้ มีการทุจริ ตในการจัดการกองทรัสต์

(6)

การแยกงบการเงินของกองทรั สต์ออกจากงบการเงินของกองทรั สต์อื่นหรื อของทรั สตีโดย
คานึงถึงมาตรฐานที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี โดยงบการเงินที่จดั ทาขึ ้นให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ กข. 1/2553 โดยต้ องมีการสอบทานหรื อ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีซงึ่ ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
แล้ วแต่กรณี และผู้สอบบัญชีดงั กล่าวต้ องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของทรั สตี
ก่อนที่จะยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ ที่สานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(7)

การจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

18.1.12 ดูแลให้ สญ
ั ญานี ้มีสาระสาคัญเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและดาเนินการตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
กรณีที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา
(1)

ดูแลให้ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเป็ นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

(2)

ในกรณีที่การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้ไม่เป็ นไปตามข้ อ 18.1.10 (ก) แห่งสัญญานี ้ ให้ ทรัสตี
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามอานาจหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อดูแล
รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(3)

ในกรณีที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์ที่ออกตาม
พ.ร.บ. หลักทรั พย์ และตาม พ.ร.บ. ทรั สต์ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง และสัญญามี
ข้ อกาหนดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ ทรัสตีดาเนินการเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา
นี ใ้ ห้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ นัน้ ตามวิ ธี ก ารที่ ก าหนดในสัญ ญานี ้ หรื อตามที่ ส านัก งาน
ก.ล.ต. มีคาสัง่ ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์

18.1.13 ติดตาม ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ และผู้ที่ได้ รับมอบหมาย (ถ้ ามี) บริ หารจัดการ
กองทรั สต์ให้ เป็ นไปตามสัญญานี ้ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นีใ้ ห้
หมายความรวมถึงการทาหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
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(1)

ดูแลให้ การบริ หารจัดการกองทรัสต์กระทาโดยผู้จดั การกองทรัสต์ที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตงอยู
ั ้ ่ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ และทรั สตีเข้ าจัดการกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้
หรื อ จ ากั ด มิ ใ ห้ เกิ ด ความเสี ย หายอย่ า งร้ ายแรงต่ อ ประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม และดาเนินการตามอานาจหน้ าที่ในสัญญานี ้และ พ.ร.บ. ทรัสต์ในการ
จัดให้ มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่

(2)

ดูแลและดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และผู้ที่ได้ รับมอบหมาย (ถ้ ามี)
มีลกั ษณะและปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในสัญญานี ้ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(ถ้ ามี) และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงการถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิม และการ
แต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรั สต์รายใหม่ตามข้ อ 19.5.2 แห่งสัญญานี ้ หรื อผู้รับมอบหมายราย
ใหม่ (ถ้ ามี)

(3)

ควบคุมดูแลให้ การลงทุนของกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

(4)

ควบคุมดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนตามที่กาหนดใน
สัญญานี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

(5)

แสดงความเห็น เกี่ ยวกับการดาเนิ นการหรื อการท าธุ รกรรมเพื่ อกองทรั สต์ ข องผู้จัด การ
กองทรั สต์ และผู้ที่ได้ รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ ามี) เพื่ อประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ตอ่ ผู้ลงทุนหรื อเมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ร้ องขอ

(6)

ในกรณีที่จาเป็ น และเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรั สต์โดยรวม ทรัสตีอาจ
กาหนดให้ ผ้ จู ัดการกองทรั สต์ และ /หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมาย (ถ้ ามี) ต้ องขอความเห็นชอบ
จากทรั สตี หรื อต้ องดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ทรั สตีเห็นสมควรนอกเหนือจากที่
กาหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์ ทัง้ นี เ้ พื่ อประโยชน์ ของกองทรั สต์ และผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้

(7)

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้จดั การกองทรัสต์กระทาการ หรื องดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญานี ้หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทรัสตีมี
หน้ าที่ดงั นี ้
(ก)

รายงานต่อส านัก งาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้ า ) วัน ท าการนับ แต่ร้ ู หรื อพึง รู้ ถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว

58

(ข)
(8)

ดาเนิ นการแก้ ไข ยับยัง้ หรื อเยียวยาความเสียหายที่ เกิ ดขึน้ แก่กองทรั สต์ ตามที่
เห็นสมควร

ในกรณี ที่ไม่มีผ้ ูจัดการกองทรั สต์ หรื อมีเหตุที่ทาให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ไม่สามารถปฏิ บัติ
หน้ าที่ได้ ให้ ทรัสตีมีอานาจในการจัดการกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรื อ
จ ากัดมิใ ห้ เ กิ ดความเสี ย หายร้ ายแรงต่อประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ ห รื อผู้ถื อ หน่ วยทรั ส ต์
โดยรวม และดาเนินการตามอานาจหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้และ พ.ร.บ. ทรัสต์ในการจัด
ให้ มีผ้ ูจัดการกองทรั สต์รายใหม่โดยในการดาเนิ นการดังกล่าว ทรั สตีอาจมอบหมายให้
บุคคลอื่นจัดการกองทรั สต์แทนในระหว่างนันก็
้ ได้ ทัง้ นี ้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่ประกาศ กร. 14/2555 และสัญญานี ้ได้ ระบุไว้
นอกจากนี ้ เมื่อทรัสตีเห็นว่ากรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมาย (ถ้ ามี)
ไม่ปฏิ บัติหน้ าที่ ให้ ถูกต้ องและครบถ้ วนตามที่ กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ หรื อ พ.ร.บ. ทรั สต์
ประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ องอื่นใด เป็ นการก่อหรื ออาจก่อให้ เกิด
ความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อกองทรัสต์และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยา
ความเสียหายนัน้ ได้ ภายในระยะเวลาอันสมควร ให้ ทรั สตีสามารถเข้ าไปดาเนินการแทน
ผู้จัดการกองทรั สต์ได้ ตามที่ทรั สตีเห็นสมควร ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของกองทรั สต์และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้

(9)

ทรั ส ตี มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และให้ ข้ อมูล ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ กองทรั ส ต์ แ ละการจัด การ
กองทรั สต์ หรื อข้ อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการปฏิบัติงานของผู้จดั การกองทรัสต์แก่ผ้ ูจดั การ
กองทรัสต์
นอกจากนี ้ ในกรณี ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ร้องขอความช่วยเหลือจากทรั สตีในส่วนที่เกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสตีมีหน้ าที่ให้ ความช่วยเหลืออานวยความสะดวก
แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ตามสมควร เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์ตามสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์สาเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี

(10)

ทรั สตีซึ่งกระทาในนามกองทรั สต์มีหน้ าที่ชาระค่าธรรมเนีย มและค่าใช้ จ่ายให้ แก่ผ้ ูจัดการ
กองทรั สต์โดยเรี ยกเก็บจากทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์

(11)

นอกเหนื อจากที่ กาหนดในสัญญานี ้ ทรั สตีอาจกาหนดเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับเรื่ องที่ ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์ และ/หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมาย (ถ้ ามี) ต้ องขอความเห็นชอบจากทรัสตีเสียก่อนจึง
จะสามารถดาเนินการได้
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18.1.14 รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมตลอดจนดาเนิ นการแก้ ไข ยับยัง้ หรื อเยี ยวยาความเสียหายที่
เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์ตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์กระทาการ หรื องดเว้ นกระทาการ
จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญานี ้หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
18.1.15 เข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุ ครัง้ โดยหากต้ องมีการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทรัสตี จะต้ องตอบข้ อซักถามและให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการ
ว่าเป็ นไปตามสัญญานีห้ รื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่ รวมทัง้ ทักท้ วงและแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์
ทราบว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้ หากไม่เป็ นไปตามสัญญานีห้ รื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
อนึง่ ในกรณีที่ทรัสตีเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้ องมีการออกเสียงหรื อดาเนินการใด ๆ
ในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ทรัสตีคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
และตังอยู
้ ่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
หรื อกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์
18.1.16 จัดทาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ดาเนินการแทนได้ โดยเมื่อมี
การมอบหมายผู้อื่นเป็ นนายทะเบียนหน่วยทรั สต์ ทรั สตีมีหน้ าที่ กากับดูแลให้ ผ้ ูที่ได้ รับมอบหมาย
ดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ในข้ อ 7.1 และ 7.2 แห่งสัญญานี ้ เว้ นแต่มีการจัดทาหลักฐานตาม
ระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
18.1.17 จัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรื อ ใบทรัสต์มอบให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดในข้ อ 7.5 แห่งสัญญานี ้
18.1.18 ออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรื อใบทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันสมควร ซึง่
อย่างน้ อยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดงั ต่อไปนี ้ เว้ นแต่ การจัดทาหลักฐานตามระบบของศูนย์ รับ
ฝากหลักทรั พย์ ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดโดยศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ซึ่งรวมถึงในกรณีที่ผ้ ูถือ
หน่วยทรั สต์ขอให้ ทรั สตี หรื อนายทะเบียนหน่วยทรั สต์ ออกหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรั สต์ใหม่
หรื อใบทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าที่สญ
ู หาย ลบเลือน หรื อชารุ ดเสียหายในสาระสาคัญ
(1)

มีข้อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้

(2)

มีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านัน้
ได้
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(3)

มีข้อมูลที่แสดงว่า ผู้ถือหน่วยทรั สต์ไม่สามารถขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยทรั สต์ได้ และใน
กรณีที่มีข้อจากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องระบุข้อจากัดสิทธิเช่นว่านันไว้
้ ให้ ชดั เจน

18.1.19 ระบุความเห็นของทรั สตีเกี่ ยวกับการปฏิบัติหน้ าที่ของผู้จัดการกองทรั สต์ในรายงานประจาปี ของ
กองทรัสต์ซงึ่ ผู้จดั การกองทรั สต์มีหน้ าที่จดั ทารายงานดังกล่าวเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยทรัสตี
จะต้ องแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์ในการบริ หารจัดการกองทรัสต์
เป็ นอย่างไร สอดคล้ องกับข้ อกาหนดแห่งสัญญานี ้ รวมทังกฎหมาย
้
ประกาศและข้ อกาหนดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องหรื อไม่ หากผู้จัดการกองทรั สต์ มิได้ ดาเนิ นการเป็ นไปตามข้ อกาหนดแห่งสัญญานี ้ หรื อ
กฎหมาย หรื อประกาศและข้ อก าหนดที่ เกี่ ย วข้ องอื่น ใดนัน้ ให้ ร ะบุเรื่ องดังกล่าว ตลอดจนการ
ดาเนินการของทรัสตีในการแก้ ไขให้ มีความถูกต้ อง
18.1.20 รับรองรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทาการสุดท้ ายของแต่
ละไตรมาสตามหลักเกณฑ์ที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด เพื่อที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จะใช้ ใน
การเปิ ดเผยรายงานดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สี่สิบห้ า) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่
ละไตรมาสนัน้
นอกจากนี ้ ทรั สตีมีหน้ าที่ใช้ ความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้ ผ้ ูจดั การกองทรั สต์คานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วยของกองทรัสต์ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด เมื่อผู้จดั การกองทรัสต์ออกรายงานประจาปี ในแต่ละรอบระยะเวลา โดย
จัดพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยทรัสต์ ในรายงานประจาปี ของกองทรัสต์
ทัง้ นี ้ ผู้จัดการกองทรั สต์ต้องส่งข้ อมูลที่ เกี่ยวข้ องกับการคานวณมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ (NAV) ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงรายงานประเมินมูลค่า อสังหาริ มทรัพย์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องรับรอง
ความถูกต้ องของข้ อมูลที่สง่ ให้ แก่ทรัสตีด้วย
18.1.21 ทรัสตีอาจก่อให้ เกิดหนี ้ และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กาหนด
ไว้ ในสัญญานี ้ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอื่นใด
18.1.22 ในการลงทุนทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก ทรัสตีจะมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้ลงทุน
แต่อย่างไรก็ตาม ทรั สตีอาจเป็ นผู้ลงทุนหรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้ลงทุนในทรั พย์ สินอื่นได้
ตามที่ เ ห็ น สมควร โดยจะปฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ นไปตามประกาศ สร. 26/2555 และประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ฉบับอื่นที่เกี่ยวข้ อง
18.1.23 ทรัสตีมีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
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18.1.24 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนที่ทรัสตีรายใหม่เข้ ารับหน้ าที่ มีการ
จัดการกองทรัสต์ที่ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์
เสียหาย ให้ ทรัสตีรายใหม่ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากทรัสตีรายที่ต้องรับผิด

(2)

ติดตามเอาทรั พ ย์ สิน คืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนัน้ จะได้ ทรั พ ย์ สิ น มาโดยตรง
จากทรัสตีรายเดิมหรื อไม่ และไม่ว่าทรั พย์ สินในกองทรั สต์จะถูกเปลี่ยนรู ปหรื อถูกเปลี่ยน
สภาพไปเป็ นทรัพย์สินอย่างอื่นก็ตาม เว้ นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้ ทรัพย์สินนันมาโดยสุ
้
จริ ต
เสี ย ค่ า ตอบแทน และไม่ ร้ ู หรื อ ไม่ มี เ หตุอัน ควรรู้ ว่ า ทรั พ ย์ สิ น นัน้ ได้ ม าจากการจัด การ
กองทรัสต์โดยมิชอบ

อนึง่ การที่ทรัสตีเข้ าทาสัญญานี ้มิได้ เป็ นการให้ หลักประกันรายได้ หรื อผลการประกอบการของกองทรัสต์ หรื อ
หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของบรรดาผู้เช่าไม่วา่ รายใด อนึง่ ทรัสตีไม่มีหน้ าที่ให้ หลักประกันใด ๆ เพื่อ
ประกัน การปฏิ บัติหน้ าที่ ของตนในฐานะทรั สตี และทรั สตีไม่มีหน้ าที่ อื่นใดต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ และ/หรื อ
บุคคลอื่นใด นอกเหนือไปจากที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และ/หรื อ ที่กฎหมายได้ บญ
ั ญัติไว้
18.2

การแต่งตัง้ เงื่อนไขและวิธีการเปลี่ยนแปลง และค่าตอบแทนของทรัสตี
18.2.1 การแต่งตังทรั
้ สตี
ทรัสตีได้ รับการแต่งตังโดยผลของสั
้
ญญานี ้ เมื่อมีเหตุให้ ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตี การแต่งตังทรั
้ สตีราย
ใหม่ให้ กระทาได้ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่านัน้
18.2.2 เงื่อนไขและวิธีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี
(1)

เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงทรัสตี
(ก)

ทรัสตีลาออกจากการทาหน้ าที่

(ข)

ทรัสตีถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ ศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการ หรื อสิ ้นสภาพนิติบุคคล
หรื อสิ ้นสภาพธนาคารพาณิชย์ (ถ้ ามี)

(ค)

ทรัสตีเลิกกิจการและเข้ าสูก่ ระบวนการชาระบัญชี

(ง)

ทรั ส ตี ห ยุ ดประกอบธุ ร กิ จ เป็ นทรั ส ตี ไ ม่ว่ า โดยสมัค รใจหรื อ ตามค าสั่ง พัก การ
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นการชัว่ คราว หรื อสัง่ เพิกถอนการอนุญาตให้ ประกอบ
ธุรกิจเป็ นทรัสตี

62

(จ)

ทรัสตีถกู ถอดถอนจากการทาหน้ าที่ตามข้ อ 18.3.2 แห่งสัญญานี ้

(ฉ)

ทรั สตีจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บัติตามหน้ าที่ หรื อข้ อตกลงที่ เป็ นสาระสาคัญใด ๆ
ตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อผิดคารั บรองที่เป็ นสาระสาคัญใด ๆ ตามที่ให้ ไว้ ใน
สัญญานี ้ และการดังกล่าวมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อการดูแลจัดการกองทรัสต์
หรื อการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินหลัก และทรั สตีไม่สามารถดาเนินการ
แก้ ไขและปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามสัญญานีภ้ ายใน 180 (หนึ่งร้ อยแปดสิบ) วันนับ
จากวันที่ทราบหรื อควรทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ หรื อภายในระยะเวลา
ใด ๆ ที่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน อย่างไรก็ดี คูส่ ญ
ั ญาตกลงที่จะร่ วมกันหารื อโดยสุจริ ต
และยุติธรรมเพื่ อ พิจารณาเหตุการณ์ ดังกล่าวเป็ นรายกรณี ก่อนที่จะดาเนิ นการ
เปลี่ยนแปลงทรัสตี
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่หรื อข้ อตกลง หรื อผิดคารับรอง
ที่เป็ นสาระสาคัญใด ๆ ตามที่ ให้ ไว้ ในสัญญานี อ้ ันเนื่ องมาจากเหตุสุดวิสัยหรื อ
เหตุการณ์ ใด ๆ ที่ อยู่นอกเหนื อความควบคุมของทรั สตี ไม่ถือเป็ นเหตุข องการ
เปลี่ยนแปลงทรัสตีตามสัญญานี ้

(2)

(ช)

ที่ ป ระชุมผู้ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ มีมติตามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 16.8.2 แห่ งสัญ ญานี ้ ให้
เปลี่ยนแปลงทรัสตี

(ซ)

ทรัสตีขาดคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีตามที่กฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้ องกาหนด

วิธีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี
(ก)

ในกรณีทรั สตีลาออกจากการทาหน้ าที่ ตามข้ อ 18.2.2 (1) (ก) แห่งสัญญานีใ้ ห้ มี
การเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่กล่าวไว้ ในข้ อ 18.3.1 แห่งสัญญานี ้

(ข)

ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงทรั สตีตามที่กล่าวไว้ ในข้ อ 18.2.2 แห่ง
สัญญานี ้ (นอกเหนือจากกรณีทรัสตีลาออกจากการทาหน้ าที่ตามข้ อ 18.2.2 (1)
(ก) แห่งสัญญานี )้ ให้ ผ้ ูจดั การกองทรั สต์มีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้ าไปยังทรั สตี
อย่างน้ อย 1 (หนึ่ง) เดือน ก่อนวันที่มีการพ้ นสภาพจากการเป็ นทรั สตีหรื อถอด
ถอนทรัสตี
อย่างไรก็ตาม หากเป็ นกรณีที่ทรัสตีถูกถอดถอนหรื อสานักงาน ก.ล.ต. สัง่ พักการ
ประกอบธุรกิจเป็ นทรั สตีเป็ นการชั่วคราว หรื อเพิกถอนการอนุญาตให้ ประกอบ
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ธุรกิจเป็ นทรั สตี ผู้จัดการกองทรั สต์ไม่จาต้ องบอกกล่าวล่ วงหน้ าแก่ทรั สตีตามที่
กาหนดในวรรคหนึ่ง ในกรณี เช่นว่านี ้ ให้ ทรั สตีรายเดิมทาหน้ าที่ ทรั สตีต่อไปแต่
เฉพาะการดูแลรั กษาประโยชน์ หรื อการใช้ สิทธิ ในกองทรั สต์ เพื่ อมิให้ กองทรั สต์
เสียหาย เสื่อมค่า หรื อไร้ ประโยชน์ จนกว่าทรั สตีรายใหม่จะมีสิทธิ โดยสมบูร ณ์
เหนือกองทรัสต์
(ค)

ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงทรั สตีเพราะเหตุตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ
18.2.2(1)(ข) และ (ค) แห่งสัญญานี ใ้ ห้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ มีหนังสือแจ้ งไปยัง ผู้
ชาระบัญชี เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อบุคคลอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายอื่น
ในทานองเดียวกับบุคคลดังกล่าว แล้ วแต่กรณี ดาเนินการเกี่ยวกับกองทรัสต์เท่าที่
จาเป็ นและสมควรจนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(ง)

ในกรณีที่เกิดเหตุในการเปลี่ยนแปลงทรัสตี (ยกเว้ นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทรัส
ตี ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 18.2.2(1)(ช)) ให้ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ เ รี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยเร็ วและให้ ทรัสตีรายเดิม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อผู้จดั การกองทรัสต์
มีสิ ท ธิ เ สนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุณ สมบัติ แ ละได้ รั บ อนุ ญ าตจากส านัก งาน ก.ล.ต.
เป็ นทรั สตีรายใหม่เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์พิจารณาแต่งตัง้ ทัง้ นี ้ ไม่ตัด
สิทธิ ทรั สตีรายเดิม หรื อผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่ จะเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติและ
ได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็ นทรัสตีรายใหม่

(จ)

ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 18.2.2(1)(ช) ให้
ดาเนินการแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่เพื่อปฏิบัติหน้ าที่เป็ นทรั สตีของกองทรั สต์ตามที่
กาหนดโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว

(ฉ)

หากมีการเปลี่ยนแปลงทรั สตีไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม สัญญานีย้ งั คงมีผลบังคับใช้
และไม่มีผลกระทบต่อสถานะของกองทรั สต์ และทรั สตีรายเดิมต้ องดาเนิ นการ
ตามที่ จ าเป็ นเพื่ อ ให้ ท รั ส ตี ร ายใหม่ มี สิ ท ธิ โ ดยสมบู ร ณ์ เ หนื อ กองทรั ส ต์ และ
เพื่อให้ ทรั สตีรายใหม่ทราบเกี่ยวกับการจัดการกองทรั สต์ที่ผ่านมาและที่ต้องทา
ต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสารหลักฐาน และข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับการจัด การ
กองทรั สต์ เพื่ อให้ ทรั สตีร ายใหม่สามารถทาหน้ าที่ ต่อไปได้ ทัง้ นี ใ้ นการส่ง มอบ
ดังกล่าว ให้ ทรั สตีรายเดิมลงลายมือชื่ อในหนังสือเพื่อรั บรองความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ ทรัสตีรายใหม่และมอบหนังสือดังกล่าวให้ ทรั สตีราย
ใหม่เก็บรักษาไว้ โดยให้ ทรัสตีรายเดิมดาเนินการดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน 90
(เก้ าสิบ) วันนับแต่วนั ที่ทรัสตีรายใหม่เข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่
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หากทรัสตีรายเดิมมิได้ ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ ทรัสตีรายใหม่ร้อง
ขอต่อศาลเพื่อให้ มีคาสัง่ ให้ ทรัสตีรายใหม่ได้ มาซึง่ สิทธิเหนือกองทรัสต์ได้
ในกรณีที่ทรัสตีรายเดิมหรื อทรัสตีรายที่เหลืออยู่มิได้ ดาเนินการตามวรรคหนึ่งของ
ข้ อนี ้ หากมีความเสียหายเกิดขึน้ กับกองทรั สต์หรื อผู้รับประโยชน์ ทรั สตีรายเดิม
หรื อทรั สตีรายที่เหลืออยู่ต้องรั บผิดชดใช้ ค่าเสียหาย ทังนี
้ ้ หากความเสียหายเกิด
ขึ ้นกับกองทรัสต์และทรัสตีรายใหม่ยงั ไม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์ ตามข้ อ 18.2.2(2)(ช)
ด้ านล่างนี ้ ผู้รับผลประโยชน์อาจเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากทรัสตีรายเดิมหรื อทรัสตี
รายที่เหลืออยู่เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ได้
(ช)

ทังนี
้ ้ เมื่อทรัสตีรายใหม่เข้ าทาหน้ าที่แทนทรัสตีรายเดิม ทรัสตีรายใหม่ต้องผูกพัน
ตามสิทธิและหน้ าที่ของคู่สญ
ั ญาที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ทุกประการ และมีหน้ าที่
แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ต้ ามสมควร รวมทังเข้
้ าสวมสิทธิเป็ นคู่ความในคดีหรื อเป็ น
ฝ่ ายที่ต้องผูกพันตามคาพิพากษา นอกจากนี ้ ทรั สตีรายใหม่มีหน้ าที่แจ้ งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้ สานักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าตนได้ เข้ าสวมสิทธิ
และหน้ าที่แทนทรัสตีรายเดิมหรื อทรัสตีรายที่เหลืออยู่ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับ
แต่วันที่ต้นได้ เข้ าสวมสิทธิ และหน้ าที่แทนทรั สตีรายเดิมหรื อร่ วมกับทรั สตีรายที่
เหลืออยู่ พร้ อมทังแจ้
้ งบุคคลภายนอกที่ตนทราบว่าเป็ นคู่สญ
ั ญากับทรัสตีรายเดิม
ว่า ตนได้ เข้ าสวมสิทธิและหน้ าที่แทนทรัสตีรายเดิมแล้ ว
ในกรณี ที่ ท รั ส ตีร ายใหม่มิไ ด้ แ จ้ งตามวรรคหนึ่งของข้ อนี ้ หากมีความเสี ย หาย
เกิ ด ขึ น้ ทรั ส ตี ร ายใหม่ ต้ องรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ในกองทรั ส ต์ ห รื อต่ อ
บุคคลภายนอก แล้ วแต่กรณี

(ซ)

ในกรณี ที่มีเหตุให้ ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตี แต่มิอาจแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่เพราะมี
เหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียร้ องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตังทรั
้ สตี
รายใหม่ ถ้ ามิอาจแต่งตังได้
้ ให้ ศาลมีคาสัง่ เลิกทรัสต์ ทังนี
้ ้ ให้ ศาลมีอานาจแต่งตัง้
บุคคลใดเข้ าจัดการกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ โดยได้ รับค่าตอบแทน
ตามที่ศาลกาหนดให้ ทังนี
้ ้ การอุทธรณ์คาสัง่ ศาลดังกล่าว ให้ ยื่นต่อศาลฎีกา

(ฌ)

การเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 18.2.2(2) นี ้ ไม่ได้ มีผลกระทบต่อการมี
ผลบังคับใช้ ของสัญญานี ้และไม่มีผลต่อสถานะของกองทรัสต์

18.2.3 ค่าตอบแทนหรื อค่าธรรมเนียมของทรัสตี
ค่าตอบแทนหรื อค่าธรรมเนียมของทรัสตีให้ เป็ นไปตามที่กาหนดเอาไว้ ในข้ อ 20.1 แห่งสัญญานี ้
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18.3

การลาออกหรื อการถอดถอนทรัสตี
18.3.1 การลาออกของทรัสตี
(1)

หากทรั สตีประสงค์ ที่ จะลาออก ให้ แจ้ งการลาออกเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ และ
ผู้จัดการกองทรั สต์ทราบไม่น้อยกว่า 120 (หนึ่งร้ อยยี่ สิบ) วัน ก่อนวันที่การลาออกมีผล
บัง คับ พร้ อมทัง้ เสนอผู้ที่ จ ะท าหน้ า ที่ เป็ นทรั ส ตี ร ายใหม่ ใ ห้ ที่ ป ระชุ มผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั สต์
พิจารณาลงมติเห็นชอบเพื่อแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา
ที่ ส านั ก งาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั ง้ นี ้ ต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ผ้ ู ถื อ
หน่วยทรัสต์ ในการนี ้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและได้ รับ
อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ พิจารณา คัดเลือกและ
แต่งตังเป็
้ นทรั สตีรายใหม่ของกองทรั สต์ด้วย และให้ ผ้ ูจดั การกองทรั สต์ใช้ ความพยายาม
อย่ างเต็มที่ ใ นการแต่งตัง้ บุคคลใหม่ (ซึ่งมีคุณ สมบัติแ ละได้ รั บ อนุญ าตจากส านัก งาน
ก.ล.ต.) ให้ เป็ นทรั สตีรายใหม่ของกองทรั สต์แทนที่ทรั สตีรายเดิม ในการนี ้ ให้ ทรั สตีและ
ผู้จดั การกองทรัสต์หารื อร่ วมกันโดยสุจริ ตเพื่อกาหนดบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติและได้ รับอนุญาต
จากสานักงาน ก.ล.ต. และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นทรัสตี
รายใหม่ของกองทรัสต์ โดยทรัสตีรายใหม่นี ้จะต้ องเข้ าทาสัญญาเพิ่มเติมสัญญานี ้กับทรัสตี
รายเดิมและผู้จดั การกองทรัสต์
หากพ้ นกาหนดระยะเวลา 120 (หนึง่ ร้ อยยี่สิบ) วันนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับหนังสือ
แจ้ งการลาออกจากทรั สตีรายเดิมแล้ ว และผู้จัดการกองทรัสต์ยังไม่สามารถแต่งตังทรั
้ สตี
รายใหม่ได้ ให้ ทรัสตีมีสิทธิแต่งตังบุ
้ คคลที่ทรัสตีคดั เลือก (โดยต้ องเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติและ
ได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.) ให้ เป็ นทรัสตีรายใหม่

(2)

ในกรณีที่มีทรัสตีลาออกตามข้ อสัญญานี ้ การพ้ นจากตาแหน่งของทรัสตีให้ มีผลเมื่อทรัสตี
รายใหม่เข้ าทาหน้ าที่เป็ นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ โดยให้ ทรัสตีรายเดิมทาหน้ าที่ทรัสตี
ต่อไปจนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

18.3.2 การถอดถอนทรัสตี
ผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ โดยอาศัย มติไ ม่น้ อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่ ) ของจานวนเสี ย งทัง้ หมดของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้ อ 16 แห่งสัญญานีอ้ าจถอดถอนทรัสตี
ได้ เมื่อปรากฏว่าทรัสตีมิได้ จัดการกองทรัสต์ตามหน้ าที่ที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์
หรื อกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการอันเป็ นความผิดตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ หรื อกฎหมายอื่นใดซึง่ มิใช่
ความผิดลหุโทษ และทรัสตีไม่อาจเยียวยาแก้ ไขให้ สิ ้นไปได้ ภายในระยะเวลา 90 (เก้ าสิบ) วัน นับแต่
วันที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์แจ้ งให้ ทรัสตีทราบถึงเหตุดงั กล่าว
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18.4

ความเป็ นอิสระและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของทรัสตี
18.4.1 ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าทรัสตีขาดความเป็ นอิสระ และจะรับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์มิได้
(1)

เป็ นผู้ถือหุ้นในผู้จดั การกองทรัสต์ เกินร้ อยละ 5 (ห้ า) ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
ผู้จดั การกองทรัสต์

(2)

มีผ้ ูจัดการกองทรั สต์ เป็ นผู้ถือหุ้นในทรั สตี เกินร้ อยละ 5 (ห้ า) ของจานวนสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของทรั
้
สตีดงั กล่าว

(3)

มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ในทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้จดั การกองทรัสต์

(4)

มีกรรมการหรื อผู้บริ หารของทรั สตีเป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการหรื อผู้บริ หารของผู้จัดการ
กองทรัสต์

(5)

มีความเกี่ยวข้ องไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมกับผู้จัดการกองทรั สต์ในลักษณะทานอง
เดียวกับ (1) ถึง (4) หรื อในลักษณะอื่นอย่างมีนยั สาคัญในประการที่อาจเป็ นเหตุให้ ทรัสตี
ขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่

(6)

เป็ นหรื อมีความเกี่ยวข้ องกับผู้ที่จะจาหน่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่
กองทรัสต์ ในลักษณะที่ทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์
หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ได้ อย่างเป็ นอิสระ

ในกรณี ที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งในภายหลังจากการเข้ ารั บเป็ นทรั สตีของกองทรั สต์ ว่าทรั สตีขาดความ
เป็ นอิสระตามข้ อ 18.4.1 แห่งสัญญานี ้ ให้ ทรั สตีแจ้ งกรณีดงั กล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้ อมทัง้
แสดงมาตรการที่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อได้ วา่ จะทาให้ ทรัสตีสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วันที่ ปรากฏข้ อเท็จจริ งดังกล่าว และให้ ดาเนินการตามมาตรการที่
แสดงไว้ นนั ้ เว้ นแต่สานักงาน ก.ล.ต. จะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น
18.4.2 ภายใต้ บงั คับตามข้ อ 18.4.1 แห่งสัญญานี ้ ทรัสตีจะกระทาการใดที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของ
กองทรัสต์ หรื ออาจทาให้ ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระมิได้ เว้ นแต่เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1)

เป็ นธุ รกรรมที่ มีมาตรการ หรื อกลไกตรวจสอบและถ่ วงดุลความเป็ นธรรมของธุร กรรม
ดังกล่าว

(2)

ในกรณี ที่เป็ นการทาธุรกรรมที่ เป็ นการขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ของกองทรั สต์ ต้ องมีการ
เปิ ดเผยข้ อมูล ที่ เ กี่ ย วข้ องให้ ผ้ ูถื อหน่ วยทรั ส ต์ ท ราบก่ อนอย่ างพอเพี ย งแล้ ว โดยบุค คล
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ดังกล่าวไม่คดั ค้ าน หรื อคัดค้ านในจานวนที่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ตามข้ อ 13 แห่งสัญญานี ้
และประกาศ สร. 27/2557
18.4.3 ในกรณีที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึ ้น ทรัสตีต้องดาเนินการให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้ลงทุนได้ รับการ
ปฏิบัติที่เป็ นธรรมและเหมาะสม โดยการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรั สต์
กับทรัสตีให้ รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี ้

18.5

(1)

ทรัสตีต้องไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ และหาก
มีกรณีที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ ว่ามีกลไกที่จะทา
ให้ เชื่อมัน่ ได้ ว่า การบริ หารจัดการกองทรัสต์จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่ สดุ ของกองทรัสต์
และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(2)

กองทรัสต์จะไม่เข้ าทารายการใดที่อาจส่งผลให้ ทรัสตีไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
เช่น การซื ้ออสังหาริ มทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีซงึ่ อาจทาให้ ทรัสตีไม่สามารถ
ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทาน (การทา Due Diligence) ของผู้จดั การ
กองทรัสต์ได้ อย่างเป็ นอิสระ เป็ นต้ น

ความรับผิดของทรัสตี
18.5.1 ในกรณีที่ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญานี ้หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์ ทรัสตีต้องรับ
ผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นและมีเหตุผลอันสมควรเพื่ อประโยชน์ ของกองทรั สต์ ทรั สตีอาจขอความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดการกองทรัสต์เป็ นอย่างอื่นให้ ต่างไปจากที่กาหนดไว้ ใน
สัญญานี ้ได้ และหากทรัสตีได้ จดั การตามที่ได้ รับความเห็นชอบนันด้
้ วยความสุจริ ตและเพื่อประโยชน์
ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์แล้ ว ทรัสตีไม่จาต้ องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์อนั เกิดจาก
การปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะทรัสตีดงั กล่าว
18.5.2 ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อบุคคลใด ๆ จาก
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตี หากทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มี
วิชาชีพ รวมทังด้
้ วยความชานาญ โดยปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และเป็ นไปตามสัญญานี ้ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไ ว้
เพิ่มเติมแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
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ในการนี ้ แม้ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรค
หนึ่ง ให้ ทรั สตียังมีหน้ าที่ดาเนินการเรี ยกร้ องต่อผู้ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ เพื่อให้ กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ รับชดเชยความเสียหายตามความเป็ นจริ ง
18.5.3 ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อบุคคลใด ๆ จาก
การกระทา หรื อการงดเว้ นกระทาการใด ๆ ของผู้จดั การกองทรัสต์ หากว่าทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่โดย
สุจริ ต และได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรในการกากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้ าที่ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญานี ้ และ พ.ร.บ. ทรัสต์ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
ในกรณี เช่นว่าให้ กองทรั สต์โดยทรั สตีมีสิทธิ เรี ยกร้ องโดยตรงต่อผู้จัดการกองทรั สต์เพื่อให้ ผ้ ูจัดการ
กองทรั สต์ชดเชยเยี ยวยาความเสียหายที่เกิดขึน้ ให้ แก่กองทรั สต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรั สต์ตามความ
เป็ นจริ ง
18.6

การจากัดความรับผิดของทรัสตี
18.6.1 ภายใต้ บงั คับแห่งสัญญานี ้และ พ.ร.บ. ทรัสต์ ความรับผิดต่อบุคคลใดตามสัญญาซึง่ ทรัสตีได้ กระทา
ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลใดอันเกิดจาก หรื อที่เกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ
ของกองทรัสต์ให้ มีจานวนจากัด โดยทรัสตีจะต้ องรับผิดต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่เกินจานวนเงิน
ชดใช้ คา่ เสียหายที่ทรัสตีจะได้ รับตามข้ อ 18.1(5) แห่งสัญญานี ้ ทังนี
้ ้ในกรณีที่ทรัสตีไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามที่ พ.ร.บ. ทรั สต์ กาหนดไว้ โดยเจตนา โดยไม่สุจริ ตหรื อโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง ใน
กรณีเช่นว่านี ้ ทรัสตีจะมีข้อยกเว้ นความรับผิดมิได้
18.6.2 ทรั สตีไม่ต้องรั บผิ ดต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ หากการกระทาหรื องดเว้ นการกระทาของทรั สตี (แล้ วแต่
กรณี) เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ข้ อบังคับ ประกาศ หรื อ คาสัง่ ศาล คาพิพากษาของ
ศาล หรื อ คาสัง่ อื่นใดของหน่วยงานราชการ ไม่วา่ จะมีผลบังคับเป็ นกฎหมายหรื อไม่ นอกจากนี ้ ทรัส
ตีไ ม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ในกรณี ที่ ท รั ส ตีไ ม่ ส ามารถปฏิ บัติ ตามข้ อ สัญ ญาข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ตามสัญ ญานี ไ้ ด้
เนื่องจากเหตุสุดวิสยั หรื อเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทรั สตี รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเหตุที่
ระบุไว้ ในข้ อ 18.6.4 แห่งสัญญานี ้
18.6.3 ในการโอนหน่วยทรั สต์ ระหว่างผู้ถือหน่วยทรั สต์ กันเอง ทรั สตีไม่ต้องรั บผิ ดชอบในการตรวจสอบ
ความถูก ต้ องแท้ จ ริ งของลายมือชื่ อ หรื อ ตราประทับ ที่ ปรากฏในใบทรั ส ต์ หรื อในการสลักหลัง
ใบทรั สต์ หรื อในตราสารการโอนหน่วยทรั สต์ หรื อตราสารใด ๆ ซึ่งแสดงกรรมสิทธิ์ ในหน่วยทรั สต์
โดยทรั สตีมิต้องรั บ ผิ ด หากมีการปลอมแปลงลายมือชื่ อ หรื อ ตราประทับ รวมถึงในกรณี ที่ผ้ ูล ง
ลายมือชื่อไม่มีอานาจลงนาม อย่างไรก็ตาม ทรัสตีมีสิทธิ (แต่มิได้ มีหน้ าที่) เรี ยกให้ มีการพิสจู น์ความ
แท้ จริ งของลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยทรั สต์ในเอกสารหรื อตราสารตามสัญญานี ้ซึง่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ต้ องลงลายมือชื่อหากมีเหตุผลให้ สงสัยถึงความถูกต้ องแท้ จริ งของลายมือชื่อนัน้
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18.6.4 ทรั สตีไม่ต้องรั บผิ ดชอบต่อกองทรั สต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรั สต์ ในความสูญเสียหรื อความเสียหายที่
เกิดขึ ้นเนื่องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตี หรื อพนักงานของทรัสตี ซึง่ รวมถึง แต่ไม่
จากัดเพียง การที่ ทรั พย์ สินถูกโอนเป็ นของรั ฐ การเวนคืนอสังหาริ มทรั พย์ กฎเกณฑ์ เกี่ ยวกับการ
ปริ วรรตเงินตรา สงคราม การก่อการร้ าย การจลาจล การปฏิวตั ิ การก่อความไม่สงบ การประท้ วง
เหตุสดุ วิสยั การขัดข้ องของเครื่ องมือ หรื อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซงึ่ อยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัส
ตี หรื อ เหตุอื่นใดที่ทรัสตีไม่สามารถควบคุมได้
18.6.5 ทรั สตีไม่จาต้ องกระทาการใด ๆ ที่ จะเป็ นเหตุให้ ทรั สตีต้องใช้ เงิ น หรื อทรั พย์ สินส่วนตัวของทรั สตี
(ทรัพย์ สินที่ไม่ใช่ทรั พย์สินในกองทรัสต์) หรื อก่อให้ เกิดความรั บผิดทางการเงินอื่นใด ในการปฏิบัติ
หน้ าที่หรื อใช้ สิทธิตามสัญญานี ้ของทรัสตี
18.7

