
 
 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ แบบ 69-REIT 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (BBL Asset Management Company Limited) 
เสนอขาย 

 

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust (B-WORK) 

กองทรัสต์ไมก่ าหนดอาย ุและไมรั่บไถถ่อนหน่วยทรัสต์ 
ระดมทนุโดยการ  1) เสนอขายหน่วยทรัสต์ มลูคา่ทัง้สิน้ ไมเ่กิน 3,688,000,000 บาท 
 2) กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อซือ้ทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก มลูคา่ทัง้สิน้ ไมเ่กิน 920,000,000 บาท 

 รวมมลูคา่ระดมทนุทัง้สิน้   ไมเ่กิน 4,608,000,000 บาท 
โดยมีหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายจ านวนทัง้สิน้ ไมเ่กิน 368,800,000 หน่วย    

ราคาเสนอขายหน่วยละ 10.00 บาทและมลูคา่ทีต่ราไว้ของหน่วยทรัสต์หนว่ยละ 10.00 บาท  

วตัถปุระสงค์ของการระดมทนุในครัง้นี ้กองทรัสต์จะน าเงินสว่นใหญ่ที่ได้จากการระดมทนุไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็น 
สิทธิการเชา่ในทีด่ินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ของบริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ (ผู้จัดการกองทรัสต์) 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั   

ทรัสตี 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 

 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

 

วนัที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วน วนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัที่แบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบั วนัที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  

ช่วงเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์  
ตัง้แตว่นัที่ 29 มกราคม ถึง 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 และวนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 15.30 น. โดยแบง่เป็น 

ส าหรับผู้ มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย วนัที่ 29 มกราคม ถึง 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 15.30 น. 
ส าหรับผู้จ าหน่ายทรัพย์สนิและนกัลงทนุสถาบนั วนัที่ 29 มกราคม ถึง 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  

และ 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 15.30 น. 
ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้หน่วยทรัสต์กอ่นครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ที่ก าหนดได้ 

ในกรณีที่มียอดการจองซือ้หน่วยทรัสต์เทา่กบัหรือมากกวา่จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ก าหนด 
 

 

ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกับกองทรัสต์ รวมทัง้ความเหมาะสมในการลงทนุ และความเสี่ยงที่
เก่ียวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วนนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่า คณะกร รมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แนะน าให้ลงทนุในหน่วยทรัสต์ที่
เสนอขาย หรือมิได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการ เสนอขาย
หน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนนีแ้ตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้การรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนนี ้
เป็นความรับผิดชอบของผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ หากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วนมีข้อความหรือรายการเป็นเท็จ หรือขาด
ข้อความที่ควรแจ้งในสาระส าคญั ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ซือ้หน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วนัที่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์นัน้มีผลใช้บงัคบั มี
สิทธิเรียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภายใน 1 ปีนับ
แตว่นัที่ได้รู้หรือควรได้รู้วา่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั แต่ไม่เกิน 2 ปี
นบัแตว่นัที่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบั  

ค าเตอืน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 

  



 
หนังสือชีช้วน  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (BBL Asset Management Company Limited) 
เสนอขาย 

 

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust (B-WORK) 

กองทรัสต์ไมก่ าหนดอาย ุและไมรั่บไถถ่อนหน่วยทรัสต์ 
ระดมทนุโดยการ  1) เสนอขายหน่วยทรัสต์ มลูคา่ทัง้สิน้ ไมเ่กิน 3,688,000,000 บาท 
 2) กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อซือ้ทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก มลูคา่ทัง้สิน้ ไมเ่กิน 920,000,000 บาท 

 รวมมลูคา่ระดมทนุทัง้สิน้ ไมเ่กิน 4,608,000,000 บาท 
โดยมีหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายจ านวนทัง้สิน้ ไมเ่กิน 368,800,000 หน่วย  

ราคาเสนอขายหน่วยละ 10.00 บาทและมลูคา่ทีต่ราไว้ของหน่วยทรัสต์หนว่ยละ 10.00 บาท  

วตัถปุระสงค์ของการระดมทนุในครัง้นี ้กองทรัสต์จะน าเงินสว่นใหญ่ที่ได้จากการระดมทนุไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็น 
สิทธิการเชา่ในทีด่ินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ของบริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ (ผู้จัดการกองทรัสต์)  

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  

ทรัสตี 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่ปรึกษาทางการเงนิและผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 

 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

 

วนัที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วน วนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัที่แบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบั วนัที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  

ช่วงเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ตัง้แตว่นัที่ 29 มกราคม ถึง 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 และวนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 15.30 น. โดยแบง่เป็น 

ส าหรับผู้ มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย วนัที่ 29 มกราคม ถึง 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 15.30 น. 
ส าหรับผู้จ าหน่ายทรัพย์สนิและนกัลงทนุสถาบนั วนัที่ 29 มกราคม ถึง 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  

และ 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 15.30 น. 
ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้หน่วยทรัสต์กอ่นครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ที่ก าหนดได้ 

ในกรณีที่มียอดการจองซือ้หน่วยทรัสต์เทา่กบัหรือมากกวา่จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ก าหนด 
 

 

ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกับกองทรัสต์ รวมทัง้ความเหมาะสมในการลงทนุ และความ เสี่ยงที่
เก่ียวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วนนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แนะน าให้ลงทนุในหน่วยทรัสต์ที่
เสนอขาย หรือมิได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนนีแ้ตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้การรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนนี ้
เป็นความรับผิดชอบของผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ หากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วนมีข้อความหรือรายการเป็นเท็จ หรือขาด
ข้อความที่ควรแจ้งในสาระส าคญั ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ซือ้หน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วนัที่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์นัน้มีผลใช้บงัคบั มี
สิทธิเรียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภายใน 1 ปีนับ
แตว่นัที่ได้รู้หรือควรได้รู้วา่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั แต่ไม่เกิน 2 ปี
นบัแตว่นัที่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบั 

ทัง้นี ้การเสนอขายหน่วยทรัสต์จะกระท าได้ก็ตอ่เม่ือแบบแสดงรายการข้อมลูและหนังสือชีช้วนที่ได้ยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์มีผลบงัคบัใช้แล้ว และได้จดัสง่หรือแจกจา่ยหนงัสือชีช้วนให้แก่ผู้ลงทนุแล้ว 

บคุคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนได้ที่ศนูย์สารนิเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ในทกุวนัท าการของส านักงานระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
12.00 น. และ 13.00 น. ถึง 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

ค าเตอืน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สารบัญ 

 

ส่วนที่  1 สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ส่วนที่  1  หน้า 1 

 1.   ข้อมลูที่ส าคญัของกองทรัสต์ 

 2.   ความเสีย่งที่ส าคญัของการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ 

 

ส่วนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ ส่วนที่ 2-0  หน้า 1 

 1.   ปัจจยัความเสีย่ง สว่นท่ี 2-1  หน้า 1 

 2.   ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ สว่นท่ี 2-2  หน้า 1 

 3.   ข้อพิพาทหรือข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ สว่นท่ี 2-3  หน้า 1 

 4.   การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ สว่นท่ี 2-4  หน้า 1 

 5.   รายการระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั 

   ผู้จดัการกองทรัสต์ และกองทรัสต์กบัทรัสตีและบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี สว่นท่ี 2-5  หน้า 1 

 6.   ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจ สว่นท่ี 2-6  หน้า 1 

 7.   โครงสร้างและการด าเนินงานของกองทรัสต์ สว่นท่ี 2-7  หน้า 1 

 8.   ผู้จดัการกองทรัสต์ สว่นท่ี 2-8  หน้า 1 

 9.   ทรัสตี สว่นท่ี 2-9  หน้า 1 

 10.  อตัราและวิธีการเก็บคา่ธรรมเนยีมที่จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ สว่นท่ี 2-10  หน้า 1 

 11.  นโยบายการกู้ยมืเงิน สว่นท่ี 2-11  หน้า 1 

 12.  นโยบายการจ่ายผลประโยชน์และข้อจ ากดั สว่นท่ี 2-12  หน้า 1 

 13.  ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ สว่นท่ี 2-13  หน้า 1 

 14.  นโยบายการลงทนุในอนาคต สว่นท่ี 2-14  หน้า 1 

 15.  ข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้อง สว่นท่ี 2-15  หน้า 1 

 

ส่วนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ส่วนที่  3  หน้า 1 

 1.  รายละเอียดของหนว่ยทรัสต์ที่เสนอขาย  

 2.  การจอง การจดัจ าหนา่ย และการจดัสรร  

 3.  ราคาหนว่ยทรัสต์ในตลาดรอง  

 4.  วิธีสง่มอบหลกัทรัพย์  

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

ส่วนที่  4 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล ส่วนที่  4  หน้า 1 

 1.   การรับรองความถกูต้องของข้อมลูโดยผู้จดัการกองทรัสต์ 

 2.   การรับรองการปฏิบตัิหน้าที่ของทีป่รึกษาทางการเงิน 

 

เอกสารแนบ 1. สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

2. สรุปรายงานการประเมิน 

3. งบก าไรขาดทนุท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน 

4. การวเิคราะห์ความเปลีย่นแปลงของประมาณการแบง่ปันสว่นทนุและลดทนุ  
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ค ำจ ำกดัควำม 

กฎหมำยหลกัทรัพย์ หมำยถึง พ ร ะ ร ำ ช บ ัญญ ัต ิห ล กั ท ร ัพ ย ์แ ล ะ ต ล ำ ด ห ล กั ท ร ัพ ย ์ พ . ศ . 2535 

พระรำชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ .ศ. 2560 (รวมทัง้ที่มีกำร

แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนักงำน 

ก.ล.ต. และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน กฎระเบียบค ำสัง่ 

หนังสือเวียน หนังสือซักซ้อมควำมเข้ำใจ หนังสือผ่อนผันหนังสืออนุญำต 

กฎ ระเบียบ ข้อบ ังค ับ และ/หรือเอกสำรอื ่นใดที ่ม ีผลใช้บ ังค ับตำม

กฎหมำยที่ออกโดยอำศ ัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทัง้ที่มี

อยู่ในปัจจุบัน (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)  

กลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์  

หรือ CPG 

หมำยถึง บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ำกดั และบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท ซึ่ง  ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) หรือ TRUE และ  

บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ำกดั 

กลุม่ทรู หรือ TRUE หมำยถึง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทยอ่ย และ บริษัทร่วม  

แตไ่มร่วมถึง บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ำกดั 

กลุม่บคุคลเดียวกนั หมำยถึง บุคคลที่มีควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งหรือหลำยลกัษณะตำม

ประกำศ ทจ. 49/2555 ดงัตอ่ไปนี ้

(1)      คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ 

(2)      นิติบคุคลและผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลนัน้ซึ่งถือหุ้นหรือ

เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดงักล่ำวไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินกว่ำ

ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดหรือควำมเป็น

หุ้นสว่นทัง้หมด 

(3)        กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตำม (1) หรือ (2) แต่ทัง้นี ้มิให้รวมถึง

กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

กองทรัสต์ หมำยถึง ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในสทิธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

กำรให้เชำ่ / ให้เชำ่ หมำยถึง กำรให้เช่ำหรือกำรให้เช่ำช่วงอสงัหำริมทรัพย์ หรือกำรให้ใช้พืน้ที่ในท ำนอง

เดียวกบักำรให้เช่ำ และกำรให้บริกำรท่ีเก่ียวเนื่องกบักำรให้เช่ำ กำรให้เช่ำช่วง 

หรือกำรให้ใช้พืน้ท่ีดงักลำ่ว 
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กำรให้เชำ่เฟอร์นิเจอร์ / ให้

เช่ำเฟอร์นิเจอร์ 

หมำยถึง กำรให้เช่ำทรัพย์สิน อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส ำนักงำน อุปกรณ์ตกแต่งภำยใน

ส ำนกังำน อุปกรณ์ตกแต่งติดตัง้ภำยในห้องประชุม  เฟอร์นิเจอร์แบบติดตัง้

และเคลือ่นท่ีอปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้งำนศิลปกรรมตำ่งๆ เป็นต้น เพื่อติดตัง้

หรือใช้งำนในบริเวณพืน้ท่ีเช่ำของผู้ เช่ำรำยยอ่ย 

กำรให้บริกำรพิเศษ / 

ให้บริกำรพิเศษ 

หมำยถึง กำรให้บริกำรที่ไม่เก่ียวเนื่องกบักำรให้เช่ำ โดยเป็นกำรให้บริกำรที่ ทรู พรอพ

เพอร์ตีส์ให้บริกำรแก่บริษัทในกลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์  เช่น กำร

ให้บริกำรห้องสมดุ เป็นต้น 

กำรบริหำรอสงัหำริมทรัพย์ หมำยถึง กำรดแูลรักษำให้อสงัหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์อยูใ่นสภำพท่ีดีและพร้อมที่จะ

จัดหำผลประโยชน์ได้ตลอดเวลำ ตลอดจนกำรจัดหำผลประโยชน์จำก

อสงัหำริมทรัพย์ดงักลำ่ว ตำมที่กฎหมำยหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมำยอื่นใด

ที่เก่ียวข้องก ำหนด 

กำรประเมินมลูคำ่ หมำยถึง กำรค ำนวณมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ หรือ สิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์เพื่อวตัถุประสงค์สำธำรณะในกำรเปิดเผยข้อมลูต่อประชำชนทัว่ไป 

โดยเป็นกำรประเมินอย่ำงเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องมีกำรตรวจสอบเอกสำรสิทธิ 

ข้อจ ำกัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน เง่ือนไขและข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย 

ข้อจ ำกดัอื่นของกำรใช้ประโยชน์ รำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์ในปัจจุบนั และ

รำยละเอียดอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทัง้กำรส ำรวจทรัพย์สนิตำมสภำพที่เป็นอยู ่

กำรลงทนุครัง้แรก หมำยถึง กำรเข้ำลงทุนของกองทรัสต์ในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกตำมที่ระบุใน

เอกสำรฉบบันี ้

กำรสอบทำนประเมินคำ่ หมำยถึง กำรเสนอควำมเห็นเ ก่ียวกับมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ ำ

อสงัหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยมิได้มีกำรส ำรวจทรัพย์สนิ 

ก ำไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว หมำยถึง ก ำไรสทุธิที่อ้ำงอิงสถำนะเงินสดของกองทรัสต์  

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ 

ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกับหลักท รัพย์และตลำดหลักท รัพย์  ส ำนัก งำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ทงันีใ้ห้รวมถึงคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
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คำ่เช่ำ หมำยถึง ค่ำตอบแทนที่ได้จำกกำรให้เช่ำ รวมถึงค่ำบริกำรส่วนกลำง และ/หรือ 

ค่ำตอบแทนที่เป็นค่ำบริกำรสำธำรณูปโภค และ/หรือ ค่ำตอบแทนหรือ

ประโยชน์อื่นในจำกกำรให้บริกำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรเช่ำหรือทรัพย์สินที่

ให้เช่ำ ตำมสัญญำเช่ำพืน้ที่ และ/หรือ สญัญำบริกำรพืน้ที่ ที่จะจัดท ำขึน้

ระหว่ำงกองท รัสต์และผู้ เช่ ำ รำยย่อยภำยหลังกองทรัสต์ลงทุนใน

อสงัหำริมทรัพย์แล้ว 

ทัง้นี ้ในกรณีก่อนกำรเข้ำลงทนุของกองทรัสต์ให้ รวมถึง ค่ำตอบแทนที่ได้จำก

กำรให้บริกำรพิเศษ และ/หรือ ให้เช่ำเฟอร์นิเจอร์ ตำมสญัญำเช่ำพืน้ท่ี สญัญำ

บริกำร และ/หรือ สญัญำเช่ำเฟอร์นิเจอร์ ท่ีเป็นสญัญำระหวำ่ง ทรู พรอพเพอร์

ตีส์และผู้ เช่ำรำยยอ่ย 

คำ่เช่ำพืน้ท่ี หมำยถึง ค่ำตอบแทนที่ได้จำกกำรให้เช่ำ หรือ กำรให้ใช้พืน้ที่ตำมที่ระบุในสญัญำเช่ำ

พืน้ท่ี 

คำ่เช่ำเฟอร์นิเจอร์ หมำยถึง คำ่ตอบแทนที่ได้จำกกำรให้เช่ำเฟอร์นิเจอร์ หรือกำรให้เช่ำทรัพย์สนิอื่น 

คำ่บริกำรพิเศษ หมำยถึง คำ่ตอบแทนที่ได้จำกกำรให้บริกำรที่ไม่เก่ียวเนื่องกบักำรให้เช่ำ และ/หรือกำร

ให้ใช้พืน้ท่ี ตำมที่ระบใุนสญัญำบริกำรพิเศษ เช่น บริกำรสถำนออกก ำลงักำย 

บริกำรห้องสมดุ บริกำรรับสง่เอกสำร บริกำรศนูย์อำหำร บริกำรซ่อมแซมและ

บ ำรุงรักษำอปุกรณ์ต่ำงๆ ภำยในพืน้ที่รับบริกำร เป็นต้น ซึ่งบริษัท ทรู พรอพ

เพอร์ตีส์ จ ำกดัจะจดัท ำสญัญำขึน้ใหม่กบัผู้ เช่ำรำยย่อยในกลุม่ทรู กลุม่เครือ

เจริญโภคภณัฑ์ และ/หรือ ผู้ เช่ำรำยยอ่ยรำยอื่นท่ีมีควำมประสงค์จะใช้บริกำร

พิเศษ เพื่อแยกขอบเขตกำรให้บริกำรตำมผู้ให้บริกำรจำกสญัญำบริกำรเดิม 

คำ่บริกำรพืน้ท่ี หมำยถึง คำ่ตอบแทนที่ได้จำกกำรให้บริกำรที่เก่ียวเนื่องกบักำรให้เช่ำ และ/หรือกำรให้

ใช้พืน้ที่ ตำมที่ระบุในสญัญำบริกำรพืน้ที่ ซึ่งกองทรัสต์จะจดัท ำขึน้ใหม่กับผู้

เช่ำรำยยอ่ยเพื่อแยกขอบเขตกำรให้บริกำรตำมผู้ ให้บริกำรจำกสญัญำบริกำร

เดิม 

โครงกำร หมำยถึง โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และ โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 
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โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 หรือ 

อำคำรทรู ทำวเวอร์ 1 

หมำยถึง อำคำรส ำนกังำน สงู 36 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ พืน้ที่เช่ำทัง้หมดประมำณ 

37,314 ตร.ม. ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 18 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วย

ขวำง กรุงเทพมหำนคร และที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของอำคำรจ ำนวน 2 โฉนด เนือ้ที่

รวมประมำณ 3 ไร่ 3 งำน 78.7 ตร.ว. รวมถึงสว่นควบในอำคำรและที่ดิน 

สงัหำริมทรัพย์และงำนระบบของโครงกำร แตไ่มร่วมถึงอำคำรใยแก้ว ซึง่ตัง้อยู่

บริเวณด้ำนหลงัของโครงกำร โดยกรรมสิทธ์ิในท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้ของอำคำรใย

แก้วเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลอ่ืน ซึ่งทรู พรอพเพอร์ตีส์เป็นผู้ครอบครองสิทธิ

กำรเช่ำระยะยำวในท่ีดินและกรรมสทิธ์ิในอำคำร 

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 หรือ 

อำคำรทรู ทำวเวอร์ 2 

หมำยถึง 1)  อำคำรส ำนกังำน สงู 14 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ (อำคำร 1)  

2)  อำคำรส ำนกังำนสงู 7 ชัน้ (อำคำร 2)  

3) อำคำรจอดรถ 7 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ (อำคำร 3) 

4) อำคำรส ำนกังำน 5 ชัน้ (อำคำร 4) 

พืน้ที่เช่ำทัง้หมดรวม 4 อำคำรประมำณ 25,072 ตร.ม.ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 1252 

ถนนพฒันำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร และที่ดินซึ่ง

เป็นที่ตัง้ของอำคำรจ ำนวน 2 โฉนด เนือ้ที่รวมประมำณ 8 ไร่ 1 งำน 13.0 

ตร .ว .รวมถึงส่วนควบในอำคำรและที่ดิน สงัหำริมทรัพย์และงำนระบบของ

โครงกำร  แตไ่มร่วมถึงพืน้ที่ลำนจอดรถเพิ่มเติมบริเวณด้ำนข้ำงของโครงกำร

และปัจจบุนัเป็นกรรมสทิธ์ิของบคุคลอ่ืน 

งำนระบบ หมำยถึง ระบบต่ำงๆ ภำยในอำคำรและภำยในโครงกำรที่ใช้ในกำรด ำเนินกิจกำรของ

อำคำรและโครงกำร เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้ำ ระบบสุขำภิบำล ระบบ

ดบัเพลงิ ระบบลฟิต์ และระบบสำธำรณปูโภค เป็นต้น 

ตลำดหลกัทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก หมำยถึง ทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์จะลงทนุซึง่ประกอบไปด้วย 

1) สทิธิกำรเช่ำในท่ีดินและอำคำรของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 อำย ุ30 ปีนบั

จำกวนัจดทะเบียนสทิธิกำรเช่ำ 

2) สทิธิกำรเช่ำในท่ีดินและอำคำรของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 อำย ุ30 ปีนบั

จำกวนัจดทะเบียนสทิธิกำรเช่ำ 

รวมถึงกรรมสิทธ์ิในสงัหำริมทรัพย์และงำนระบบ (ตำมที่ได้นิยำมไว้) ของ

โครงกำร 

ทรัพย์สนิหลกั หมำยถึง ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์สำมำรถลงทุนได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดใน

ประกำศ ทจ. 49/2555 
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ทรัพย์สนิอื่น หมำยถึง ทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์สำมำรถลงทุนได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดใน

ประกำศทจ. 49/2555 

ทรัสตี หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ทนุช ำระแล้ว หมำยถึง มลูคำ่รวมของหนว่ยทรัสต์ที่ช ำระเต็มจ ำนวนแล้ว 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน หมำยถึง ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่อยู่ในบญัชี

รำยช่ือที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ 

นำยทะเบยีนหนว่ยทรัสต์ หมำยถึง บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ทรู พรอพเพอร์ตีส์ หมำยถึง บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ำกดั ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท ธนเทเล

คอม จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลู หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ (แบบ 

69-REIT) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลู

ประจ ำปีของกองทรัสต์ 

หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีของกองทรัสต์ (แบบ 56-REIT) 

บคุคลที่เก่ียวโยงกนั หมำยถึง บุคคลที่เก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ว่ำด้วย

หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  

บริษัทประเมินมลูคำ่

ทรัพย์สนิ 

หมำยถึง บริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่ำ

ทรัพย์สนิท่ีอยูใ่นบญัชีรำยช่ือที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำม

ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ สช 24/2555 ว่ำด้วยกำรให้ควำม

เห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินและผู้ประเมินหลกัส ำหรับธุรกรรมใน

ตลำดทนุ  

ใบทรัสต์ หมำยถึง เอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ที่นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกให้แก่ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 

ประกำศ กร. 14/2555 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ที่ กร. 14/2555  

เ ร่ื อ ง  หลัก เ กณ ฑ์ เ ก่ี ย ว กั บ ก ำ ร เ ป็ น ผู้ ก่ อ ตั ้ง ท รั ส ต์  แ ล ะก ำ ร เ ป็ น 

ทรัสตีของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 

2555 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

ประกำศ ทจ. 49/2555 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 49/2555 เร่ือง กำรออกและ

เสนอขำยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ ลงวนัที่  21 

พฤศจิกำยน 2555 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 
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ประกำศ สช. 29/2555 หมำยถึง ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ที่  

สช. 29/2555 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรให้ควำมเห็นชอบ

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน ลงวนัที่ 21 พฤศจิกำยน 

2555 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

ประกำศ สร. 26/2555 หมำยถึง ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่  

สร. 26/2555 เร่ือง ข้อก ำหนดเก่ียวกบัรำยกำรและข้อควำมในสญัญำก่อตัง้ 

ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ ลงวนัที่  21 พฤศจิกำยน 

2555 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

ผู้จดักำรกองทรัสต์ หรือ 

ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ 

หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดัในฐำนะบคุคลที่ท ำหน้ำที่

เป็นผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จดักำรกองทรัสต์ตำมสญัญำก่อตัง้ทรัสต์ หรือบุคคล

อื่นซึง่ได้รับแตง่ตัง้ให้ท ำหน้ำที่เป็นผู้จดักำรกองทรัสต์ตำมสญัญำก่อตัง้ทรัสต์ 

ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ย หมำยถึง ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะบริษัทที่ได้รับใบอนญุำตประกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรจัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่สำมำรถจัดจ ำหน่ำย

หนว่ยทรัสต์ได้ 

ผู้จ ำหนำ่ยทรัพย์สนิ หมำยถึง ผู้ที่จะจ ำหนำ่ย โอน ให้เช่ำ หรือให้สิทธิในอสงัหำริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ ซึ่งใน

กำรลงทุนครัง้แรก ได้แก่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ส ำหรับโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 

และโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 

ผู้ เช่ำรำยยอ่ย หมำยถึง ผู้ เช่ำพืน้ท่ีในโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หมำยถึง ผู้ รับประโยชน์ในกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หมำยถึง ผู้ ถือหุ้นในนิติบุคคลใดเกินกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ โดยนบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 

ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ด้วย ทัง้นีต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยกำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศที่เก่ียวกับกำร

ออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ 

ผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ หมำยถึง ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ซึ่งภำยหลงักำรก่อตัง้กองทรัสต์ ผู้ จัดกำรกองทรัสต์จะ

มอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรหรือจดัหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิหลกั

ของกองทรัสต์ ตำมที่ระบไุว้ในสญัญำก่อตัง้ทรัสต์ ส ำหรับกำรลงทนุครัง้แรก 

ผู้ รับประโยชน์ หมำยถึง ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ในฐำนะผู้ รับประโยชน์ภำยใต้สญัญำก่อตัง้ทรัสต์ 

ผู้ลงทนุตำ่งด้ำว หมำยถึง ผู้ลงทนุท่ีเป็นคนตำ่งด้ำวและนิติบคุคลที่มีสทิธิในท่ีดินเสมือนคนต่ำงด้ำวตำม

ประมวลกฎหมำยที่ดิน หรือกฎหมำยวำ่ด้วยอำคำรชดุ แล้วแตก่รณี  
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ผู้สอบบญัชี หมำยถึง ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรำยช่ือที่ได้รับ

ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมประกำศส ำนกังำน ก.ล.ต. ว่ำด้วย

กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชี  (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องมิใช่

กรรมกำร พนกังำนหรือลกูจ้ำงของทรัสตี 

ผู้ให้เชำ่ หมำยถึง ผู้ให้เช่ำพืน้ท่ีตำมสญัญำเช่ำพืน้ท่ี ซึง่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์เป็นผู้ ให้เช่ำพืน้ที่ก่อน

กองทรัสต์เข้ำลงทุนโดยภำยหลังกำรเข้ำลงทุนของกองทรัสต์ กองทรัสต์

โดยทรัสตีจะเป็นผู้ให้เช่ำพืน้ท่ีตำมสญัญำเช่ำพืน้ท่ี  

ผู้ให้เชำ่เฟอร์นิเจอร์ หมำยถึง ทรู พรอพเพอร์ตีส์ซึ่งจะเป็นคู่สญัญำให้เช่ำเฟอร์นิเจอร์กบัผู้ เช่ำรำยย่อยสว่น

ใหญ่ในกลุม่ทรูและกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ อย่ำงไรก็ดี ในอนำคตอำจมีผู้

บริกำรรำยอื่นมำให้บริกำรเฟอร์นิเจอร์ทดแทน และ/หรือเพิ่มเติมจำก ทรู 

พรอพเพอร์ตีส์โดยจะขึน้อยูก่บักำรตดัสนิใจของผู้ เช่ำรำยยอ่ย 

ผู้ให้บริกำรพิเศษ หมำยถึง ทรู พรอพเพอร์ตีส์ซึ่งจะเป็นคู่สญัญำบริกำรพิเศษกบัผู้ เช่ำรำยย่อยส่วนใหญ่

ในกลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ อย่ำงไรก็ดี ในอนำคตอำจมีผู้บริกำร

รำยอื่นมำเช่ำพืน้ที่จำกกองทรัสต์เพื่อให้บริกำรพิเศษทดแทน และ/หรือ 

เพิ่มเติมจำก ทรู พรอพเพอร์ตีส์โดยจะขึน้อยูก่บักำรตดัสนิใจของผู้ เช่ำรำยยอ่ย 

พ.ร.บ. ทรัสต์ หมำยถึง พระรำชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทนุ พ.ศ. 2550 และที่มีกำรแก้ไข

เพิ่มเติม 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ หมำยถึง พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่มีกำรแก้ไข

เพิ่มเติม 

พืน้ท่ีเช่ำทัง้หมด 

(Net Leasable Area, NLA) 

หมำยถึง พืน้ที่ของอำคำร ที่สำมำรถน ำมำให้เช่ำเพื่อหำประโยชน์ได้ทัง้หมด ซึ่งได้แก่ 

พืน้ท่ีส ำนกังำนให้เช่ำ และ พืน้ท่ีเช่ำอื่น 

พืน้ท่ีเช่ำอื่น 

(Other Leasable Area) 

หมำยถึง พืน้ท่ีให้เช่ำของอำคำรเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นนอกเหนือจำกกำรใช้เป็นส ำนกังำน 

เช่น พืน้ที่ห้องสมุด พืน้ที่สถำนออกก ำลงักำย พืน้ที่ติดตัง้ พืน้ที่ติดตัง้เคร่ือง

ก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง พืน้ท่ีเก็บของ (Storage) พืน้ที่ค้ำปลีก รวมถึงแต่ไม่จ ำกดั

เฉพำะ พืน้ท่ีให้บริกำรพิเศษอื่นๆ  

พืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด 

(Gross Floor Area, GFA) 

หมำยถึง พืน้ท่ีอำคำรทัง้หมดของอำคำรส ำนกังำน รวมถึงพืน้ท่ีสว่นกลำง และพืน้ท่ีจอด

รถ พืน้ท่ีสถำนออกก ำลงักำย และสนำมกีฬำขนำดเลก็บริเวณชัน้ดำดฟ้ำ 

พืน้ท่ีส ำนกังำนให้เช่ำ 

(Office Area) 

หมำยถึง พืน้ท่ีให้เช่ำของอำคำรเพื่อวตัถปุระสงค์เป็นส ำนกังำน รวมถึงพืน้ท่ีห้องประชมุ

ที่อยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีเช่ำของผู้ เช่ำรำยยอ่ย 

มลูคำ่ทรัพย์สนิรวม  

(Total Asset Value, TAV) 

หมำยถึง มลูคำ่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 
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มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ  

(Net Asset Value, NAV) 

หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินรวมหกัด้วยหนีส้ิน ซึ่งค ำนวณตำมวิธีที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ

ก่อตัง้ทรัสต์ 

มลูคำ่หนว่ยทรัสต์ตอ่หนว่ย หมำยถึง มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิหำรด้วยจ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดเมื่อ

สิน้วนัท ำกำรท่ีค ำนวณ 

รำคำประเมิน หมำยถึง รำคำประเมินมลูคำ่ทรัพย์สนิท่ีประเมินโดยบริษัทประเมินมลูคำ่ทรัพย์สนิ 

รำยงำนกำรประเมิน 

 

หมำยถึง รำยงำนกำรประเมินมลูค่ำอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุหรือจะลงทนุซึ่ง

จัดท ำขึน้ตำมหลกัเกณฑ์ในประกำศ ทจ.  49/2555 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไข

เพิ่มเติม) 

วนัท ำกำร หมำยถึง วนัใดๆ ที่ไม่ใช่วนัหยดุท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ตำมประกำศของธนำคำร

แหง่ประเทศไทย 

วนัท่ีแบบแสดงรำยกำรข้อมลู

มีผลใช้บงัคบั 

หมำยถึง วนัท่ี 26 มกรำคม พ.ศ. 2561 

วันที่ยื่นแบบแสดงรำยกำร

ข้อมลู 

หมำยถึง วนัท่ี 27 กนัยำยน พ.ศ. 2560 

วนัหยดุท ำกำร หมำยถึง วนัเสำร์ วนัอำทิตย์ หรือวนัหยดุตำมประกำศของธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

สถำบนักำรเงิน หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถำบนักำรเงิน 

สงัหำริมทรัพย์และงำนระบบ หมำยถึง เฟอร์นิเจอร์ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่สว่นกลำง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ตกแต่งที่

ติดตรึงตรำและไม่ติดตรึงตรำ รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใด รวมถึงงำนระบบไฟฟ้ำ 

ระบบสำธำรณูปโภค (ซึ่งไม่รวมระบบโทรศพัท์ และระบบตู้สำขำโทรศพัท์) 

ลิฟท์ ระบบปรับอำกำศ ระบบงำนวิศวกรรม ระบบบ ำบัดน ำ้เสีย และสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่ใช้เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรประดบัตกแต่งหรือ

อ ำนวยควำมสะดวก ให้กบัผู้ เช่ำรำยยอ่ย 

สญัญำเชำ่ หมำยถึง สญัญำเช่ำพืน้ที่และ/หรือ สญัญำบริกำรพืน้ที่ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุ ระหวำ่งผู้ เช่ำรำยยอ่ยกบักองทรัสต์หรือ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ในฐำนะผู้ ให้

เช่ำเดิม 

ทัง้นี ้ในกรณีก่อนกำรเข้ำลงทุนของกองทรัสต์ให้หมำยถึง สญัญำเช่ำพืน้ที่ 

สญัญำบริกำร และ/หรือ สญัญำเช่ำเฟอร์นิเจอร์ ระหว่ำงผู้ เช่ำรำยย่อยกบั ทรู 

พรอพเพอร์ตีส์ 

สญัญำเชำ่พืน้ท่ี หมำยถึง สญัญำเช่ำพืน้ที่ระหว่ำงผู้ เช่ำรำยย่อยกบักองทรัสต์หรือระหว่ำงผู้ เช่ำรำย่อย

กบั ทรู พรอพเพอร์ตีส์  ในฐำนะผู้ให้เช่ำเดิม  
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สัญญำที่ เ ก่ียวข้องกับกำร

ลงทุนในท รัพย์สินหลักที่

ลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์ 

หมำยถึง สญัญำดงัตอ่ไปนี ้

(1) สญัญำเช่ำที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำงโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 

(2) สญัญำเช่ำที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำงโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 

(3) สญัญำซือ้ขำยสงัหำริมทรัพย์ของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 

(4) สญัญำซือ้ขำยสงัหำริมทรัพย์ของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 

(5) สญัญำก่อตัง้ทรัสต์ 

(6) สญัญำแตง่ตัง้ผู้จดักำรกองทรัสต์ 

(7) สญัญำตกลงกระท ำกำร 

(8) สญัญำแตง่ตัง้ผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ 

สญัญำบริกำร หมำยถึง สญัญำบริกำรเพื่อให้บริกำรพืน้ท่ี และ/หรือ ให้บริกำรพิเศษ ระหว่ำงผู้ เช่ำรำย

ยอ่ยกบั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ก่อนกองทรัสต์จะลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ 

สญัญำบริกำรพืน้ท่ี หมำยถึง สญัญำบริกำรพืน้ที่เพื่อให้บริกำรพืน้ที่ระหว่ำงผู้ เช่ำรำยย่อยกับกองทรัสต์ซึ่ง

กองทรัสต์จะจัดท ำขึน้ใหม่กับผู้ เช่ำรำยย่อย เพื่อแยกขอบเขตกำรให้บริกำร

ตำมผู้ให้บริกำรจำกสญัญำบริกำรเดิมหรือระหวำ่งผู้ เช่ำรำยยอ่ยกบั ทรู พรอพ

เพอร์ตีส์ในฐำนะผู้ให้เช่ำเดิม  

สญัญำบริกำรพิเศษ หมำยถึง สญัญำบริกำรพิเศษเพื่อให้บริกำรพิเศษระหว่ำงผู้ เช่ำรำยย่อยกบัผู้ ให้บริกำร

พิเศษ ซึง่จะจดัท ำขึน้ใหม ่เพื่อแยกขอบเขตกำรให้บริกำรตำมผู้ ให้บริกำรจำก

สญัญำบริกำรเดิม 

สญัญำเชำ่เฟอร์นเิจอร์ หมำยถึง สญัญำระหวำ่งผู้ เช่ำรำยยอ่ยกบัผู้ให้เช่ำเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้เช่ำหรือกำรให้เช่ำ

ช่วงทรัพย์สิน อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส ำนกังำน อุปกรณ์ตกแต่งภำยในส ำนกังำน 

อปุกรณ์ตกแตง่ติดตัง้ภำยในห้องประชมุ  เฟอร์นิเจอร์แบบติดตัง้ และเคลือ่นท่ี

อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ งำนศิลปกรรมต่ำงๆ เป็นต้น เพื่อติดตัง้หรือใช้งำน

ในบริเวณพืน้ท่ีเช่ำของผู้ให้เช่ำรำยยอ่ย 

สญัญำแตง่ตัง้ผู้จดักำร

กองทรัสต์ 

หมำยถึง สญัญำแต่งตัง้ผู้จดักำรกองทรัสต์ส ำหรับกองทรัสต์ระหว่ำงบริษัทหลกัทรัพย์

จดักำรกองทนุ กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะทรัสตี และ บริษัทหลกัทรัพย์

จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั ในฐำนะผู้จดักำรกองทรัสต์ 

สญัญำแตง่ตัง้ผู้บริหำร

อสงัหำริมทรัพย์ 

หมำยถึง สญัญำแต่งตัง้ผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ส ำหรับกองทรัสต์ระหว่ำงผู้ จัดกำร

กองทรัสต์ และผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ 

http://www.ktam.co.th/
http://www.ktam.co.th/
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สญัญำก่อตัง้ทรัสต์ หมำยถึง สญัญำก่อตัง้ทรัสต์ส ำหรับกองทรัสต์ระหว่ำงผู้จัดกำรกองทรัสต์ และ ทรัสตี 

เพื่อโอนหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินจำกผู้ ก่อตัง้ทรัสต์

ให้แก่ทรัสตี ด้วยควำมไว้วำงใจให้ทรัสตีจัดกำรทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของ

ผู้ รับประโยชน์ โดยมีเนือ้หำเป็นไปตำมที่ระบไุว้ในเอกสำรแนบ 1 รวมทัง้ที่จะ

ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม 

หนว่ยทรัสต์ หมำยถึง ใบทรัสต์ที่แสดงสทิธิของผู้ ถือในฐำนะผู้ รับประโยชน์ในกองทรัสต์ 

หนงัสอืรับรองจำกทรัสตี หมำยถึง หนงัสอืรับรองจำกทรัสตีหรือผู้ที่จะเข้ำเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ว่ำจะยอมรับที่

จะเข้ำปฏิบัติหน้ำที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน

ประกำศ ทจ. 49/2555 และประกำศอื่นใดที่เก่ียวข้องที่ออกตำม พ.ร.บ. ทรัสต์

(รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

เหตสุดุวิสยั หมำยถึง เหตุใด ๆ ที่เกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลภัยพิบัติซึ่งไม่อำจป้องกันได้ ถึงแม้ว่ำ

บคุคลที่ประสบหรือใกล้จะประสบเหตนุัน้จะได้ใช้ควำมระมดัระวงัตำมสมควร

ดังเช่นที่บุคคลทั่วไปจะท ำได้ในฐำนะและภำวะเช่นนัน้ และหมำยควำม

รวมถึง กำรบญัญัติกฎหมำยหรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดของรัฐซึ่งมีผลกระทบ

ต่อกำรปฏิบตัิตำมสญัญำฉบบันี ้ภยัธรรมชำติ อคัคีภยั น ำ้ท่วม แผ่นดินไหว 

หรือภยัพิบตัิที่เกิดโดยธรรมชำติ อบุตัิเหตทุี่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ สงครำม 

ข้อจ ำกดัทำงกฎหมำย จลำจล กำรนดัหยดุงำน กำรปิดสถำนท่ีท ำงำน กำรก่อ

กำรร้ำย โรคระบำด ควำมไม่สงบหรือควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง หรือ

เหตุกำรณ์อื่นใดที่มีผลท ำนองเดียวกันซึ่งคู่สญัญำที่ได้รับผลกระทบไม่อำจ

ควบคมุได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่เก่ียวข้องกับกำรช ำระเงินหรือธุรกรรมใดในกำรปฏิบัติตำม

สญัญำอนัจะต้องด ำเนินกำรกบัธนำคำรพำณิชย์ เหตสุดุวิสยัตำมวรรคข้ำงต้น 

ยอ่มหมำยควำมรวมถึงกำรท่ีธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทยหยดุท ำกำรด้วย 

อำคำรใยแก้ว หมำยถึง อำคำรซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณด้ำนหลงัของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 ซึง่ ทรู พรอพเพอร์

ตีส์เป็นผู้ครอบครองสทิธิกำรเช่ำระยะยำวในท่ีดินและกรรมสทิธ์ิในอำคำร โดย

อำคำรเป็นที่ตัง้ของ ศูนย์อำหำร ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์ออกก ำลงักำย ร้ำน 

TRUE Shop พืน้ที่ส ำนกังำนขนำดเล็ก และพืน้ที่ติดตัง้เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ

ส ำรองของผู้ เช่ำรำยยอ่ยรำยหนึง่ 
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ส่วนที่ 1 

สรุปข้อมูลส ำคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) 

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ  

(Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust (B-WORK)) 

 

 

 

 

 

 

  ชื่อกองทรัสต์ (ภำษำไทย)  ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในสทิธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

 ชื่อกองทรัสต์ (ภำษำอังกฤษ) Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust 

 ชื่อย่อกองทรัสต์ B-WORK 

 ผู้จัดกำรกองทรัสต์ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั (“บลจ.บวัหลวง”) 

 ทรัสต ี บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (“บลจ.กรุงไทย”) 

   

1. ข้อมูลที่ส ำคัญของกองทรัสต์  

 อำยุกองทรัสต์ กองทรัสต์ไมก่ ำหนดอำย ุ

 ประเภทหน่วยทรัสต์  ไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์ 

 ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ 

 
ส ำหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก ผู้จดักำรกองทรัสต์จะแตง่ตัง้ 

บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ำกดั (“ทรู พรอพเพอร์ตีส์”) 

 ที่ปรึกษำทำงกำรเงนิ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) (“ธนำคำรกรุงเทพ”) 

 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้
 ลักษณะกำรเสนอขำย เป็นกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ต่อประชำชนทั่วไปครัง้แรก (Initial Public 

Offering, “IPO”) โดยเป็นกำรเสนอขำยผำ่นผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ย 

 มูลค่ำกำรเสนอขำยรวมทัง้สิน้ ไม่เกิน 3,688,000,000 บำท โดยมลูค่ำกำรเสนอขำยรวมทัง้สิน้จะขึน้อยู่กับ

จ ำนวนหนว่ยที่เสนอขำย (โดยกำรระดมทนุในครัง้นี ้เป็นกำรระดมทนุโดยกำร

เสนอขำยหน่วยทรัสต์ มลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 3,688,000,000 บำท และ

กู้ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุครัง้แรก มลูคำ่ไม่

เ กิ น  920,000,000 บ ำท  รวม เ ป็นมูลค่ ำ กำ ร ระดมทุนทั ง้ สิ น้ ไม่ เ กิ น 

4,608,000,000 บำท)  

สรุปข้อมูลส ำคัญนี ้เป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์และ               

หนังสือชีช้วน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทรัสต์  ดังนัน้ 

ผู้ลง ทุนต้องศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม  ซ่ึ งสำมำรถขอได้จำก 

ผู้จัดจ ำหน่ำหน่วยทรัสต์และผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูล และ

หนังสือชีช้วนที่ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ยื่นต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
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 จ ำนวนหน่วยที่เสนอขำยทัง้สิน้ ไมเ่กิน 368,800,000 หนว่ย 

 รำคำเสนอขำย 10.00 บำทตอ่หนว่ย  

 มูลค่ำที่ตรำไว้ 10.00 บำทตอ่หนว่ย  

 ประเภทหน่วยทรัสต์ ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ โดยผู้ จัดกำรกองทรัสต์จะยื่นขอจดทะเบียน

หนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 คุณสมบัตขิองหน่วยทรัสต์ เป็นหน่วยทรัสต์ประเภทระบุช่ือผู้ ถือและช ำระเต็มมูลค่ำทัง้หมด และไม่มี

ข้อจ ำกดักำรโอน เว้นแตข้่อจ ำกดักำรโอนท่ีเป็นไปตำมกฎหมำยซึง่ได้ระบไุว้ใน

สญัญำก่อตัง้ทรัสต์ 

 ลักษณะกำรเสนอขำย สดัสว่นกำรเสนอขำยตอ่นกัลงทนุแตล่ะประเภท  

 นกัลงทนุสถำบนั ไมเ่กิน 221,280,000 หนว่ย  

 ผู้จ ำหนำ่ยทรัพย์สนิและกลุม่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของผู้จ ำหน่ำยทรัพย์สิน

ไมน้่อยกวำ่ 56,000,000 หนว่ย  

 ผู้มีอปุกำรคณุของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ย ไมเ่กิน165,960,000 หนว่ย 

(โปรดดคู ำนิยำมของนกัลงทนุแตล่ะประเภทในสว่นท่ี 3 ของเอกสำรฉบบันี)้ 

 ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

 วิธีกำรจดัสรร จดัสรรโดยใช้ดลุพินิจของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ย 

 จ ำนวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่ำ 2,000 หนว่ย และเพิ่มเป็นทวีคณูของ 100 หนว่ย  

 จ ำนวนเงนิจองซือ้ขัน้ต ่ำ 20,000 บำท และเพิ่มเป็นทวีคณูของ 1,000 บำท  

 ช่วงเวลำกำรเสนอขำย

หน่วยทรัสต์ 
วนัที่ 29 มกรำคม ถึง วนัที่ 2 กุมภำพนัธ์ 2561 และวนัที่ 5 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 

2561 ถึงเวลำ 15.30 น. โดยแบง่เป็น 

ส ำหรับผู้มีอปุกำรคณุของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ย: วนัท่ี 29 มกรำคม ถึง วนัท่ี 

1 กุมภำพนัธ์ 2561 ในเวลำเปิดท ำกำรของสำขำที่รับจองซือ้และวนัที่ 2 

กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเวลำ 15.30 น. 

ส ำหรับผู้นกัลงทนุสถำบนัและจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิ: วนัท่ี 29 มกรำคม ถึง วนัท่ี 2 

กุมภำพันธ์ 2561 ในเวลำเปิดท ำกำรของสำขำที่รับจองซือ้และวันที่  5 

กมุภำพนัธ์ พ .ศ . 2561 ถึงเวลำ 15.30 น. 

ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยขอสงวนสทิธิในกำรปิดรับจองซือ้หนว่ยทรัสต์ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 
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1.2 ควำมสมเหตุสมผลของรำคำที่จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรก 

ส ำหรับกำรลงทุนในครัง้แรก กองทรัสต์จะลงทนุในทรัพย์สินที่จะเข้ำลงทุนที่รำคำลงทุนรวมสงูสดุที่ไม่เกิน 4,600 

ล้ำนบำท ซึง่เป็นรำคำที่สงูกวำ่รำคำประเมินที่ต ่ำที่สดุที่จดัท ำโดยบริษัทประเมินมลูคำ่ที่รำคำ 4,172 ล้ำนบำท โดยสงูกว่ำเป็น

จ ำนวนไมเ่กิน 428 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 10.3 จำกรำคำประเมินทีต่ ่ำที่สดุ โดยมีรำยละเอียดของรำคำประเมิน

สรุปได้ดงันี ้

โครงกำร รำคำสูงสุดของ 

ทรัพย์สินที่จะลงทุน 

ครัง้แรก (ล้ำนบำท) 

รำคำประเมินของทรัพย์สนิ(1) 

(ล้ำนบำท)  

สูงกว่ำรำคำ

ประเมินต ่ำสุด(2) 

(ร้อยละ) Knight Frank(3) ETC(4) 

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 ไมเ่กิน 2,949 2,600 2,618 13.4 

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 ไมเ่กิน 1,651 1,572 1,613 5.0 

รวม ไม่เกิน 4,600 4,172 4,231 10.3 
หมำยเหตุ: (1)  รำคำประเมินของทรัพย์สินตำมวิธีคิดจำกรำยได้ (Income Approach) รำคำประเมิน ณ วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2560  

 (2)  คิดเป็นร้อยละของรำคำประเมินตำมวิธีคิดจำกรำยได้ (Income Approach) ต ่ำสดุของแตล่ะรำยกำรของทรัพย์สินที่เข้ำลงทนุ 

 (3)  Knight Frank หมำยถึง บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 (4)  ETC หมำยถึง บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพำนี ประเทศไทย (จ ำกดั) 

ผู้จดักำรกองทรัสต์และที่ปรึกษำทำงกำรเงินเห็นวำ่ รำคำลงทนุรวมสงูสดุดงักลำ่วเป็นรำคำที่เหมำะสมและสำมำรถ

ยอมรับได้ เนื่องจำกทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกนัน้มีศกัยภำพในกำรสร้ำงรำยได้คำ่เช่ำท่ีสงู เนื่องจำกเป็นอำคำรส ำนกังำนท่ีมี

ที่ตัง้อยูใ่นท ำเลธุรกิจที่มีกำรเจริญเติบโตรองรับกำรขยำยตวัของกรุงเทพมหำนคร และอยู่ติดกบัสถำนีรถไฟฟ้ำหรือถนนสำย

หลกัที่มีทำงขึน้ลงทำงดว่น  

นอกจำกนี ้หำกพิจำรณำจำกประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในปีแรกที่จะได้รับจำกกำรลงทนุที่ไม่

ต ่ำกวำ่ประมำณร้อยละ 7.31 ส ำหรับกรณีกองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกที่รำคำสงูสดุไม่เกิน 4,600 ล้ำนบำท

และกองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินเพื่อกำรลงทุนครัง้แรกประมำณร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้แรก

ตำมที่แสดงไว้ในงบก ำไรขำดทุนที่คำดคะเนตำมสมมติฐำนส ำหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลำประมำณกำร ตัง้แต่วันที่ 1 

มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 (“งบก ำไรขำดทุนที่คำดคะเนตำมสมมติฐำน”) โดยเปรียบเทียบกับ

ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในปีแรกและอตัรำผลตอบแทนสทุธิในปีแรกของกองทรัสต์ กบัอตัรำเงินจ่ำย

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์และอตัรำผลตอบแทนสทุธิของกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน

อสงัหำริมทรัพย์อื่นที่ลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ประเภทอำคำรส ำนักงำนที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ก่อนวันที่  30 

มิถนุำยน พ.ศ. 2560 มีขนำดมลูคำ่ของหนว่ยลงทนุหรือหนว่ยทรัสต์ที่ตำมรำคำตลำดไมต่ ำ่กวำ่ 3,000 ล้ำนบำท และอำยสุทิธิ

กำรเช่ำคงเหลอื ตัง้แต ่15 ปีแตไ่มเ่กิน 40 ปีซึง่เป็นลกัษณะที่ใกล้เคียงกบักองทรัสต์ จะพบวำ่ ประมำณกำรอตัรำเงินจำ่ยให้แก่

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรกและอัตรำผลตอบแทนสุทธิของกองทรัสต์ในปีแรกจะสูงกว่ำกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์และ

กองทรัสต์อื่นท่ีลงทนุในอำคำรส ำนกังำน โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
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กองทุนรวม/

กองทรัสต์ 

(เรียงล ำดับตำมอำยุ

สัญญำเช่ำคงเหลอื) 

อัตรำเงนิจ่ำยให้แก่

ผู้ถอืหน่วยลงทุน/

หน่วยทรัสต์  

(ร้อยละ) 

อัตรำเงนิลดทุน 

(ร้อยละ)(1) 

อัตรำผลตอบแทน

สุทธิ(2)  

(ร้อยละ) 

อำยุสัญญำเช่ำ

คงเหลือ(3) 

(ปี) 

กองทนุรวม/กองทรัสต์ที่ด ำเนินงำนแล้วมำกกวำ่ 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 

กองทรัสต์ที่ด ำเนินงำนแล้วน้อยกวำ่ 1 ปี 

GLANDRT(4) 6.26% 3.78% 2.48% 26.42 

เฉลี่ย 6.67% 4.84% 1.83%  21.55 

กำรลงทนุครัง้แรกของ
กองทรัสต์  
กรณีกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุ
ครัง้แรก 

7.31% 3.33% 3.98% 30.00 

กำรลงทนุครัง้แรกของ
กองทรัสต์ 
กรณีไมม่ีกำรกู้ยืมเงิน
เพื่อลงทนุครัง้แรก 

6.68% 3.33% 3.35% 30.00 

ที่มำ: ข้อมลูจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ วนัที่ 29 กนัยำยน พ.ศ. 2560 

หมำยเหตุ: (1)  อตัรำเงินลดทนุ หมำยถึง อตัรำเงินจำ่ยให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ/หน่วยทรัสต์ ลบด้วยอตัรำผลตอบแทนสทุธิ 

(2)  อตัรำผลตอบแทนสทุธิ หมำยถึง อตัรำผลตอบแทนจำกก ำไรสทุธิหลงัจำกกำรหกัผลขำดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง (Unrealized Loss

จำกกำรด้อยค่ำของสิทธิกำรเช่ำโดยสมมติให้สิทธิกำรเช่ำมีกำรตดัจ ำหน่ำยแบบเส้นตรงตำมอำยุของสญัญำเช่ำ  หรือเท่ำกับ

อตัรำเงินจำ่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ลบด้วยอตัรำเงินลดทนุ 

 (3)  อำยสุญัญำเชำ่คงเหลือ หมำยถึง อำยเุฉลี่ยของทรัพย์สินหลกัโดยเฉลี่ยตำมรำคำประเมินที่แสดงไว้ในหนังสือชีช้วนหรือรำยงำน

ประจ ำปี 

 (4)  GLANDRT เสนอขำยและจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เม่ือเดือนเมษำยน พ.ศ. 2560 โดยอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหน่วย

ข้ำงต้น เป็นอตัรำตำมประมำณกำรที่แสดงในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูที่รำคำตลำด ณ วนัที่ 29 กนัยำยน พ.ศ. 2560 

นอกจำกนี ้สมมติฐำนของอตัรำคิดลด (Discount Rate) ทีบ่ริษัทประเมินมลูคำ่ทรัพย์สนิทัง้ 2 รำยใช้ในกำรประเมิน

มลูค่ำทรัพย์สินที่จะเข้ำลงทนุครัง้แรกนัน้อยู่ที่ร้อยละ 10.00 ถึง 10.25 ต่อปี โดยส ำหรับโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 บริษัท เอ็ด

มนัด์ ไต แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด และบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ใช้อัตรำคิดลด 

(Discount Rate) เท่ำกนัที่ร้อยละ 10.00 และส ำหรับโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพำนี (ประเทศ
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ไทย) จ ำกดั และบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ใช้อตัรำคิดลด (Discount Rate) เทำ่กบัร้อยละ 10.00 และ 

10.25 ตำมล ำดบั  

ทัง้นี ้หำกพิจำรณำมลูคำ่เข้ำลงทนุสงูสดุที่ไมเ่กิน 4,600 ล้ำนบำท กบัประมำณกำรกระแสเงินสดของบริษัทประเมิน

มลูคำ่ทรัพย์สนิท่ีให้รำคำประเมินต ่ำที่สดุคือ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และไมม่ีกำรกู้ยืม ผู้ลงทนุจะได้

ประมำณกำรอตัรำผลตอบแทนตลอดช่วงอำยสุทิธิกำรเช่ำ (Internal Rate of Return หรือ “IRR”) ประมำณร้อยละ 9.11 ต่อปี 

อยำ่งไรก็ดี ประมำณกำรอตัรำผลตอบแทนข้ำงต้นขึน้อยูก่บัสมมติฐำนและปัจจยัที่ไม่แน่นอนหลำยประกำร ซึ่งไม่อำจรับรอง

ผลได้ ผู้ลงทนุโปรดพิจำรณำรำยละเอียดของสมมติฐำนตำ่งๆ  ตำมสว่นท่ี 2-2 ข้อ 2.2.1 สรุปสมมติฐำนส ำคญัในกำรประเมิน

มลูค่ำด้วยวิธีพิจำรณำรำยได้ สว่นที่ 2-2 ข้อ 2.8 กำรกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ และสว่นที่ 2-4 ข้อ 4.6.1 สมมติฐำนในกำร

ประมำณกำรผลประโยชน์ตอบแทนและกำรลดทนุจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

 จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้ จัดกำรกองทรัสต์และที่ปรึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำมูลค่ำเข้ำลงทุนสงูสดุไม่เกิน 

4,600 ล้ำนบำท เป็นมลูคำ่เข้ำลงทนุที่สมเหตสุมผลและมีควำมนำ่สนใจ อยำ่งไรก็ดี ผู้ลงทนุอำจมีมมุมองที่แตกต่ำงกนั โดยผู้

ลงทนุสำมำรถพิจำรณำเทียบเคียงผลตอบแทนกบักำรลงทนุในทรัพย์สินประเภทที่ใกล้เคียงกนั เช่น กำรลงทนุในกองทนุรวม

อสงัหำริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ประเภทอำคำรส ำนกังำน และ/หรือที่เก่ียวข้องกับธุรกิจให้เช่ำ

อำคำรส ำนกังำน 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรระดมทุนในครัง้นี ้

 ผู้จดักำรกองทรัสต์ประสงค์จะเสนอขำยหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในสทิธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง 

ออฟฟิศ (Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust) หรือ “B-WORK” ต่อประชำชนครัง้แรก (IPO) ไม่

เกิน 3,688 ล้ำนบำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อน ำเงินท่ีได้จำกกำรระดมทนุไปลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ ดงันี ้ 

1) สิทธิกำรเช่ำในที่ดินและอำคำรของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 อำยุ 30 ปีนับจำกวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ  

ซึ่งประกอบด้วยอำคำรสงู 36 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ พืน้ที่ใช้สอยทัง้หมด (Gross Floor Area, GFA) ประมำณ 63,615 

ตำรำงเมตร โดยมีพืน้ท่ีเช่ำทัง้หมด (Net Leasable Area, NLA) ประมำณ 37,315 ตำรำงเมตร บนที่ดินประมำณ 3 ไร่ 3 งำน 

78.7 ตำรำงวำ (“โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1”) ซึง่ทัง้อำคำรและท่ีดินนัน้เป็นกรรมสทิธ์ิของทรู พรอพเพอร์ตีส ์  

2) สิทธิกำรเช่ำในที่ดินและอำคำรของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 อำยุ 30 ปีนับจำกวันจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ  

ซึ่งประกอบด้วยอำคำรส ำนกังำนจ ำนวน 3 อำคำรและอำคำรจอดรถ 1 อำคำร พืน้ที่ใช้สอยทัง้หมด (Gross Floor Area, 

GFA) ประมำณ 41,417 ตำรำงเมตร โดยมีพืน้ที่เช่ำทัง้หมด (Net Leasable Area, NLA) ประมำณ 25,072 ตำรำงเมตร บน

ที่ดินประมำณ 8 ไร่ 1 งำน 13.0 ตำรำงวำ (“โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2”) ซึ่งทัง้อำคำรและท่ีดินนัน้เป็นกรรมสิทธ์ิของทรู พรอพ

เพอร์ตีส์ 

 รวมถึงกรรมสทิธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีสว่นกลำง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ตกแตง่ที่ติดตรึงตรำและไมต่ิด

ตรึงตรำ รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใด รวมถึงงำนระบบไฟฟ้ำ ระบบสำธำรณูปโภค (ซึ่งไม่รวมระบบโทรศัพท์ และระบบตู้สำขำ
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โทรศัพท์) ลิฟท์ ระบบปรับอำกำศ ระบบงำนวิศวกรรม ระบบบ ำบัดน ำ้เสีย และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่ใช้เพื่อ

วตัถปุระสงค์ในกำรประดบัตกแตง่หรืออ ำนวยควำมสะดวก ให้กบัผู้ เช่ำรำยยอ่ย (“สงัหำริมทรัพย์และงำนระบบ”) 

 โดยเรียกรวมทัง้หมดวำ่ “ทรัพย์สนิท่ีจะเข้ำลงทนุครัง้แรก”  

 หลงัจำกกองทรัสต์ถกูจดัตัง้ผู้จดักำรกองทรัสต์จะจดัหำผลประโยชน์จำกอสงัหำริมทรัพย์ดงักลำ่ว ตลอดจนท ำกำร

ปรับปรุง เปลีย่นแปลง พฒันำศกัยภำพ และ/หรือ จ ำหนำ่ยทรัพย์สนิตำ่งๆ ท่ีกองทรัสต์ได้ลงทนุไว้ หรือมีไว้ ไมว่ำ่จะเป็นกำรให้

เช่ำ ขำย และ/หรือ ด ำเนินกำรอื่นใด เพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรำยได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้

ถือหนว่ยทรัสต์ รวมถึงกำรลงทนุในทรัพย์สนิอื่น วิธีอื่นใด ตำมกฎหมำยหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้องก ำหนด 

โดยประมำณกำรว่ำจะได้รับเงินจำกกำรระดมทุนในครัง้นี  ้จ ำนวนไม่เกิน 4,608 ล้ำนบำท โดยมำจำกกำรเสนอขำย

หน่วยทรัสต์จ ำนวนไม่เกิน 3,688 ล้ำนบำท และกองทรัสต์จะได้รับเงินจำกกำรกู้ยืมประมำณร้อยละ 20 ของมลูค่ำทรัพย์สิน

รวม หรือไมเ่กิน 920 ล้ำนบำท โดยเมื่อหกัคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ แล้ว กองทรัสต์จะน ำเงินท่ีได้รับไปใช้ตำมวตัถปุระสงค์ที่ระบไุว้เป็น

จ ำนวนไมเ่กิน 4,600 ล้ำนบำท     

 

1.4 กำรกู้ยมืเงนิของกองทรัสต์ 

ส ำหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนในครัง้แรก กองทรัสต์จะใช้แหลง่เงินทนุส่วนหนึ่งจำกกำรกู้ยืมเงิน โดยมีรำยละเอียด

เบือ้งต้นดงัตอ่ไปนี ้

ธนำคำรผู้ให้เงนิกู้ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จัดกำร

กองทรัสต์ 

ผู้ขอสินเชื่อ ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในสทิธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ  

วัตถุประสงค์ในกำรกู้ยมืเงนิ เพื่อใช้เป็นเงินทนุในกำรเข้ำซือ้ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 

วงเงนิกู้ วงเงินกู้ทัง้หมดจ ำนวนรวมไมเ่กิน 1,250,000,000 บำท โดยอำจแบง่เป็น 

วงเงินกู้ที่ 1: ประเภทวงเงินกู้ ระยะยำวไม่เกิน 1,000,000,000 บำท เพื่อกำร

ลงทนุซือ้ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้กองทรัสต์จะกู้ยืมเงิน

ไม่เกิน 920,000,000 บำท หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำ

ทรัพย์สนิทัง้หมด (TAV) 

วงเงินกู้ที่ 2: ประเภทวงเงินกู้ ระยะสัน้ โดยออกตัว๋สญัญำใช้เงิน (Promissory 

Note) ไว้เป็นหลกัฐำน ซึ่งเป็นวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนโดย

พิจำรณำทบทวนหรือต่อระยะเวลำวงเงินทกุปี จ ำนวนไม่เกิน 

200,000,000 บำท เพื่อใช้หมนุเวียนในกำรด ำเนินงำน 

วงเงินกู้ที่ 3: ประเภทหนงัสือค ำ้ประกนั ซึ่งเป็นวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนโดย

พิจำรณำทบทวนหรือต่อระยะเวลำวงเงินทกุปี จ ำนวนไม่เกิน 

50,000,000 บำท เพื่อเป็นประกนักำรช ำระหนีค้่ำกระแสไฟฟ้ำ 

รวมทัง้ดอกเบีย้อนัเกิดจำกหนีด้งักลำ่วของเคร่ืองวดัหนว่ยไฟฟ้ำ 
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ประเภทของอัตรำดอกเบีย้ วงเงินกู้ที่ 1 และ 2 เป็นอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 

วงเงินกู้ที่ 3 เป็นอตัรำคำ่ธรรมเนียมคงที่ 

อัตรำดอกเบีย้ ส ำหรับวงเงินกู้ที่ 1 และ 2 ไมเ่กินอตัรำดอกเบีย้ MLR ลบร้อยละ 1.00 ตอ่ปี 

โดย “อัตรำดอกเบีย้ MLR” หมำยถึง อัตรำดอกเบีย้ลูกค้ำรำยใหญ่ชัน้ดี 

ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลำของธนำคำรผู้ ให้เงินกู้  (Minimum Loan Rate, 

“MLR”) 

ส ำหรับวงเงินกู้ที่ 3 อตัรำคงที่ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้ วงเงินกู้ที่ 1                     

วงเงินกู้ที่ 2                   

วงเงินกู้ที่ 3                     

ช ำระรำย 6 เดือน ในวนัสดุท้ำยของเดือน 

ช ำระรำยเดือนทกุสิน้เดือน 

เก็บคำ่ธรรมเนียมลว่งหน้ำทกุๆ 1 ปี จนกวำ่จะคืนต้นฉบบั 

ระยะเวลำช ำระคืนเงนิกู้ ช ำระคืนเงินต้นทกุๆ 6 เดือน 

สิน้ปีที่ 4 งวดละ 2.75% ของเงินกู้  

ปีที่ 5 ถึง 9 ปีละ 5.50% ของเงินกู้  

ปีที่ 10 ช ำระสว่นที่เหลือ หรือเทำ่กบั 69.75% ของเงินกู้  
 

ระยะเวลำปลอดกำรช ำระคืนเงนิต้น  48 เดือน (4 ปี) นบัจำกวนัเบิกเงินกู้งวดแรก 

หลักประกันกำรกู้ยมื 1) ไม่จ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือก่อภำระผูกพนัในโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และ

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 (Negative Pledge) 

2) จดทะเบียนสญัญำหลกัประกนัธุรกิจในสทิธิกำรเช่ำในโครงกำรทรู  

ทำวเวอร์ 1 

3) จดทะเบียนสญัญำหลกัประกันทำงธุรกิจในสิทธิที่ได้รับเงินค่ำเช่ำของ

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 

4) กำรประกนัภยัควำมเสีย่งภยัทกุประเภทในทรัพย์สนิ (Property All Risks 

Insurance) และกำรประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption 

Insurance) 

ที่มำ: ผู้จดักำรกองทรัสต์  

 

ทัง้นี ้รำยละเอยีดกำรกู้ยมืเงินของกองทรัสต์อำจตำ่งไปจำกข้อมลูที่เปิดเผยข้ำงต้น หำกกองทรัสต์ได้รับข้อเสนอเงิน

กู้ยืมที่ดกีวำ่ อยำ่งไรก็ดี กองทรัสต์อำจมีควำมเสีย่งทีเ่กิดขึน้จำกกำรกู้ยืมเงินซึง่ผู้ลงทนุสำมำรถศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้

จำกสว่นท่ี 2 ข้อ 1 หวัข้อ ควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้จำกจำกกำรกู้ยมืเงิน 

 ในกำรกู้ยืมครัง้นี ้กองทรัสต์อำจกู้ยืมต ่ำกวำ่จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท ตำมที่ได้ระบไุว้ข้ำงต้น โดยผู้จดักำรกองทรัสต์

คำดวำ่ในกำรลงทนุครัง้นี ้จะกู้ยืมเป็นมลูคำ่ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะเข้ำลงทนุทัง้หมด หรือคิดเป็น
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มลูค่ำเงินกู้ยืมประมำณ 920 ล้ำนบำท โดยขึน้อยู่กบัปัจจยัต่ำงๆ เช่น สภำวะดอกเบีย้ในตลำด จ ำนวนเงินที่ได้จำกกำรออก

และเสนอขำยหนว่ยทรัสต์ และรำคำสดุท้ำยของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก เป็นต้น โดยผู้จดักำรกองทรัสต์จะพิจำรณำใช้เงิน

กู้ยืมส ำหรับกำรเข้ำลงทนุในครัง้นีใ้นจ ำนวนที่เหมำะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 นอกเหนือจำกกำรกู้ ยืมเพื่อกำรลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกตำมที่ได้ระบุไว้ในเอกสำรฉบบันี  ้ ผู้จัดกำร

กองทรัสต์อำจพิจำรณำใช้วงเงินกู้ที่ 2 ประเภทวงเงินกู้ ระยะสัน้ โดยออกตัว๋สญัญำใช้เงิน (Promissory Note) เพื่อเป็นแหลง่

เงินทนุหมนุเวียนในกรณีที่กองทรัสต์ขำดสภำพคลอ่ง หรือเงินส ำรองส ำหรับกำรปรับปรุง และ/หรือซอ่มแซมอำคำรและสิง่ปลกู

สร้ำงในทรัพย์สินที่เช่ำครัง้ใหญ่ (Major Renovation) ตัง้แต่ปีที่ 6 เป็นต้นไปไม่เพียงพอ และอำจพิจำรณำใช้วงเงินกู้ที่ 3 

ประเภทหนงัสือค ำ้ประกันเพื่อเป็นประกันกำรช ำระหนีค้่ำกระแสไฟฟ้ำ ตำมที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์เห็นสมควรและก่อให้เกิด

ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

และคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศก ำหนด และเป็นกำรลงทนุเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และ

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
1.5 กำรจัดตัง้และโครงสร้ำงของกองทรัสต์  

 กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกรรมในตลำดทนุตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดโดย

มีวตัถุประสงค์ในกำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ (Real 

Estate Investment Trust, “REIT”) เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนตำมประกำศ ทจ. 49/2555 และมีวตัถปุระสงค์ในกำรน ำ

หน่วยทรัสต์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เมื่อกองทรัสต์น ำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ไปลงทนุในทรัพย์สิน

หลกัของกองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์โดย บลจ.บัวหลวง ในฐำนะผู้ จัดกำรกองทรัสต์ (REIT Manager) จะแต่งตัง้บริษัท           

ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ำกดั เป็นผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ (Property Manager) ส ำหรับโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และโครงกำรทรู 

ทำวเวอร์ 2 เพื่อน ำทรัพย์สนิหลกัดงักลำ่วไปหำผลประโยชน์โดยกำรให้เช่ำ และ/หรือให้เช่ำช่วง รำยได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจำก

กำรด ำเนินกำรจดัหำผลประโยชน์จำกอสงัหำริมทรัพย์ ได้แก่ ค่ำเช่ำพืน้ที่และค่ำบริกำรพืน้ที่ และประโยชน์อื่นใดที่เก่ียวข้อง 

โดยกำรด ำเนินงำนของผู้ จัดกำรกองทรัสต์จะอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและก ำกับดูแลโดยทรัสตีเพื่อให้กำรด ำเนินงำนของ

ผู้จดักำรกองทรัสต์เป็นไปตำมข้อตกลงและเง่ือนไขแห่งสญัญำก่อตัง้ทรัสต์ และสัญญำแต่งตัง้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ตลอดจน

หลกัเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.ทรัสต์ รวมทัง้ประกำศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด ทัง้นี ้กองทรัสต์

จะจดัหำประโยชน์จำกทรัพย์สินหลกัดงักลำ่วโดยกำรให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์เท่ำนัน้ โดยจะไม่ด ำเนินกำรในลกัษณะใดที่เป็น

กำรใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น อีกทัง้จะไม่น ำอสงัหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่ำแก่บคุคลที่มีเหตอุนัควรสงสยั

วำ่จะน ำอสงัหำริมทรัพย์นัน้ไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขดัตอ่ศีลธรรมหรือไมช่อบด้วยกฎหมำย  
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แผนภำพแสดงโครงสร้ำงของกองทรัสต์ 

 
ที่มำ: ผู้จดักำรกองทรัสต์ 

 

1.6 นโยบำยกำรลงทุนของกองทรัสต์  

 กำรลงทุนของกองทรัสต์มี 2 ประเภท คือ กำรลงทนุในทรัพย์สินหลกั และกำรลงทุนในทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นกำร

บริหำรทรัพย์สนิท่ีเป็นสภำพคลอ่งสว่นเกินให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

 กองทรัสต์มีนโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สินหลกัประเภทอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ (รวมถึง

สทิธิกำรเช่ำช่วงอสงัหำริมทรัพย์) และทรัพย์สินอนัเป็นสว่นควบหรือเคร่ืองอปุกรณ์ของอสงัหำริมทรัพย์ดงักลำ่ว ซึ่งรวมถึงสิ่ง

ปลกูสร้ำงและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอำคำร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งำนระบบในอำคำร และทรัพย์สินอื่นที่

เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ของอสงัหำริมทรัพย์ดงักลำ่ว โดยประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทนุ

ได้แก่ อำคำรส ำนักงำน หรือพืน้ที่เพื่อให้เช่ำเป็นส ำนักงำน หรือให้บริกำรพืน้ที่ท ำ งำน (Co-Working Space) รวมถึง

อสังหำริมทรัพย์อื่นใดที่เก่ียวข้อง สนับสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ 

อสงัหำริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อเป็น ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และพืน้ที่จอดรถ สถำนออกก ำลงักำย ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ห้องสมุด และ

ทรัพย์สนิอื่นใดที่อำจสง่เสริมกำรลงทนุของกองทรัสต์  
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สว่นที่ 1 หน้ำ 10 จำก 30 
 

1.7 ข้อมูลที่ส ำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรก 

1.7.1 โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1     

 โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 เป็นอำคำรส ำนกังำนขนำดใหญ่สงู 36 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ตัง้อยู่เลขที่ 18 ถนน
รัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร โครงกำรตัง้อยู่ติดกบัถนนรัชดำภิเษก และใกล้กับศูนย์กำรค้ำ
หลำยแห่ง เช่น เซ็นทรัลพระรำม 9 ดิเอสพลำนำดรัชดำภิเษก และเดอะสตรีท รัชดำซึ่งเป็นศูนย์กำรค้ำแห่งใหม่บนถนน
รัชดำภิเษก ในปัจจุบนัโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 ด ำเนินกำรเป็นอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำให้แก่บริษัทในกลุ่มทรูและกลุ่มเครือ
เจริญโภคภณัฑ์เป็นหลกั โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 พืน้ท่ีเช่ำของบริษัทในกลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์คิด
เป็น 87.4% และ 9.9% ของพืน้ท่ีเช่ำทัง้หมดของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 ตำมล ำดบั อำคำรดงักลำ่วถือเป็นอำคำรส ำนกังำน
ใหญ่ของกลุม่ทรู ภำยในอำคำรตกแต่งอย่ำงสวยงำม และมีพืน้ที่พกัผ่อนและใช้งำนร่วมกนั (Co-Working Space) ภำยใต้
แนวคิดในกำรตกแตง่ที่แตกตำ่งกนัไปในแตล่ะชัน้ 
 

ที่ตัง้ของโครงกำร  โครงกำรตัง้อยู่ เลขที่ 18 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง

กรุงเทพมหำนคร  

 โครงกำรสำมำรถเข้ำ-ออกผ่ำนถนนรัชดำภิเษก ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนำด 8 ช่องจรำจร ควำมกว้ำงของผิวจรำจรประมำณ 24.00 เมตร สิทธิกำรใช้ทำง

เป็นทำงสำธำรณประโยชน์ อำคำรตัง้อยู่บนที่ดิน 2 แปลงซึ่งมีล ำรำงยำยซุ่นคั่น

ระหว่ำงที่ดิน โดยมีกำรสร้ำงสะพำนคอนกรีตเช่ือมต่อแปลงที่ดิน และใช้ประโยชน์

ต่อเนื่องกันจ ำนวน 2 สะพำน นอกจำกนี ้บริเวณด้ำนหลงัโครงกำรผู้ ใช้อำคำร

สำมำรถเดินผ่ำนไปยงัอำคำรใยแก้ว ตลำดนดั และพืน้ที่ร้ำนค้ำต่ำงๆบริเวณถนน

รัชดำภิเษก ซอย 4 

เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์/เจ้ำ 

ของกรรมสิทธ์ิของทรัพย์ที่

จะลงทุนครัง้แรก 

 ท่ีดินและอำคำรเป็นกรรมสทิธ์ิของ ทรู พรอพเพอร์ตีส์และบริหำรจดักำรโครงกำรโดย 

ทรู พรอพเพอร์ตีส์   

ระบบสำธำรณูปโภค  ระบบสำธำรณปูโภคทีค่รบครัน ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศ ระบบ

ลิฟท์ ระบบป้องกนัอคัคีภยั รวมถึงระบบกล้องรักษำควำมปลอดภยัทัง้ภำยในและ

ภำยนอกอำคำร เป็นต้น  

 สิง่อ ำนวยควำมสะดวกที่จดัไว้ให้บริกำรแก่พนกังำนของผู้ เชำ่รำยยอ่ยในกลุม่ทรูและ

กลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ เช่น ร้ำนกำแฟและเบเกอร่ี TRUE Coffee และห้องสมดุ 

เป็นต้น  

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอื่นๆ  นอกจำกระบบสำธำรณปูโภคและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่กลำ่วมำข้ำงต้นแล้ว บริเวณ

ด้ำนหลงัของโครงกำรยังเป็นท่ีตัง้ของอำคำรใยแก้ว* ซึ่งภำยในอำคำรใยแก้วมีศูนย์

อำหำรรำคำประหยดัที่จัดไว้ให้บริกำรแก่พนกังำน และผู้มำติดต่อ รวมไปถึงสวสัดิกำร

อื่นๆ เช่น สถำนออกก ำลงักำย ศนูย์ดแูลเด็กเลก็ และร้ำน TRUE Shop เป็นต้น 
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กำรเดินทำงมำยงัโครงกำร  เดินทำงโดยระบบรถไฟฟ้ำมหำนคร (MRT) ลงที่สถำนีศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศ

ไทย (โครงกำรอยู่ห่ำงจำกสถำนีประมำณ 300 เมตร) หรือสถำนีพระรำม 9 

(โครงกำรอยูห่ำ่งจำกสถำนีประมำณ 700 เมตร) และ 

 เดินทำงโดยรถยนต์สว่นบคุคลหรือรถรับจ้ำงสำธำรณะ สำมำรถใช้ทำงพิเศษศรีรัช 

บนถนนรัชดำภิเษก หรือสำมำรถเดินทำงโดยรถโดยสำรประจ ำทำงสำย 73 สำย   

73ก สำย 136 สำย 137 สำย 206 สำย 185 และสำย 514 

ลั กษณะก ำร ใ ช้ พื ้น ที่ ใ น

โครงกำรในปัจจุบัน 

 