การชดใช้ ความเสียหายให้ แก่ทรัสตี
18.7.1 ให้ ทรั สตีมีสิทธิ ได้ รับเงินชดใช้ ความเสียหาย รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้ จ่ายในการว่าจ้ าง
ทนายความ หรื อที่ปรึกษากฎหมายซึง่ ทรัสตีได้ วา่ จ้ างตามสมควรแก่กรณี ทังนี
้ ้ เงินชดใช้ ตามข้ อนี ้ให้
รวมถึง ค่าใช้ จ่ายในการทวงถาม การดาเนินคดี และการบังคับคดี ในจานวนที่สมเหตุสมผลและ
เหมาะสม และในจานวนที่ได้ จ่ายไปตามความเป็ นจริ ง ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์สาหรับความรั บผิดใด ๆ อันทรัสตีได้ ก่อให้ เกิดขึ ้น อันเป็ นผลมาจากการที่ทรัสตีได้ ปฏิบัติ
หน้ าที่และใช้ อานาจของทรัสตีอย่างถูกต้ องเหมาะสมตามสัญญานี ้ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ตลอดจน
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ในจานวนที่ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
18.7.2 ภายใต้ บังคับแห่ง พ.ร.บ. ทรั สต์ เงินชดใช้ ความเสียหายและการรั บผิดชดใช้ ตามข้ อ 18.7.1 แห่ง
สัญญานีใ้ ห้ รวมถึงความรั บผิดอันเป็ นผลมาจากการกระทา หรื อการงดเว้ นการกระทาใด ๆ ของผู้
ที่ทรัสตีได้ มอบอานาจ หรื อตัวแทนซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากทรั
้
สตีด้วย
18.7.3 เงินชดใช้ ความเสียหายตามข้ อ 18.7 แห่งสัญญานี ้
(1)

เป็ นเงินที่ทรั สตีพึงได้ รับเพิ่มเติมจากเงินชดใช้ ความเสียหายอื่นใดที่ทรัสตีมีสิทธิได้ รับตาม
กฎหมาย

(2)

ยังคงมีผลใช้ บงั คับต่อไปภายหลังที่ทรัสตีพ้นจากตาแหน่งหรื อถูกถอดถอนจากตาแหน่งการ
เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์
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19

ผู้จัดการกองทรั สต์

19.1

การแต่งตังและค่
้
าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์
การแต่ งตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์
ทรัสตีตกลงแต่งตังบริ
้ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ของกองทรัสต์
และบริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ตกลงรั บเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ โดยมีขอบเขต
อานาจ หน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบตามที่ ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญานี ้ และกฎหมายและประกาศที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ และข้ อตกลงอื่นระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ ามี)
ค่ าตอบแทนผู้จัดการกองทรั สต์
ค่าตอบแทนหรื อค่าธรรมเนียมของผู้จดั การกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดเอาไว้ ในข้ อ 20.1 แห่งสัญญานี ้

19.2

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดของผู้จดั การกองทรัสต์
สิทธิ
ผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ รับค่าตอบแทนการปฏิ บัติหน้ าที่ จัดการทรั พย์ สินของกองทรั สต์ รวมถึงสามารถร้ อง
ขอให้ ทรั สตีชาระค่าใช้ จ่ายตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์จากทรัพย์ สินของกองทรัสต์ได้
เป็ นรายธุรกรรม โดยอัตราค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้ าที่จัดการทรั พย์ สินของกองทรั สต์ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการชาระค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์
หน้ าที่
ผู้จัดการกองทรั สต์มีขอบเขตอานาจหน้ าที่ตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรั สต์
หรื อตามที่กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด โดยขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบหลักที่
เกี่ยวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีในเรื่ องดังต่อไปนี ้
19.2.1 ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็ นการดาเนินงานทางธุรกิจ ซึง่ รวมถึงการลงทุน การกู้ยืมเงินและก่อ

ภาระผู ก พัน แก่ ท รั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ การเข้ า ท าสัญ ญา และการด าเนิ น กิ จ การต่า ง ๆ เพื่ อ
กองทรัสต์ ทังนี
้ ้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเท่าที่สญ
ั ญานี ้ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การ
กองทรัสต์ได้ ระบุไว้
19.2.2 จัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงข้ อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.

หลักทรัพย์ และข้ อมูลอื่นตามที่กาหนดในสัญญานี ้ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์
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19.2.3 จัดทาและจัดเก็บข้ อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการบริ หารจัดการ การควบคุมภายใน และ

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรั สต์ โดยเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและไม่กระทบต่อการดาเนินงาน
ของผู้จดั การกองทรัสต์ หากทรัสตีจะตรวจสอบการจัดการในเรื่ องใด ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้ าที่ให้
ความร่ วมมือและนาส่งข้ อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทัง้ ให้ เข้ าไปตรวจสอบในสถานที่ ตงั ้ ของ
อสังหาริ มทรัพย์ตามที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้จดั การกองทรัสต์
ไม่ได้ ปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อข้ อกาหนดของสัญญานี ้ หรื อไม่รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
19.2.4 จัดทาและจัดส่งข้ อมูลเอกสารต่าง ๆ พร้ อมทัง้ รั บรองความถูกต้ องของข้ อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่

เกี่ ย วกับ การจัดโครงสร้ างรายได้ ข องกองทรั ส ต์ วิ ธี ก ารให้ เช่ า การจัดหาและการจัดเก็ บ รายได้
ค่า ใช้ จ่ า ยต่า ง ๆ ที่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ จากกองทรั ส ต์ สัญ ญาที่ ผ้ ู จัดการกองทรั ส ต์ ไ ด้ ท าในนาม
กองทรัสต์กบั บริ ษัทหรื อบุคคลต่าง ๆ นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีต้องประสานงานและ
ทาข้ อตกลงเกี่ยวกับลักษณะของข้ อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรม และรายงานต่าง ๆ
รวมทังความถี
้
่และระยะเวลาที่ผ้ ูจดั การกองทรัสต์ต้องนาส่งข้ อมูลและเอกสารดังกล่าวให้ แก่ทรัสตี
ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลและตรวจสอบการดาเนินงานของกองทรัสต์
19.2.5 ในการบริ หารจัดการกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ ง ๆ ของผู้จดั การกองทรัสต์

ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ พ.ร.บ. ทรัสต์ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ กฎหมาย และประกาศ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
19.2.6 ในกรณี ที่ ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ ป ล่อ ยเช่ าอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูเ ช่ ารายเดี ย วโดย

กองทรั สต์ได้ รับค่าตอบแทนทัง้ หมดหรื อบางส่วนในรู ปส่วนแบ่งกาไร (Profit Sharing) ผู้จัดการ
กองทรัสต์ต้องมีระบบในการคัดเลือกและติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผู้เช่ารายเดียวนี ้ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้เช่ารายเดียวนี ้จะสามารถจ่ายค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ได้ ครบถ้ วนตามเงื่อนไขของ
สัญ ญาเช่ าและรายได้ ไม่รั่ วไหล อัน อาจท าให้ ก องทรั สต์ ไ ม่ได้ รั บ ผลตอบแทนอย่ างเต็มที่ ต ามที่
กองทรัสต์พงึ ได้ รับ
19.2.7 ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้ บคุ คลอื่นรับดาเนินการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

ตน ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าที่ คัดเลือกผู้รับดาเนิ นการด้ วยความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจน
กากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้รับดาเนินการ
ทังนี
้ ้ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นดาเนินการแทนนันจะต้
้
องไม่มีสาระที่ขดั หรื อแย้ งกับประกาศ สช.
29/2555 รวมถึงกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องอื่นอย่างมีนยั สาคัญ
19.2.8 ผู้จัดการกองทรั สต์มีหน้ าที่จัดให้ มีการประกันภัยกับผู้รับประกันภัยที่ทรั สตียอมรั บเพื่อประกันภัย

ความรั บผิ ดที่ อาจเกิ ดขึน้ จากการดาเนิ น ธุ ร กิ จ หรื อการปฏิ บัติงานของตนในฐานะเป็ นผู้จัด การ
กองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาที่
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ได้ รับความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ แต่ทงั ้ นี ้ ไม่รวมถึงความรั บผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิด
จากการที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของผู้จดั การกองทรัสต์มีเจตนากระทา
ละเมิดต่อบุคคลภายนอกนัน้ หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงจนเป็ นผลละเมิดต่อบุคคลภายนอก
นัน้ อนึ่ง วงเงินประกันภัยให้ เป็ นไปตามที่ทรั สตี และผู้จัดการกองทรั สต์ เห็นร่ วมกันว่าเพียงพอและ
เหมาะสม
19.2.9 ในกรณีที่กองทรัสต์จะมีการออกหุ้นกู้ ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ กองทรัสต์

สามารถปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตให้ เสนอ
ขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ด้วย
19.2.10 ในการทาธุรกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อกองทรั สต์ ผู้จัดการกองทรั สต์ต้องปฏิบัติให้ เป็ นไป

ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
(1)

ดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ การจาหน่าย จ่าย โอน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อการเข้ าทาสัญญา
ที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อกองทรัสต์ เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีผลใช้ บงั คับได้ ตาม
กฎหมาย

(2)

ดาเนิ น การเพื่ อให้ มั่น ใจได้ ว่ าการลงทุน ในอสังหาริ มทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ เป็ นไปอย่ า ง
เหมาะสม โดยอย่างน้ อยต้ องมีการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

การประเมินความพร้ อมของตนเองในการบริ หารการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์
นัน้ ๆ ก่อนรั บเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรั พย์
ดังกล่าวเพื่อกองทรัสต์ แล้ วแต่กรณี

(ข)

การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การทา
Due Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้ านต่าง ๆ ที่
อาจเกิ ดจากการลงทุน ในอสังหาริ มทรั พ ย์ นัน้ ๆ พร้ อมทัง้ จัดให้ มีแ นวทางการ
บริ หารความเสี่ยงด้ วย ทังนี
้ ้ ความเสี่ยงดังกล่าวให้ หมายความรวมถึง ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาหรื อก่อสร้ างอสังหาริ มทรั พย์ (ถ้ ามี) เช่น ความเสี่ยงที่
อาจเกิ ด จากการก่ อ สร้ างล่ า ช้ า และการไม่ ส ามารถจั ด หาประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์ได้ เป็ นต้ น

(ค)

ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต้ องด าเนิ น การใด ๆ เพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
อสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทรั สต์จะลงทุนเพิ่มเติม ในกรณี การเพิ่มทุนของกองทรั สต์
เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ เพิ่มเติม ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที่ก่อตัง้
กองทรัสต์แล้ วเสร็ จสาหรับในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ แรกและยัง
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ไม่ได้ จดั ตังกองทรั
้
สต์ หรื อนับแต่วนั ที่ปิดการเสนอขายหน่วยทรั สต์ในกรณี ที่เป็ น
การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของภายหลังการจัดตังกองทรั
้
สต์แล้ ว
19.2.11 ผู้จัดการกองทรั สต์มีหน้ าที่จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ตามที่กาหนดในสัญญานี ้ โดยอาจ

เป็ นผู้รับมอบฉันทะ (Proxy) จากผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อใช้ สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เฉพาะ
ในวาระการประชุมที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ในวาระการประชุมที่
ผู้จัดการกองทรั สต์อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นนั ้ ทรั สตีอาจเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์แทนผู้จดั การกองทรัสต์
19.2.12 ในกรณีที่มีการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาเพื่อให้ คาปรึกษาหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

และการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
(1)

ดาเนินการให้ ที่ปรึกษาแจ้ งการมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณา

(2)

มิให้ ที่ปรึ กษาผู้ที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่ พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเข้ าร่ วม
พิจารณาในเรื่ องนัน้

19.2.13 ผู้จัดการกองทรั สต์ จะเป็ นผู้จัดทาและรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผล

การดาเนินงานของกองทรัสต์ ตามข้ อกาหนดในข้ อ 14 แห่งสัญญาฉบับนี ้
19.3

การลาออกจากการเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
หากผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์ที่จะลาออก ให้ แจ้ งการลาออกเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยการเผยแพร่
ผ่านระบบเผยแพร่ ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และทรัสตีทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 120 (หนึง่ ร้ อยยี่สิบ) วัน ก่อน
วันที่กาหนดให้ การลาออกมีผลใช้ บงั คับ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และต่อทรัสตี
และในระหว่างที่การลาออกยังไม่มีผลใช้ บงั คับนัน้ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ให้ ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ทรัส
ตีในการแต่งตัง้ บุคคลใหม่ (ซึ่งมีคุณสมบัติและได้ รั บความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.) ให้ เป็ นผู้จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่ของกองทรัสต์แทนที่ผ้ ูจดั การกองทรั สต์รายเดิม โดยในระหว่างที่ทรัสตียังไม่สามารถแต่งตัง้
ผู้จัดการกองทรั สต์ รายใหม่ได้ นัน้ การลาออกจากการเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ จะยังไม่มีผลสมบูรณ์ และ ให้
ผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิมทาหน้ าที่ต่อไปจนกว่าผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ จะสามารถเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ น
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ อ ย่ างสมบูร ณ์ ตามสัญ ญานี ้ และสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้ จัดการกองทรั ส ต์ ทัง้ นี ้ ผู้จัด การ
กองทรัสต์อาจจะปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ตอ่ ไปไม่เกิน 180 (หนึง่ ร้ อยแปดสิบ) วันนับจากวันที่
กาหนดให้ การลาออกมีผลใช้ บงั คับ

19.4

ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ตามความจาเป็ น
เพื่ อป้ องกัน ยับ ยัง้ หรื อจ ากัดมิใ ห้ เกิ ดความเสี ย หายอย่ า งร้ ายแรงต่ อประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ ห รื อผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ทงปวง
ั ้ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนี ้ได้ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ 18.1.13 (8) แห่งสัญญานี ้

74

19.5

หน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ภายหลังจากการลาออก การเปลี่ยนแปลงของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อการสิ ้นสุด
ของสัญญานี ้ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์
เพื่อประโยชน์ แห่งสัญญาข้ อ 19.5 แห่งสัญญานี ้ ถ้ อยคาต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาข้ อนี ้ เว้ นแต่สญ
ั ญาจะได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
"ข้ อมูลที่เป็ นความลับ" หมายความว่า บรรดาข้ อมูลที่มีบคุ คลใดบุคคลหนึง่ เป็ นเจ้ าของและเป็ นข้ อมูลที่เป็ น
ความลับ และข้ อมูลของกองทรั สต์ และ/หรื อของลูกค้ าใด ๆ ของกองทรั สต์ หรื อข้ อมูลซึ่งโดยลักษณะของ
ข้ อมูลนัน้ ควรถือได้ ว่าเป็ นข้ อมูลที่เป็ นความลับ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) ข้ อความที่เป็ นความลับนัน้ ๆ
ความลับทางการค้ า ความรู้ แห่งวิธีการ (Know-How) กลยุทธ์ แนวความคิด การดาเนินงาน ข้ อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ รายชื่อลูกค้ า แผนงาน โอกาสทางการตลาดและการดาเนินการธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็ นข้ อมูลที่ ได้ รับโดยทางวาจา ที่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ที่บันทึกด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อใน
รู ปแบบอื่น
ภายหลังจากที่ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ได้ ยื่นหนังสือลาออกต่อ ผู้ถือหน่วยทรั สต์และทรั สตีโดยชอบตามข้ อ 19.3
แห่งสัญญานี ้และการลาออกมีผลใช้ บงั คับแล้ ว หรื อภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ตาม
ข้ อ 19.6 แห่งสัญญานี ้ หรื อสัญญานี ้ และ/หรื อ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ สิ ้นสุดลงแล้ ว ไม่ว่าด้ วยเหตุ
ใด ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ทรัสตี หรื อผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ แล้ วแต่
กรณี สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรอง
ความถูกต้ องครบถ้ วนของสิ่งที่สง่ มอบให้ ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ โดยการดาเนินการดังกล่าวให้
รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี ้โดยไม่ชกั ช้ า ได้ แก่
(1)

ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชื่อลูกค้ า บัญชี เอกสาร และข้ อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ น
ผู้จัดการกองทรั สต์ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลที่เป็ นความลับหรื อไม่ก็ตามให้ แก่ทรั สตี และ/หรื อผู้จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่ ตลอดจนดาเนินการใด ๆ ตามที่ทรัสตีร้องขอเพื่อให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่
สามารถเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ได้ อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์
และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม แต่ทงนี
ั ้ ้ ภายใน 180 (หนึ่งร้ อยแปดสิบ) วันนับจากวันบอกเลิกสัญญา
หรื อวันที่สญ
ั ญาสิ ้นสุดลงในกรณีที่ไม่ต้องมีการบอกเลิก

(2)

จัดทารายงานสรุ ปการบริ หารจัดการกองทรั สต์ จนถึงเวลาที่สิน้ สุดการปฏิ บัติหน้ าที่ และส่งมอบ
รายงานดังกล่าวให้ แก่ทรั สตี และ/หรื อผู้จัดการกองทรั สต์รายใหม่ แต่ทงั ้ นี ้ ภายใน 120 (หนึ่งร้ อย
ยี่สิบ) วันนับจากวันบอกเลิกสัญญาหรื อวันที่สญ
ั ญาสิ ้นสุดลงในกรณีที่ไม่ต้องมีการบอกเลิก

(3)

ตลอดระยะเวลาสอง (2) ปี ภายหลังจากสิ ้นสุดความเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ได้ ระบุ
ไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ หรื อจะได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากทรัสตี หรื อเป็ นกรณีที่ต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง หรื อกฎหมายอื่นใด หรื อกฎ หรื อระเบียบ หรื อคาสัง่ ใด ๆ ที่
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ออกด้ วยอานาจหน้ าที่โดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อกรณีที่ต้องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของหน่วยงานราชการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ผู้จดั การกองทรั สต์ตกลงที่จะเก็บรั กษาข้ อมูลที่เป็ นความลับของกองทรั สต์โดยไม่
เผยแพร่ ข้ อมูล แบบร่ าง บัญ ชี ร ายชื่ อลูก ค้ า และเอกสารอื่น ใดที่ มีส าระส าคัญ เป็ นข้ อมูล ที่ เป็ น
ความลับของกองทรัสต์ตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ รับทราบข้ อมูลนันมาจากการปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ของตน
ในฐานะผู้จัดการกองทรั ส ต์ ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ไ ด้ รับ ความยิ น ยอมเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
จากทรัสตีเสียก่อน
(4)
19.6

ดาเนินการอื่นใดตามสมควรเพื่อให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างต่อเนื่อง
ตามสัญญานี ้

การเปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์
19.6.1 การเปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์สามารถทาได้ เฉพาะในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
เท่านัน้
(1)

ผู้จดั การกองทรัสต์ลาออกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในข้ อ 19.3 แห่งสัญญานี ้

(2)

ผู้จดั การกองทรัสต์ถกู ถอดถอนจากการทาหน้ าที่โดยทรัสตี เนื่องจากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
(ก)

เมื่อปรากฏว่าผู้จดั การกองทรัสต์มิได้ จดั การกองทรัสต์ตามหน้ าที่ให้ ถูกต้ อง และ
ครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ ตลอดจน
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องอื่นใด และการไม่ปฏิบัติหน้ าที่นนั ้ ทรั สตีเห็นว่า
เป็ นการก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายอย่ า งร้ ายแรงต่ อ กองทรั ส ต์ และ/หรื อ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ ได้ ภายในระยะเวลาตามที่
กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์

(ข)

ในกรณี ที่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ผิดสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใดของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการ
กองทรัสต์ และการผิดสัญญานันทรั
้ สตีเห็นว่าเป็ นการก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความ
เสียหายอย่างร้ ายแรงต่อกองทรั สต์ และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยทรั สต์และไม่สามารถ
เยียวยาความเสียหายนันได้
้ ภายในระยะเวลาที่ทรั สตีกาหนดตามสมควร ทรั สตี
อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรั สต์ได้ โดยบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

(ค)

ปรากฏข้ อเท็ จ จริ ง ต่ อ ทรั ส ตี ว่ า ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ มี ลัก ษณะไม่ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ในหมวด 1 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ในหมวด 2 ตาม
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ประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อปฏิบตั ิ
ตามคาสัง่ แต่ไม่สามารถแก้ ไขได้ ภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(ง)

ปรากฏข้ อเท็จจริ งว่าการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ของสานักงาน
ก.ล.ต. สิ ้นสุดลง และผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ได้ รับการต่ออายุการให้ ความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ สช. 29/2555

(จ)

ปรากฏว่ ามี ก ารเปลี่ ย นแปลงของกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง อัน ท าให้ ท รั ส ตี เห็ น ว่ า
ผู้จัดการกองทรั สต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ของตนในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของ
สัญญาฉบับนี ้ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์

(3)

สานักงาน ก.ล.ต. สัง่ เพิกถอนการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์หรื อสัง่ พักการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ ของผู้จดั การกองทรัสต์เ ป็ นเวลาเกินกว่า 90 (เก้ าสิบ) วัน ตามประกาศ สช.
29/2555

(4)

ผู้จดั การกองทรัสต์สิ ้นสภาพนิติบคุ คล หรื ออยู่ในขันตอนการเลิ
้
กบริ ษัท หรื อชาระบัญชี หรื อ
ถูกพิ ทักษ์ ทรั พย์ ไม่ว่าจะเป็ นคาสั่งพิ ทักษ์ ทรั พย์ เด็ดขาดหรื อไม่ก็ตาม หรื อถูกศาลสั่งให้
ล้ มละลาย หรื อมีการร้ องขอให้ ฟืน้ ฟูกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์

(5)

กรณีการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์สิ ้นอายุ และผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ยื่นคา
ขอต่ออายุการให้ ความเห็นชอบต่อสานักงาน ก.ล.ต.

(6)

ผู้จัดการกองทรั สต์ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติหน้ าที่ หรื อมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามกฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ยวข้ องตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ และไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่
ของส านัก งาน ก.ล.ต. หรื อปฏิ บัติต ามค าสั่งแต่ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ขได้ ภ ายในระยะเวลาที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และทรั สตีได้ ทาหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญ ญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการ
กองทรัสต์แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์แล้ ว

การเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ ให้ มีหลักเกณฑ์ วิธีการและขันตอนตามที
้
่กาหนดใน ข้ อ 19.6.2
แห่งสัญญานี ้ โดยในกรณีที่กองทรัสต์ได้ ทาสัญญา หรื อข้ อตกลงกับบุคคลใด ๆ เช่น สัญญากู้ยืมเงิน
และในสัญญา หรื อข้ อตกลงดังกล่าวมีข้อกาหนดให้ การเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ต้องเป็ นไป
ตามเงื่ อนไขใด ๆ การเปลี่ย นแปลงผู้จัดการกองทรั ส ต์ จะต้ องเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ ใ น
สัญญา หรื อข้ อตกลงนันด้
้ วย
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19.6.2 วิธีการเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์
ในการแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ ให้ ทรัสตีดาเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ ที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ มีมติแต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์ รายใหม่ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 16.8.2 แห่ง
สัญญานี ้ และแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรั สต์รายใหม่ที่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์มีมติเห็นชอบเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่
เป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ ต่อไป ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ เกิ ดเหตุแห่ งการเปลี่ยนแปลง
ผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 19.6.1 แห่งสัญญานี ้ และแต่งตังบุ
้ คคลที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติ
เห็นชอบภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับมติ หรื อภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่สานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้
ในข้ อ 19.6.1(6) แห่งสัญญานี ้ และที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ มีมติแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ราย
ใหม่ในการประชุมคราวเดียวกันแล้ ว ทรั สตีไม่ต้องดาเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ตามที่
กาหนดในข้ อนี ้อีกครัง้ หนึง่
นอกจากนี ้ ในกรณี ที่ขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ตามทีกาหนดในข้ อนีแ้ ล้ วแต่ไม่ได้ รับมติ ให้
ทรั สตีดาเนิ นการแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรั สต์ รายใหม่ได้ เองโดยคานึงถึงประโยชน์ ที่ดีที่สุดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม
19.6.3 การถอดถอนผู้จัดการกองทรั สต์ จะไม่เป็ นการตัดสิทธิ ของทรั สตีในอันที่ จะได้ รับชดใช้ ค่าเสียหาย
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ อันเกิ ดขึน้ จากการที่ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ผิ ดสัญญา และ ทรั สตีไม่ต้องรั บผิ ดชดใช้
ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นกับผู้จดั การกองทรัสต์เพราะการถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์โดยอาศัยเหตุ
ตามสัญญานี ้ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
19.6.4 หน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิม
ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายเดิมมีหน้ าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ นจนกว่าผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่จะ
สามารถเข้ า ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เ ป็ นผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ อย่ า งสมบู ร ณ์ เพื่ อ ให้ ท รั ส ตี หรื อ ผู้ จัด การ
กองทรัสต์รายใหม่ แล้ วแต่กรณี สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการ
ลงลายมือชื่ อในหนังสื อเพื่ อรั บรองความถูก ต้ องครบถ้ วนของสิ่งที่ ส่งมอบให้ ทรั ส ตีห รื อผู้จัด การ
กองทรัสต์รายใหม่ด้วย นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิมต้ องปฏิบตั ิตามหน้ าที่ภายหลังจากการ
ลาออกตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ด้ วย
19.7

การควบรวมหรื อโอนกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์

19.8

ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถดาเนินการควบรวมกิจการ หรื อโอนกิจการไปยังบุคคลภายนอกได้ โดยที่ผ้ จู ดั การ
กองทรัสต์จะต้ องแจ้ งให้ ทรัสตีทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 120 (หนึง่ ร้ อยยี่สิบ) วัน ก่อน
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วันที่การควบรวมกิจการ หรื อโอนกิจการมีผลบังคับใช้ และผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการให้ นิติบคุ คลที่
เกิดจากการควบรวมกิจการ หรื อนิติบคุ คลที่รับโอนกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์นนั ้ จะต้ องรับไปซึง่ สิทธิและ
หน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่กาหนดภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ หน้ าที่
ของทรัสตีกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ตามความจาเป็ น
เพื่ อป้ องกัน ยับ ยัง้ หรื อจ ากัดมิใ ห้ เกิ ดความเสี ย หายอย่ า งร้ ายแรงต่ อประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ ห รื อผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ทงปวง
ั ้ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนี ้ได้ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ 18.1.1 แห่งสัญญานี ้
19.9

การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรั สต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ การเบิกจ่ายดังกล่าวกระทาได้ เฉพาะกรณี ที่
เป็ นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพื่อการดาเนินงานประจาวันและบัญชีเงินสด (Petty Cash) ภายใต้ วงเงินตามที่
ได้ รับการอนุมตั ิจากทรัสตี ซึง่ ผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้ที่ได้ รับมอบอานาจจากทรัสตีในการลงนามแทนทรัสตี
ตามที่ได้ รับการอนุมตั ิจากทรัสตี และให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ทาและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้ แก่ทรัสตี
เพื่อให้ ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาที่ทรัสตีเห็นสมควรและชาระเงินเข้ าบัญชี
เพื่อการดาเนินงานประจาวันและบัญชีเงินสด (Petty Cash)

19.10 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของผู้จดั การกองทรัสต์
การปฏิ บัติห น้ าที่ ข องผู้จัดการกองทรั ส ต์ ต ามสัญ ญานี ้ และสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรั ส ต์ ผู้จัด การ
กองทรั ส ต์ มี ห น้ าที่ ใ ช้ ความรอบคอบและระมัด ระวั ง ในการด าเนิ น การเพื่ อ ป้ องกั น ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรั สต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจ
ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ และหากมีกรณีที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต้ องสามารถแสดงได้ วา่ มีมาตรการหรื อกลไกที่สามารถรองรับให้ การจัดการกองทรัสต์ดาเนินไปในลักษณะที่
เป็ นธรรม ไม่เป็ นการเอาเปรี ยบกองทรัสต์ และเป็ นไปตามประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 14/2555
19.11 ความรับผิดของผู้จดั การกองทรัสต์
19.11.1 ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าปรับและค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้น
ให้ แก่ กองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซงึ่ เป็ นฝ่ ายเสียหายอันเนื่องมาจากการ
กระทา การงดเว้ นการกระทา การประมาทเลินเล่อ การปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่ถูกต้ องสมบูรณ์ หรื อการละ
เว้ นในการปฏิ บัติหน้ าที่ ของผู้จัดการกองทรั ส ต์ ตามที่ ร ะบุไว้ ใ นสัญญาฉบับนี ห้ รื อ สัญญาแต่งตัง้
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ หรื อ กฎหมายและประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ กระท าผิ ด หน้ า ที่ ข องผู้ จัด การ
กองทรัสต์ไม่วา่ ด้ วยประการใด ๆ หรื อการผิดสัญญาหรื อคารับรองใด ๆ ของผู้จดั การกองทรัสต์ตาม
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สัญญาฉบับนี ้หรื อสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ เว้ นแต่ ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิสจู น์ได้ ว่าตนได้
กระทาการอันเป็ นการปฏิ บัติหน้ าที่ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวังเยี่ ยงผู้มี
วิชาชีพ รวมทัง้ ด้ วยความชานาญโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์อย่างเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์ ที่ดี
ที่สดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญานี ้ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ และ
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยแก่ ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์หรื อผู้ลงทุน (ถ้ ามี)
ในการนี ้ แม้ จะเป็ นกรณีที่ผ้ จู ัดการกองทรั สต์ไม่ต้องรั บผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นตามวรรคหนึ่ง
ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ยงั มีหน้ าที่ดาเนินการเรี ยกร้ องต่อผู้ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์หรื อ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ รับชดเชยความเสียหายตามความเป็ นจริ ง
19.11.2 ผู้จดั การกองทรัสต์ตกลงชดใช้ ค่าใช้ จ่ายและค่าเสียหายทังปวง
้
(รวมถึงค่ าจ้ างทนายความ ค่าจ้ างที่
ปรึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถาม ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดี
ค่าใช้ จ่ายในการบังคับคดี ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมาย หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใด ๆ) ที่กองทรั สต์ และ/หรื อ
ทรั ส ตีไ ด้ ช ดใช้ ไ ป หรื อจะต้ องชดใช้ ใ ห้ กับ บุคคลใด ๆ หรื ออาจจะต้ องเสี ย หาย หรื อได้ รั บ ความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการกระทา การงดเว้ นการกระทา การประมาทเลินเล่อ หรื อการปฏิบตั ิหน้ าที่
ไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์ หรื อการละเว้ นในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
ฉบับนี ห้ รื อ สัญญาแต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อกฎหมายและประกาศที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อการผิ ด
สัญ ญา หรื อ คารั บ รองใด ๆ ของผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ต ามสัญ ญานี ห้ รื อ สัญ ญาแต่ง ตัง้ ผู้ จัด การ
กองทรั สต์ เว้ นแต่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์จะพิสูจน์ ได้ ว่าตนได้ กระทาการอันเป็ นการปฏิบัติหน้ าที่ด้วย
ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทังด้
้ วยความชานาญโดยปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยทรั สต์โดยรวม และเป็ นไป
ตามสัญญานี ้ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ และกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อ
ผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์หรื อผู้ลงทุน (ถ้ ามี) หากผู้จดั การ
กองทรั ส ต์ ไ ม่ ช าระค่า ใช้ จ่ ายหรื อค่ าเสี ย หายดังกล่ าวข้ า งต้ น ภายในระยะเวลาที่ ท รั ส ตี ก าหนด
ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องชาระดอกเบี ้ยผิดนัดในส่วนที่จะต้ องชาระให้ กบั กองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี
ในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ของจานวนค่าใช้ จ่ายและค่าเสียหายนันต่
้ อปี นับแต่วนั ที่ผิดสัญญา
จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ ้น
ในการนี ้ แม้ จะเป็ นกรณีที่ผ้ จู ัดการกองทรั สต์ไม่ต้องรั บผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นตามวรรคหนึ่ง
ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ยงั มีหน้ าที่ดาเนินการเรี ยกร้ องต่อผู้ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์หรื อ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ รับชดเชยความเสียหายตามความเป็ นจริ ง
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19.11.3 ในการปฏิบัติหน้ าที่ ของทรั สตี ผู้จัดการกองทรั สต์ไม่ต้องรั บผิ ดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่
กองทรั ส ต์ ห รื อผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ห รื อบุคคลใด ๆ จากการกระท าหรื องดเว้ น การกระท าการใด ๆ
ของทรั สตี หากว่าผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ ปฏิ บัติหน้ าที่โดยสุจริ ต และเป็ นไปตามสัญญานี ้ สัญญา
แต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ และกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
20

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย

20.1

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่ ายที่ จะเรี ยกเก็บ จากทรั พ ย์ สินของกองทรั ส ต์ ได้ ต้องเป็ นค่าใช้ จ่ายที่ จ าเป็ นและ
สมควรซึ่งเกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทรั สต์โดยตรง ทังนี
้ ้ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินการใด ๆ เพื่อการก่อตังทรั
้ สต์และการบริ หารจัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่กาหนดไว้
ในตารางด้ านล่างนี ้ซึง่ จะเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ได้ ไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ ในตารางซึง่ เป็ นไปตามเอกสาร
แนบ 6 และในการกาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของแต่ละรายการให้ เป็ นไปตามที่ค่สู ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
ตกลงกันในแต่ละคราวแยกต่ างหากออกจากสัญญานี ้ โดยค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน

20.2

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ได้ แก่
(1)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ เป็ นไปตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ ามี)

(2)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ให้ เป็ นไปตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด

(3)

ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยทรั สต์ หรื อ ใบทรั สต์ ให้ เป็ นไปตามอัตราที่นาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด

(4)

ค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ
(ก)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งการจานาหน่วยทรั สต์ กับนายทะเบียนหน่วยทรั สต์ให้ เป็ นไป
ตามอัตราที่ทรัสตี และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด

(ข)

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ขอให้ ผ้ จู ัดการกองทรั สต์หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ให้ เป็ นไปตามที่จ่าย
จริ ง

ทังนี
้ ้ค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 20.2 นี ้ เป็ นอัตราที่ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อ
ภาษี อื่นใดทานองเดียวกัน
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20.3

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่าย
(1)

ผู้จดั การกองทรัสต์มีสิทธิในการเพิ่ม ลด หรื อยกเว้ นค่าธรรมเนียมภายใต้ อตั ราที่ระบุไว้ ในข้ อ 20 โดย
ไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้ หากค่าธรรมเนียมภายหลังการเพิ่ม ลด หรื อ ยกเว้ นดังกล่าว
ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้

(2)

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 20.1 และข้ อ 20.2 แห่งสัญญานี ้ หากจะเป็ น
ผลเสียต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น การเพิ่มค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายนอกเหนือจากอัตราสูงสุด
ที่ระบุไว้ ในข้ อ 20 แห่งสัญญานี ้ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้โดยอาศัยมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

(3)

กรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จะเปลี่ยนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย ผู้จดั การกองทรัสต์จะติด
ประกาศค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สานักงานของผู้จัดการกองทรั สต์ ทัง้ นี ้ ในการ
เปลี่ยนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ผู้จดั การกองทรั สต์จะต้ องแจ้ งให้ สานักงาน
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายนัน้

21

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา

21.1

การแก้ ไ ขเพิ่ มเติมสัญ ญานี ต้ ้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกับ เจตนารมณ์ ใ นการก่อตัง้ กองทรั ส ต์ และ กฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ยวข้ อง

21.2

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้ในเรื่ องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามข้ อ
16.8 แห่งสัญญานี ้ เว้ นแต่เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมตามคาสัง่ ของสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.
ทรัสต์

21.3

กรณี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สัญ ญานี ใ้ นประเด็ น ที่ ไ ม่ ก ระทบสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ หรื อ เป็ นการแก้ ไ ข
ข้ อผิ ดพลาดที่ เห็นโดยชัดแจ้ ง คู่สัญญาสามารถทาความตกลงเห็นชอบร่ วมกันได้ โดยไม่ต้องขอมติของที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

21.4

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรื อระเบียบหรื อคาสัง่
ในกรณี ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อส านักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่ วยงานอื่น ใดที่ มีอานาจตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หนังสือเวียน คาผ่อนผัน ยกเลิก หรื อ เปลี่ยนแปลง
แก้ ไข หรื อเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุ บันอันทาให้ ต้องมีการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญานี ้ คู่สญ
ั ญาจะต้ องเข้ าทาความตกลงเพื่อแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญานี ้
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ ที่เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมดังกล่าว
โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
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21.5