ลักษณะกำรใช้ พืน้ที่ (ตร.ม.)  % ของ GFA 

พืน้ท่ีส ำนกังำนให้เช่ำ 32,055 50.4 

พืน้ท่ีเช่ำอื่น 5,260 8.3 

พืน้ที่เช่ำทัง้หมด (NLA) 37,315 58.7 

พืน้ท่ีสว่นกลำง 12,340 19.4 

พืน้ท่ีจอดรถ 13,960 21.9 

พืน้ที่ใช้สอยทัง้หมด (GFA) 63,615 100.0 

ที่มำ: ข้อมลูจำกทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 

หมำยเหตุ:  โปรดพิจำณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2-2 ข้อมลูเก่ียวกับทรัพย์สินหลักของ

กองทรัสต์ 
หมำยเหตุ: ทรู พรอพเพอร์ตีส์เป็นผู้ทรงสิทธิในสิทธิกำรเชำ่ที่ดินอนัเป็นที่ตัง้ของอำคำรใยแก้ว และเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิในอำคำรใยแก้วซึ่งตัง้อยู่

ในที่ดินติดกนับริเวณด้ำนหลงัของโครงกำร ซึง่กองทรัสต์ไมเ่ข้ำลงทนุในสว่นนี ้ 

 

1.7.2 โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 เป็นโครงกำรอำคำรส ำนกังำน ตัง้อยู่เลขที่ 1252 ถนนพฒันำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวน

หลวง กรุงเทพมหำนคร อำคำรตัง้อยู่ติดถนนพฒันำกำร ปัจจุบนัโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 ด ำเนินกำรเป็นอำคำรส ำนกังำนให้

เช่ำแก่บริษัทในกลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 พืน้ท่ีเช่ำของบริษัทในกลุม่ทรูและ

กลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์คิดเป็น 85.2% และ 12.7% ของพืน้ที่เช่ำทัง้หมดของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 ตำมล ำดบั โครงกำร

ประกอบด้วยอำคำรจ ำนวน 4 อำคำร ดงันี ้

1. อำคำร 1 เป็นอำคำรส ำนกังำนสงู 14 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้เพื่อใช้ประโยชน์เป็นอำคำรส ำนกังำน 

2. อำคำร 2 เป็นอำคำรส ำนกังำนสงู 7 ชัน้ 

3. อำคำร 3 เป็นอำคำรท่ีจอดรถสงู 7 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้  

4. อำคำร 4 เป็นอำคำรส ำนกังำนสงู 5 ชัน้ 
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สว่นที่ 1 หน้ำ 12 จำก 30 
 

พืน้ท่ีเช่ำทัง้หมดประมำณ 25,072 ตำรำงเมตร รวมถึงกรรมสทิธ์ิในสงัหำริมทรัพย์และงำนระบบของอำคำร บนท่ีดิน

ประมำณ 8 ไร่ 1 งำน 13.0 ตำรำงวำ นอกจำกนี ้ภำยในโครงกำรยงัมีพืน้ที่ที่ออกแบบและสร้ำงขึน้เพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้ เช่ำรำยยอ่ยโดยเฉพำะ อนัได้แก่  

- ห้องประชมุและศนูย์ฝึกอบรมในอำคำร 2 ชัน้ 5 ถึง 7 ซึง่สำมำรถรองรับผู้อบรมได้กวำ่ 250 คน  

- ห้องสตดูิโอ ซึ่งมีควำมสงูของพืน้ถึงฝ้ำเพดำน (Floor to Ceiling) 10.5 เมตร ในอำคำร 4 พร้อมห้องตดัต่อใน

บริเวณเดียวกนั 

- พืน้ท่ี Server ซึง่สำมำรถรองรับน ำ้หนกั 1,000 ตนั (Floor Load) พร้อมพืน้ท่ีส ำหรับระบบสนบัสนนุ เช่น เคร่ือง

ก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง เคร่ืองจ่ำยกระแสไฟฟ้ำส ำรอง และระบบดบัเพลิงแบบสำรเคมี  มีกำรยกพืน้ของอำคำรให้

สงูกวำ่ระดบัน ำ้ทะเล 5.4 เมตร เพื่อป้องกนัควำมเสยีหำยจำกอทุกภยั 

 

ที่ตัง้ของโครงกำร  โครงกำรตัง้อยู่  เลขที่  1252 ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหำนคร  

 โครงกำรตัง้อยู่ติดถนนพฒันำกำร ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 6 ช่อง

จรำจร ที่มีควำมกว้ำงของผิวจรำจรประมำณ 18.00 เมตร สิทธิกำรใช้ทำงเป็นทำง

สำธำรณประโยชน์ 

เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์/เจ้ำ 

ของกรรมสิทธ์ิของทรัพย์ที่

จะลงทุนครัง้แรก 

 ท่ีดินและอำคำรเป็นกรรมสทิธ์ิของ ทรู พรอพเพอร์ตีส์และบริหำรจดักำรโครงกำรโดย 

ทรู พรอพเพอร์ตีส์   

ระบบสำธำรณูปโภค  ระบบสำธำรณปูโภคทีค่รบครัน ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศ ระบบ

ลิฟท์ ระบบป้องกนัอคัคีภยั รวมถึงระบบกล้องรักษำควำมปลอดภยัทัง้ภำยในและ

ภำยนอกอำคำร เป็นต้น 

 สิง่อ ำนวยควำมสะดวกที่จดัไว้ให้บริกำรแก่พนกังำนของผู้ เชำ่รำยยอ่ยในกลุม่ทรูและ

กลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ เช่น ร้ำนกำแฟและเบเกอร่ี TRUE Coffee และศนูย์ดแูล

เด็กเลก็ เป็นต้น   

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอื่นๆ  นอกจำกระบบสำธำรณูปโภคและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว    

ทรู พรอพเพอร์ตีส์ยงัเช่ำที่ดินระยะสัน้บริเวณด้ำนข้ำงของโครงกำรเพื่อใช้เป็นที่จอด

รถเพิ่มเติมส ำหรับพนกังำนของผู้ เช่ำรำยย่อยและเรียกเก็บค่ำบริกำรเป็นรำยเดือน

จำกผู้ที่น ำรถมำจอด ในรำคำที่ได้รับกำรสนบัสนนุจำกผู้ เช่ำรำยย่อยแต่ละรำยจำก

กำรเรียกเก็บคำ่บริกำรพิเศษ     

กำรเดินทำงมำยงัโครงกำร  เดินทำงโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถรับจ้ำงสำธำรณะ สำมำรถใช้ทำงพิเศษรำม

อินทรำ-อำจณรงค์ บนถนนพฒันำกำร   



สว่นที่ 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของกองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

 

 

สว่นที่ 1 หน้ำ 13 จำก 30 
 

 เดินทำงรถโดยสำรประจ ำทำงสำย 11 สำย 92 สำย 133 สำย 206 สำยปอ.11 และ

สำย 517 

ลั กษณะก ำร ใ ช้ พื ้น ที่ ใ น

โครงกำร ในปัจจุบัน 

 

ลักษณะกำรใช้ พืน้ที่ (ตร.ม.)  % ของ GFA 

พืน้ท่ีส ำนกังำนให้เช่ำ 15,933 38.5 

พืน้ท่ีเช่ำอื่น 9,139 22.1 

พืน้ที่เช่ำทัง้หมด (NLA) 25,072 60.5 

พืน้ท่ีสว่นกลำง 8,355 20.2 

พืน้ท่ีจอดรถ 7,990 19.3 

พืน้ที่ใช้สอยทัง้หมด (GFA) 41,417 100.0 

ที่มำ: ข้อมลูจำกทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 

หมำยเหตุ:  โปรดพิจำณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2-2 ข้อมลูเก่ียวกับทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ 

 

1.8 ลักษณะกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 

ลักษณะกำรบริหำรจัดกำรก่อนกองทรัสต์เข้ำลงทุน  

 ลกัษณะกำรด ำเนินงำนของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 ก่อนกองทรัสต์เข้ำลงทนุนัน้เป็นกำร

ด ำเนินงำนภำยใต้กำรบริหำรงำนของ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ โดย ทรู พรอพเพอร์ตีส์เป็นผู้ ให้เช่ำพืน้ที่ส ำนกังำน รวมทัง้ให้บริกำร

เก่ียวกบักำรเช่ำพืน้ท่ี กำรบริกำรพิเศษที่ไมเ่ก่ียวเนื่องกบักำรเช่ำพืน้ที่และให้เช่ำเฟอร์นิเจอร์แก่ผู้ เช่ำรำยย่อยซึ่งสว่นใหญ่เ ป็น

บริษัทในกลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ โดยทรู พรอพเพอร์ตีส์จะท ำสญัญำและเป็นคู่สญัญำในกำรให้บริกำรแก่ผู้ เช่ำ

รำยยอ่ย โดยมีกำรท ำสญัญำแบง่เป็น 3 ประเภท ได้แก่ สญัญำเช่ำพืน้ท่ี สญัญำบริกำร และ/หรือ สญัญำเช่ำเฟอร์นิเจอร์ ตำม

ภำพด้ำนลำ่ง โดยสญัญำบริกำรนัน้จะครอบคลมุทัง้กำรบริกำรท่ีเก่ียวกบักำรเช่ำพืน้ที่และบริกำรพิเศษที่ไม่เก่ียวเนื่องกบักำร

เช่ำพืน้ท่ี ซึง่แตล่ะสญัญำจะมีก ำหนดอำยสุญัญำไว้ประมำณ 3 ปี แตจ่ะมีเพียงผู้ เช่ำรำยยอ่ยบำงรำยที่ไมม่ีสญัญำเฟอร์นิเจอร์ 

เนื่องจำกผู้ เช่ำรำยยอ่ยรำยนัน้จดัซือ้และติดตัง้เฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สนิของตนเอง 

แผนภำพแสดงลักษณะกำรท ำสัญญำก่อนกองทรัสต์เข้ำลงทุน 

 
หมำยเหตุ:  *กำรให้เช่ำเฟอร์นิเจอร์นัน้เป็นกำรให้เช่ำเฉพำะบริษัทในกลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ 

 

 



สว่นที่ 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของกองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

 

 

สว่นที่ 1 หน้ำ 14 จำก 30 
 

ลักษณะกำรบริหำรจัดกำรหลังกองทรัสต์เข้ำลงทุน  

 ภำยหลงักำรเข้ำลงทนุ กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้ำเป็นคู่สญัญำกบัผู้ เช่ำรำยย่อยแทน ทรู พรอพเพอร์ตีส์  ในสญัญำ

เช่ำพืน้ท่ีและบริกำรพืน้ท่ีที่จดัท ำขึน้ใหมแ่ทนสญัญำบริกำรฉบบัเดิม เนื่องจำกกองทรัสต์จะเป็นผู้ ให้บริกำรพืน้ที่ซึ่งเป็นบริกำร

ที่เก่ียวกบักำรให้เช่ำพืน้ที่เท่ำนัน้ เพื่อให้ขอบเขตกำรให้บริกำรของกองทรัสต์เป็นไปตำมกำรให้บริกำรพืน้ที่ของส ำนกังำนให้

เช่ำทัว่ไป สว่นทรู พรอพเพอร์ตีส์จะยงัคงเป็นคู่สญัญำกบัผู้ เช่ำรำยย่อยในสญัญำเช่ำเฟอร์นิเจอร์และสญัญำบริกำรพิเศษที่

จัดท ำขึน้ใหม่ เพื่อให้บริกำรพิเศษที่ไม่เก่ียวเนื่องกับกำรให้เช่ำแก่บริษัทในกลุ่มทรูและกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดังนัน้

ภำยหลงักำรเข้ำลงทนุจะมีกำรจัดท ำสญัญำฉบบัใหม่ และกำรเปลี่ยนคู่สญัญำในสญัญำฉบบัเดิม โดยมีรำยละเอียดตำม

แผนภำพท่ีแสดง 

แผนภำพแสดงลักษณะกำรท ำสัญญำหลังกองทรัสต์เข้ำลงทุน  

 
 

 

 

 

หมำยเหตุ:   * กำรให้บริกำรพิเศษและกำรให้เช่ำเฟอร์นิเจอร์นัน้เป็นกำรให้บริกำรเฉพำะบริษัทในกลุ่มทรูและกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์เท่ำนัน้ 

และ/หรือผู้ มีควำมประสงค์จะใช้บริกำรดงักลำ่ว กองทรัสต์จะไมเ่ก่ียวข้องกบักำรให้บริกำรพิเศษหรือกำรให้เช่ำเฟอร์นิเจอร์ดงักล่ำว 

อย่ำงไรก็ดี กองทรัสต์จะดูแลให้ทรู พรอพเพอร์ตีส์เรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำรพิเศษและค่ำเช่ำเฟอร์นิเจอร์ดังกล่ำว ในรำคำที่

สมเหตสุมผลจำกผู้ เชำ่รำยยอ่ยที่เป็นผู้ เชำ่พืน้ที่จำกกองทรัสต์ 

** สญัญำเชำ่พืน้ที่และบริกำรพืน้ที่ของผู้ เชำ่รำยยอ่ยที่มีอยูก่่อนวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำบำงสญัญำอำจมีอำยคุงเหลือของสญัญำ

น้อยกว่ำ 3 ปี อย่ำงไรก็ตำม หำกสัญญำเช่ำพืน้ที่และบริกำรพืน้ที่ของผู้ เช่ำรำยย่อยครบก ำหนดอำยสุัญญำเช่ำ กองทรัสต์จะ

พิจำรณำให้สญัญำที่มีกำรตอ่ำยสุญัญำ รวมถึงสญัญำที่ผู้ เชำ่รำยยอ่ยรำยใหมเ่ข้ำท ำกบักองทรัสต์ มีระยะเวลำของสญัญำ 3 ปี 

 

1.8.1 ลักษณะกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ 

บลจ.บวัหลวง ในฐำนะผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จัดกำรกองทรัสต์ (REIT Manager) มีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรจัดหำ

ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรก โดยกำรน ำทรัพย์สินดงักล่ำวออกให้เช่ำแก่ผู้ประกอบกำรรำยย่อย โดยใน

เบือ้งต้นจะแต่งตัง้ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรจดักำรทรัพย์สินดงักลำ่วให้

เป็นผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ (Property Manager) ตำมนโยบำยของผู้จดักำรกองทรัสต์ โดยผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์จะเป็น

ผู้ด ำเนินกำรหำผู้สนใจเช่ำพืน้ท่ีของทรัพย์สนิดงักลำ่ว และมีหน้ำที่ในกำรท ำกำรตลำดโดยกำรติดต่อลกูค้ำเป้ำหมำยโดยตรง 

สัญลักษณ์: 

 



สว่นที่ 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของกองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

 

 

สว่นที่ 1 หน้ำ 15 จำก 30 
 

หรือกำรติดตอ่ผำ่นตวักลำงตำ่งๆ รวมทัง้กำรสง่เสริมกำรตลำด กำรให้ผู้สนใจที่จะเช่ำพืน้ท่ีเข้ำชมทรัพย์สนิดงักลำ่ว กำรเจรจำ

กับผู้ที่สนใจจะเช่ำพืน้ที่  กำรท ำสญัญำเช่ำและกำรต่อสญัญำเช่ำ และกำรเก็บค่ำเช่ำและติดตำมลูกหนี  ้ทัง้นี ้ผู้ จัดกำร

กองทรัสต์จะช ำระคำ่ตอบแทนกำรบริหำรอสงัหำริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ในอตัรำที่อ้ำงอิงตำมผลประกอบกำร

ของโครงกำรท่ีบริหำรจดักำร 

 

1.8.2 ลักษณะของสัญญำเช่ำพืน้ที่และบริกำรพืน้ที่ 

ภำยหลงัจำกวนัจดทะเบียนสทิธิกำรเช่ำในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้ำเป็นคู่สญัญำกบัผู้ เช่ำพืน้ที่

รำยย่อยภำยใต้สญัญำเช่ำพืน้ที่และสญัญำบริกำรพืน้ที่ส ำหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรก โดยรำยได้และกระแสเงินสดที่

กองทรัสต์จะได้รับจำกกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ดงักลำ่ว ได้แก่ รำยได้คำ่เช่ำพืน้ท่ี และ/หรือ คำ่บริกำรพืน้ท่ี จำกกำรให้เช่ำ

พืน้ท่ีส ำนกังำนและพืน้ท่ีเช่ำอื่น ซึ่งสญัญำเช่ำพืน้ที่และบริกำรพืน้ที่ดงักลำ่วสว่นใหญ่เป็นสญัญำมำตรฐำนโดยมีหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขของสญัญำที่คล้ำยคลงึกนั โดยผู้ลงทนุสำมำรถศึกษำรำยละเอียดได้ในสว่นที่ 2-4 ข้อ 4.1.1 ลกัษณะของสญัญำ

เช่ำพืน้ท่ีและบริกำรพืน้ท่ี 

 

1.8.3 ลักษณะของผู้เช่ำและสัญญำเช่ำของโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และโครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 
อำยุสัญญำคงเหลือของสัญญำเช่ำพืน้ที่ในแต่ละปี 

คิดเป็นอตัรำส่วนพืน้ที่เช่ำต่อพืน้ที่เช่ำทัง้หมด (ร้อยละ) 

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1  โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 

  
ที่มำ: ข้อมลูจำกทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560  

หมำยเหตุ:  ข้อมลูข้ำงต้นอ้ำงอิงตำมสญัญำเชำ่พืน้ที่ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 รวมถึงสญัญำเชำ่พืน้ที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ และ/หรือผู้ เช่ำ

รำยยอ่ยอ่ืนที่ต้องกำรใช้ประโยชน์พืน้ที่ ตกลงจะเข้ำท ำกบักองทรัสต์ก่อนและภำยหลงักองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก 

โดยพืน้ที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะเชำ่จำกกองทรัสต์นัน้ เป็นพืน้ที่ 656 ตำรำงเมตร ที่โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และ 532  ตำรำงเมตร  ที่

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 รวมพืน้ที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะเช่ำจำกกองทรัสต์ทัง้สิน้ 1,188 ตำรำงเมตร  โดยคิดเป็น 1.9% ของพืน้ที่เช่ำ

ทัง้หมด และรวมสญัญำเชำ่พืน้ที่ที่ผู้ เชำ่รำยยอ่ยแจ้งควำมจ ำนงกำรเช่ำพืน้ที่และจะเข้ำสญัญำเช่ำพืน้ที่ภำยในปี 2560 ทัง้สิน้ 1,899 

ตำรำงเมตร โดยคิดเป็น 3.0% ของพืน้ที่เชำ่ทัง้หมด 

 
 



สว่นที่ 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของกองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

 

 

สว่นที่ 1 หน้ำ 16 จำก 30 
 

กลุ่มผู้เช่ำรำยย่อย 

คิดเป็นอตัรำส่วนพืน้ที่เช่ำต่อพืน้ที่เช่ำทัง้หมด (ร้อยละ) 

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1  โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 

  
ที่มำ: ข้อมลูจำกทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 

หมำยเหตุ:  ข้อมลูข้ำงต้นอ้ำงอิงตำมสญัญำเชำ่พืน้ที่ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 รวมถึงสญัญำเชำ่พืน้ที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ และ/หรือผู้ เช่ำ

รำยยอ่ยอ่ืนที่ต้องกำรใช้ประโยชน์พืน้ที่ ตกลงจะเข้ำท ำกบักองทรัสต์ก่อนและภำยหลงักองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก 

โดยพืน้ที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะเชำ่จำกกองทรัสต์นัน้ เป็นพืน้ที่ 656 ตำรำงเมตร ที่โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และ 532  ตำรำงเมตร  ที่

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 รวมพืน้ที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะเช่ำจำกกองทรัสต์ทัง้สิน้ 1,188 ตำรำงเมตร  โดยคิดเป็น 1.9% ของพืน้ที่เช่ำ

ทัง้หมด และรวมสญัญำเชำ่พืน้ที่ที่ผู้ เชำ่รำยยอ่ยแจ้งควำมจ ำนงกำรเช่ำพืน้ที่และจะเข้ำสญัญำเช่ำพืน้ที่ภำยในปี 2560 ทัง้สิน้ 1,899 

ตำรำงเมตร โดยคิดเป็น 3.0% ของพืน้ที่เชำ่ทัง้หมด 

ประเภทธุรกิจของผู้เช่ำ  

คิดเป็นอตัรำส่วนพืน้ที่เช่ำต่อพืน้ที่เช่ำทัง้หมด (ร้อยละ) 

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1  โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 

  
ที่มำ: ข้อมลูจำกทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
หมำยเหตุ:  ข้อมลูข้ำงต้นอ้ำงอิงตำมสญัญำเชำ่พืน้ที่ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 รวมถึงสญัญำเชำ่พืน้ที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ และ/หรือผู้ เช่ำ

รำยยอ่ยอ่ืนที่ต้องกำรใช้ประโยชน์พืน้ที่ ตกลงจะเข้ำท ำกบักองทรัสต์ก่อนและภำยหลงักองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก 
โดยพืน้ที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะเชำ่จำกกองทรัสต์นัน้ เป็นพืน้ที่ 656 ตำรำงเมตร ที่โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 และ 532  ตำรำงเมตร  ที่
โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 รวมพืน้ที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะเช่ำจำกกองทรัสต์ทัง้สิน้ 1,188 ตำรำงเมตร  โดยคิดเป็น 1.9% ของพืน้ที่เช่ำ
ทัง้หมด และรวมสญัญำเชำ่พืน้ที่ที่ผู้ เชำ่รำยยอ่ยแจ้งควำมจ ำนงกำรเช่ำพืน้ที่และจะเข้ำสญัญำเช่ำพืน้ที่ภำยในปี 2560 ทัง้สิน้ 1,899 
ตำรำงเมตร โดยคิดเป็น 3.0% ของพืน้ที่เชำ่ทัง้หมด 



สว่นที่ 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของกองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

 

 

สว่นที่ 1 หน้ำ 17 จำก 30 
 

1.8.4 ข้อมูลทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรก 

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 
อัตรำกำรเช่ำพืน้ที่และอัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ย 

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 

พืน้ท่ีที่สำมำรถให้เช่ำได้ทัง้หมด(1)(ตร.ม.) 35,747 35,921 35,921 35,791 

อตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีเฉลีย่(2)(ร้อยละ) 99.3 100.0 100.0 100.0 

อตัรำคำ่เช่ำเฉลีย่(3)(บำท/ตร.ม./เดือน) 463.7 477.0 538.7 648.9 

อตัรำคำ่เช่ำเฉลีย่ทีค่ำดวำ่จะจดัสรรให้แก่กองทรัสต์(4)(บำท/ตร.ม./เดือน) 599.9 

ที่มำ: ข้อมลูจำกทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 

หมำยเหตุ: (1) พืน้ที่ที่สำมำรถให้เชำ่ได้ทัง้หมดไมน่บัรวมพืน้ที่ส ำนกังำนของผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ (ทรู พรอพเพอร์ตีส์) ที่ใช้เองหรือให้ผู้ อ่ืนใช้

โดยไม่เรียกเก็บค่ำเช่ำพืน้ที่หรือบริกำรพืน้ที่ซึ่งคิดเป็นพืน้ที่ประมำณ 604 ตร.ม. ในปี 2557 612 ตร.ม. ในปี 2558 และปี 2559 

และ 741 ตร.ม. ส ำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยภำยหลงักองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สิน ทรู พรอพเพอร์ตีส์ และ/หรือ ผู้ เช่ำรำย

ย่อย จะเข้ำท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่ และ/หรือ บริกำรพืน้ที่ดงักล่ำวจำกกองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่นับรวมพืน้ที่ที่อยู่ระหว่ำงหรือยงัไม่มีกำร

ปรับปรุงพืน้ที่เพ่ือออกให้ผู้ เชำ่รำยยอ่ยเชำ่พืน้ที่ 

 (2) อตัรำกำรเชำ่พืน้ที่เฉลี่ย เป็นสดัสว่นของ พืน้ที่ที่สำมำรถเรียกเก็บคำ่เชำ่พืน้ที่ได้ ตอ่พืน้ที่ที่สำมำรถให้เชำ่ได้ทัง้หมด 

 (3)  อตัรำคำ่เชำ่เฉลี่ยค ำนวณจำก ค่ำเช่ำพืน้ที่และค่ำบริกำร (ซึ่งประกอบด้วย ค่ำบริกำรพืน้ที่และค่ำบริกำรพิเศษ) หำรด้วยพืน้ที่มี

กำรเช่ำทัง้หมด โดยภำยหลังกองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรก อตัรำค่ำเช่ำเฉลี่ยที่ช ำระให้กองทรัสต์ลดลง

บำงส่วน เน่ืองจำกผู้ เช่ำรำยย่อยจะจัดสรรค่ำบริกำรบำงส่วนไปช ำระเป็นค่ำบริกำรพิเศษให้ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ในอัตรำ 49.0 

บำท/ตร.ม./เดือน ส ำหรับปี 2560 (เฉพำะพืน้ที่ที่มีกำรเรียกเก็บคำ่บริกำรพิเศษ) 

(4)  อตัรำค่ำเช่ำเฉลี่ยที่คำดว่ำจะจดัสรรให้แก่กองทรัสต์ค ำนวณจำก อตัรำค่ำเช่ำเฉลี่ยตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 

2560 หกัด้วย คำ่บริกำรพิเศษที่จดัสรรให้กบัทรู พรอพเพอร์ตีส์ ในอตัรำ 49.0 บำท/ตร.ม./เดือน ส ำหรับปี 2560 โดยในที่นีส้มมติ

ให้ทกุพืน้ที่มีกำรเรียกเก็บคำ่บริกำรพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สว่นที่ 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของกองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

 

 

สว่นที่ 1 หน้ำ 18 จำก 30 
 

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 

อัตรำกำรเช่ำพืน้ที่และอัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ย 

โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 

พืน้ท่ีที่สำมำรถให้เช่ำได้ทัง้หมด(1)(ตร.ม.) 23,551 23,551 23,551 23,551 

อตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีเฉลีย่(2)(ร้อยละ) 82.4 97.7 99.4 100.0 

อตัรำคำ่เช่ำเฉลีย่(3)(บำท/ตร.ม./เดือน) 462.6 503.5 555.3 638.5 

อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยพืน้ที่ทั่วไป (ไม่รวมพืน้ที่

ห้องสตูดิ โอและค่ำบริกำรเคร่ืองก ำเนิด

กระแสไฟฟ้ำส ำรองตอ่เนื่อง) (UPS)(4) (บำท/

ตร.ม./เดือน) 

419.7 459.8 516.7 595.0 

อตัรำคำ่เช่ำเฉลีย่ทีค่ำดวำ่จะจดัสรรให้แก่กองทรัสต์(5)(บำท/ตร.ม./เดือน) 529.0 

ที่มำ: ข้อมลูจำกทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 

หมำยเหตุ: (1) พืน้ที่ที่สำมำรถให้เชำ่ได้ทัง้หมดไมน่บัรวมพืน้ที่ส ำนกังำนของผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ (ทรู พรอพเพอร์ตีส์) ที่ใช้เองหรือให้ผู้ อ่ืนใช้