22

การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้กรณีอื่น ๆ โดยทัว่ ไป
(1)

หากมีความจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่ มเติมสัญญานี ใ้ นกรณี อื่นใดอันจะเป็ นคุณต่ อกองทรั สต์และผู้ถือ
หน่วยทรั สต์ มากกว่าข้ อตกลงและเงื่ อนไขเดิม และไม่กระทบสิทธิ ของผู้ถื อหน่ วยทรั สต์ โดยรวม
ในทางที่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์ ให้ ทรั สตีมีอานาจในการแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
สัญญานี ไ้ ด้ ตามที่ เห็นสมควรโดยปรึ กษาหารื อร่ วมกับผู้จัดการกองทรั ส ต์ โดยไม่จาต้ องขอมติ ที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

(2)

กรณี การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินหลักของกองทรั สต์ หากเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
ประเภททรัพย์สิน หลักเกณฑ์และกระบวนการในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินหลัก รวมถึง
การดาเนินการในการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ (ถ้ ามี) ตามที่กาหนดในสัญญานี ้ ให้ ค่สู ญ
ั ญามีอานาจในการแก้ ไข เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมสัญญานีไ้ ด้ ตามที่เห็นสมควร โดยการแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวจะต้ อง
เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง และไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในทางที่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์เสียประโยชน์ โดยไม่จาต้ องขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

การเลิกกองทรั สต์
เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์

22.1

เมื่อจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 (สามสิบห้ า) ราย

22.2

เมื่อมีการจาหน่ายทรั พย์ สินหลัก และผู้จัดการกองทรั สต์ไม่สามารถดาเนิ นการเพื่อให้ กองทรั สต์ลงทุนใน
อสังหาริ มทรั พย์ เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้ าร้ อยล้ าน) บาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
(เจ็ดสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ภายใน 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่วนั ที่จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินหลัก
ดังกล่าว

22.3

กรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการเป็ น
ผู้จัดการกองทรั สต์รายใหม่ได้ ภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด นับแต่วนั ที่การปฏิบัติ
หน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิมสิ ้นสุด และทรัสตีได้ ใช้ ความพยายามตามสมควรในการขอมติที่ประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่แล้ วแต่ยงั ไม่สามารถแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่
ได้ ในกรณีดงั กล่าวนี ้ ให้ ทรัสตีขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์

22.4

เมื่อมีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงทรั สตีแต่มิอาจแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่ เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลี่ยงได้ และผู้มี
ส่วนได้ เสียได้ ร้องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตังทรั
้ สตีรายใหม่แล้ ว แต่มิอาจแต่งตังได้
้ และศาลได้ มีคาสัง่ ให้ เลิก
กองทรัสต์
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22.5

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในสัญญานี ้

22.6

ในกรณีที่มีการควบรวมกองทรัสต์กบั กองทรัสต์อื่น และกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนดให้ มีการเลิก
กองทรัสต์

22.7

เหตุอื่นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

23

การรวบรวม จาหน่ าย และจัดสรรทรั พย์ สินเมื่อกองทรั สต์ สนิ ้ สุด
เมื่อกองทรั สต์สิ ้นสุดลงให้ ทรั สตีดาเนินการหรื อจัดให้ มีผ้ ชู าระบัญชีทาหน้ าที่รวบรวม จาหน่าย และ จัดสรร
ทรัพย์สินให้ เป็ นไปตามลาดับดังต่อไปนี ้
(1)

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน

(2)

ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากรที่ต้องชาระและที่ค้างชาระ

(3)

ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา 29 หรื อมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดี
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรื อมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์และ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ที่ ทรัสตีมีสิทธิเรี ยกเอาจากกองทรัสต์
ได้ โดยชอบตามกฎหมาย และค่าตอบแทนทรัสตี

(4)

หนี ้อย่างอื่น

ในกรณีที่ทรัพย์สินในกองทรัสต์มีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ เป็ นค่าใช้ จ่ายหรื อชาระหนี ้ในลาดับใดจนครบ ให้
ชาระหนี ้ในลาดับนันโดยเฉลี
้
่ยตามส่วนของมูลหนี ้
ในกรณีเมื่อได้ หกั ค่าใช้ จ่ายและชาระหนี ้ตามวรรคหนึง่ ของข้ อนี ้แล้ ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือ ให้ ทรัส
ตีจดั สรรส่วนที่คงเหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ในกรณีที่ทรัสต์สิ ้นสุดลงเนื่องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชาระบัญชี หรื อล้ มละลาย และไม่สามารถแต่งตังทรั
้ สตี
รายใหม่เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน พ.ร.บ. ทรัสต์ ให้ ผ้ ชู าระบัญชี หรื อเจ้ า
พนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์แล้ วแต่กรณี เป็ นผู้ทาหน้ าที่แทนทรัสตีในการรวบรวม จาหน่าย หรื อจัดสรรทรัพย์สินจน
เสร็ จสิ ้น
24

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ตามสัญญานี ้ ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ใช้ ความ
รอบคอบและระมัดระวังในการดาเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัส
ตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์ โดยให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
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24.1

ทรั สตีและผู้จัดการกองทรั สต์ต้องไม่มีผลประโยชน์ อื่นที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ที่ดีที่สุดของกองทรั สต์
และหากมีกรณีที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ วา่ มีกลไกที่จะทาให้ เชื่อมัน่
ได้ วา่ การบริ หารจัดการกองทรัสต์จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ เกี่ ย วกับ เรื่ องดังกล่าวที่ ก าหนดในประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร.
14/2555

24.2

ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีการจัดการกองทรัสต์อื่นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ที่ขออนุญาตเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ ต้ องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อื่นนัน้ เว้ นแต่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ครบถ้ วนดังนี ้
(ก)

กองทรัสต์ที่ขออนุญาตเป็ นกองทรัสต์ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศ
ว่าด้ วยการแปลงสภาพ

(ข)

ผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรั สต์ที่ขออนุญาต เป็ นผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรั พย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริ หารจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ตาม (ก)

24.3

ทรั ส ตี จ ะไม่ เ ข้ าท ารายการใดที่ อ าจส่ง ผลให้ ท รั ส ตี ไ ม่ ส ามารถท าหน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระ เช่ น การซื อ้
อสังหาริ มทรั พย์ จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรั ส ตีซึ่งอาจทาให้ ทรั สตีไม่สามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทา Due Diligence) ของผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างเป็ นอิสระ เป็ นต้ น

25

คาบอกกล่ าว
เว้ นแต่จะได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในสัญญานี ้ คาบอกกล่าวใด ๆ ที่จะส่งภายใต้ สัญญานี ้ ให้ ทาเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร และต้ องส่งโดยบุคคล พนักงานส่งเอกสาร โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อโทรสาร โดยการ
ส่งคาบอกกล่าวให้ ถือว่ามีผล
(1)

ภายในวันที่ระบุในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อใบรับที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอื่นในกรณีที่
มีการส่งทางไปรษณีย์ หรื อ

(2)

นับแต่เวลาที่ไปถึง หากส่งด้ วยตัวเอง พนักงานส่งเอกสาร หรื อโดยโทรสาร

ทัง้ นี ้ เว้ นแต่กรณี การส่งคาบอกกล่าวให้ ปฏิบัติตามสัญญาหรื อบอกกล่าวเลิกสัญญานี ้ ให้ ค่สู ัญญาฝ่ ายที่
ประสงค์จะบอกกล่าวส่งคาบอกกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
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หากส่งให้ กบั ผู้ก่อตังทรั
้ สต์และผู้จดั การกองทรัสต์
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ที่อยู่

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร

โทรศัพท์

0-2674-6488

โทรสาร

0-2679-5996

บุคคลที่ติดต่อ

นายนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ

หากส่งให้ กบั ทรัสตี
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร

โทรศัพท์

0-2686-6100

โทรสาร

0-2670-0430

บุคคลที่ติดต่อ

นางแสงดาว สีตลารมณ์

หลักฐานที่แสดงว่าคาบอกกล่าวได้ ระบุที่อยู่โดยถูกต้ อง ติดดวงตราไปรษณียากร และลงตราประทับไปรษณีย์
แล้ ว ให้ ใช้ เป็ นหลักฐานอันแน่ชัดว่าได้ ส่งทางไปรษณี ย์แล้ ว ส่วนคาบอกกล่าวที่ส่งโดยทางโทรสารหรื อโดย
ทางอื่น ๆ จะต้ อ งมี ก ารยื น ยัน อีก ครั ง้ หนึ่ งโดยพลัน เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรส่ งโดยบุ คคลหรื อส่ งโดยทาง
ไปรษณีย์ ซึง่ ชาระค่าไปรษณียากรแล้ ว
หากคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดต้ องการเปลี่ยนสถานที่อยู่ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน้ ต้ องแจ้ งให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้ าเป็ นหนังสือภายใน 7 (เจ็ ด) วันก่ อนวันที่ ย้ายหรื อเปลี่ ยนแปลงสถานที่ อยู่ ในกรณี เช่น นี ้
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้ รับแจ้ งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่จะส่งคาบอกกล่าวให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่แจ้ งเปลี่ยนแปลง
สถานที่อยู่ตามรายละเอียดที่ได้ รับแจ้ งดังกล่าว
26

ข้ อสัญญาที่เป็ นโมฆะไม่ กระทบข้ อสัญญาที่สมบูรณ์
ถ้ าในเวลาใดก็ตาม ข้ อความในสัญญา หรื อเอกสารที่สญ
ั ญาอ้ างถึงฉบับใดกลายเป็ นข้ อความหรื อเอกสารที่
เป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรื อใช้ บงั คับมิได้ ในประการใด ๆ ตามกฎหมาย ให้ ข้อความอื่น ๆ
ที่เหลือแล้ วแต่กรณี ยังคงชอบด้ วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะ
ความเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรื อใช้ บงั คับมิได้ ของข้ อความหรื อเอกสารตามสัญญาฉบับ
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ดังกล่าวนัน้ และคู่สญ
ั ญาตกลงร่ วมกันแก้ ไขข้ อความที่เป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่มี
ผลบังคับใช้ ดงั กล่าวให้ สมบูรณ์และสอดคล้ องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสัญญานี ้
27

ข้ อตกลงที่ขัดหรื อแย้ งกับสัญญาฉบับนี ้
ในกรณี ที่ มีข้ อตกลง เนื อ้ หา หรื อข้ อสัญ ญาอื่น ใดที่ ขัดหรื อแย้ งกับข้ อก าหนดในสัญญาฉบับ นี ้ ให้ ถื อเอา
ข้ อกาหนดในสัญญาฉบับนี ้เป็ นสาคัญ โดยให้ ข้อกาหนดในสัญญาฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ เหนือข้ อตกลง เนื ้อหา
หรื อข้ อสัญญาที่ขดั หรื อแย้ งดังกล่าว

28

การใช้ สิทธิของคู่สัญญา
การกาหนดเวลาหรื อการขยายเวลาเพื่ อให้ คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งกระทาการตามหน้ าที่ และความผูกพันตาม
สัญญานี ้หรื อเพื่อแก้ ไขการผิดสัญญาใด ๆ มิให้ ถือว่าเป็ นการสละสิทธิของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่กาหนดเวลาหรื อ
ขยายเวลาให้
ทังนี
้ ้ การสละสิทธิที่มีผลสมบูรณ์ จะต้ องกระทาโดยชัดแจ้ งเป็ นหนังสือและบอกกล่าวไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
การกาหนดเวลาหรื อการขยายเวลา หรื อการสละสิทธิอาจเป็ นไปและขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่ทรัสตีกาหนด และจะ
ไม่ ก ระทบกระเทื อ นถึง สิ ท ธิ ข องทรั ส ตีที่ ไ ด้ มีอ ยู่ ก่ อ น เว้ น แต่ จ ะได้ บ อกกล่ าวอย่ างชัด แจ้ ง พร้ อมกับ การ
เปลี่ยนแปลงของเวลา การต่อเวลา หรื อการสละสิทธิดงั กล่าว

29

กฎหมายที่ใช้ บังคับ / การระงับข้ อพิพาท
29.1

สัญญานี ้ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย

29.2

ข้ อพิพาท ข้ อโต้ แย้ ง หรื อสิทธิเรี ยกร้ องใด ๆ ที่เกิดจากหรื อที่เกี่ยวกับสัญญานี ้ซึง่ ไม่สามารถตกลงกัน
ได้ ระหว่างคูส่ ญ
ั ญาให้ นาเสนอต่อศาลที่มีเขตอานาจ อย่างไรก็ดี คูส่ ญ
ั ญาอาจตกลงกันที่จะระงับข้ อ
พิพาทหรื อข้ อโต้ แย้ งดังกล่าวโดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการแทนการเสนอต่อศาลที่มีเขตอานาจ
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สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ เป็ น 3 (สาม) ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน ผู้ก่อตังกองทรั
้
สต์และทรัสตีได้ อ่านและทาความ
เข้ าใจกับข้ อความในสัญญาฉบับนี ้โดยตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐานพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) ต่อหน้ า
พยานไว้ เป็ นสาคัญ
ผู้ก่อตัง้ ทรั สต์ และผู้จัดการกองทรั สต์
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

พยาน

ทรั สตี
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

พยาน
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้ รับความเห็นชอบให้ เป็ นผู้จัดการกองทรั สต์
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ างการถือหุ้นและโครงสร้ างการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรั สต์
รายชื่อผู้ถอื หุ้น ผู้จัดการกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 พ.ศ. ธันวาคม 2559
ลาดับ

ชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้นที่ถอื
(หุ้น)

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

1.

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

749,995

74.9995

2.

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

100,000

10.0000

3.

Asia Financial Holdings Ltd.

100,000

10.0000

4.

บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

50,000

5.0000

5.

นายเชิดชู โสภณพนิช

3

0.0003

6.

นายอายุสม์ กฤษณามระ

1

0.0001

7.

นางวรวรรณ ธาราภูมิ

1

0.0001

แผนผังโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มธนาคารกรุ งเทพ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่มา:

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 และแบบ 56-1 ของธนาคารกรุงเทพปี 2559
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แผนผังโครงสร้ างการจัดการ
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรั สตี
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เอกสารแนบ 4
บัญชีทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ จะเข้ าลงทุน
1

โครงการอาคารทรู ทาวเวอร์ 1
ประกอบด้ วย

2

(1)

สิทธิการเช่าที่ดิน (ทัง้ หมด) ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 8027 และ 42834 เลขที่ดิน 409 และ 405
หน้ าสารวจ 468และ 2968 ตังอยู
้ ่ที่ตาบลห้ วยขวาง (สามเสนนอกฝั่ งเหนือ) อาเภอห้ วยขวาง
(บางซื่อ) กรุ งเทพมหานคร เนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 78.7 ตารางวา

(2)

สิทธิการเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง (ทังหมด)
้
ซึง่ ตังอยู
้ ่ที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร โดยมีพื ้นที่ที่จะลงทุนทังหมด
้
(Gross Floor Area) ประมาณ
63,615 ตารางเมตร ซึง่ อาคารดังกล่าวตังอยู
้ ่บนที่ดินข้ างต้ น

(3)

กรรมสิทธิ์ในเฟอร์ นิเจอร์ ซึง่ ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่สว่ นกลาง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ อุปกรณ์ ตกแต่งที่ติดตรึ ง
ตราและไม่ติดตรึงตรา รวมทังอุ
้ ปกรณ์อื่นใด รวมถึงงานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค (ซึง่ ไม่
รวมระบบโทรศัพท์ และระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ) ลิฟท์ ระบบปรั บอากาศ ระบบงานวิศวกรรม
ระบบบ าบัดน า้ เสีย และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ ใช้ เพื่ อวัตถุป ระสงค์ ใ นการประดับ
ตกแต่งหรื ออานวยความสะดวกให้ กบั ผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและ
อาคาร ระหว่างบริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด ในฐานะผู้ให้ เช่าและกองทรัสต์ในฐานะผู้เช่า ซึง่
ตัง้ และ/หรื อติดตรึ งตรา อยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื ้นที่ของทรัพย์สินที่เช่า หรื อบนพื ้นผิว
ของตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้ างรวมทัง้ สิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับทรั พย์ สินดังกล่าว
ข้ างต้ น อันไม่มีลกั ษณะเป็ นส่วนควบกับอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง (โดยรวมถึงทรั พย์ สินที่มีก าร
เปลี่ยน และ/หรื อทดแทน (Replace) ในทรัพย์สินที่เช่าภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี แรกนับจากวัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าว)

โครงการอาคารทรู ทาวเวอร์ 2
ประกอบด้ วย
(1)

สิทธิการเช่าที่ดิน (ทังหมด)
้
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2923 และ 90760 เลขที่ดิน 2822 และ 2823
หน้ าสารวจ 99 และ 7111 ตังอยู
้ ่ที่ตาบลพระโขนงฝั่ งเหนือ และตาบลพระโขนง (พระโขนงฝั่ ง
เหนือ) อาเภอพระโขนง กรุ งเทพมหานคร เนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 8 ไร่ 1 งาน 13.0 ตารางวา

(2)

สิทธิการเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง (ทังหมด)
้
ซึง่ ตังอยู
้ ่ที่ 1252 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร โดยมีพื ้นที่ที่จะลงทุนทังหมด
้
(Gross Floor Area) ประมาณ
41,417 ตารางเมตร ซึง่ อาคารดังกล่าวตังอยู
้ ่บนที่ดินข้ างต้ น
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(3)

กรรมสิทธิ์ในเฟอร์ นิเจอร์ ซึง่ ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่สว่ นกลาง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ อุปกรณ์ ตกแต่งที่ติดตรึ ง
ตราและไม่ติดตรึงตรา รวมทังอุ
้ ปกรณ์อื่นใด รวมถึงงานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค (ซึง่ ไม่
รวมระบบโทรศัพท์ และระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ) ลิฟท์ ระบบปรั บอากาศ ระบบงานวิศวกรรม
ระบบบ าบัดน า้ เสีย และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ ใช้ เพื่ อวัตถุป ระสงค์ ใ นการประดับ
ตกแต่งหรื ออานวยความสะดวกให้ กบั ผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและ
อาคาร ระหว่างบริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จากัด ในฐานะผู้ให้ เช่าและกองทรัสต์ในฐานะผู้เช่า ซึง่
ตัง้ และ/หรื อติดตรึ งตรา อยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื ้นที่ของทรัพย์สินที่เช่า หรื อบนพื ้นผิว
ของตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้ างรวมทัง้ สิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับทรั พย์ สินดังกล่าว
ข้ างต้ น อันไม่มีลกั ษณะเป็ นส่วนควบกับอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง (โดยรวมถึงทรั พย์ สินที่มีการ
เปลี่ยน และ/หรื อทดแทน (Replace) ในทรัพย์สินที่เช่าภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี แรกนับจากวัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าว)

94

เอกสารแนบ 5
ตัวอย่ างหลักฐานแสดงสิทธิหรื อใบทรั สต์
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มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 10.00 บาท
Par Value of
10.00 Baht Each

ใบทรัสต์
Trust Certificate

ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ บัวหลวง ออฟฟิ ศ
Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust (B-WORK)
ผู้จัดการกองทรั สต์ : บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
Bualuang Asset Management Company Limited

ทรัสตี:
Trustee:

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร. 0-2674-6488
175 Sathorn City Tower Building, 7th fl., 21st fl. and 26th fl., South Sathorn Road, Tung Mahamek, Sathorn, Bangkok Tel. +66 2674-6488
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทร.0-2686-6100
Krung Thai Asset Management Public Company
1, Empire Tower Building, 32nd fl., South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok
Tel. +66-2686-6100

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ หน่วยทรัสต์นีส้ ามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจากัด เว้ นแต่ การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั ้ นเหตุให้ สดั ส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายหนึ่งรายใด ผู้จดั การ
กองทรัสต์ และทรัสตี รวมถึงกลุม่ บุคคลเดียวกัน (ถ้ ามีการถือหน่วย) ไม่เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
Trust unitholder is unable to redeem the trust units. Trust units are transferable without limitation except such transfer shall cause the trust units holding ratio by any trust unitholders, REIT Manager and
Trustee including its persons in the same group (if those persons hold trust units) not in compliance with stipulated laws.
เนื่องจากกองทรัสต์มีข้อจากัดการถือหน่วยทรัสต์ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด รวมทังที
้ ่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติม โดยเมื่อปรากฏว่าบุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าอัตราตามที่
ประกาศกาหนด ทรัสตี/นายทะเบียนหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
The trust is subject to trust unit holding restrictions as stipulated by Capital Market Supervisory Board including any further amendment thereof, if it appears that any person or such person’s related
person(s) holds trust units exceeding the proportion as specified in relevant restriction, Trustee/Registrar may exclude such person’s name in the registor of holders of trust units
ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
Name of the Trust Certificate Holder
เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
Trust Unitholder Registration No.

จานวนหน่วย
No. of Units

เลขที่ใบทรัสต์
Trust Certificate No.
นายทะเบียนผู้รับมอบอานาจ

วันที่ออกใบทรัสต์
Date of Issuance

Authorized Registrar
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โปรดอ่าน
Please read
before
endorsing this
certificate.

1. ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหน่วยทรัสต์ทปี่ ระสงค์จะรับโอนหน่วยทรัสต์ต้องจัดทาแบบคาขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์/หน่วยทรัสต์ ตามแนบที่นายทะเบียนกาหนด
The transferee of the trust units who wishes to have ownership of trust units transferred to its name must prepare the form designated by the registrar for this purpose.
2. ผู้โอนและผู้รับหน่วยทรัสต์ ต้ องลงลายมือชื่อสลักหลังการโอนไว้ หลังใบทรัสต์นี ้ หรือตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
Both the transferor and transferee of trust units must endorse the certificate(s) of the trust units being transferred or as per procedures specified in trust deed.
3. เอกสารที่ต้องยื่นประกอบคาขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์/หน่วยทรัสต์ตามที่นายทะเบียนกาหนด สามารถตรวจสอบได้ ที่ http:// www.tsd.co.th
Please see http:// www.tsd.co.th for the list of documents required to support your request for the transfer of trust units designated by the registrar.
Signature of transferee
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน
(who
desires
to be registered as trust
ลงลายมือชื่อผู้มีอานาจ
(ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์)
ลงลายมือชื่อผู้โอน
unitholders)
ประทับตรานายทะเบียน (ถ้ ามี)
Signature of transferor
ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง)
Authorized signature(s) with the seal of the registrar (if any)
Full name of transferee in block letters

1
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)
2

ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)

3

ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)

4

ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)

5

ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)

6

ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)

ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
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เอกสารแนบ 6
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทรั สต์
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวเนื่องกับกองทรัสต์ที่แสดงไว้ ในที่นี ้ เป็ นอัตราซึง่ ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทานองเดียวกัน
อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)**

รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV*

ค่ าธรรมเนี ยมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เป็ นรายจ่ ายประจาของกองทรั สต์ ซึ่งไม่
รวมถึงค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่จ่ายรายครั ง้ เมื่อมีการเพิ่มทุนหรื อ
ได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สิน

ไม่เกิน 15.00%

รายเดือนหรื อรายปี

ค่ าธรรมเนี ยมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่จ่ายรายครั ้ง เมื่อมีการเพิ่มทุ นหรื อได้ มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สิน

ไม่เกิน 10.00%

รายครัง้

1. ค่ าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ แบ่งเป็ น 3 ส่วน
ส่ วนที่ 1 ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการกองทรัสต์

ไม่เกิน 1.00%

ส่ วนที่ 2 ค่าธรรมเนียมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์

ไม่เกิน 3.00%

1) ค่าธรรมเนียมพื ้นฐาน

Error! Unknown document property name.
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ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของ TAV แต่ไม่ต่ากว่า
8 ล้ านบาทต่อปี

รายเดือน

ไม่ เกิ นร้ อยละ 3.00 ของรายได้ จากการ
ดาเนินงานสาหรับแต่ละโครงการ

รายเดือน

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)**

รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ

ไม่ เ กิ น 10.00% ของก าไรขัน้ ต้ น จาก
อสังหาริ มทรัพย์หลังปรับปรุ ง สาหรับแต่ละ
โครงการ

รายเดือน

3) ค่าธรรมเนียมการบริ การการทาสัญญา

ไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ ค่าเช่าพื ้นที่ และ/
หรื อ ค่ า บริ ก ารพื น้ ที่ ส าหรั บ การเข้ า ท า
สัญญาใหม่หรื อการต่ออายุสญ
ั ญาเดิมเพื่อ
การเช่าหรื อการให้ บริ การพื ้นที่ รวมถึงการ
นาทรัพย์สินของกองทรัสต์จดั หาประโยชน์
สาหรับกาหนดระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี
และแปรผันตามระยะเวลาของสัญญา

รายครัง้

ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์ สิน
หลักที่มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไป

รายครัง้

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV*

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมส่วนที่ 2 ผู้จดั การกองทรัสต์จะเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ และ
จ่ายให้ แก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์

ส่ วนที่ 3 ค่าธรรมเนียมการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก

ไม่เกิน 5.00%

สาหรับการลงทุนครัง้ แรกไม่มีการเรี ยกเก็บ
2. ค่ าธรรมเนียมทรัสตี และผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ

ไม่เกิน 1.00%
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ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของ TAV แต่ไม่ต่ากว่า
4 ล้ านบาทต่อปี

รายเดือน

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV*

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)**

รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

3. ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์

ไม่เกิน 0.05%

ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของทุนชาระแล้ ว
ของกองทรั ส ต์ หรื ออั ต ราอื่ น ใดที่ น าย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์กาหนด
ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
จะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทาการ

รายปี

4. ค่ าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรื อ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ไม่เกิน 3.00%

 สาหรั บการเสนอขายหน่วยทรั สต์ ต่อ
ประชาชนครั ง้ แรก (Initial Public
Offering, “IPO”) ไม่มีค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษาทางการเงิน

รายครัง้

 ส าหรั บ การลงทุ น หรื อระดมทุ น ใน
อนาคต ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่า
ธุรกรรม
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดาน % ของ NAV*

5. ค่ าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์

ไม่เกิน 3.00%

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)**

รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

 สาหรั บการเสนอขายหน่วยทรั สต์ ต่อ
ประชาชนครั ง้ แรก (IPO)
ไม่ มี
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย

รายครัง้

 สาหรับการระดมทุนในอนาคต ไม่เกิน
ร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายการระดมทุน ครั ง้
นันๆ
้
6. ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ควบคุมงาน ซ่อมแซม ดูแล บารุ งรักษา และ/หรื อ ก่อสร้ าง
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง พัฒนา เพิ่มมูลค่า และ/หรื อ ปรับแบบภูมิทศั น์หรื อภูมิสถาปั ตย์
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ ทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องที่กองทรัสต์ลงทุน

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

7. ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจัด การ และ /หรื อ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เช่ น
ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริ การรักษาความสะอาดและกาจัดขยะ ค่าบริ การรักษาความ
ปลอดภัย ค่าบริ การกาจัดแมลง ค่าดูแลบารุ งรักษาและซ่อมแซมสาธารณูปโภค ค่า
จัดทาป้ายชื่อผู้เช่ารายย่อย ป้ายบอกทาง ค่าดูแลตกแต่งดูแลพื ้นที่สเี ขียว ค่าอุปกรณ์
การช่าง ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สิ ้นเปลือง ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่านายหน้ า/ตัวแทนขาย
ค่านายหน้ าในการจัดหาผู้เช่า ค่าระบบที่จอดรถ เป็ นต้ น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

8. ค่าเบี ้ยประกันภัย

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

รายปี
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รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

9. ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้ องตามอัตราที่กฎหมายกาหนดและ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยราชการ เช่น ภาษี โรงเรื อน ภาษี บารุ งท้ องที่
ภาษี ป้าย เป็ นต้ น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

10. ค่า ใช้ จ่า ยในทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพัน ธ์ และส่ง เสริ ม การขายที่
เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ เช่น ค่าวางแผน ค่าออกแบบ ค่าจัดทา และค่า
เผยแพร่สอื่ โฆษณา การจัดกิจกรรมและงานอีเว้ นท์ การตกแต่งเนื่องในงานเทศกาล
ตามความเหมาะสม การจัดทาและดูแลรักษาเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ทรัพย์สิน การ
จัดทาและดูแลรั กษา สื่อสังคมออนไลน์ ต่างๆ การจัดหรื อสนับสนุนงานการกุศล
ต่างๆ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) การจัดกิจกรรมตามวันประเพณี การจัดงาน
แถลงข่าว รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการใช้ บริ การผู้ให้ บริ การภายนอก

ไม่เกิน 0.50%

 สาหรับ IPO จะเรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริ ง
แต่ไม่เกิน 10 ล้ านบาท

รายครัง้

11. ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบ
อาคาร ค่าใช้ จ่ายจัดทารายงาน หรื อบทวิจัย ซึ่งรวมถึงการสารวจภาพรวมตลาด
และ/หรื อ ภาวะอุตสาหกรรม และ/หรื อ ค่าตรวจสอบทรั พย์ สิน ค่า ใช้ จ่ายในการ
เดินทาง และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบทรัพย์สนิ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

 ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรกจะเรี ยก
เก็บตามที่จ่ายจริ ง
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ตามทีจ่ ่ายจริ ง

รายครัง้
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เพดาน % ของ NAV*

อัตราที่คาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)**

รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

12. ดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริ ษัท
ประกันภัย และ/หรื อนิติบุคคลประเภทอื่น ค่าธรรมเนียมหรื อค่าที่ปรึ กษาในการ
จัดหาเงินกู้ยืมหรื อการออกตราสารที่มีลกั ษณะเดียวกัน ค่าธรรมเนียมในการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ทังในกรณี
้
การจัดอันดับเพื่อออกตราสาร
และเพื่อประโยชน์อื่นๆ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้
และค่า ธรรมเนี ย มในการด าเนิ น การด้ า นหลัก ประกัน รวมถึ ง ค่ า จดจ านองและ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

รายเดือน/รายครัง้

13. ค่าเช่า และ/หรื อ เช่าช่วง ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้ าง และ/หรื อ อสังหาริ มทรัพย์อื่นใด

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

รายเดือน/รายปี

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

14. ค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกองทรัสต์
1) ค่าใช้ จ่าย และ/หรื อ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ ยวข้ องในการจัดตัง้ และ/หรื อ เสนอขาย
กองทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ค่ า ธรรมเนี ย มยื่ น ค าขอเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น
หน่ว ยทรั สต์ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์ จดทะเบี ย น และค่า ใช้ จ่า ยในการเตรี ยมและจัด ท า
เอกสารสัญญา ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล เช่น data room ค่าธรรมเนียม
ที่ปรึ กษาทางด้ านภาษี กฎหมาย การเงิน วิศวกรรม การทารังวัดที่ดิน การเตรี ยม
และจัดทาเอกสารสัญญา เป็ นต้ น
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2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการดารงสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี ของกองทรั สต์ และการตรวจสอบ
ภายใน

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

4) ค่าธรรมเนีย ม หรื อ ค่าใช้ จ่า ยเพื่ อการจัดหา ได้ มา จาหน่า ย จ่ าย โอนสินทรั พ ย์
ทรั พย์ สิน หลักทรั พย์ ของกองทรั สต์ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ในการจัดหา
ได้ มา จาหน่าย จ่าย โอนอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายในการจาหน่าย หรื อโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่านายหน้ าในการ
จาหน่าย ค่าธรรมเนียมการจดสิทธิ การเช่า ค่าทารังวัด ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิติกรรม
ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ เป็ นต้ น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

5) ค่าภาษี หรื อค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ อื่นของกองทรัสต์ เช่น ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
กั บ การซื อ้ หรื อ ขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการโอนหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

6) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการประเมินค่าและ/หรื อ สอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สนิ (รวมถึงกรณีลงทุนทางอ้ อม)

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-
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7) ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างหรื อปรั บปรุ งหรื อซ่อมแซมอสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทรั สต์
ลงทุนให้ แล้ วเสร็ จ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

8) ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถามหรื อการดาเนินการตามกฎหมายเพื่อ
การรับชาระหนี ้ใดๆ หรื อค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดาเนินคดีในศาล เพื่อรักษา
สิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ ทรัสตี ซึง่ เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

9) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ ใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ หนังสือชี ้ชวน เอกสารสื่อความ
หนังสือบอกกล่าว ข้ อมูลและรายงานต่างๆ รวมถึงรายงานประจาปี ที่นาเสนอนัก
ลงทุน รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับบทวิจยั การสารวจภาพรวมตลาด และ/หรื อ
ภาวะอุตสาหกรรม และเอกสารอื่นๆ ใบเสร็ จรับเงิน ใบกากับภาษี และแบบฟอร์ ม
อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับกองทรั สต์ ตลอดจนค่าแปล ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
ดัง กล่า ว และการลงประกาศหนัง สือ พิ ม พ์ ทัง้ ในรู ป แบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละ
อิเล็กทรอนิกส์

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

10) ค่าใช้ จ่ายในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดทาและค่าจัดส่ง
จดหมายเชิญประชุม และ/หรื อเอกสารการประชุม รายงานการประชุม ค่าพิธีกร ค่า
ว่าจ้ างพนักงานชั่วคราว ค่าสถานที่ ค่าของชาร่ วย ค่าบริ การการจัดการประชุม
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนค่าออกแบบ ค่าแปล
และค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-
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11) ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ การ
เพิ่มทุน และ/หรื อลดทุน ค่าใช้ จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายใน
การช าระเงิ น ในกรณี มี ก ารลดทุน และ/หรื อ จ่ า ยปั น ผล ปิ ดสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ
หน่วยทรั สต์ และค่าใช้ จ่ายอันเป็ นผลมาจากการติดตามสถานะเช็คคงค้ าง เช่น
ค่า ธรรมเนี ยมธนาคาร ค่า อากรแสตมป์ ค่าบริ การที่ น ายทะเบี ยนเรี ย กเก็ บ ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าแก้ ไขข้ อมูลเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการออกเช็ค
ฉบับใหม่ เป็ นต้ น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

12) ค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และ/
หรื อที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎหมายอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

13) ค่า เอกสารทะเบียนผู้ถื อหน่วยทรั สต์ ค่าใช้ จ่า ยที่เกี่ ยวเนื่ องกับงานทะเบียน ค่า
เอกสารการลงบัญชีกองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-
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รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

14) ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายรวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีทางศาลที่เกี่ยวกับการ
ด าเนิ น งานและการบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั บ
คาปรึ กษาทางกฎหมายในเรื่ องต่างๆ ของกองทรั สต์ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดี
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการยึ ด ทรั พ ย์ สิ น ค่ า สิ น ไหมทดแทนความเสี ย หายจากผู้จัด การ
กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการ
ด าเนิ น คดี ท างศาล ค่ า ธรรมเนี ย มศาล ค่ า สิ น ไหมทดแทนความเสี ย หายแก่
บุคคลภายนอก ค่าจดจานอง ค่าปลดจานอง ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิติกรรม ค่าใช้ จ่าย
ในการแก้ ไขสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์ เป็ นต้ น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

15) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการเลิกกองทรัสต์ หรื อเปลี่ยนแปลงผู้จดั การ
กองทรัสต์ ทรัสตี หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

16) ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่ทรัพย์สนิ หลัก

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

17) ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีของทรัสตีที่ฟ้องร้ องให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ปฏิบตั ิตาม
หน้ า ที่ หรื อ เรี ย กค่ า สิ น ไหมทดแทนความเสี ย หายจากผู้จัด การกองทรั ส ต์ เ พื่ อ
ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ทั ง้ ปวงหรื อเมื่ อ ได้ รั บ ค าสั่ ง จากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-
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รอบและระยะ
เวลาที่เรียกเก็บ

18) ค่าสินไหมทดแทนแก่บคุ คลภายนอกสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจาก
การดาเนินงานของกองทรัสต์ ในส่วนที่เกินจากค่าสินไหมทดแทนที่กองทรัสต์ได้ รับ
ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

19) ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชีในระหว่างการชาระบัญชีกองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

20) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ/หรื อ ที่ปรึ กษาต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาทาง
กฎหมาย ค่าที่ปรึกษาทางภาษี เป็ นต้ น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

21) ค่าใช้ จ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การพบปะนักลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

22) ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการรับรองผู้สนใจจะเช่า ลูกค้ า ผู้เช่า วิทยากร ตัวแทน และ/
หรื อ บุคคลที่มาติดต่ออสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

23) ค่าใช้ จ่ายในการขออนุมตั ิ และ/หรื อ ดารงสถานะอาคาร อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม และ/
หรื อ พลังงาน เช่น LEED Certificate และ BCA Green Mark Certification เป็ น
ต้ น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

24) ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาต ใบรับรองต่างๆ ค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น การซ้ อมอพยพหนีไฟ และการ
อบรมดับเพลิงประจาปี เป็ นต้ น

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-
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25) ค่า ธรรมเนี ย มผู้แ ทนหรื อ ตัว แทนในการจัด หาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ค่ า ธรรมเนี ย ม
นายหน้ า ) (ถ้ ามี ) ซึ่ง เป็ นบุค คลที่ ไม่เ กี่ ยวข้ อ งกับ ผู้จัด การกองทรั สต์ ที่ ท าหน้ า ที่
ทางการตลาด ในการซื ้อ จัดหา จาหน่าย หรื อโอนสิทธิ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

26) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการ
ซื ้อ เช่า หรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ซึ่ ง มี ค วามซับ ซ้ อ น และ/หรื อ ต้ องการความเห็ น และการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม จาก
ผู้เชี่ยวชาญ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

27) ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การด าเนิ น งานของ
กองทรัสต์

ไม่เกิน 1.00%

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

-

หมายเหตุ:

*

เพดาน % ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (Net Asset Value, “NAV”) ต่อปี หรื อ รายครัง้ ภายหลังธุรกรรมในแต่ละครัง้

** อัตราค่าธรรมเนียมที่แสดงไว้ ในทีน่ ี ้ เป็ นอัตราตามที่จา่ ยจริ งที่ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดทานองเดียวกัน
TAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (Total Asset Value)
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