โดยไม่เรียกเก็บค่ำเช่ำพืน้ที่หรือบริกำรพืน้ที่ซึ่งคิดเป็นพืน้ที่ประมำณ 86 ตร.ม. ในปี 2557 ถึง 9 เดือนแรกของปี 2560 โดย

ภำยหลงักองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สิน ทรู พรอพเพอร์ตีส์ และ/หรือ ผู้ เชำ่รำยยอ่ย จะเข้ำท ำสญัญำเชำ่พืน้ที่ และ/หรือ บริกำรพืน้ที่

ดงักลำ่วจำกกองทรัสต์ ทัง้นี ้ไมน่บัรวมพืน้ที่ที่อยูร่ะหวำ่งหรือยงัไมมี่กำรปรับปรุงพืน้ที่เพ่ือออกให้ผู้ เชำ่รำยยอ่ยเชำ่พืน้ที่ 

 (2) อตัรำกำรเชำ่พืน้ที่เฉลี่ย เป็นสดัสว่นของ พืน้ที่ที่สำมำรถเรียกเก็บคำ่เชำ่พืน้ที่ได้ ตอ่พืน้ที่ที่สำมำรถให้เชำ่ได้ทัง้หมด 

 (3)  อตัรำคำ่เชำ่เฉลี่ยค ำนวณจำก คำ่เชำ่พืน้ที่และคำ่บริกำร (ซึง่ประกอบด้วย คำ่บริกำรพืน้ที่และคำ่บริกำรพิเศษ) หำรพืน้ที่มีกำรเชำ่

ทัง้หมด โดยภำยหลงักองทรัสต์เข้ำลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก อตัรำค่ำเช่ำเฉลี่ยที่ช ำระให้กองทรัสต์จะลดลงบำงส่วน 

เน่ืองจำกผู้ เชำ่รำยยอ่ยจะจดัสรรค่ำบริกำรบำงส่วนไปช ำระเป็นค่ำบริกำรพิเศษให้ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ในอตัรำ 66.0 บำท/ตร.ม./

เดือน ส ำหรับปี 2560 (เฉพำะพืน้ที่ที่มีกำรเรียกเก็บคำ่บริกำรพิเศษ) 

(4)  อตัรำคำ่เชำ่เฉลี่ยพืน้ที่ทัว่ไป (ไมร่วมพืน้ที่ห้องสตดูิโอและคำ่บริกำรเคร่ืองก ำเนิดกระแสไฟฟ้ำส ำรองตอ่เน่ือง (UPS)) ค ำนวณจำก 

คำ่เชำ่พืน้ที่และคำ่บริกำร (ซึง่ประกอบด้วย ค่ำบริกำรพืน้ที่และค่ำบริกำรพิเศษ) ไม่รวมค่ำเช่ำพืน้ที่และค่ำบริกำรพืน้ที่ของพืน้ที่

ห้องสตดูิโอ และไม่รวมถึงค่ำบริกำรเคร่ืองก ำเนิดกระแสไฟฟ้ำส ำรองต่อเน่ือง (UPS) เพื่อแสดงให้เห็นถึงค่ำเช่ำเฉลี่ยที่สำมำรถ

เทียบเคียงได้กบัอตัรำคำ่เชำ่ของพืน้ที่ส ำนกังำนทัว่ไป (โดยคำ่บริกำรเคร่ืองก ำเนิดกระแสไฟฟ้ำส ำรองต่อเน่ือง (UPS) เป็นส่วนที่

กองทรัสต์ไมเ่ข้ำลงทนุ) หำรพืน้ที่มีกำรเชำ่ทัง้หมดซึง่หกัพืน้ที่ห้องสตดูิโอออกแล้ว โดยภำยหลงักองทรัสต์เข้ำลงทนุในทรัพย์สินที่

จะลงทนุครัง้แรก อตัรำคำ่เชำ่เฉลี่ยที่ช ำระให้กองทรัสต์จะลดลงบำงส่วน เน่ืองจำกผู้ เช่ำรำยย่อยจะจดัสรรค่ำบริกำรบำงส่วนไป

ช ำระเป็นค่ำบริกำรพิเศษให้ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ในอัตรำ 66.0 บำท/ตร.ม./เดือน ส ำหรับปี 2560 (เฉพำะพืน้ที่ที่มีกำรเรียกเก็บ

คำ่บริกำรพิเศษ) 

(5)  อตัรำค่ำเช่ำเฉลี่ยที่คำดว่ำจะจดัสรรให้แก่กองทรัสต์ค ำนวณจำก อตัรำค่ำเช่ำเฉลี่ยตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 

2560 หกัด้วย คำ่บริกำรพิเศษที่จดัสรรให้กบัทรู พรอพเพอร์ตีส์ ในอตัรำ 49.0 บำท/ตร.ม./เดือน ส ำหรับปี 2560 โดยในที่นีส้มมติ

ให้ทกุพืน้ที่มีกำรเรียกเก็บคำ่บริกำรพิเศษ 

 



สว่นที่ 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของกองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

 

 

สว่นที่ 1 หน้ำ 19 จำก 30 
 

1.9 งบก ำไรขำดทุนที่คำดคะเนตำมสมมติฐำนของกองทรัสต์ ส ำหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมำณกำรวันที่     

1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถงึวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

ข้อมูลที่ระบุในหวัข้อนีไ้ม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แต่เป็นข้อมูลในลกัษณะที่เป็นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต 

(Forward-Looking Statement) โดยข้อมลูดงักล่ำวอยู่บนข้อสมมติฐำนหลำยประกำรที่ระบุอยู่ในเอกสำรแนบ 3 และอยู่

ภำยใต้ควำมเสีย่งและควำมไมแ่นน่อนบำงประกำร ซึง่อำจท ำให้ผลที่เกิดขึน้จริงแตกตำ่งอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกที่ประมำณกำร

ไว้ ทัง้นี ้ข้อมูลในส่วนนีไ้ม่ควรถูกพิจำรณำเป็นค ำรับรอง ค ำรับประกันหรือกำรคำดกำรณ์ภำยใต้สมมติฐำนที่ถูกต้องของ

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และไม่ควรพิจำรณำว่ำประมำณกำรดงักล่ำวจะบรรลผุลหรือน่ำจะบรรลผุล 

เนื่องจำกข้อมลูดงักลำ่วจดัท ำบนสมมติฐำนในช่วงที่จดัท ำรำยงำนข้อมลูทำงกำรเงินตำมสถำนกำรณ์สมมติเทำ่นัน้ 

รำยได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริงอำจจะแตกต่ำงจำกรำยได้หรือผลประโยชน์

ตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่ปรำกฏในประมำณกำรของกองทรัสต์ นอกจำกนีป้ระมำณกำรก ำไรและผลประโยชน์

ตอบแทนทีจ่่ำยให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะไมไ่ด้รับกำรปรับปรุงส ำหรับเหตกุำรณ์ใดๆที่เกิดขึน้ภำยหลงัวนัท่ีของเอกสำรฉบบันี  ้

ข้อมลูในสว่นนีอ้ยู่ภำยใต้สมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่งแม้จะมีกำรระบตุวัเลข ซึ่งผู้จดักำรกองทรัสต์ และที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงินพิจำรณำเห็นว่ำสมเหตุสมผล ณ วนัที่จัดท ำงบก ำไรขำดทนุที่คำดคะเนตำมสมมติฐำน แต่สมมติฐำนและกำร

ประมำณกำรอยูภ่ำยใต้ควำมไมแ่นน่อนและควำมเสีย่งทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ กำรเมือง และกำรแขง่ขนัที่ส ำคญัจ ำนวนมำก ซึ่ง

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินไม่สำมำรถควบคมุได้ อีกทัง้ยงัตัง้อยู่บนสมมติฐำนเก่ี ยวกับกำรตดัสินใจทำง

ธุรกิจในอนำคตที่อำจเปลีย่นแปลงได้ ดงันัน้ ผู้จดักำรกองทรัสต์ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำประมำณ

กำรดังกล่ำวจะเกิดขึน้จริง ดังนัน้ข้อมูลทำงกำรเงินที่คำดกำรณ์ในเอกสำรฉบับนีอ้ำจแตกต่ำงจำกผลที่เกิดขึน้อย่ำงมี

นยัส ำคญั ผู้ลงทนุควรศกึษำสมมติฐำนกำรประมำณกำร และระมดัระวงัในกำรใช้ข้อมลูประมำณกำรในสว่นนี ้

งบก ำไรขำดทุนที่คำดคะเนตำมสมมติฐำน เป็นสว่นหนึ่งของข้อมลูทำงกำรเงินที่เก่ียวกับอนำคตที่จัดเตรียมโดย

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และสอบทำนโดย บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ำกัด  ซึ่งผู้ ลงทุนสำมำรถศึกษำ

รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสำรแนบ 3 “งบก ำไรขำดทนุท่ีคำดคะเนตำมสมมติฐำน”  
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สว่นที่ 1 หน้ำ 20 จำก 30 
 

งบก ำไรขำดทุนที่คำดคะเนตำมสมมติฐำนของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บัวหลวง 

ออฟฟิศ ส ำหรับงวด 12 เดือนช่วงเวลำประมำณกำรตัง้แต่วันที่  1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่  31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2561 

  หมำยเหต ุ หนว่ย: ล้ำนบำท 

รำยได้คำ่เชำ่พืน้ท่ีและคำ่บริกำรพืน้ท่ี 3.1 446.1  

รำยได้อื่น 3.1 126.0 

รวมรำยได้  572.1 

คำ่ใช้จำ่ยทีเ่ก่ียวกบักำรบริหำรอสงัหำริมทรัพย์ 3.3 (188.5) 

รำยได้สุทธิของอสังหำริมทรัพย์  383.7 

ดอกเบีย้รับ 3.2 0.6 

ค่ำใช้จ่ำยของกองทรัสต์  
 

คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรกองทรัสต์และกำรบริหำรอสงัหำริมทรัพย์ 3.4 (53.3) 

คำ่ธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษำทรัพย์สนิ 3.5 (7.7) 

คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยทรัสต์ 3.6 (1.4) 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรออกและเสนอขำยหนว่ยทรัสต์ตดัจ ำหนำ่ย 3.7 (0.5) 

คำ่ใช้จำ่ยอื่นในกำรบริหำรกองทรัสต์ 3.8 (4.1) 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 3.9 (39.1) 

รวมค่ำใช้จ่ำย  (106.1) 

ก ำไรสุทธิจำกกำรลงทุน  278.3  

บวกกลบั คำ่ใช้จ่ำยในกำรออกและเสนอขำยหนว่ยทรัสต์ตดัจ ำหนำ่ย  0.5 

หกั รำยได้จำกคำ่เช่ำพืน้ท่ีและบริกำรพืน้ท่ีที่มิได้รับช ำระเป็นเงินสดจริง  (6.4) 

ประมำณกำรเงนิสดสุทธิที่สำมำรถน ำมำจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและลดทุน 3.10 272.3 

ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แกผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ร้อยละ)  
 

99.0 

จ ำนวนหนว่ยทรัสต์ (ล้ำนหนว่ย)   
 

368.8 

ประมำณกำรเงินจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและลดทนุจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(บำทตอ่หนว่ย)  

0.7310 
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สว่นที่ 1 หน้ำ 21 จำก 30 
 

1.9.1 ประมำณกำรอัตรำเงนิจ่ำยให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ส ำหรับ 12 เดือนตำมช่วงประมำณกำร 

ผู้จดักำรกองทรัสต์ได้ท ำกำรค ำนวณประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

สมมติฐำนในกำรระดมทุน ประมำณกำรอัตรำเงนิจ่ำยให้แก่ผู้ถอื

หน่วยทรัสต์  เงนิทุนจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ เงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ 

ไมเ่กิน 3,688 ล้ำนบำท ไมเ่กิน 920 ล้ำนบำท ไมต่ ่ำกวำ่ 7.31% 

ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แกผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์ข้ำงต้น ประกอบด้วย 

1) ประมำณกำรอตัรำเงินจำ่ยประโยชน์ตอบแทน ไมต่ ่ำกวำ่ 7.31% 

2) ประมำณอตัรำเงินลดทนุจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 0.00% 

หมำยเหตุ: ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ค ำนวณโดยใช้ประมำณกำรเงินจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและลดทนุหำรด้วย

เงินทนุจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ ดงันัน้ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะขึน้อยู่กับมลูค่ำเงินทนุจำกกำรเสนอ

ขำยหน่วยทรัสต์ และมลูคำ่เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินเป็นส ำคญั 

 ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและลดทนุจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ข้ำงต้น ค ำนวณจำกรำคำเสนอ

ขำยที่รำคำ 10.00 บำทต่อหน่วย และจ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยทัง้หมดไม่เกิน 368.8 ล้ำนหน่วย และมีกำรกู้ ยืมเงิน

ส ำหรับกำรลงทนุไมเ่กิน 920 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรประมำณกำรส ำหรับรอบระยะเวลำ 12 เดือนตำมช่วงประมำณกำรตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และไมอ่ำจรับรองผลได้ 

 

1.9.2 ประมำณกำรอัตรำเงนิจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและลดทุนจ่ำยให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ส ำหรับ 12 เดือนตำม

ช่วงประมำณกำร ในกรณีที่มูลค่ำของสิทธิกำรเช่ำลดลง (Unrealized Loss) 

หำกก ำหนดให้มลูคำ่ตำมรำคำประเมิน ณ สิน้งวดกำรประเมิน ลดลงแบบเส้นตรงตำมอำยขุองสทิธิกำรเช่ำที่ดิน (ซึง่

ท ำให้เกิดรำยกำรขำดทนุที่ไม่ใช่เงินสด (Unrealized Loss) ในกำรประมำณกำร) ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยประโยชน์ตอบ

แทนและลดทนุจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จำกก ำไรจะลดลง และประมำณกำรลดทนุจะเพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ดี จะไม่กระทบต่อ

ประมำณกำรอตัรำเงินจำ่ยประโยชน์ตอบแทนและลดทนุจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม โดยผู้จดักำรกองทรัสต์ได้ค ำนวณ

ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและลดทุนจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณีที่มูลค่ำสิทธิกำรเช่ำลดลง 

(Unrealized Loss) โดยพิจำรณำปัจจัยหลกัที่อำจสง่ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อประมำณกำรกระแสเงินสดที่สำมำรถ

น ำมำจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ ซึง่ได้แก่ 
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(1) อตัรำกำรตอ่สญัญำเช่ำ (Renewal Rate) และช่วงระยะเวลำในกำรหำผู้ เช่ำรำยยอ่ยรำยใหม ่

กรณีดีที่สดุ (Best Case)   อตัรำกำรต่อสญัญำเช่ำร้อยละ 100 ของสญัญำเช่ำที่ครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำในช่วง

ประมำณกำร หรือคิดเป็นอตัรำกำรเช่ำเฉลีย่ในช่วงเวลำประมำณกำรประมำณร้อยละ 100 

กรณีพืน้ฐำน (Base Case) อตัรำกำรตอ่สญัญำเช่ำร้อยละ 95 และส ำหรับสญัญำเช่ำที่ไม่ได้ต่ออำยนุัน้ จะใช้ระยะเวลำ 

3 เดือนในกำรหำผู้ เช่ำรำยย่อยรำยใหม่ หรือคิดเป็นอตัรำกำรเช่ำเฉลี่ยในช่วงเวลำประมำณ

กำรประมำณร้อยละ 99.7 

กรณีแยท่ี่สดุ (Worst Case) อตัรำกำรตอ่สญัญำเช่ำร้อยละ 80 และส ำหรับสญัญำเช่ำที่ไม่ได้ต่ออำยนุัน้ จะใช้ระยะเวลำ 

12 เดือนในกำรหำผู้ เช่ำรำยยอ่ยรำยใหม ่หรือคิดเป็นอตัรำกำรเช่ำเฉลีย่ในช่วงเวลำประมำณ

กำรประมำณร้อยละ 94.7 

(2) คำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวกบักำรบริหำรอสงัหำริมทรัพย์ 

กรณีดีที่สดุ (Best Case)  คำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวกบักำรบริหำรอสงัหำริมทรัพย์ลดลงจำกกรณีพืน้ฐำนร้อยละ 5.0 

กรณีพืน้ฐำน (Base Case) ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้เช่ำพืน้ที่และบริหำรพืน้ที่ ประกอบด้วย ค่ำสำธำรณปูโภค ค่ำใช้จ่ำยดงั

ตำรำงตอ่ไปนี ้ 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 1 โครงกำรทรู ทำวเวอร์ 2 

คำ่สำธำรณปูโภค ได้แก่ 

คำ่น ำ้ประปำ และคำ่ไฟฟ้ำ 

 ค่ำน ำ้ประปำประมำณ

ร้อยละ 0.5 ของรำยได้

จำกกำรด ำเนินงำน  

 ค่ำไฟฟ้ำประมำณร้อย

ละ 17.4 ของรำยได้

จำกกำรด ำ เนินงำน 

โดยก ำหนดให้ต้นทุน

ค่ำไฟฟ้ำเท่ำกับรำยได้

ไฟฟ้ำ 

 ค่ำน ำ้ประปำประมำณ

ร้อยละ 0.6 ของรำยได้

จำกกำรด ำเนินงำน  

 ค่ำไฟฟ้ำประมำณร้อย

ละ 23.3 ของรำยได้จำก

กำรด ำเนินงำน โดย

ก ำ หนด ใ ห้ ต้ นทุนค่ ำ

ไฟ ฟ้ ำ เ ท่ ำ กั บ ร ำ ย ไ ด้

ไฟฟ้ำ 

ต้นทนุกำรบริหำรอำคำร

ส ำนกังำน(1) 

ประมำณร้อยละ 12.0 ของ

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 

ประมำณร้อยละ 12.0 ของ

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 

ต้นทนุและคำ่ใช้จำ่ยอื่นๆ(2) ประมำณร้อยละ 1.0 ของ

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 

ประมำณร้อยละ 0.9 ของ

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหตุ (1) ต้นทนุกำรบริหำรอำคำรส ำนักงำน ประกอบด้วย ค่ำพนักงำนท ำควำมสะอำด  ค่ำพนักงำน

รักษำควำมปลอดภยั ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอสงัหำริมทรัพย์ รวมถึงค่ำ

วสัดสุิน้เปลืองตำ่งๆ เป็นต้น 
(2) ต้นทนุและคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ ประกอบด้วย คำ่เบีย้ประกนัภยั และคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เป็นต้น 

กรณีแยท่ี่สดุ (Worst Case) คำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวกบักำรบริหำรอสงัหำริมทรัพย์เพิ่มขึน้จำกกรณีพืน้ฐำนร้อยละ 5.0 



สว่นที่ 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของกองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

 

 

สว่นที่ 1 หน้ำ 23 จำก 30 
 

(3) อตัรำดอกเบีย้อ้ำงอิงส ำหรับเงินกู้ยืม 

กรณีดีที่สดุ (Best Case)  อตัรำดอกเบีย้อ้ำงองิส ำหรับเงินกู้ยืมปรับลดลงเป็นร้อยละ 6.00 ตอ่ปี 

กรณีพืน้ฐำน (Base Case) อตัรำดอกเบีย้อ้ำงองิส ำหรับเงินกู้ยืมเทำ่กบัร้อยละ 6.25 ตอ่ปี 

กรณีแยท่ี่สดุ (Worst Case) อตัรำดอกเบีย้อ้ำงองิส ำหรับเงินกู้ยืมปรับเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 6.75 ตอ่ปี 

 

สรุปประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและลดทนุจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีรำยละเอียดดงันี ้ 

ผลกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อประมำณกำร

อัตรำเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและลดทุน

จ่ ำ ย ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ ห น่ ว ยท รั ส ต์  ( “Sensitivity 

Analysis”) ส ำหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมำณ

กำรวันที่  1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่  31 

ธันวำคม พ.ศ. 2561 

ประมำณกำรอัตรำเงนิจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและลดทุน 

จ่ำยให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

ประมำณกำรอัตรำ

เงนิจ่ำยประโยชน์

ตอบแทน 

ประมำณกำรอัตรำ 

เงนิลดทุน 

ประมำณกำรอัตรำ 

เงนิจ่ำย 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนข้ำงต้นในครำวเดียวกนั 

กรณีดีที่สดุ (Best case)  ไมต่ ่ำกวำ่ 4.31% 3.33% ไมต่ ่ำกวำ่ 7.64% 

กรณีพืน้ฐำน (Base case) ไมต่ ่ำกวำ่ 3.98% 3.33% ไมต่ ่ำกวำ่ 7.31% 

กรณีแยท่ี่สดุ (Worst case) ไมต่ ่ำกวำ่ 3.21% 3.33% ไมต่ ่ำกวำ่ 6.54% 

หมำยเหตุ:  ผู้ลงทนุสำมำรถศกึษำรำยละเอียดกำรแจกแจงประมำณกำรอตัรำเงินจำ่ยประโยชน์ตอบแทนและลดทนุจำ่ยให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน

แต่ละกรณีได้ในรำยงำนกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเปลี่ยนแปลง (“Sensitivity Analysis”) ของประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำย

ประโยชน์ตอบแทนและลดทนุจำ่ยให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (เอกสำรแนบ 4)  

 



สว่นที่ 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของกองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 1 หน้ำ 24 จำก 30 
 

1.10 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์  

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย 

ที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์ 

เพดำน % ของ NAV อัตรำที่คำดว่ำจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)** 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดที่จ่ำยเป็นรำยปี ไม่เกิน 15.00% ของ NAV  

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดที่จ่ำยรำยครัง้* ไม่เกิน 10.00% ของ NAV   

ค่ำธรรมเนียมผู้จัดกำรกองทรัสต์ แบง่เป็น 3 สว่น   

ส่วนที่ 1 คำ่ธรรมเนียมกำรบริหำรจดักำรกองทรัสต์  ไมเ่กิน 1.00% ตอ่ปีของ NAV  ไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของ TAV แตไ่มต่ ่ำกวำ่ 8 ล้ำนบำทตอ่ปี 

ส่วนที่ 2 คำ่ธรรมเนียมกำรบริหำรอสงัหำริมทรัพย์  ไมเ่กิน 3.00% ตอ่ปีของ NAV   

1) คำ่ธรรมเนียมพืน้ฐำน   ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับแตล่ะโครงกำร   

2) คำ่ธรรมเนียมพิเศษ   ไม่เกิน 10.00% ของก ำไรขัน้ต้นจำกอสงัหำริมทรัพย์หลงัปรับปรุง  ส ำหรับแต่ละ

โครงกำร 

3) คำ่ธรรมเนียมกำรบริกำรกำรท ำสญัญำ 

 

หมำยเหตุ:  ค่ำธรรมเนียมสว่นที่ 2 ผู้จดักำรกองทรัสต์จะเรียก

เ ก็บจำกกองทรัสต์  และจ่ำยใ ห้แก่ผู้ บ ริหำร

อสงัหำริมทรัพย์ 

  ไม่เกิน 3 เดือนของรำยได้ค่ำเช่ำพืน้ที่   และ /หรือ  ค่ำบริกำรพืน้ที่  ส ำหรับกำรเข้ำท ำ

สญัญำใหมห่รือกำรตอ่อำยสุญัญำเดิมเพื่อกำรเช่ำหรือกำรให้บริกำรพืน้ที่  รวมถึงกำร

น ำทรัพย์สนิของกองทรัสต์จดัหำประโยชน์ ส ำหรับก ำหนดระยะเวลำตำมสญัญำ  3 ปี 

และแปรผนัตำมระยะเวลำของสญัญำ 

ส่วนที่  3 ค่ำธรรมเนียมกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน

หลกั* 

 ไมเ่กิน 5.00% ตอ่ปีของ NAV  ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิหลกัที่มีกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไป  

 ส ำหรับกำรลงทนุครัง้แรกไมม่ีกำรเรียกเก็บ 

คำ่ธรรมเนียมทรัสตี และผู้ เก็บรักษำทรัพย์สนิ  ไมเ่กิน 1.00% ตอ่ปีของ NAV  ไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของ TAV แตไ่มต่ ่ำกวำ่ 4 ล้ำนบำทตอ่ปี 



สว่นที่ 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของกองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 1 หน้ำ 25 จำก 30 
 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย 

ที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์ 

เพดำน % ของ NAV อัตรำที่คำดว่ำจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)** 

คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยทรัสต์  ไมเ่กิน 0.05% ตอ่ปีของ NAV  ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของทุนช ำระแล้วของกองทรัสต์ หรืออัตรำอื่นใดที่นำย

ทะเบียนหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ก ำหนด ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลีย่นแปลงค่ำธรรมเนียม

จะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 5 วนัท ำกำร 

ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำทำงกำรเงินและ/หรือ ที่ปรึกษำทำงกำร

เงินอิสระ* 

 ไมเ่กิน 3.00% ตอ่ปีของ NAV  ส ำหรับกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ต่อประชำชนครัง้แรก ( Initial Public Offering, 

“IPO”) ไมม่ีคำ่ธรรมเนียมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 

 ส ำหรับกำรลงทนุหรือระดมทนุในอนำคต ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคำ่ธุรกรรม 

คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหนำ่ยหนว่ยทรัสต์*  ไมเ่กิน 3.00% ตอ่ปีของ NAV  ส ำหรับกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ต่อประชำชนครัง้แรก (IPO) ไม่มีค่ำธรรมเนียมกำร

จดัจ ำหนำ่ย 

 ส ำหรับกำรระดมทนุในอนำคต ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่ำหน่วยทรัสต์ที่ออกและ

เสนอขำยกำรระดมทนุครัง้นัน้ๆ 

คำ่เบีย้ประกนัภยั  ตำมทีจ่่ำยจริง ตำมที่จ่ำยจริง 

ค่ำใช้จ่ำยในทำงกำรตลำด กำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ และ

สง่เสริมกำรขำยที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิของกองทรัสต์* 

 ไมเ่กิน 0.50% ตอ่ปีของ NAV  ส ำหรับ IPO จะเรียกเก็บตำมที่จ่ำยจริง แตไ่มเ่กิน 10 ล้ำนบำท 

 ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรกจะเรียกเก็บตำมที่จ่ำยจริง 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยอื่น   

(1) คำ่ใช้จ่ำยหรือคำ่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในกำรจดัตัง้ทรัสต์  ตำมทีจ่่ำยจริง  ตำมทีจ่่ำยจริง 