เอกสารแนบ 2
สรุ ปรายงานประเมินมูลค่ า

ที่ VL/mk/R0008/2017
วันที่ 15 กันยายน 2560
บริษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จํากัด
เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21
และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
เรี ยน ท่ านกรรมการผู้จัดการ
ตามที่ท่านได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ทํ าการประเมินมูลค่า
ทรั พย์ สิน ได้ แก่ สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสิ่งปลูกสร้ าง อาคารสํานักงาน ภายใต้ ชื่อ “ทรู ทาวเวอร์ ” มีเนือ้ ที่ดิน
รวมตามเอกสารสิทธิ์ 3 ไร่ 3 งาน 78.7 ตารางวา (1,578.7 ตารางวา) พร้ อมอาคารสิ่งปลูกสร้ าง จํานวน 1 อาคาร
และสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ ตังอยู
้ ่เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร นัน้ บริ ษัทฯ
ได้ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว ดังรายละเอียดแนบท้ ายจดหมายนี ้
รายงานการประเมินมูลค่าที่ ส่งมาพร้ อมจดหมายนี ไ้ ด้ แ สดงถึงข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ อง และสมมติฐานการ
ประเมินมูลค่าที่พิจารณาว่ามีความสําคัญในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริ ษัทฯ อนึง่ รายงานนี ้ได้ ถกู เตรี ยมขึ ้น
สําหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ รายงานนี ้สามารถเปิ ดเผยต่อที่ปรึกษาของลูกค้ าและผู้ที่เกี่ยวข้ องตามวัตถุประสงค์
ที่ระบุไว้
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และข้ าพเจ้ าผู้มีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริ ษัทฯ
ข้ างล่างนี ้ ขอรับรองว่า ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมกับทรัพย์สินที่ทําการประเมินมูลค่า
ขอแสดงความนับถือ
กระทําการแทนในนาม
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

นายสุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล
กรรมการบริหาร - หัวหน้ าฝ่ ายทีป่ รึกษาและประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน

สรุ ปผลสําหรั บผู้บริหาร
เลขที่อ้างอิง

R0008/2017

วัตถุประสงค์
ของรายงาน

เพื่อให้ ทราบมูลค่าของสิทธิ การเช่า (Market Value of Leasehold Interest) ตาม
สภาพการใช้ ประโยชน์ปัจจุบนั และผู้เช่าปั จจุบนั (For the Existing Use and Existing
Tenancies) ในลักษณะสิทธิการเช่า 30 ปี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ซึง่ ใช้ ประโยชน์
เป็ นอาคารสํานักงาน ภายใต้ ชื่อ “ทรู ทาวเวอร์ ” สําหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ

ที่ตงั ้ ทรั พย์ สิน

อาคารเลขที่ 18 ตังอยู
้ ่ติดถนนรั ชดาภิเษกด้ านทิ ศตะวันออกของถนน ห่างจากแยก
พระราม 9 ไปทางทิศเหนื อ ประมาณ 700 เมตร และห่างจากสถานี รถไฟฟ้าใต้ ดิน
MRT สถานีพระราม 9 ประมาณ 500 เมตร ห่างจากสถานี ศูนย์วฒ
ั นธรรมประมาณ
300 เมตร ในแขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

รายละเอียดทรั พย์ สิน ทรั พย์สินที่ประเมินมูลค่า มีลกั ษณะสิทธิตามกฎหมายในทรั พย์สินเป็ น สิทธิ การเช่า
ที่ดินพร้ อมอาคาร และสิ่งปลูกสร้ าง ระหว่าง บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จํ ากัด กับ
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะทรั สตี กระทําใน
นามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ
(B-Work) ที่ระยะเวลา 30 ปี ภายใต้ ชื่อ อาคารสํานักงาน “ทรู ทาวเวอร์ ” ซึง่ ปั จจุบนั
ใช้ ประโยชน์ประกอบกิจการเป็ นอาคารสํานักงานจัดหาประโยชน์ในรู ปแบบของการให้
เช่าพื ้นที่และการให้ บริ การ
ที่ดนิ

ประกอบด้ วย ที่ดิน จํานวน 2 โฉนดไม่ติดต่อกัน โดยมีลํารางยายซุ่นคัน่ กลาง มีเนือ้
ที่ดินรวมตามเอกสารสิทธิ์ 3 ไร่ 3 งาน 78.7 ตารางวา (1,578.7 ตารางวา) มีความ
กว้ างด้ านหน้ าติดถนนรัชดาภิเษก ประมาณ 117 เมตร และมีความลึกสุดแปลงที่ดิน
รวมประมาณ 128 เมตร สภาพที่ดินถมแล้ วทังแปลง
้
มีระดับที่ดินเฉลี่ยทังแปลงสู
้
งกว่า
ระดับถนนด้ านหน้ า ประมาณ 0.50 เมตร ปั จจุบนั เป็ นที่ตงอาคารสํ
ั้
านักงาน “ทรู ทาว
เวอร์ "

อาคารสิ่งปลูกสร้ าง ประกอบด้ วย อาคารสํานักงาน สูง 36 ชัน้ มีชนั ้ ใต้ ดิน 1 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร มีพื ้นที่
และสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ ใช้ สอยรวม ประมาณ 63,615 ตารางเมตร แบ่งเป็ นพืน้ ที่ให้ เช่าสุทธิ 37,314 ตาราง
เมตร และพืน้ ที่ส่วนกลาง ประมาณ 26,300 ตารางเมตร อายุอาคารประมาณ 23 ปี
แต่มีสภาพอาคารดี มีการปรับปรุ งและดูแลรักษาอาคารอย่างสมํ่าเสมอ สิ่งปลูกสร้ าง
อื่นๆ ได้ แก่ ลานโล่งสําหรับจอดรถ ระบบสาธารณูปโภคโครงการ ภูมิสถาปั ตย์ บริ เวณ
ด้ านหน้ าและโดยรอบอาคาร และสะพานคอนกรี ตข้ ามลํารางยายซุน่ โดยสามารถสรุ ป
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อาคารสิ่งปลูกสร้ าง
และสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ

รายละเอียดการใช้ ประโยชน์ พืน้ ที่อาคาร
ชัน้

รวมพืน้ ที่
(ตร.ม.)
พื ้นที่เช่า และพื ้นที่สว่ นกลางทัว่ ไป และห้ องเครื่ อง
1,758.70
พื ้นที่เช่า พื ้นที่สว่ นกลางและบริ การ ห้ องเครื่ อง และทางวิ่งรถ
1,776.93
พื ้นที่เช่า (ชัน้ 2B) พื ้นที่สว่ นกลางทัว่ ไป ทางวิ่งรถยนต์และที่จอดรถยนต์
888.85
การใช้ ประโยชน์

ใต้ ดิน
G (1)
2
1B, 2A,
3 - 10
11 - 36
รวม

พื ้นที่สว่ นกลางทัว่ ไป ทางวิ่งรถยนต์และที่จอดรถยนต์

16,750.00

พื ้นที่เช่า พื ้นที่สว่ นกลางและบริ การ

42,440.52
63,615.00

สําหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้ าง รวมถึงลักษณะการใช้
ประโยชน์ และสภาพอาคาร ดูรายละเอียดในรายงานประกอบ
รายละเอียดอาคาร
สํานักงานพอสังเขป

อาคารสํานักงาน “ทรู ทาวเวอร์ ” เป็ นอาคาร สูง 36 ชัน้ มีชนใต้
ั ้ ดิน 1 ชัน้ มีพื ้นที่ใช้
สอยอาคารรวม ประมาณ 63,615 ตารางเมตร ทําการก่อสร้ างและเปิ ดใช้ อาคารเมื่อ
ประมาณ มกราคม 2537 (อ้ างอิงตามสําเนาในรับรองการก่อสร้ างอาคารฯ แบบอ.6
เลขที่ 22/2537 ลว. 18 ม.ค. 2537) การใช้ ประโยชน์ ตามสภาพปั จจุบัน เป็ นอาคาร
สํานักงานให้ เช่าพื ้นที่และบริ การ มีพื ้นที่เช่าสุทธิ 37,3615 ตารางเมตร ปั จจุบนั มีอตั รา
การเช่าพืน้ ที่ (Occupancy Rate) ประมาณ 96% สําหรั บสิ่งอํานวยความสะดวก
ประกอบด้ วย ที่จอดรถ 431 คัน และทางวิ่งรถภายในอาคาร ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ขน
ของ และบันไดหนีไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรั บอากาศและระบายอากาศ
ระบบนํ ้าประปาและสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภยั และสัญญาณเตือน เป็ นต้ น โดย
สามารถสรุ ปพื ้นที่อาคารได้ ดงั นี ้ :ชัน้
ใต้ ดิน
G (1)
2
1B, 2A, 3 - 10
11 - 36
รวม

สิทธิในทรั พย์ สิน

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)
699.00
383.00
23.85
36,209.29
37,314.14

พืน้ ที่ส่วนกลาง
(ตร.ม.)
1,059.70
1,393.93
865.00
16,750.00
6,231.23
26,299.86

รวมพืน้ ที่
(ตร.ม.)
1,758.70
1,776.93
888.85
16,750.00
42,440.52
63,615.00

สิทธิการเช่า (Leasehold) ที่ระยะเวลา 30 ปี
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ข้ อกําหนด/
กฎหมายเกี่ยวข้ อง

ข้ อกําหนดผังเมือง
ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ “สีนํ ้าตาล” (บริ เวณ ย.9-5) ซึง่ ถูกกําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ “ประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก” ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้ วยผังเมืองรวม
กรุ งเทพมหานคร 2556

สาธารณูปโภค
ใกล้ เคียง

ประกอบด้ วย ระบบไฟฟ้า ระบบนํ า้ ประปา ระบบระบายนํ า้ ระบบโทรศัพท์ และ
รถไฟฟ้าใต้ ดิน (MRT) สถานีพระราม 9 และสถานีศนู ย์วฒ
ั นธรรม

โครงการพัฒนา
ของรั ฐ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

เอกสารสิทธิ์ท่ ดี นิ

เนือ้ ที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
โฉนดที่ดนิ
หน้ า
เลขที่ดนิ
เลขที่
สํารวจ
ไร่
งาน ตารางวา
1
8027
409
468
2
1
86.7
2
42843
405
2968
1
1
92.0
รวมเนือ้ ที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
3
3
78.7
ระวาง 5136 III 6820-4
ตําบลห้ วยขวาง (สามเสนนอกฝั่ งเหนือ) อําเภอห้ วยขวาง (บางซื่อ) กรุ งเทพมหานค
สิทธิในที่ดิน
: กรรมสิทธิ์ (Freehold)
: บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตี ้ส์ จํากัด
ผู้กรรมสิทธิ์
ภาระผูกพันที่ตรวจสอบได้ : ไม่มี
ลําดับ

การใช้ ประโยชน์ สูงสุด เพื่อการพาณิชกรรม (ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารสํานักงานตามสภาพปั จจุบนั )
ของที่ดนิ
วิธีการประเมินมูลค่ า

วิธีคิดจากรายได้ (Income Method)

วันที่ประเมินมูลค่ า
และกําหนดมูลค่ า

1 กรกฎาคม 2560
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มูลค่ าทรั พย์ สิน

มูลค่ าทรั พย์ สินตามโครงสร้ างของทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์
(Real Estate Investment Trust: REIT) ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
: 2,600,000,000.- บาท
 มูลค่ าสิทธิการเช่ าในฐานะผู้เช่ า
ที่ระยะเวลาเช่ า 30 ปี
(สองพันหกร้ อยล้ านบาทถ้ วน)
ตามโครงสร้ างของกองทรั สต์

การวิเคราะห์
มูลค่ าสุดท้ าย

ราคาต่อตารางเมตร : คิดต่อพื ้นที่เช่าสุทธิ เท่ากับ 71,203.- บาทต่อตารางเมตร

สมมติฐานและเงื่อนไข มูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นมูลค่าสิทธิการเช่าที่ระยะเวลาเช่า 30 ปี (ณ วันที่
1 กรกฎาคม 2560) ตามที่ได้ รับแจ้ งจาก บริ ษัท ทรู พรอพเพอร์ ตีส์ จํากัด และบริ ษัท
หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุ น รวม บั ว หลวง จํ า กัด โดยอ้ า งอิ ง ตามเงื่ อ นไขการหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ การตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย และร่ างสัญญาจ้ างบริ หาร
ทรัพย์สิน เป็ นต้ น ตามวัตถุประสงค์ของรายงาน ซึง่ ถือเป็ นเงื่อนไขที่ตกลงกันก่อนทํา
การประเมินมูลค่าครั ง้ นี ้ มูลค่าทรั พย์สินดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงในตลาด หรื อ ในช่ วงตัง้ แต่วัน ที่ วิเ คราะห์ ป ระเมิ น มูล ค่ า จนถึง วัน ที่
กํ า หนดมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น นอกจากนี ก้ ารประเมิ น มู ล ค่ า ได้ พิ จ ารณาอ้ า งอิ ง ตาม
รายละเอียดข้ อมูลที่ได้ รับเป็ นสําคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ อาจ
ทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินเปลี่ยนไป
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1. บทสรุปผูบริหาร
ชื่อลูกคา
วัตถุประสงค

ที่ตั้งทรัพยสิน
พิกัดภูมิศาสตร
รายละเอียดทรัพยสิน

รายละเอียด
เอกสารสิทธิทดี่ ิน

: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด และบริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด
: เพื่อตองการทราบความเห็นของบริษัทฯ เกี่ยวกับมูลคาสิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
เพื่อจัดตั้งทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง ออฟฟศ (B-Work)
สําหรับวัตถุประสงคสาธารณะของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด และ
บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด เทานั้น
: อาคารสํานักงาน “โครงการทรู ทาวเวอร 1” ตั้งอยูเลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
: ทรัพยสิน - Lat 13.762428 Lon 100.567928 (WGS-1984)
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสราง ระหวางบริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด (ผูใหเชา)
กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตีกระทําในนาม
ของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง ออฟฟศ (ผูเชา) มีกําหนด
ระยะเวลา 30 ป ตามเงื่อนไขของสัญญาเชาที่จะมีการตกลงกัน ประกอบดวยที่ดินเนื้อที่รวม
3-3-78.70 ไร (3.94675 ไร หรือ 1,578.70 ตารางวา) พรอมอาคารสํานักงาน และสิ่งปลูกสราง
อื่นๆ ภายใตชื่อ “อาคารทรู ทาวเวอร”
โฉนด
เลข
หนา
เนื้อที่ดิน
เนื้อที่ดิน
:
ลําดับ
1
2

ลักษณะกรรมสิทธิ์
ผูถือกรรมสิทธิท์ ี่ดิน

ที่ดินเลขที่

ระวาง

ที่ดิน

8027
5136 III 6820-4
409
42843
5136 III 6820-4
405
รวมเนื้อที่ดินทั้งหมดตามเอกสารสิทธิ์

สํารวจ (ไร-งาน-ตร.ว.)
468
2968

2 - 1 - 86.70
1 - 1 - 92.00
3 - 3 - 78.70

(ตารางวา)
986.70
592.00
1,578.70

: กรรมสิทธิ์สมบูรณ (Freehold)

: บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด
การตรวจสอบอายัด
: ปจจุบันโฉนดทีด่ ินเลขที่ 8027 และ 42843 ไมมีคําสั่งอายัดหามโอนใดๆ
ภาระผูกพัน
: ปราศจากภาระผูกพัน
ปจจุบันอยูระหวางการรางสัญญาเชาระหวางบริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด (ผูใหเชา)
กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตีกระทําในนาม
ของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง ออฟฟศ (ผูเชา) มีกําหนด
ระยะเวลา 30 ป
สิทธิการใชทางเขา-ออก : ถนนรัชดาภิเษก เปนทางสาธารณประโยชน
อาคารสิ่งปลูกสราง
: อาคารสํ านั กงาน (โครงการทรู ทาวเวอร 1) สู ง 36 ชั้ น พร อมชั้ นใต ดิ นและชั้ นดาดฟ า
จํานวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารรวมทั้งหมดประมาณ 63,615 ตารางเมตร สําหรับพื้นที่เชา
และบริการ สวนที่ประเมินมูลคารวมทั้งหมดประมาณ 37,314 ตารางเมตร (อางอิงตาม
ขอมูลที่ไดรับ) พรอมพื้นที่จอดรถจํานวน 431 คัน โดยมีการแบงการใชประโยชนพื้นที่ดังนี้
รายงานประเมิ น มู ล ค า ทรั พ ย สิ น | ‐ หนา 1 ‐

:
โครงการ

อาคาร

โครงการ ทรู
ทาวเวอร 1

อาคารทรู
ทาวเวอร
รวม

ใบอนุญาตกอสราง
(เดิม)

พื้นที่ใชสอย
ทั้งหมด

ประเภทพื้นที่เชา (ตารางเมตร)
พื้นที่เชา
พื้นที่สวนกลาง
ทั้งหมด

พื้นที่จอดรถ

63,614.49

37,314.63

12,339.86

13,960.00

63,614.49

37,314.63

12,339.86

13,960.00

ผูถือกรรมสิทธิอ์ าคาร

: ใบอนุญาตกอสรางอาคาร (อ.1) เลขที่ 1975/2536 อนุญาตใหบริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด
ปลูกสรางอาคารสํานักงาน 36 ชั้น พรอมชั้นใตดิน 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง พื้นที่อาคาร
63,615 ตารางเมตร ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน 460 คัน พื้นที่ 1,585 ตาราง
เมตร ออกให ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2536
: ใบรับรองอาคารเลขที่ 22/2537 รับรองวา บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด เปนผูเจาของอาคาร/
ผูครอบครองอาคารสํานักงาน 36 ชั้น พรอมชั้นใตดิน 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง พื้นที่ 63,615
ตารางเมตร ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน 460 คัน พื้นที่ 1,585 ตารางเมตร
ออกให ณ วันที่ 18 มกราคม 2537
: ใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลงอาคาร (อ.1) เลขที่ 30/2560 อนุญาตใหบริษัท ทรู พรอพเพอร
ตีส จํากัด โดยนายสมเกียรติ วิฎษณมังคละ ทําการดัดแปลงอาคารบนโฉนดที่ดินเลขที่
8027 และ 42843 เปนอาคารตึก 36 ชั้น พรอมชั้นใตดิน 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปน
อาคารสํานักงาน จอดรถยนต พื้นที่อาคาร 63,615 ตารางเมตร และทางเขาออกของรถ
จํานวน 431 คัน พื้นที่ 1,585 ตารางเมตร พื้นที่ดัดแปลง 1,009 ตารางเมตร ออกให ณ วันที่
6 กรกฎาคม 2560
: บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด (อางอิงตามใบอนุญาตดัดแปลงอาคารเลขที่ 30/2560)

การตรวจสอบอายัด

: ไมมีการอายัด

ขอกําหนดและ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของ

: ขอกําหนดของผังเมือง

ใบรับรองการกอสราง
(เดิม)

ใบอนุญาตกอสราง
ดัดแปลงอาคาร

สาธารณูปโภค
การเวนคืน

ทรัพยสินตั้งอยูในเขตที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง “พื้นที่สีน้ําตาล (ย.9 - 5)”
ตามประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
ขอกําหนดกฎหมายอื่น
ทรัพยสินตั้งอยูในเขตขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ.
2544 และกฎกระทรวงภายใตพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
: สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวย ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบโทรศัพท
ระบบระบายน้ําเสีย และไฟสองทาง
: ไมมีการเวนคืนที่ดินในบริเวณใกลเคียงที่สงผลกระทบตอทรัพยสินที่ประเมินมูลคา
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ที่ VL/ps/R0009/2017
วันที่ 15 กันยายน 2560
บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด
เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21
และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เรียน ทานกรรมการผูจัดการ
ตามที่ทานไดมอบหมายให บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ทําการประเมินมูลคา
ทรัพยสิน ไดแก สิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ อาคารสํานักงาน “ทรู ทาวเวอร 2” มีเนื้อที่ดิน
รวมตามเอกสารสิทธิ์ 8 ไร 1 งาน 13 ตารางวา (3,313 ตารางวา) พรอมอาคารสิ่งปลูกสราง จํานวน 4 อาคาร และ
สิ่งปลูกสรางอื่นๆ ตั้งอยูเลขที่ 1252 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ
ไดดําเนินการเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดแนบทายจดหมายนี้
รายงานการประเมินมูลคาที่สงมาพรอมจดหมายนี้ไดแสดงถึงขอมูลที่เกี่ยวของ และสมมติฐานการ
ประเมินมูลคาที่พิจารณาวามีความสําคัญในการประเมินมูลคาทรัพยสินของบริษัทฯ อนึ่งรายงานนี้ไดถูกเตรียมขึ้น
สําหรับวัตถุประสงคสาธารณะ รายงานนี้สามารถเปดเผยตอที่ปรึกษาของลูกคาและผูที่เกี่ยวของตามวัตถุประสงค
ที่ระบุไว
บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และขาพเจาผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ
ขางลางนี้ ขอรับรองวา ไมมีผลประโยชนเกี่ยวของไมวาโดยตรงหรือโดยออมกับทรัพยสินที่ทําการประเมินมูลคา
ขอแสดงความนับถือ
กระทําการแทนในนาม
บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

นายสุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล
กรรมการบริหาร - หัวหนาฝายที่ปรึกษาและประเมินมูลคาทรัพยสนิ

สรุปผลสําหรับผูบริหาร
เลขที่อางอิง

R0009/2017

วัตถุประสงค
ของรายงาน

เพื่อใหทราบมูลคาของสิทธิการเชา (Market Value of Leasehold Interest) ตาม
สภาพการใชประโยชนปจจุบันและผูเชาปจจุบัน (For the Existing Use and Existing
Tenancies) ในลักษณะสิทธิการเชา 30 ป ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ซึ่งใชประโยชน
เปนอาคารสํานักงาน ภายใตชื่อ “ทรู ทาวเวอร 2” สําหรับวัตถุประสงคสาธารณะ

ที่ตั้งทรัพยสิน

ตั้งอยูเลขที่ 1252 ติดถนนพัฒนาการดานทิศใตของถนน หางจากทางพิเศษฉลองรัช
ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 2 กิโลเมตร และหางจากรถไฟฟาแอรพอรตลิ๊งคสถานี
หัวหมาก ประมาณ 2.6 กิโลเมตร ในแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดทรัพยสิน ทรัพยสินที่ประเมินมูลคา มีลักษณะสิทธิตามกฎหมายในทรัพยสินเปน สิทธิการเชา
ที่ดินพรอมอาคาร และสิ่งปลูกสราง ระหวาง บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด กับ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตี กระทําใน
นามของทรั ส ต เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย บั ว หลวง ออฟฟ ศ
(B-Work) ที่ระยะเวลา 30 ป ภายใตชื่อ อาคารสํานักงาน “ทรู ทาวเวอร 2” ซึ่งปจจุบัน
ใชประโยชนประกอบกิจการเปนอาคารสํานักงานจัดหาประโยชนในรูปแบบของการให
เชาพื้นที่และการใหบริการ
ที่ดิน

ประกอบดวย ที่ดิน จํานวน 2 โฉนดติดตอกัน มีเนื้อที่ดินรวมตามเอกสารสิทธิ์ 8 ไร 1
งาน 13 ตารางวา (3,313 ตารางวา) มีความกวางดานหนาติดถนนประมาณ 52 เมตร
สภาพที่ดินถมแลวทั้งแปลง มีระดับที่ดินเฉลี่ยทั้งแปลงสูงกวาระดับถนนดานหนา
ประมาณ 0.50 เมตร ปจจุบันเปนที่ตั้งอาคารสํานักงาน “ทรู ทาวเวอร 2”

อาคารสิ่งปลูกสราง ประกอบดวย อาคารสิ่งปลูกสราง จํานวน 4 อาคาร และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ มีพื้นที่ใช
และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ สอยรวม ประมาณ 41,417 ตารางเมตร อาคาร 1 อายุอาคารประมาณ 25 ป แตมี
สภาพอาคารดี มีการปรับปรุงอยูสม่ําเสมอและมีการดูแลรักษาดี และอาคาร 2-4 มี
อายุอาคารประมาณ 4 ป สภาพอาคารดี มีการปรับปรุงอยูสม่ําเสมอและมีการดูแล
รักษาดี มีรายละเอียดสรุปดังนี้ :อาคาร
อาคาร 1 สํานักงาน สูง 14 ชั้น พรอมชั้นใตดิน
อาคาร 2 สํานักงาน สูง 7 ชั้น
อาคาร 3 ที่จอดรถ และสํานักงาน สูง 7 ชั้นพรอมชั้นใตดิน
อาคาร 4 สํานักงาน สูง 5 ชั้น
รวมพื้นที่อาคารทั้งหมด

พื้นที่อาคาร
(ตารางเมตร)
15,958
9,555
9,826
6,078
41,417

อายุอาคาร
(ป)
25
4
4
4
-

รายงานการประเมินมูลคา│สิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสราง “ทรู ทาวเวอร 2” │เลขที่อางอิง : R0009/2017
ชื่อลูกคา : บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด │วันที่ประเมินมูลคา : 1 กรกฎาคม 2560 หนา 1

สําหรับรายละเอียดตาง ๆ ของที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสราง รวมถึงลักษณะการใช
ประโยชน และสภาพอาคาร ดูรายละเอียดในรายงานประกอบ
รายละเอียดอาคาร
สํานักงานพอสังเขป

อาคารสํานักงาน “ทรู ทาวเวอร 2” ประกอบดวย อาคาร 1 ซึ่งเปนอาคารสูง 14 ชั้น
พรอมชั้นใตดิน, อาคาร 2 สูง 7 ชั้น, อาคาร 3 สูง 7 ชั้นพรอมชั้นใตดิน และอาคาร 4
สูง 5 ชั้น มีพื้นที่อาคารที่ประเมินมูลคาทรัพยสินรวมประมาณ 41,417 ตารางเมตร
อาคาร 1 ทําการกอสรางแลวเสร็จตั้งแตป 2535 และอาคาร 2 - 4 กอสรางแลวเสร็จ
ตั้งแตป 2556 สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารสํานักงาน ประกอบดวย
ลิฟตโดยสาร ลิฟตขนของ บันไดกลาง และบันไดหนีไฟ ระบบไฟฟาและสื่อสาร ระบบ
ปรับอากาศ ระบบน้ําประปาและสุขาภิบาล ระบบปองกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือน
มีรายละเอียดพื้นที่โดยสรุปดังนี้ :อาคาร
อาคาร 1 สํานักงาน สูง 14 ชั้น พรอมชั้นใตดิน
อาคาร 2 สํานักงาน สูง 7 ชั้น
อาคาร 3 ที่จอดรถ และสํานักงาน สูง 7 ชั้น
พรอมชั้นใตดิน
อาคาร 4 สํานักงาน สูง 5 ชั้น
รวมพื้นที่อาคารทั้งหมด

พื้นที่เชา
พื้นที่สวนกลาง
(ตารางเมตร) (ตารางเมตร)
11,624
4,334
7,788
1,767

พื้นที่รวม
(ตารางเมตร)
15,958
9,555

1,032

8,794

9,826

4,629
25,072

1,449
16,344

6,078
41,417

สิทธิในทรัพยสิน

สิทธิการเชา (Leasehold) ที่ระยะเวลา 30 ป

ขอกําหนด/
กฎหมายเกี่ยวของ

ขอกําหนดผังเมือง
ตั้งอยูในเขตพื้นที่ “สีสม” ซึ่งถูกกําหนดใหใชประโยชนที่ดิน “ที่อยูอาศัยหนาแนนปาน
กลาง” ตามประกาศกฎกระทรวงวาดวยผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556

สาธารณูปโภค
ใกลเคียง

ประกอบดวย ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบระบายน้ํา และระบบโทรศัพท

โครงการพัฒนา
ของรัฐ

1. โครงการกอสรางทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคําแหง-ถาวรธวัช
2. โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเหลือง (ลาดพราว-สําโรง)

เอกสารสิทธิท์ ี่ดิน

เอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน จํานวน 2 โฉนด
ลําดับ
1
2

โฉนดที่ดิน
เลขที่ดิน
เลขที่
2923
2822
90760
2823
รวมเนื้อที่ดิน

ผูถือกรรมสิทธิ์

หนา
สํารวจ
99
7111

เนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
ไร
งาน
ตารางวา
4
0
56.0
4
0
57.0
8
1
13.0

: บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด

รายงานการประเมินมูลคา│สิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสราง “ทรู ทาวเวอร 2” │เลขที่อางอิง : R0009/2017
ชื่อลูกคา : บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด │วันที่ประเมินมูลคา : 1 กรกฎาคม 2560 หนา 2

การใชประโยชนสูงสุด เพื่อการพาณิชกรรม (ใชประโยชนเปนอาคารสํานักงานตามสภาพปจจุบัน)
ของที่ดิน
วิธีการประเมินมูลคา วิธีคิดจากรายได (Income Method)
วันที่ประเมินมูลคา
และกําหนดมูลคา

1 กรกฎาคม 2560

มูลคาทรัพยสนิ

มูลคาทรัพยสนิ ตามโครงสรางของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
(Real Estate Investment Trust: REIT) ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
 มูลคาสิทธิการเชาในฐานะผูเชา : 1,572,000,000.- บาท
ที่ระยะเวลาเชา 30 ป
(หนึ่งพันหารอยเจ็ดสิบสองลาน
ตามโครงสรางของกองทรัสต
บาทถวน)

การวิเคราะห
มูลคาสุดทาย

ราคาตอตารางเมตร : คิดตอพื้นที่เชาสุทธิ เทากับ 62,698.- บาทตอตารางเมตร

สมมติฐานและเงื่อนไข มูลคาทรัพยสินดังกลาวขางตน เปนมูลคาสิทธิการเชาที่ระยะเวลาเชา 30 ป (ณ วันที่
1 กรกฎาคม 2560) ตามที่ไดรับแจงจาก บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด และบริษัท
หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น รวม บั ว หลวง จํ า กั ด โดยอ า งอิ ง ตามเงื่ อ นไขการหา
ผลประโยชนของกองทรัสต การตกลงรับผิดชอบคาใชจาย และรางสัญญาจางบริหาร
ทรัพยสิน เปนตน ตามวัตถุประสงคของรายงาน ซึ่งถือเปนเงื่อนไขที่ตกลงกันกอนทํา
การประเมินมูลคาครั้งนี้ มูลคาทรัพยสินดังกลาวอาจมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในตลาด หรือในชวงตั้งแตวันที่วิเคราะหประเมินมูลคาจนถึงวันที่กําหนด
มูลคา ทรัพยสิน นอกจากนี้การประเมินมูลค าไดพิจ ารณาอ างอิงตามรายละเอีย ด
ขอมูลที่ไดรับเปนสําคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ อาจทําใหมูลคา
ทรัพยสินเปลี่ยนไป

รายงานการประเมินมูลคา│สิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสราง “ทรู ทาวเวอร 2” │เลขที่อางอิง : R0009/2017
ชื่อลูกคา : บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด │วันที่ประเมินมูลคา : 1 กรกฎาคม 2560 หนา 3

1. บทสรุปผูบริหาร
ชื่อลูกคา
วัตถุประสงค

ที่ตั้งทรัพยสิน
พิกัดภูมิศาสตร
รายละเอียดทรัพยสิน

รายละเอียด
เอกสารสิทธิทดี่ ิน

: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด และบริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด
: เพื่อตองการทราบความเห็นของบริษัทฯ เกี่ยวกับมูลคาสิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
เพื่อจัดตั้งทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง ออฟฟศ (B-Work)
สําหรับวัตถุประสงคสาธารณะของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
และบริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด เทานั้น
: อาคารสํานักงาน “โครงการทรู ทาวเวอร 2” ตั้งอยูเลขที่ 1252 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุ ง เทพมหานคร
: Lat 13.736640 Lon 100.622366 (WGS-1984)
: สิ ท ธิ ก ารเช า ที่ ดิ น พร อ มอาคารสิ่ ง ปลู ก สร า ง ระหว า งบริ ษั ท ทรู พรอพเพอร ตี ส จํ า กั ด
(ผูใหเชา) กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตี
กระทําในนามของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง ออฟฟศ (ผู
เช า ) มี กํ า หนดระยะเวลา 30 ป ตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาเช า ที่ จ ะมี ก ารตกลงกั น
ประกอบดวยที่ดินเนื้อที่รวม 8-1-13.00 ไร (8.2825 ไร หรือ 3,313.00 ตารางวา) พรอม
อาคารสํานักงาน และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ภายใตชื่อ “อาคารทรู ทาวเวอร 2”
โฉนด
เลข หนา
เนื้อที่ดิน
เนื้อที่ดิน
:
ลําดับ
1
2

ลักษณะกรรมสิทธิ์
ผูถือกรรมสิทธิท์ ี่ดิน

ที่ดินเลขที่

ระวาง

ที่ดิน สํารวจ (ไร-งาน-ตร.ว.)

2923
5136 III 7418-12 2822
90760
5136 III 7418-12 2823
รวมเนื้อที่ดินทั้งหมดตามเอกสารสิทธิ์

99
7111

4-0-56.00
4-0-57.00
8-1-13.00

(ตารางวา)
1,656.00
1,657.00
3,313.00

: กรรมสิทธิ์สมบูรณ (Freehold)

: บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด
ภาระผูกพัน
: ปราศจากภาระผูกพัน
ปจจุบันอยูระหวางการรางสัญญาเชาระหวางบริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด (ผูใหเชา)
กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตีกระทําในนาม
ของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง ออฟฟศ (ผูเชา) มีกําหนด
ระยะเวลา 30 ป
สิทธิการใชทางเขา-ออก : ถนนพัฒนาการ เปนทางสาธารณประโยชน
อาคารสิ่งปลูกสราง
: อาคารสํานักงาน (โครงการทรู ทาวเวอร 2) รวมจํานวน 4 อาคาร โดยแบงเปน อาคาร 1
สูง 15 ชั้น (รวมชั้นใตดิน) และอาคาร 2-4 สูง 5-7 ชั้น พื้นที่อาคารรวมทั้งหมดประมาณ 41,417
ตารางเมตร สําหรับพื้นที่เชาและบริการสวนที่ประเมินมูลคารวมทั้งหมดประมาณ 25,072
ตารางเมตร (อางอิงตามขอมูลที่ไดรับ) พรอมพื้นที่จอดรถจํานวน 429 คัน (อาคาร 3 จํานวน
378 คัน และอาคาร 4 (ภายนอกอาคาร) จํานวน 51 คัน) มีการแบงการใชประโยชนพื้นที่ดังนี้
รายงานประเมิ น มู ล ค า ทรั พ ย สิ น | ‐ หนา 1 ‐

:
โครงการ

อาคาร

อาคาร 1
อาคาร 2
โครงการ ทรู
ทาวเวอร 2
อาคาร 3
อาคาร 4
รวมอาคาร 1 – อาคาร 4

ใบรับรองการกอสราง
ดัดแปลงอาคาร (อ.6)

พื้นที่ใชสอย
ทั้งหมด
15,958.24
9,555.00
9,826.00
6,078.00
41,417.24

ประเภทพื้นที่เชา (ตารางเมตร)
พื้นที่เชา
พื้นที่
ทั้งหมด
สวนกลาง
11,623.87
4,334.37
7,788.00
1,767.00
1,032.00
804.00
4,628.50
1,449.50
25,072.37
8,354.87

พื้นที่จอดรถ
7,990.00
7,990.00

: อาคาร 1 - ใบรับรองการกอสราง ดัดแปลงอาคารเลขที่ 383/2535 ประเภทอาคาร
สํานักงาน-จอดรถยนต ชนิดตึก 31 ชั้น จํานวน 1 หลัง ออกให ณ วันที่ 7 กันยายน 2535
อาคาร 2 - ใบรับรองการกอสราง ดัดแปลงอาคารเลขที่ 220/2556 ประเภทอาคาร
สํานักงาน หรือที่ทําการ ชนิดตึก 7 ชั้น จํานวน 1 หลัง ออกให ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556
อาคาร 3 - ใบรับรองการกอสราง เลขที่ 204/2556 ประเภทอาคารสํานักงานหรือที่ทําการ
ชนิดตึก 7 ชั้น ชั้นใตดิน 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปนที่จอดรถยนต จํานวน 378 คัน
ออกให ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2556

ผูถือกรรมสิทธิอ์ าคาร

อาคาร 4 - ใบรับรองการกอสราง เลขที่ 188/2556 ประเภทอาคารสํานักงานหรือที่ทําการ
ชนิดตึก 5 ชั้น จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปนสถานที่ติดตั้งอุปกรณและระบบ ออกให ณ วันที่
25 กรกฎาคม 2556
: บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด แจงความประสงคจะกอสราง (โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาต
กอสรางตามมาตรา 39 ทวิ) เลขที่ 18/2555 เปนอาคารตึก 7 ชั้นพรอมชั้นใตดิน (อาคาร 3)
จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปนอาคารสํานักงาน-จอดรถยนต พื้นที่ 9,958 ตารางเมตร และอาคาร
ตึก 5 ชั้น (อาคาร 4) จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปนสํานักงาน พื้นที่ 6,078 ตารางเมตร ลงวันที่ 16
มกราคม 2555
: บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด (อางอิงจากใบรับรองการกอสรางอาคาร)

การตรวจสอบอายัด

: ไมมีการอายัด

ขอกําหนดและ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของ

: ขอกําหนดของผังเมือง
ทรัพยสินตั้งอยูในเขตที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง “พื้นที่สีสม (ย.5-20)”
ตามประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
ขอกําหนดกฎหมายอื่น
ทรั พ ย สิ น ตั้ ง อยู ใ นเขตข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ งควบคุ ม การก อ สร า งอาคาร
พ.ศ.2544 และกฎกระทรวงภายใตพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
: สาธารณู ปโภคและสิ่ งอํ านวยความสะดวก ประกอบด วย ระบบไฟฟ า ระบบประปา
ระบบโทรศัพท ระบบระบายน้ําเสีย และไฟสองทาง

หนังสือแจงความประสงค
จะกอสราง (แบบกทม.6)

สาธารณูปโภค

รายงานประเมิ น มู ล ค า ทรั พ ย สิ น | ‐ หนา 2 ‐

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

เอกสารแนบ 3
งบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ

เอกสารแนบ 4
การวิเคราะห์ ความเปลี่ยนแปลงของประมานการแบ่ งปั นส่ วนทุนและลดทุน