(2) ค่ำธรรมเนียมรำยปีและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำรงสถำนะเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ตำมทีจ่่ำยจริง  ตำมทีจ่่ำยจริง 

(3) คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยในกำรสอบบญัชี  ตำมทีจ่่ำยจริง  ตำมทีจ่่ำยจริง 



สว่นที่ 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของกองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 1 หน้ำ 26 จำก 30 
 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย 

ที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์ 

เพดำน % ของ NAV อัตรำที่คำดว่ำจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)** 

(4) ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรจดัหำ ได้มำ จ ำหน่ำย 

จ่ำย โอนสนิทรัพย์ ทรัพย์สนิ หลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ 

 ตำมทีจ่่ำยจริง  ตำมทีจ่่ำยจริง 

(5) ภำษีหรือคำ่ธรรมเนียมและอำกรแสตมป์ใดๆ ที่เก่ียวกบักำร

ซือ้ขำยอสงัหำริมทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ 

 ตำมทีจ่่ำยจริง  ตำมทีจ่่ำยจริง 

(6) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินค่ำและ/

หรือสอบทำนกำรประเมินคำ่ทรัพย์สนิ 

 ตำมทีจ่่ำยจริง  ตำมทีจ่่ำยจริง 

(7) ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับภำษีค่ำธรรมเนียมอื่นที่เก่ียวข้องตำม

อัตรำที่กฎหมำยก ำหนดและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับ

หนว่ยรำชกำร 

 ตำมทีจ่่ำยจริง  ตำมทีจ่่ำยจริง 

คำ่ใช้จ่ำยอื่นที่เก่ียวเนื่องกบักองทรัสต์  ไมเ่กิน 1.00% ตอ่ปีของ NAV  ตำมทีจ่่ำยจริง 

ที่มำ:   ผู้จดักำรกองทรัสต์  

หมำยเหตุ: TAV หมำยถงึ มลูคำ่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ (Total Asset Value) และ  

 NAV หมำยถงึ มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (Net Asset Value)   

             *เป็นคำ่ใช้จ่ำยที่เรียกเก็บเป็นรำยครัง้ เมื่อมีกำรระดมทมุเพิม่เติม่  
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1.11 เงื่อนไขในกำรยกเลกิกำรจัดตัง้กองทรัสต์ 

ในกรณีที่มีเหตกุำรณ์อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดงัต่อไปนี ้ผู้ก่อตัง้ทรัสต์จะยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ทัง้จ ำนวน และ

คืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้   

1. มีผู้จองซือ้ไมถ่ึง 250 รำย หรือมีกำรกระจำยกำรถือหนว่ยทรัสต์ไม่เป็นไปตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์

เก่ียวกบักำรรับหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

2. มลูคำ่หน่วยทรัสต์ที่จองซือ้เมื่อรวมกบัมลูค่ำเงินกู้ยืมจำกบคุคลอื่น (ถ้ำมี) มีมลูค่ำไม่เพียงพอที่จะลงทนุใน

อสงัหำริมทรัพย์ หรือไมถ่ึงจ ำนวนตำมที่ระบไุว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลู 

3. มีกำรจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่บคุคลใด กลุม่บคุคลเดียวกนัใด ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตี หรือผู้ลงทนุต่ำงด้ำว ไม่

เป็นไปตำมอตัรำหรือหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 และไมส่ำมำรถแก้ไขให้ถกูต้อง  

4. ไมส่ำมำรถโอนเงินท่ีได้จำกกำรจ ำหนำ่ยหนว่ยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีเพื่อก่อตัง้ทรัสต์ให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วนัท ำ

กำรนบัแตว่นัปิดกำรเสนอขำยหนว่ยทรัสต์  
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2. ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญของกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์  

กำรลงทนุในหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในสทิธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศที่เสนอขำยในครัง้

นีม้ีควำมเสี่ยง ผู้ลงทนุควรพิจำรณำเอกสำรฉบบันีอ้ย่ำงรอบคอบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัจจัยควำมเสี่ยงดงัต่อไปนี ้ก่อนกำร

ตัดสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ  โดยเนือ้หำใน

รำยละเอียดของปัจจยัควำมเสีย่งได้ระบไุว้ในสว่นท่ี 2 ของเอกสำรฉบบันี ้ 

 

2.1 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจของกองทรัสต์  

1. ควำมเสีย่งจำกกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ 

2. ควำมเสีย่งที่เก่ียวข้องกบักำรหำผู้ เช่ำเมื่อใกล้สิน้สดุระยะเวลำกำรเช่ำ 

3. ควำมเสีย่งจำกกำรท่ีผู้ เช่ำพืน้ท่ีอำจไมต่อ่อำยสุญัญำเช่ำ 

4. ควำมเสี่ยงจำกกำรปรับปรุงซ่อมแซมอสงัหำริมทรัพย์ในสว่นที่เป็นสำระส ำคญัและมีผลกระทบต่อกำรจดัหำ

ผลประโยชน์ 

5. ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พิงผู้ เช่ำรำยยอ่ยรำยใหญ่ 

6. ควำมเสีย่งเก่ียวกบักรณีที่กองทรัสต์ต้องพึ่งพำผู้บริหำรระดบัสงูและบคุลำกรของผู้จดักำรกองทรัสต์ที่มีควำม

ช ำนำญในกำรด ำเนินงำนจดัหำผลประโยชน์และบริหำรจดักำรกำรใช้ประโยชน์อสงัหำริมทรัพย์ 

7. ควำมเสีย่งของผลประกอบกำรของกองทรัสต์จะขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถของผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ 

8. ควำมเสีย่งเก่ียวกบักำรท่ีผู้ เช่ำพืน้ท่ีที่กองทรัสต์จะลงทนุไมใ่ห้ควำมยินยอมในกำรเปลีย่นตวัผู้ให้เช่ำพืน้ท่ีหรือผู้

ให้บริกำรพืน้ท่ีจำกผู้ให้เช่ำพืน้ท่ีหรือผู้ให้บริกำรพืน้ท่ีรำยเดิมเป็นกองทรัสต์ 

9. ควำมเสีย่งเก่ียวกบัคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำในกำรด ำเนินธุรกิจของกองทรัสต์ 

10. ควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้จำกกำรกู้ยืม  

11. ควำมเสีย่งจำกกำรท่ีผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้ เช่ำรำยย่อย 2 รำยซึ่งเช่ำพืน้ที่เป็น

สดัสว่นเกินกวำ่คร่ึงหนึง่ของพืน้ท่ีให้เช่ำทัง้หมดของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก 

12. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์เป็นผู้ ให้บริกำรพิเศษและผู้ ให้เช่ำเฟอร์นิเจอร์แก่ผู้ เช่ำรำยย่อย

สว่นใหญ่ 

13. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่ำงกองทรัสต์กบั ทรู พรอพ

เพอร์ตีส์ท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กำรด ำเนินกำรของกองทรัสต์ 

14. ควำมเสีย่งอนัเนื่องมำจำกผู้ เช่ำรำยยอ่ยประกอบกิจกำรโดยไม่ได้รับอนญุำตจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องหรือไม่

เป็นไปตำมกฎหมำย  
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2.2 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน  

1. ควำมเสีย่งจำกกรณีถกูเวนคืนท่ีดิน 

2. ควำมเสี่ยงเนื่องจำกทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกอยู่ภำยใต้บังคับของหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยเก่ียวกับ

สิ่งแวดล้อม กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ทำงกฎหมำยดังกล่ำวอำจส่งผลให้กองทรัสต์มีค่ำใช้จ่ำยและภำระ

ควำมรับผิดหลำยด้ำน 

3. ควำมเสี่ยงจำกภยัธรรมชำติ อุทกภยั กำรก่อวินำศภยัและเหตุสุดวิสยัอื่นๆ รวมถึงอตัรำเงินชดเชยจำกกำร

ประกันภัยทรัพย์สินในกรณีที่ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกเกิดควำมเสียหำยอำจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทำง

เศรษฐกิจที่กองทรัสต์อำจสญูเสยี 

4. ควำมเสีย่งจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระคำ่เช่ำพืน้ท่ีและ/หรือ คำ่บริกำรพืน้ท่ี ของผู้ เช่ำรำยยอ่ย 

5. ควำมเสีย่งเก่ียวกบัควำมไมเ่พียงพอของจ ำนวนพืน้ท่ีจอดรถยนต์ 

6. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่พืน้ที่บำงสว่นของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกมีกำรออกแบบเพื่อลกัษณะกำรใช้งำนที่

เฉพำะเจำะจง 

7. ควำมเสีย่งจำกกำรให้บริกำรเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ (Generator)  

 

2.3 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์โดยกองทรัสต์    

1. ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ 

2. ควำมเสีย่งจำกกำรตรวจสอบข้อมลูของอสงัหำริมทรัพย์ก่อนกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ 

3. ควำมเสีย่งจำกอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ถือครองนัน้อำจมีคำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัอสงัหำริมทรัพย์เพิ่มขึน้ รวมทัง้

คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำ่งๆ เพิ่มขึน้ ก ำไรขัน้ต้นที่ได้จำกอสงัหำริมทรัพย์ หรือมลูค่ำของอสงัหำริมทรัพย์

ของกองทรัสต์อำจได้รับผลกระทบทำงลบจำกหลำยปัจจยั และผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุได้รับจำกหน่วยทรัสต์จะ

น้อยกวำ่ผลตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจำกกำรด ำเนินกำรของอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ 

4. ควำมเสีย่งจำกมลูคำ่ของอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุตำมกำรประเมินคำ่โดยบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน

ไม่ได้เป็นเคร่ืองแสดงมูลค่ำที่แท้จริงของอสังหำริมทรัพย์ และไม่สำมำรถรับประกันได้ว่ำรำคำขำยของ

อสงัหำริมทรัพย์นัน้จะเป็นไปตำมที่ประเมิน ไมว่ำ่ในปัจจบุนัหรือในอนำคต 

5. ควำมเสีย่งในกำรลงทนุในสทิธิกำรเช่ำซึง่มลูคำ่จะลดลงตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลอือยู่ 

 

2.4 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยผู้ลงทุน 

1. ควำมเสีย่งอนัเกิดจำกกำรท่ีตลำดส ำหรับกำรลงทนุและซือ้ขำยหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อกำร 

ลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นตลำดคอ่นข้ำงใหม่ 

2. ควำมเสีย่งเก่ียวกบัรำคำของหนว่ยทรัสต์ซึง่อำจลดลงหลงัจำกกำรเสนอขำยหนว่ยทรัสต์และสภำพ    

คลอ่งในตลำดรองส ำหรับกำรซือ้ขำยหนว่ยทรัสต์  
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สว่นที่ 1 หน้ำ 30 จำก 30 
 

3. ควำมเสีย่งเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนจริงซึง่อำจมีควำมแตกตำ่งอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ

ที่คำดคะเนตำมสมมติฐำนไมว่ำ่โดยชดัแจ้งหรือโดยปริยำย 

4. ควำมเสี่ยงที่ผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุได้รับจำกหน่วยทรัสต์อำจน้อยกว่ำผลตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจำกกำร

ด ำเนินกำรของอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ 

5. ควำมเสีย่งจำกผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงในมำตรฐำนบญัชีหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

6. ควำมเสีย่งจำกผลกระทบทำงธุรกิจตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนของ

กองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

7. ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำภำษี อำกรและคำ่ธรรมเนียมที่เก่ียวกบักำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์

และกำรจดัหำประโยชน์จำกอสงัหำริมทรัพย์ รวมถึงกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

8. ควำมเสีย่งจำกกำรท่ีทรัสตีไมส่ำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ 

9. ควำมเสีย่งเก่ียวกบักรณีที่ผู้จดักำรกองทรัสต์อำจไมส่ำมำรถด ำเนนิงำนตำมกลยทุธ์กำรลงทนุของกองทรัสต์ให้

ประสบควำมส ำเร็จได้ 

10. ควำมเสีย่งจำกกำรเสนอขำยหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมในกำรเพิ่มทนุในรำคำเสนอขำยหน่วยทรัสต์ต่อหน่วยต ่ำกว่ำ

มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ (Net Asset Value, NAV) หรือรำคำอ้ำงอิงในตลำดหลกัทรัพย์ของหนว่ยทรัสต์ในขณะนัน้ 

11. ควำมเสีย่งอนัอำจเกิดจำกกำรยกเลกิกำรเสนอขำยหนว่ยทรัสต์ทัง้จ ำนวน 

12. ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกำรน ำหน่วยทรัสต์เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและกำรซือ้ขำย

หนว่ยทรัสต์ในตลำดหลกัทรัพย์ 

13. ควำมเสีย่งทำงกำรเมืองของประเทศไทย 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 

 

บริษัท บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (“ผู้จดัการกองทรัสต์”) 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขทะเบียนบริษัท 0105535049700 

Website www.bblam.co.th 

โทรศพัท์ 02-674-6400 

โทรสาร 02-679-5996 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ (Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ “B-

WORK”) ต่อประชาชนครัง้แรก (Initial Public Offering หรือ “IPO”) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเงินที่ได้จากการระดมทนุไป

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ดงันี ้

1) สิทธิการเช่าอายุ 30 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ซึ่ง

ประกอบด้วยอาคารสงู 36 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้พืน้ที่เช่าทัง้หมดประมาณ 37,315 ตารางเมตร บนที่ดิน

ขนาด 3-3-78.7 ไร่ ซึง่ทัง้อาคารและท่ีดินนัน้เป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั (“ทรู พรอพเพอร์

ตีส”์) 

2) สิทธิการเช่าอายุ 30 ปีนับวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ซึ่ง

ประกอบด้วยอาคารส านกังานจ านวน 3 อาคารและอาคารจอดรถ 1 อาคาร พืน้ที่เช่าทัง้หมดประมาณ 25,072 

ตารางเมตร บนที่ดินขนาด 8-1-13.0 ไร่ ซึง่ทัง้อาคารและท่ีดินนัน้เป็นกรรมสทิธ์ิของ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ 

รวมถึงสงัหาริมทรัพย์และงานระบบของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

หลงัจากกองทรัสต์ถกูจดัตัง้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ตลอดจนท าการ

ปรับปรุง เปลีย่นแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจ าหนา่ยทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทรัสต์ได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้

เช่า และ/หรือขาย หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สนิ เพื่อมุง่ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และ

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลกัทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตาม

กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด โดยประมาณการว่าจะได้รับเงินจากการระดมทนุในครัง้นี ้

จ านวนไม่เกิน 3,688 ล้านบาท และกองทรัสต์จะได้รับเงินจากการกู้ยืมประมาณร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม หรือไม่

เกิน 920 ล้านบาท โดยเมื่อหกัค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว กองทรัสต์จะน าเงินที่ได้รับไปใช้ตามวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้เป็นจ านวน 

ไมเ่กิน 4,608 ล้านบาท 
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ข้อมูลทั่วไป 

1.1 สาระส าคัญของกองทรัสต์  

ชื่อกองทรัสต์  (ภาษาไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

 (ภาษาอังกฤษ) Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust  

ชื่อย่อกองทรัสต์ B-WORK 

อายุกองทรัสต์ กองทรัสต์ไมก่ าหนดอาย ุ

ประเภทหน่วยทรัสต์ ไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์ 

คุณสมบัติของหน่วยทรัสต์ ประเภทระบุช่ือผู้ ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด รวมทัง้ไม่มีข้อจ ากัดการ

โอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจ ากัดที่เป็นไปตามกฎหมายตามที่ได้ระบุไว้ใน

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

 
1.2 ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) 

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

(Bualuang Asset Management Company Limited, “BBLAM”) 

ประเภทธุรกิจ การจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล (ที่มิใช่กองทนุส ารอง

เลีย้งชีพและที่เป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ) และการเป็นทรัสตีภายใต้ พ.ร.บ. 

ทรัสต์ 

ใบอนุญาต บลจ.บวัหลวง ได้รับใบอนญุาตประเภท ค ให้ประกอบกิจการจดัการกองทนุ

รวม กองทนุสว่นบคุคล และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เมื่อวนัที่ 15 มกราคม 

2553 และได้รับใบอนญุาตการเป็นทรัสตี เมื่อวนัท่ี 16 กรกฏาคม 2557 

ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ

กองทรัสต์ 
บลจ.บวัหลวง ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ เมื่อวนัที่ 15 

กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมีก าหนดระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่วนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 

2560 ถึงวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2565 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เว็บไซต์ www.bblam.co.th 

โทรศัพท์ 02-674-6488 

โทรสาร 02-679-5996 
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ผู้ถอืหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี ้

รายช่ือ 
จ านวนหุ้นที่

ถือ (หุ้น) 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 749,995 74.9995 

2. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั 100,00 10.0000 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 100,00 10.0000 

4. บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั 50,000 5.0000 

5. นายเชิดช ู โสภณพนิช 3 0.0003 

6. นายอายสุม์  กฤษณามระ 1 0.0001 

7. นางวรวรรณ  ธาราภมูิ 1 0.0001 
 

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

ทุนช าระแล้ว 100,000,000 บาท 

มูลค่าทีตราไว้ 100.00 บาทตอ่หุ้น 

 
1.3 ทรัสต ี(Trustee) 

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

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

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต

สาทรกรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท์ 02-686-6100 

โทรสาร 02-670-0430 

เว็บไซต์ www.ktam.co.th 
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1.4 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) 

ส าห รับท รัพย์สินที่ จะลงทุนค รั ง้ แรก  ผู้ จัดการกองท รัสต์จะแต่งตั ง้ บ ริ ษัท ท รู  พรอพเพอร์ตี ส์  จ ากัด  

(“ทรู พรอพเพอร์ตีส์”) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับอาคารส านกังานโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 (ถนนรัชดาภิเษก) และ

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (ถนนพฒันาการ) (รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แสดงไว้ในสว่นที่ 2 ข้อ 4 การจดัหา

ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ หวัข้อ ข้อมลูเก่ียวกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) 

ชื่อ บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั (“ทรู พรอพเพอร์ตีส์”) 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ 02-858-1188 

โทรสาร 02-858-1480 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้เช่าพืน้ที่อาคารส านกังานในเขตกรุงเทพมหานคร และ

อาคารส านกังานในเขตภมูิภาค รวมทัง้ให้บริการภายในอาคาร และการให้

เช่าเฟอร์นิเจอร์ 

ผู้ถอืหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 17 สงิหาคม 2560 มีดงันี ้

รายช่ือ จ านวนหุ้นท่ีถือ 

(หุ้น) 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 

1. บริษัท ธนเทเลคอม จ ากดั 40,079,994 100.00 

2. นายวรวิทย์ เจนธนากลุ 1 0.00 

3. นางอรุณี วชัรานานนัท์ 1 0.00 
 

ทุนจดทะเบียน 4,008,000,000 บาท  

ทุนช าระแล้ว 4,008,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทตอ่หุ้น 

 
1.5 ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 

ชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ 333 ถนนสลีม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท์ 02-230-1621, 02-626-3592 

โทรสาร 02-236-0501 

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-0 หน้า 5 จาก 5 
 

1.6 จ านวนเงนิที่จะระดมทุน มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย 

จ านวนเงินที่จะระดมทุนโดย

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ไมเ่กิน 3,688 ล้านบาท โดยจ านวนเงินที่จะระดมทนุได้จะขึน้อยู่กบัจ านวน

หนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขาย 

จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ 

เสนอขาย 

ไมเ่กิน 368,800,000 หนว่ย 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10.00 บาทตอ่หนว่ย 

ประเภทหน่วยทรัสต์ ประเภทหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะ

ยื่นขอจดทะเบียนหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

ราคาหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย 10.00 บาทตอ่หนว่ย 

จ านวนหน่วยทรัสต์ขัน้ต ่าของ

การจองซือ้ 
2,000 หนว่ยและเพิ่มเป็นทวีคณูของ 100 หนว่ย 

ทัง้นี ้จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้รายย่อยจะมีจ านวนขัน้ต ่า 

2,000 หนว่ย และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 100 หนว่ย แต่ทัง้นีต้้องไม่เกิน 

100,000 หน่วยต่อราย หากยอดการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของผู้จองซือ้ราย

ย่อยครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้ จัด

จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้หน่วยทรัสต์ของ

บคุคลทัว่ไปก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 
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1. ปัจจัยความเสี่ยง 
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ มีความเสี่ยง 

ผู้ลงทนุควรพิจารณาข้อมลูทัง้หมดที่อยูใ่นเอกสารฉบบันี ้รวมทัง้ปัจจยัความเสี่ยงดงัต่อไปนีอ้ย่างรอบคอบก่อนที่จะตดัสินใจ

ลงทุน นอกจากนี ้ยงัมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่ขณะนีผู้้ จัดการกองทรัสต์ยังไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือความเสี่ยงอื่นๆที่ในภาวะ

ปัจจุบนัผู้จัดการกองทรัสต์เช่ือว่าไม่เป็นสาระส าคซัึ่่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ

ด าเนินงานและโอกาสของกองทรัสต์ 

ค าอธิบายเก่ียวกบัแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือความสามารถของ

กองทรัสต์ในการลดความเสี่ยงข้อใดข้อหน่่งไม่ถือเป็นค ารับรองของกองทรัสต์ว่ากองทรัสต์จะด าเนินมาตรการรองรับความ

เสีย่งตามที่ก าหนดไว้ได้ทัง้หมดหรือบางสว่น และไมถื่อเป็นข้อยืนยนัวา่ความเสี่ยงต่างๆ ตามที่ระบใุนเอกสารฉบบันีจ้ะลดลง

หรืออาจไมเ่กิดข่น้ เนื่องจากความส าเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเสี่ยงยงัข่น้อยู่กบัปัจจยัหลายประการที่อาจ

อยูน่อกเหนือจากการควบคมุของกองทรัสต์ 

อน่ง่ ข้อความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statement) ที่ปรากฏในเอกสารฉบบันี ้

เช่น การใช้ถ้อยค าว่า "เช่ือว่า" "คาดหมายว่า" "มีแผนจะ" "ตัง้ใจ" "ประมาณ" เป็นต้น หรือการประมาณการทางการเงิน

โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่

เก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ นโยบายของรัฐและอื่นๆ ึ่่งเป็นการคาดการณ์ถ่งเหตกุารณ์ในอนาคต อนัเป็น

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในปัจจบุนันัน้ มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการ หรือเหตกุารณ์ในอนาคต และผลที่เกิดข่น้

จริงอาจมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคซัจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้  

ส าหรับข้อมลูที่เก่ียวกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้มาจากข้อมลูที่มีการเปิดเผยหรือคดัย่อจาก

แหลง่ข้อมลูของหนว่ยงานภาครัฐและบคุคลภายนอกโดยที่ผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงินมิได้ท าการตรวจสอบ 

หรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วแตป่ระการใด 

ผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงินได้ตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้

แรกโดยตรวจสอบข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้ศ่กษารายงานของบริษัทประเมินราคาของทรัพย์สินที่จะ

ลงทุนครัง้แรกอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบถ่งสถานะที่แท้จริงของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกโดยผู้จัดการกองทรัสต์และที่

ปร่กษาทางการเงินไมพ่บปัจจยัที่ท าให้เช่ือวา่ ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกมีความเสียหายหรือข้อบกพร่องอย่างมีนยัส าคซัที่

จะกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ อย่างไรก็ดี การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้องไม่ได้เป็นการรับประกันว่า

อสงัหาริมทรัพย์นัน้ไมม่ีความเสยีหายหรือช ารุดบกพร่อง อนัอาจจะท าให้กองทรัสต์มคีา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือึอ่มแึมใน

จ านวนที่สงูกวา่จ านวนที่ระบใุนเอกสารฉบบันี ้

นอกจากนี ้รายงานของบริษัทประเมินราคาของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกอาจมีข้อบกพร่องหรือไม่ถกูต้อง ไม่ว่า

ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน อนัเนื่องมาจากความบกพร่องของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกที่ตรวจสอบได้ยากหรือไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ และทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกอาจมีลกัษณะหรือถกูน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหน่่งที่เป็นการขดั
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หรือแย้งกบักฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยการตรวจสอบข้อมลูต่างๆ ที่เก่ียวข้องไม่สามารถครอบคลมุถ่งได้ ึ่่งอาจสง่ผลให้

กองทรัสต์มีคา่ใช้จ่ายหรือความรับผิดอนัเนื่องมาจากเหตกุารณ์ดังกลา่ว 

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจ่งไม่ควร

คาดหวงัที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะสัน้ นอกจากนี ้ราคาของหนว่ยทรัสต์กบัมลูคา่ของหนว่ยทรัสต์ในอนาคต อาจลดต ่าลง

หรือสงูข่น้ ผู้ลงทนุอาจไมไ่ด้รับคืนต้นทนุในการลงทนุ ดงันัน้ ผู้ประสงค์จะึือ้หน่วยทรัสต์จ่งควรปร่กษาผู้ประกอบวิชาชีพและ

ขอค าปร่กษาเก่ียวกบัการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ก่อนตดัสนิใจลงทนุในหนว่ยทรัสต์ 

 

1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ 

1.1.1 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทนุและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก กองทรัสต์จะเข้าท าสซัซาเช่าที่ดินและอาคาร

ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรูทาวเวอร์ 2 และ/หรือสซัซาต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการลงทุนและการบริหาร

จดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์และด าเนินการใดๆ 

เพื่อให้คูส่ซัซาปฏิบตัิตามข้อก าหนดในสซัซา 

อยา่งไรก็ดี ถ่งแม้จะมีข้อก าหนดในสซัซา คูส่ซัซาอาจไมป่ฏิบตัิตามสซัซาหรือผิดสซัซาหรือเกิดเหตกุารณ์ใดๆ

อนัเป็นเหตแุห่งการเลิกหรือผิดสซัซาได้ ในกรณีเช่นนีแ้ม้กองทรัสต์จะมีสิทธิที่จะบอกเลิกสซัซา และเรียกค่าเสียหายรวม

ตลอดจนเรียกคา่ขาดประโยชน์และคา่ตอบแทนสิทธิการเช่าที่ช าระไปแล้วก็ตาม แต่เหตกุารณ์ที่คู่สซัซาผิดสซัซาดงักลา่ว

อาจท าให้กองทรัสต์ไมไ่ด้รับผลประโยชน์จากการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการหรือบงัคบัการให้เป็นไปตามสซัซาตามที่

ก าหนดไว้ดงักลา่วได้ เช่น ไมส่ามารถบงัคบัให้เป็นไปตามสทิธิของกองทรัสต์ตามข้อก าหนด หรือในกรณีที่คู่สซัซาปฏิบตัิผิด

ข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสซัซาที่เก่ียวข้องแล้ว คู่สซัซาอาจไม่ช าระค่าเสียหายตามที่กองทรัสต์เรียกร้อง กองทรัสต์อาจ

ต้องน าเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลที่เก่ียวข้องึ่่งจะมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการ

ด าเนินการดงักล่าว ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถ่งระยะเวลาและผลกระทบในการด าเนินการ รวมถ่ง

จ านวนเงินท่ีกองทรัสต์จะได้รับชดเชยจากความเสียหายต่างๆ ดงักลา่ว นอกจากนี ้ผลแห่งคดีจะข่น้อยู่กบัดลุพินิจของศาลที่

เก่ียวข้อง และถ่งแม้ศาลจะมีค าพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจไมส่ามารถบงัคบัให้เป็นไปตามค าพิพากษาของ

ศาล ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จ่งมีความเสีย่งที่จะไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามจ านวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ 

อน่่ง ในการเข้าท าสซัซาเช่าที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ได้มีการ

ก าหนดคา่เสยีหายที่กองทรัสต์จะได้รับในกรณีที่ผู้ให้เช่า (บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั) มีการผิดสซัซา โดยผู้ ให้เช่าตกลง

จะช าระค่าเสียหายให้แก่กองทรัสต์ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสซัซา โดยเง่ือนไขดงักลา่วมีความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์

สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ อยา่งไรก็ดี ในบางกรณีคา่เสยีหายที่ผู้ให้เช่าจะชดเชยให้แก่กองทรัสต์ดงักลา่ว อาจไมเ่พียงพอท่ีจะ

ชดเชยมลูคา่ทางเศรษฐกิจของความเสยีหายที่กองทรัสต์ได้รับจากการผิดสซัซาและอาจจะน้อยกวา่มลูคา่ที่กองทรัสต์ได้เข้า

ลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 
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1.1.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการหาผู้เช่ารายย่อยเม่ือใกล้สิน้สุดระยะเวลาการเช่า 

เนื่องจากทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกนีเ้ป็นสทิธิการเชา่ในท่ีดินและอาคารึ่ง่มีชว่งระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัจากวนั

จดทะเบียนสิทธิการเช่า ึ่่งกองทรัสต์จะสามารถจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าวได้ในระหว่างช่วงระยะเวลาการเช่า

ดงักลา่ว ดงันัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งในการจดัหาผู้ เช่าเมื่อใกล้สิน้สดุระยะเวลาการเช่าดงักล่าว  

เนื่องจากระยะเวลาการเช่าที่ผู้ เช่ารายยอ่ยจะสามารถเช่าได้เป็นปัจจยัหน่ง่ในการพิจารณาของผู้ เช่ารายย่อยในการ

ท าสซัซาเช่า อย่างไรก็ดี เนื่องจากในการท าสซัซาเช่ากับผู้ เช่ารายย่อยนัน้ ส่วนใหซ่มีลกัษณะเป็นสซัซามาตรฐานที่มี

อายขุองสซัซาไมเ่กิน 3 ปี ท าให้ความเสีย่งดงักลา่วจะเกิดข่น้เพียงในช่วงระยะเวลา 3 ปีสดุท้ายก่อนอายขุองสิทธิการเช่าใน

ที่ดินและอาคารจะสิน้สดุลงเทา่นัน้  

นอกจากนี ้ผู้ เช่ารายย่อยบางกลุ่มอาจมีความต้องการเช่าพืน้ที่ส านกังานหรือพืน้ที่ภายในอาคารเพื่อใช้ประโยชน์

เพียงช่วงระยะเวลาสัน้ ึ่่งผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะวางแผนลว่งหน้าในการหาผู้ เช่ารายย่อยเพื่อให้

กองทรัสต์มีรายได้อยา่งตอ่เนื่องในช่วงระยะเวลา 3 ปีสดุท้ายก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเช่า  

ทัง้นี ้หากในอนาคตกองทรัสต์โดยผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นวา่ การลงทนุเพิ่มเติมเพื่อขยายระยะเวลาของ

สิทธิการเช่าในที่ดิน และ อาคารและสิ่งปลูกสร้างในทรัพย์สินนีใ้นอนาคตสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่

กองทรัสต์ ณ เวลานัน้ กองทรัสต์อาจจะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายระยะเวลาของสิทธิการเช่า หรือ ในกรณีที่ผู้ ที่จะเข้า

ครอบครองทรัพย์สนินีต้อ่จากกองทรัสต์มีนโยบายที่จะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนีโ้ดยการให้เช่าในลกัษณะเดียวกบัที่

กองทรัสต์ด าเนินการมาแล้ว ผู้ เช่ารายย่อยที่เช่าพืน้ที่ส านกังานอยู่ในเวลานัน้และผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่จะสามารถเช่าพืน้ที่

อาคารนีไ้ด้ตอ่ไปตามช่วงระยะเวลาที่ขยายออกไปึ่ง่อาจจะยาวนานข่น้จนท าให้ไมเ่ป็นข้อจ ากดัในการหาผู้ เช่ารายยอ่ย 

 

1.1.3 ความเสี่ยงจากการที่ ผู้เช่าพืน้ที่อาจไม่ต่ออายุสัญญาเช่า 

ทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนครัง้แรกอาจประสบกับเหตุการณ์ที่สซัซาเช่าพืน้ที่จ านวนมากจะครบก าหนดอายุใน

ช่วงเวลาเดียวกนั ความถ่ีของการต่ออายสุซัซาเช่าพืน้ที่และวิธีการค านวณค่าเช่าพืน้ที่ท าให้กองทรัสต์มีความอ่อนไหวต่อ

ความผนัผวนของราคาตลาดของค่าเช่าพืน้ที่ึ่่งในช่วงตลาดอาคารส านกังานให้เช่ามีอปุสงค์การเช่าใช้พืน้ที่ลดลงไม่ว่าด้วย

สาเหตุใดก็ตามอาจน าไปสูก่ารมีพืน้ที่ว่างมากข่น้และอตัราค่าเช่าที่ลดลงจะท าให้รายได้จากค่าเช่าลดต ่าลงึ่่งจะส่งผลให้

รายได้ของกองทรัสต์ลดลงโดยผู้ เช่ารายย่อยทัง้หมดอาจไม่ต่ออายุสซัซาเช่าพืน้ที่หรืออาจต่ออายสุซัซาเช่าพืน้ที่ภายใต้

เง่ือนไขที่กองทรัสต์ได้รับประโยชน์ด้อยลงกว่าที่เคยได้รับตามสซัซาเช่าพืน้ที่ที่มีอยู่ในปัจจุบนัึ่่งหากอตัราค่าเช่าพืน้ที่ใหม่

เมื่อมีการตอ่อายหุรือเมื่อมีการเข้าท าสซัซาใหม่ต ่ากว่าอตัราที่คาดว่าจะได้รับอย่างมีนยัส าคซัแล้วจะสง่ผลกระทบในทาง

ลบตอ่ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์ นอกจากนี ้หากมีผู้ เช่ารายย่อยรายใดบอกเลิกสซัซาเช่าหรือไม่ต่อ

อายสุซัซาเช่า ผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถรับประกนัได้วา่กองทรัสต์จะสามารถน าพืน้ท่ีวา่งออกให้เช่าใหม่ได้ด้วยอตัราค่า

เช่าเดิม 
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1.1.4 ความเสี่ยงจากการปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญและมีผลกระทบ

ต่อการจัดหาผลประโยชน์ 

ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกอาจต้องได้รับการึ่อมแึมและการปรับปรุงครัง้ใหซ่ในส่วนที่เป็นสาระส าคซั ทัง้นี ้

เพื่อให้อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วมีความทนัสมยั และมีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ของผุ้ เช่ารายยอ่ยมากยิ่งข่น้ และเพื่อ

เป็นการดง่ดดูผู้ เช่ารายยอ่ย ให้มาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ 

การึอ่มแึมหรือการบ ารุงรักษาเป็นประจ าโดยทัว่ไปนัน้ไม่ควรจะมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

แต่การึ่อมแึมหรือการปรับปรุงครัง้ใหซ่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มิใช่การด าเนินธุรกิจทางการค้าปกติ) อาจจ าเป็นต้อง

ด าเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ ทัง้ภายในและภายนอกของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน ตลอดจนการ

เปลีย่นแปลงระบบงานท่ีส าคซั การึอ่มแึมหรือปรับปรุงใหซ่ดงักลา่วอาจต้องปิดพืน้ท่ีบางสว่นของอสงัหาริมทรัพย์เป็นการ

ชัว่คราว การปิดพืน้ท่ีดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่การใช้ประโยชน์อสงัหาริมทรัพย์ในทางลบอยา่งมีนยัส าคซั หรือเป็นสาเหตุ

ให้ผู้ เช่ารายย่อยบอกเลิกสซัซาเช่า ไม่ต่ออายุสซัซาเช่า หรือยกเลิกสซัซาให้บริการได้ ดงันัน้ หากอสงัหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ลงทุนจ าเป็นต้องมีการึ่อมแึมหรือการปรับปรุงครัง้ใหซ่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคซัต่อฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ได้ 

อยา่งไรก็ดี ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกนีม้ีการปรับปรุงึ่อมแึมอย่างต่อเนื่องตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดย

ท าการเปลี่ยนชิน้สว่นอปุกรณ์หรืออะไหลท่ี่เสื่อมสภาพหรือช ารุด เพื่อรักษาสภาพอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมใน

การใช้ประโยชน์ ึ่ง่การปรับปรุงึอ่มแึมดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

อีกทัง้การึอ่มบ ารุงแตล่ะครัง้จะใช้งบประมาณไมส่งูนกั เช่น การทาสอีาคาร การปรับปรุงงานระบบ การึอ่มแึมและเปลี่ยน

วสัดสุิน้เปลอืง โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีแผนในการปรับปรุงึอ่มแึมรายการตา่งๆ อย่างสม ่าเสมอตามความจ าเป็น ึ่่ง

คา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงึอ่มแึมดงักลา่วนัน้เป็นสว่นหน่ง่ของคา่ใช้จ่ายของโครงการในแตล่ะปี 

ในอนาคตระยะยาวโครงการอาจมีการึอ่มบ ารุงหรือการปรับปรุงครัง้ใหซ่ตามสภาพของโครงการโดยใช้เงินในการ

ปรับปรุงมลูคา่สงู ึ่ง่การปรับปรุงในลกัษณะนีจ้ะเกิดข่น้เป็นครัง้คราวนอกเหนือจากการปรับปรุงึอ่มแึมอาคารทัว่ๆ ไป แตท่ี่

ผา่นมาการปรับปรุงลกัษณะนีไ้ม่ได้เกิดข่น้บ่อยหรือเกิดข่น้เป็นประจ า และมิได้สง่ผลกระทบต่อการจดัหาผลประโยชน์อย่าง

เป็นนยัส าคซั โดยโครงการทัง้สองมีการปรับปรุงครัง้ใหซ่ลา่สดุดงันี  ้

 โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ได้มีการปรับปรุงครัง้ใหซ่เมื่อปี 2548 เพื่อบริการพืน้ท่ีเช่าให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งข่น้ 

 โครงการทรู ทาวเวอร์ 2  

o ส าหรับอาคาร 1 ได้มีการปรับปรุงครัง้ใหซ่เมื่อปี 2552 ึ่่งการปรับปรุงดงักล่าวเป็นการปรับปรุงเพื่อให้

สภาพอาคารถกูต้องตาม พ.ร.บ อาคาร และสามารถให้บริการพืน้ที่เช่าแก่ลกูค้าได้ตรงตามวตัถปุระสงค์

การใช้งานมากยิ่งข่น้  

o ส าหรับอาคาร 2 อาคาร 3 และอาคาร 4 นัน้ เป็นอาคารที่สร้างข่น้ใหม่และสร้างเสร็จในปี 2556 ึ่่งมีการ

ตรวจสอบสภาพของอาคารทัง้ 3 อาคารเป็นประจ าทกุปี จากผลการตรวจสอบพบวา่ อาคารและงานระบบ
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ของอาคารทัง้ 3 ยงัอยู่ในสภาพที่ดีและยงัพร้อมใช้งานได้อีกในระยะยาวหากมีการบ ารุงรักษาตามแผน

บ ารุงรักษาอาคารระยะยาว 

ทัง้นี ้ ในแต่ละปีจะมีการปรับปรุงงานระบบตามอายแุละความเหมาะสมส าหรับทัง้  2 โครงการ รวมถ่งการด ารง

คณุภาพและบ ารุงรักษาระบบตา่งๆ ของอาคารอยู่อย่างสม ่าเสมอ ดงันัน้ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงอาคารใน

แต่ละปีจ่งค่อนข้างคงที่และไม่มีการกระจุกตวัภายในปีใดปีหน่่ง ึ่่งส่งผลท าให้กองทรัสต์สามารถประมาณการค่าใช้จ่าย

ลว่งหน้าได้อยา่งเหมาะสม 

หากมีการึอ่มบ ารุงครัง้ใหซ่ ผู้จดัการกองทรัสต์จะพยายามให้การึ่อมบ ารุงดงักลา่วไม่สง่ผลกระทบต่อการจดัหา

ผลประโยชน์อย่างเป็นสาระส าคซัโดยจะด าเนินการโดยปิดปรับปรุงทีละสว่น ท าให้สามารถใช้พืน้ที่โดยรอบของพืน้ที่ที่อยู่

ระหว่างการึ่อมบ ารุงหรือปรับปรุงได้ เช่น การตกแต่งล็อบบีข้องอาคาร การึ่อมแึมผนังภายใน การเปลี่ยนพรม การ

ปรับปรุงห้องน า้ การเปลี่ยนลิฟท์โดยสาร ฯลฯ ส าหรับแผนงานการึ่อมบ ารุงทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนในอนาคตนัน้ 

กองทรัสต์ได้มีการจดัตัง้งบประมาณที่คาดวา่เพียงพอและเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการึ่อม

บ ารุงให้ทรัพย์สนิอยูใ่นสภาพดี และสามารถใช้ในการจดัหาผลประโยชน์ได้อย่างดี รวมถ่งการลงทนุเพื่อปรับปรุงอาคารหรือ

ระบบงานต่างๆ ที่อาจใช้เงินลงทุนค่อนข้างสงู โดยที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะสามารถจัดการบริหารงานึ่อมบ ารุงตาม

ความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อให้ไมม่ีผลกระทบตอ่การจดัหาผลประโยชน์และกระแสเงินสดของกองทรัสต์อย่างมีนยัส าคซั 

ทัง้นี ้หากงบประมาณในการึอ่มบ ารุงทรัพย์สินนัน้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ กองทรัสต์จะพิจารณาจดัหาแหลง่เงินทนุที่

เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบในการจดัหาผลประโยชน์ 

ส าหรับในช่วงปีที่ 1 ถ่ง ปีที่ 5 นัน้ บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั (“ทรู พรอพเพอร์ตีส์”) ในฐานะผู้ ให้เช่าที่ดินและ

อาคารตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับการึ่อมแึมหรือการปรับปรุงครัง้ใหซ่ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 จ านวน 193 ล้านบาท และ 13 ล้านบาท ตามล าดบั รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 206 ล้านบาท ซึง่จะเป็นไป

ตามรายละเอียดของแผนการปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าครัง้ใหญ่ที่  ทรู พรอพเพอร์ตีส์ได้เสนอแก่กองทรัสต์ 

ทัง้นี ้ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จะส ารองเงินไว้อีกจ านวน 24 ล้านบาท โดยจะน าเงินจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 230 ล้านบาท ฝากไว้ใน

บซัชีเก็บรักษาสนิทรัพย์ (Escrow Account) ของผู้ รักษาสนิทรัพย์ (Escrow Agent)  

 

1.1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้เช่ารายย่อยรายใหญ่ 

ค่าเช่าหรือค่าตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยจะเป็นที่มาของรายได้ส าคซัของกองทรัสต์ ดงันัน้ 

กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งในกรณีที่ผู้ เช่ารายยอ่ยที่มีความส าคซัไมช่ าระคา่เช่าหรือคา่ตอบแทนหรือยอมเลกิสซัซาเช่าก่อน

ก าหนดระยะเวลาและหากกองทรัสต์ไมส่ามารถหาผู้ เช่ารายใหมม่าทดแทนผู้ เช่ารายยอ่ยดงักลา่วได้อาจสง่ผลกระทบโดยตรง

ตอ่รายได้ของกองทรัสต์ได้ึ่ง่จะสง่ผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดย ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษัทในกลุม่ทรูมีการเช่าพืน้ท่ีคิดเป็นร้อยละ 87.4 และ 85.2 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของโครงการ

ทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตามล าดบั หากพิจารณาแยกรายเป็นบริษัทแล้ว บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) มีการเช่าพืน้ท่ีมากที่สดุในโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ึ่ง่มีขนาดพืน้ท่ีเช่าประมาณ 12,966 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อย
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ละ 34.7 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ในขณะท่ี บริษัท ทรู อินเตอร์เนต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั มีการเช่าพืน้ที่

มากที่สดุในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ึ่่งมีขนาดพืน้ที่เช่าประมาณ 6,245 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 24.9 ของพืน้ที่เช่า

ทัง้หมดของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

อยา่งไรก็ดี เมื่อกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะเข้าลงทนุครัง้แรกและเข้าเป็นคูส่ซัซาในสซัซาเช่าเช่าแทน ทรู 

พรอพเพอร์ตีส์แล้ว ผู้ เช่ารายย่อยทุกรายที่ท าสซัซาเช่ากับกองทรัสต์ต้องวางเงินประกันการเช่าพืน้ที่เทียบเท่ากับค่าเช่า

ประมาณ 3 เดือน ดงันัน้ ในกรณีที่ผู้ เช่ารายยอ่ยไมช่ าระคา่เช่า กองทรัสต์มีสทิธิย่ดเงินประกนัการเช่าเพื่อใช้ช าระแทนเงินที่ผู้

เช่ารายยอ่ยค้างช าระ รวมถ่งเพื่อชดเชยความเสยีหายที่เกิดข่น้เนื่องจากการผิดข้อตกลงของผู้ เช่ารายยอ่ยด้วย ในกรณีที่ผู้ เช่า

รายย่อยยกเลิกสซัซาก่อนก าหนด โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่กองทรัสต์ปฏิบตัิผิดสซัซา กองทรัสต์มีสิทธิย่ดเงิน

ประกนัการเช่าทัง้หมดเพื่อชดใช้คา่เสยีหายที่เกิดข่น้จากการเลกิสซัซาดงักลา่ว และผู้ เช่ารายยอ่ยยงัต้องจา่ยคา่เช่ารายเดือน

และคา่บริการตอ่ไปจนถ่งวนัท่ีมีการบอกเลกิสซัซาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยให้รวมถ่งคา่ใช้จ่าย คา่เสยีหายและเงินจ านวน

อื่นๆ ที่ผู้ เช่ารายย่อยต้องรับผิดชอบด้วย ึ่่งก าหนดข้อสซัซาเร่ืองการวางเงินประกนัในลกัษณะนีจ้ะช่วยลดความเสี่ยงและ

ผลกระทบด้านลบตอ่สถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ได้ทางหน่ง่  

ทัง้นี ้ถ่งแม้ว่าผู้ จัดกองทรัสต์จะมีความพยายามในการก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงข้างต้นแล้ว 

กองทรัสต์ยงัคงมีความเสี่ยงในการหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้ เช่ารายเดิมเหมือนการลงทุนในกองทรัสต์หรือกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์อื่นที่ลงทุนในอาคารส านักงานให้เช่าหรือการที่ผู้ ลงทุนลงทุนโดยตรงในอาคารส านกังานให้เช่าโดยทัว่ไป

อยา่งไรก็ดี หากพิจารณาความต้องการเช่าพืน้ท่ีของกลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริซโภคภณัฑ์ในปัจจบุนั จะพบวา่มีความต้องการ

ใช้พืน้ที่ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 100,000 ตารางเมตร ในขณะที่ทรัพย์สินที่ลงทนุครัง้แรกึ่่งเป็นพืน้ที่เช่าหลกั

ของกลุม่ทรูสามารถตอบสนองความต้องการได้เพียงประมาณ 62,387 ตารางเมตร อีกทัง้ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ได้ร่วมกันประเมินความเสี่ยงและพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงนี ้โดยจะมิได้ก าหนดให้

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการหาผู้ เช่ารายใหม ่ในกรณีที่สถานการณ์เป็นไปตามที่ระบไุว้ด้านลา่งนีแ้ล้ว 

กองทรัสต์สามารถติดต่อนายหน้า/ตวัแทนนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์รายอื่นมาช่วยท าหน้าที่ในการหาผู้ เช่ารายใหม่ เพื่อลด

ผลกระทบหรือระยะเวลาในการหาผู้ เชา่รายใหม่ รวมทัง้จะหลกีเลีย่งไมใ่ห้เกิดคา่ใช้จ่ายในการหาผู้ เช่ารายใหมท่ี่ึ า้ึ้อน โดยมี

มาตรการ ดงันี ้

 หากอตัราการเช่าพืน้ที่ในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกต ่ากว่าร้อยละ 90 ของพืน้ที่เช่าทัง้หมดของทรัพย์สินที่จะ

ลงทุนครัง้แรกเป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถแต่งตัง้นายหน้า/ตัวแทน

อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก เพื่อให้ด าเนินการหาผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่เพื่อเช่า

พืน้ที่ที่ว่างอยู่ได้ ทัง้นี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการบริการการท าสญัญา (Contract 

Service Fee) จากการหาผู้ เช่ารายยอ่ยรายนัน้ หรือ 

 หากอตัราการเช่าพืน้ที่ในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก ณ สิน้เดือนใดเดือนหน่่ง ต ่ากว่าร้อยละ 75 ของพืน้ที่เช่า

ทัง้หมดของทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถแต่งตัง้นายหน้า/ตวัแทนอสงัหาริมทรัพย์
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เพิ่มเติมส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก เพื่อให้ด าเนินการหาผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่เพื่อเช่าพืน้ที่ที่ว่างอยู่ได้

ในทนัที และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการบริการการท าสซัซา (Contract Service 

Fee) จากการหาผู้ เช่ารายยอ่ยรายนัน้ 

1.1.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกรณีที่กองทรัสต์ต้องพึ่ งพาผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของผู้จัดการ

กองทรัสต์ที่มีความช านาญในการด าเนินงานจัดหาผลประโยชน์และบริหารจัดการการใช้

ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ 

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของผู้จัดการกองทรัสต์เป็นส่วนส าคซัในการด าเนินงานจัดหาผลประโยชน์และ

บริหารจัดการการใช้ประโยชน์อสงัหาริมทรัพย์ ึ่่งในการคัดเลือกบุคคลากรของผู้ จัดการกองทรัสต์นัน้ผ่านขัน้ตอนการ

พิจารณาและใช้เวลาในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนและเหมาะสมกับการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะบุคลากรของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ในต าแหนง่ที่ส าคซัตา่งๆ เช่น ต าแหนง่งานท่ีเก่ียวกบัการดแูลจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และต าแหน่ง

งานท่ีอาศยับคุลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารจดัการลงทนุหรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ การ

สซูเสียบุคลากรดงักล่าวไปจะเป็นการสซูเสียผู้มีประสบการณ์ ความรู้ สายสัมพนัธ์ทางธุรกิจและความช านาซ การหา

บคุลากรที่มีความสามารถในระดบัเดียวกนัมาแทนที่เป็นเร่ืองที่ท าได้ยาก และอาจสง่ผลให้ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

ลดลง ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์สซูเสียบคุลากรดงักลา่วไปและไม่สามารถชกัจูง จ้าง และพฒันาบคุลากรใหม่ที่มีความรู้ 

ความเช่ียวชาซ ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบตัิที่เก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์

อสงัหาริมทรัพย์ อาจท าให้กองทรัสต์มีความสามารถในการท าก าไรลดลง 

 

1.1.7 ความเสี่ ยงของผลประกอบการของกองทรัสต์จะขึน้อยู่ กับความสามารถของผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะแตง่ตัง้ให้ ทรู พรอพเพอร์ตีส์เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก โดย

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะมีหน้าที่บริหารจดัการทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์จะมอบหมายรวมถ่ง

ร่วมกับผู้จัดการกองทรัสต์ในการก าหนดนโยบายการจัดหาผลประโยชน์และการประกอบธุรกิจให้เช่าพืน้ที่ส านกังานของ

ทรัพย์สนิดงักลา่ว เช่น การหาผู้ เช่ารายยอ่ยรายใหม ่การตอ่สซัซาเช่ากบัผู้ เช่ารายยอ่ยในปัจจบุนั การสร้างความสมัพนัธ์อนั

ดีตอ่ผู้ เช่ารายยอ่ย การโฆษณาประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการให้เช่า รวมถ่งการบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้

แรกให้อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ โดยความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการบริหาร

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ลงทนุครัง้แรกจะสง่ผลโดยตรงตอ่ผลประกอบการของกองทรัสต์ 

อยา่งไรก็ตาม หากทรู พรอพเพอร์ตีส์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ เนื่องจากเหตผุลใดหรือ

ข้อจ ากดัใด แม้ว่ากองทรัสต์ได้ก าหนดอตัราค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไว้อย่างเพียงพอและมีผลตอบแทน

อยา่งเหมาะสมแล้ว กองทรัสต์อาจไมส่ามารถแตง่ตัง้บคุคลอื่นเพื่อท าหน้าที่บริหารทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกได้ดีเทียบเท่า
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กบัการบริหารจดัการของทรู พรอพเพอร์ตีส์ึ่่งอาจจะสง่ผลกระทบทางลบอย่างมีนยัส าคซัต่อผลประกอบการ ฐานะการเงิน

และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

 

1.1.8 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่ ผู้เช่าพืน้ที่ที่กองทรัสต์จะลงทุนไม่ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนตัวผู้ให้

เช่าพืน้ที่หรือผู้ให้บริการพืน้ที่จากผู้ให้เช่าพืน้ที่หรือผู้ให้บริการพืน้ที่เดิมเป็นกองทรัสต์ 

เมื่อกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกแล้ว ผู้ เช่าพืน้ที่หรือผู้ ใช้บริการพืน้ที่ต้องยินยอมเปลี่ยน

คู่สซัซาในสซัซาเช่าหรือสซัซาบริการจากผู้ ให้เช่าพืน้ที่หรือผู้ ให้บริการพืน้ที่เดิมเป็นกองทรัสต์และช าระค่าเช่าพืน้ที่หรือ

คา่บริการพืน้ท่ีให้แก่กองทรัสต์ในฐานะผู้ให้เช่าพืน้ท่ีหรือผู้ให้บริการพืน้ที่ ทัง้นี ้หากผู้ เช่าพืน้ที่หรือผู้ ใช้บริการพืน้ที่ปฏิเสธที่จะ

ให้ความยินยอมดงักลา่วและไม่ช าระค่าเช่าพืน้ที่ให้แก่กองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับค่าเช่าอนัเป็น

รายได้ของกองทรัสต์ึ่่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ และส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในกา รจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการแจ้งและอธิบายถ่ง

รายละเอียดที่เก่ียวข้องของกองทรัสต์ให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีและผู้ใช้บริการพืน้ท่ีได้ทราบเพื่อประสานงานในการให้ความยินยอมในการ

เปลี่ยนคู่สซัซาให้เช่าพืน้ที่หรือคู่สซัซาให้บริการพืน้ที่จากผู้ ให้เช่าพืน้ที่หรือผู้ ให้บริการพืน้ที่เดิมเป็นกองทรัสต์ โดยจะ

ด าเนินการโดยเร็วและใช้ความพยายามอยา่งเต็มความสามารถให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีและผู้ใช้บริการพืน้ท่ีรับทราบและยินยอมเปลี่ยน

คู่สซัซาให้เช่าพืน้ที่หรือคู่สซัซาให้ใช้บริการพืน้ที่จากผู้ ให้เช่าพืน้ที่หรือผู้ ให้บริการพืน้ที่เดิมเป็นกองทรัสต์ ในกรณีที่ผู้ เช่า

พืน้ที่หรือผู้ ใช้บริการพืน้ที่ปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมในการเปลี่ยนตัวผู้ ให้เช่าพืน้ที่หรือผู้ ให้บริการพืน้ที่ กองทรัสต์โดย

ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่ากองทรัสต์ได้รับค่าเช่าพืน้ที่ ค่าบริการพืน้ที่ เงินประกัน หรือ

ผลประโยชน์ใดๆ อนัเป็นผลประโยชน์ที่กองทรัสต์ควรได้รับอยา่งครบถ้วน 

นอกจากนี ้สซัซาด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ได้สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ โครง

การทรู ทาวเวอร์ 2 ที่จะมีการเข้าท าสซัซาระหว่างทรู พรอพเพอร์ตีส์ กบักองทรัสต์ ยงัก าหนดไว้ว่า  ในวนัที่จดทะเบียนสิทธิ

การเช่า ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะต้องด าเนินการให้ผู้ เช่ารายย่อยคิดเป็นพืน้ที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของจ านวนพืน้ที่เช่าทัง้หมด

ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ยินยอมเปลี่ยนตวัผู้ ให้เช่าพืน้ที่หรือผู้ ให้บริการพืน้ที่ หากผู้ เช่าไม่ตก

ลงยินยอมในการเปลี่ยนตวัผู้ ให้เช่าแล้ว ทรู พรอพเพอร์ตีส์ึ่่งเป็นผู้ ให้เช่า/บริการเดิมจะยงัคงเป็นผู้ ให้เช่ากับผู้ เช่ารายนัน้ๆ 

ต่อไปจนกว่าสซัซาเช่าจะสิน้สดุลง โดยทรู พรอพเพอร์ตีส์จะแจ้งรายละเอียดสาหรับการช าระค่าเช่า เช่น เลขที่บซัชีของ

กองทรัสต์ ช่องทางการช าระค่าเช่าหรือผลประโยชน์ใดๆ รวมถ่งเงินประกัน หรือผลประโยชน์ใดๆ อนัเป็นผลประโยชน์ที่

กองทรัสต์ควรได้รับ หรือรายละเอียดที่เก่ียวข้องอื่นใดให้แก่ผู้ เช่าเพื่อให้ผู้ เช่าสามารถช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์โดยตรง ใน

กรณีที่ทรู พรอพเพอร์ตีส์ได้รับช าระคา่เช่า/คา่บริการตามสซัซาบริการและผลประโยชน์อื่นใดที่กองทรัสต์ควรได้รับ ทรู พรอพ

เพอร์ตีส์จะด าเนินการสง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชกัช้าแต่ไม่เกิน 7 วนัท าการนบัจากวนัที่ทรู พรอพ

เพอร์ตีส์ได้รับผลประโยชน์นัน้ (เนื่องจากในขัน้ตอนของการลงนามในเอกสารอาจต้องใช้ระยะเวลาในการจดัสง่เอกสารให้ผู้มี
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อ านาจลงนาม) อีกทัง้ทรู พรอพเพอร์ตีส์ยงัมีหน้าที่ต้องด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของ

กองทรัสต์ตามสซัซาเช่า 

 

1.1.9 ความเสี่ยงเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้าในการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์ประกอบธุรกิจให้เช่าพืน้ที่ของอาคารส านกังานและมีรายได้มาจากค่าเช่าพืน้ที่ส านกังานและค่าบริการ

พืน้ท่ี ทัง้นี ้นอกเหนือจากอาคารส านกังานที่กองทรัสต์จะลงทนุครัง้แรกแล้ว ในท าเลดงักลา่วยงัมีอาคารส านกังานให้เช่าอื่น

ให้บริการด้วยทัง้ที่ก าหนดอตัราคา่เช่าในราคาที่สงูกวา่ ใกล้เคียงกนั หรือต ่ากวา่ ท าให้มีการแขง่ขนัในการหาผู้ เช่ารายย่อยึ่่ง

บางอาคารจะมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายที่มีลกัษณะคล้ายคลง่กบักลุม่ลกูค้าผู้ เช่ารายย่อยของกองทรัสต์ ึ่่งการแข่งขนัดงักลา่ว

อาจสง่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ ทัง้นี ้หากสภาวะการแข่งขนัในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร

ส านกังานให้เช่าเพิ่มสงูข่น้อย่างมากหรือหากมีอาคารส านกังานให้เช่าระดับเดียวกันสร้างเสร็จและเปิดด าเนินการจ านวน

หลายๆอาคารในเวลาพร้อมๆกนัแล้ว อาจท าให้การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ท า

ให้มีการแขง่ขนัในด้านราคาโดยการปรับลดอตัราค่าเช่า ท าให้อตัราการเช่าลดลงเนื่องจากอปุทานในท าเลดงักลา่วมากกว่า

อปุสงค์ หรือ ท าให้กองทรัสต์ต้องปรับเปลีย่นเง่ือนไขในสซัซาเช่าเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ เช่ารายยอ่ยมากข่น้ เป็นต้น ึ่ง่ในท่ีสดุ

แล้ว อาจจะท าให้กองทรัสต์มีความเสีย่งในการประกอบธุรกิจ หากไมส่ามารถปรับกลยทุธ์ในการแขง่ขนัได้ทนักบัสถานการณ์

ที่เปลีย่นไป 

อยา่งไรก็ตาม ในช่วง 6 ปีที่ผา่นมา สภาวะการแขง่ขนัในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านกังานให้เช่าอยู่ใน

ระดบัท่ีไมรุ่นแรง โดยพิจารณาจากอตัราการเช่าในอดีตที่ผา่นมาึ่ง่อยูใ่นระดบัสงูกวา่ร้อยละ 85% ของพืน้ท่ีอาคารส านกังาน

ให้เช่าทัง้หมด และ อตัราการเช่ายงัมีแนวโน้มที่จะทรงตวัในระดบัดงักลา่วหรือเพิ่มสงูข่น้ได้อย่างต่อเนื่อง ในด้านอตัราค่าเช่า

มีการปรับตวัเพิ่มข่น้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาอปุทานใหม่ (New Supply) ของอาคารส านกังานให้

เช่าขนาดใหซ่ในย่านธุรกิจของพืน้ที่กรุงเทพมหานครมีเพิ่มข่น้น้อยกว่าอุปสงค์ใหม่ที่ เพิ่มข่น้อย่างต่อเนื่อง (รายละเอียด

เพิ่มเติมเก่ียวกบัสภาวะการแขง่ขนัการประกอบธุรกิจในสว่นท่ี 2 ข้อ 6.2 ภาพรวมของตลาดอาคารส านกังานให้เช่า) ทัง้นี ้การ

สร้างอาคารส านกังานให้เช่าขนาดใหซ่จ าเป็นต้องใช้ทุนสงูและมีที่ดินขนาดใหซ่ในพืน้ที่ศูนย์กลางธุรกิจหรือพืน้ที่ที่มีการ

คมนาคมสะดวก เช่น ติดถนนใหซ่ ท าให้ธุรกิจส านกังานให้เช่าเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการน้อยรายและมีอปุสรรคในการเข้าสู่

ธุรกิจในระดบัสงู (High Level of Barrier to Entry) ท าให้ที่ผา่นมาจ่งมีอปุทานใหมเ่พิ่มข่น้ไมม่าก 

ในด้านของอุปสงค์นัน้ ลกูค้าผู้ เช่าส่วนใหซ่แล้วจะตดัสินใจเช่าพืน้ที่อาคารส านักงานโดยพิจารณาถ่งท าเลที่ตัง้ 

ลกัษณะของอาคาร ขนาดของพืน้ท่ีเช่าในอาคาร มาตรฐานในด้านความปลอดภยั เป็นส าคซัโดยจะใช้พิจารณาร่วมกบัระดบั

อตัราคา่เช่าภายใต้งบประมาณและคณุภาพในการบริหารอาคาร ดงันัน้ อาคารส านกังานแต่ละแห่งจ่งยงัคงมีความแตกต่าง

กนัท่ีผู้ เช่ารายยอ่ยสามารถแยกแยะได้และเจ้าของอาคารส านกังานแต่ละแห่งยงัสามารถใช้จุดเด่นของอาคารให้แก่ผู้ เช่าราย

ยอ่ยเพื่อใช้จงูใจผู้ เช่ารายยอ่ย เช่น ท่ีตัง้ของอาคารติดถนนใหซ่และมีการคมนาคมที่สะดวก หรือ มีพืน้ที่ให้เช่ามากเพียงพอ

ส าหรับการรองรับการเช่าพืน้ที่ของบริษัทขนาดใหซ่ หรือ มีระบบสาธารณปูโภคที่ดีและได้มาตรฐาน หรือ มีการรักษาความ

ปลอดภยัที่เข้มงวด ดงันัน้ เจ้าของอาคารส านกังานสามารถที่จะใช้กลยทุธ์ในการแข่งขนัที่หลากหลายข่น้อยู่กบัคณุลกัษณะ
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ของอาคารและประสบการณ์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ท าให้ไม่ถกูจ ากดัแต่เพียงการใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการก าหนด

อตัราคา่เช่าที่ต ่าเพียงอยา่งเดียว  

นอกจากนี ้โดยทัว่ไปแล้ว การย้ายส านกังานในแต่ละครัง้ผู้ เช่ารายย่อยส่วนใหซ่จะค าน่งถ่งประโยชน์ที่จะได้รับ

เพิ่มข่น้จากท าเลที่ตัง้ของอาคารส านกังานแห่งใหม่เปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่าที่สงูข่น้ ต้นทนุในการขนย้ายและการติดตัง้

อปุกรณ์ส านกังานในอาคารแห่งใหม่ ผลกระทบที่พนกังานของผู้ เช่ารายย่อยจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงระยะทางในการ

เดินทางมาท างาน แนวโน้มการปรับอตัราค่าเช่าของอาคารแห่งใหม่ รวมทัง้มาตรฐานในการดูแลรักษาความปลอดภยัและ

คณุภาพในการให้บริการของผู้บริหารอาคารแหง่ใหมใ่นระยะยาว 

 

1.1.10 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการกู้ยมื  

เนื่องจากกองทรัสต์มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 920 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณไม่เกินร้อยละ 20 

ของมลูคา่ระดมทนุครัง้แรก โดยกองทรัสต์จะเข้าท าสซัซาเงินกู้กบัธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน บริษัทประกนัภยั และ/

หรือนิติบคุคลอื่นใดที่สามารถให้สินเช่ือแก่กองทรัสต์ได้ เพื่อน ามาลงทนุในทรัพย์สินจะที่ลงทนุครัง้แรก โดยกองทรัสต์อาจมี

ความเสี่ยงเกิดข่น้จากการกู้ ยืมเงินดังกล่าวได้ เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ในส่วนที่เป็นอัตราดอกเบีย้ลอยตัวอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงในระหว่างอายุเงินกู้  ึ่่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด าเนินงานของกองทรัสต์และความสามารถของ

กองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้เงินกู้ ยืมมีระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินต้น 

(Grace Preriod) ในช่วงแรก และมีอตัราดอกเบีย้เป็นขัน้บนัได ดงันัน้เมื่อถ่งปีที่มีการครบช าระเงินต้น หรือการปรับเพิ่มข่น้

ของอตัราดอกเบีย้ อาจสง่ผลต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายเงินแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ โดยอตัราเงินจ่ายแก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์อาจลดลงจากประมาณการปีแรก  ถ่งแม้ว่าผลการด าเนินงานของทรัพย์สินจะปรับตวัดีข่น้ก็ตาม โปรดศ่กษา

รายละเอียดและเงื่อนไขเก่ียวกบัร่างสซัซาเงินกู้ยืม ได้ในสว่นท่ี 2 ข้อ 2.8 เงินกู้ยืมของกองทรัสต์ 

ในกรณีที่กองทรัสต์ไม่สามารถช าระดอกเบีย้ และ/หรือเงินต้นตามที่ก าหนดในสซัซากู้ ยืมเงิน หรือในกรณีที่

กองทรัสต์ขอเงินกู้ ใหม่เพื่อมาช าระคืนหนีเ้งินกู้ เดิม (Refinancing) แต่ไม่ได้รับอนุมตัิจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน 

บริษัทประกนัภยั และ/หรือนิติบคุคลอื่นใดที่สามารถให้สินเ ช่ือแก่กองทรัสต์ได้ จนท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถช าระดอกเบีย้

และ/หรือเงินต้นตามที่ก าหนดในสซัซากู้ ยืมเงินได้อนัเป็นการผิดสซัซากู้ยืมเงิน กรณีดงักล่าว ผู้ ให้กู้ อาจบงัคบัจ านองใน

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์และ/หรือบงัคบัหลกัประกนัอื่นๆ ท่ีน าไปเป็นหลกัประกนัเงินกู้ ได้ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนด

ในสซัซาเงินกู้  สซัซาจ านอง และสซัซาหลกัประกนัที่เก่ียวข้อง นอกจากนีใ้นกรณีที่มีการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อน ามาช าระคืน

หนีเ้งินกู้ เดิม (Refinancing) กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ข้อตกลงในสซัซาเงินกู้ฉบบัใหม่ที่ดีเท่ากบัข้อตกลงใน

สซัซากู้ยืมเงินฉบบัเดิม หรือในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม อาจมีข้อสซัซาที่ห้ามไมใ่ห้กองทรัสต์ได้มาึ่ง่ทรัพย์สนิเพิ่มเติม 

อย่างไรก็ดี เมื่อครบก าหนดช าระเงินกู้  ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาทางเลือกในการระดมทนุด้วยวิธีต่างๆ เช่น  

การเสนอขายหุ้นกู้  การกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน บริษัทประกนัภยั และ/หรือนิติบคุคลอื่นใดสามารถให้สนิเช่ือ

แก่กองทรัสต์เพื่อน ามาช าระคืนหนีเ้งินกู้ เดิม การเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมเป็นต้น โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะเลอืกวิธีการท่ี

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงิน มีความเห็นว่าความ
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เสี่ยงในการระดมทุนเพื่อช าระคืนเงินกู้ ในปีที่เงินกู้ ครบก าหนดนัน้ค่อนข้างต ่า เมื่อพิจารณาจากหลกัประกันการกู้ ยืมและ

ความสามารถในการช าระหนีข้องกองทรัสต์ เนื่องจากอตัราสว่นการกู้ยืมต่อมลูค่าสินทรัพย์รวมอยู่ในระดบัที่ต ่า  หรือคิดเป็น

อตัราสว่นเท่ากบัประมาณ 0.2 เท่า เท่านัน้ ประกอบกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนนัน้มีความสามารถที่จะสร้าง

รายได้ให้กบักองทรัสต์อยา่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ตระหนกัถ่งความเสี่ยงดงักลา่วและจะด าเนินการพิจารณาและติดตามปัจจยัที่มีผลกระทบ

ตอ่การกู้ยืมของกองทรัสต์ ึ่ง่รวมถ่งแนวโน้มอตัราดอกเบีย้อยา่งสม ่าเสมอเพื่อท่ีจะสามารถประเมินความเสีย่งและด าเนินการ

ตามความเหมาะสม นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงิน 

เช่น บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) โดยกองทรัสต์จะด าเนินการดงักลา่วโดยค าน่งถ่ง

กฎหมายที่เก่ียวข้องและค านง่ถ่งประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคซั 

 นอกจากนี ้ในการเข้าลงทุนครัง้แรกของกองทรัสต์ จะมีการกู้ยืมเงินเป็นจ านวนไม่เกิน 920 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ประมาณไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ระดมทนุครัง้แรก ึ่ง่ต ่ากวา่สดัสว่นการกู้ยืมสงูสดุที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 35 ของทรัพย์สิน

รวม ดงันัน้ การวางแผนอย่างระมดัระวงัเก่ียวกบัการกู้ ยืมของกองทรัสต์ในการลงทุนครัง้แรก จะช่วยในการบริหารจัดการ

ความเสีย่งของกองทรัสต์ (เช่น เพื่อให้กองทรัสต์สามารถขอเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพื่อน ามาช าระเงินกู้ ปัจจุบนัได้ง่าย) 

ขณะที่สดัสว่นการกู้ ยืมที่ต ่ากว่าเกณฑ์สงูสดุจะเป็นการช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่กองทรัสต์ในการจดัโครงสร้างการลงทนุ

เพิ่มเติมในอนาคต 

 

1.1.11 ความเสี่ยงจากการที่ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับผู้เช่ารายย่อยซ่ึงเช่า

พืน้ที่เป็นสัดส่วนเกินกว่าคร่ึงหน่ึงของพืน้ที่ให้เช่าทัง้หมดของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรก 

 ผู้จดัการกองทรัสต์จะแตง่ตัง้ ทรู พรอพเพอร์ตีส์เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก โดย

ปัจจุบนั ทรู พรอพเพอร์ตีส์มีความสมัพนัธ์เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้ เช่ารายย่อย ึ่่งคือ บริษัทในกลุ่มทรูและกลุ่มเครือ

เจริซโภคภณัฑ์ที่มีการเช่าพืน้ท่ีคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 97.5 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด 

ในกรณี ทรู พรอพเพอร์ตีส์ละเว้นหรือไม่ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถตามหน้าที่ของผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในการทวงถามหรือเรียกเก็บค่าเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยในกลุม่ดงักลา่ว หรือ ไม่พยายามเจรจา

เพื่อปรับอตัราคา่เช่าให้เพิ่มสงูข่น้เมือ่สซัซาเช่าท่ีมีอยูค่รบก าหนดอาย ุหรือ ไม่เรียกเก็บเงินชดเชยความเสยีหายที่เกิดข่น้จาก

ความผิดของผู้ เช่า หรือ ไมด่ าเนินการหาผู้ เช่ารายยอ่ยรายใหม่มาทดแทนผู้ เช่ารายย่อยบางรายในกลุม่ดงักลา่วที่ไม่เช่าพืน้ที่

ต่อ  อาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด าเนินงานของกองทรัสต์และความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่าย เงินแก่ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 

ทัง้นี ้สซัซาเช่าสว่นใหซ่ของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุครัง้แรกมีข้อก าหนดที่เป็นประโยชน์และชว่ยป้องกนัเร่ือง

ดงักลา่ว เช่น สซัซาเช่าก าหนดให้ผู้ เช่ารายย่อยต้องช าระค่าเช่าลว่งหน้าภายในวนัที่ 16 ของทกุเดือน ผู้ เช่ารายย่อยจะต้อง

วางเงินประกนัการเช่าเป็นจ านวน 3 เดือนของค่าเช่าปีแรกภายในวนัท าสซัซาเช่า และผู้ เช่ารายย่อยที่เป็นบริษัทในกลุม่ทรู

และกลุ่มเครือเจริซโภคภณัฑ์จะต้องแจ้งผู้ ให้เช่าเป็นเวลาล่วงหน้า 6 เดือนล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุของสซัซาเช่าว่า
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ประสงค์จะตอ่อายสุซัซาเช่าอีกครัง้หรือไม ่ึ่ง่เง่ือนไขดงักลา่วจะช่วยท าให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีระยะเวลาในการติดตามผล

การปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในด้านการหาผู้ เช่าและจดัเก็บรายได้ค่าเช่า และข้อก าหนดเร่ืองการส ารองเงิน

ประกนัการเช่าจะช่วยเยียวยาในกรณีที่มีความเสยีหายเกิดข่น้เนื่องมาจากความผิดของผู้ เช่ากบัอสงัหาริมทรัพย์และผู้ เช่าไม่

จ่ายเงินชดเชยความเสยีหายที่เกิดข่น้ึ่่งจะรวมทัง้ในกรณีที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์บกพร่องในหน้าที่โดยไม่เรียกเงินชดเชย

ความเสียหายจากผู้ เช่า นอกจากนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะก าหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 4 การจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ หวัข้อ 4.5 ข้อมูลเก่ียวกับ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยผู้จดัการกองทรัสต์สามารถใช้มาตรการในการแทรกแึงการปฏิบตัิหน้าที่

ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

 หากอตัราการเช่าพืน้ที่ในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกต ่ากว่าร้อยละ 90 ของพืน้ที่เช่าทัง้หมดของทรัพย์สินที่จะ

ลงทุนครัง้แรกเป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถแต่งตัง้นายหน้า/ตัวแทน

อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก เพื่อให้ด าเนินการหาผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่เพื่อเช่า

พืน้ที่ที่ว่างอยู่ได้ ทัง้นี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการบริการการท าสญัญา (Contract 

Service Fee) จากการหาผู้ เช่ารายยอ่ยรายนัน้ หรือ 

 หากอตัราการเช่าพืน้ที่ในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก ณ สิน้เดือนใดเดือนหน่่ง ต ่ากว่าร้อยละ 75 ของพืน้ที่เช่า

ทัง้หมดของทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถแต่งตัง้นายหน้า/ตวัแทนอสงัหาริมทรัพย์

เพิ่มเติมส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก เพื่อให้ด าเนินการหาผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่เพื่อเช่าพืน้ที่ที่ว่างอยู่ได้

ในทนัที และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการบริการการท าสซัซา  (Contract Service 

Fee) จากการหาผู้ เช่ารายยอ่ยรายนัน้ 

และผู้จดัการกองทรัสต์สามารถยกเลกิสซัซาการให้บริการกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

 กรณีที่ก าไรขัน้ต้นจากอสงัหาริมทรัพย์หลงัปรับปรุง (หรือ Adjusted Gross Operating Profit) ต ่ากวา่ร้อยละ 95 

ของประมาณการของก าไรดงักล่าวตามที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้

เสนอและได้รับอนมุตัิจากผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นระยะเวลา 2 ปีติดตอ่กนั เว้นแตก่รณีมีเหตสุดุวิสยัหรือ 

 กรณีอตัราการเช่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จัดการต ่ากว่าร้อยละ 50 เป็น

ระยะเวลา 3 เดือนติดตอ่กนั เว้นแตก่รณีมีเหตสุดุวิสยั 

 หากในระหว่างปีใดที่มีเหตุสดุวิสยัเกิดข่น้ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจเสนอแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ได้

ปรับปรุงตอ่ผู้จดัการกองทรัสต์ เพื่อให้พิจารณาและอนมุตัิได้ และหากปรากฏวา่ก าไรขัน้ต้นจากอสงัหาริมทรัพย์

หลงัปรับปรุง (หรือ Adjusted Gross Operating Profit) มีอตัราต ่ากว่าร้อยละ 95 ของประมาณการของก าไร

ดงักลา่วตามที่ระบไุว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ปรับปรุงแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปีติดตอ่กนั 
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 นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีระบบตรวจสอบและสุม่ตรวจการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้

เป็นไปตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีได้ก าหนดร่วมกนัไว้ 

ส าหรับแนวทางในการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการึอ่มแึมทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกนัน้ ในกรณีที่เป็นงานึ่อมแึม

เล็กน้อยหรือเป็นงานึ่อมแึมที่จ าเป็นเร่งด่วน ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจพิจารณาึ่อมแึมด้วยตัวเองและเบิกเป็น

คา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ แตส่ าหรับกรณีที่การึอ่มแึมมีมลูคา่สงู ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีนโยบายเพื่อควบคมุให้ค่าใช้จ่ายอยู่

ในระดบัท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน รวมทัง้อาจจะก าหนดให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องยื่นเร่ืองเพื่อขออนมุตัิการึ่อมแึม 

และ/หรือ ให้ผู้ เช่ียวชาซท าการถอดแบบราคามาประกอบการพิจารณาก่อนการอนุมตัิให้ด าเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยงการ

ึอ่มแึมหรือเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ที่ราคาสงูเกินความจ าเป็น 

 

1.1.12 ความเสี่ยงจากการที่ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ให้บริการพิเศษและผู้ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์แก่ผู้

เช่ารายย่อยส่วนใหญ่ 

 นอกจากการท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกแล้ว ภายหลงัจากการลงทนุครัง้

แรก ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะให้บริการพิเศษึ่่งเป็นบริการที่ไม่เก่ียวเนื่องกับการให้เช่าพืน้ที่ส านกังานตามลกัษณะการให้เช่า

ส านกังานโดยทัว่ไปเพียงรายเดียวด้วย เช่น การให้บริการศนูย์อาหาร การให้บริการสง่เอกสาร เป็นต้น โดย ทรู พรอพเพอร์ตีส์

จะเช่าพืน้ท่ีบางสว่นของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกจากกองทรัสต์ ึ่ง่คิดเป็นพืน้ท่ีประมาณร้อยละ 1.91 ของพืน้ที่เช่าทัง้หมด 

รวมทัง้จะใช้พืน้ท่ีภายในอาคารใยแก้วซึง่ตัง้อยูด้่านหลงัของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และพืน้ท่ีของลานจอดรถบริเวณด้านข้าง

ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อีกทัง้ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ยงัเป็นผู้ ให้บริการเพียงรายเดียวในการให้บริการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์แก่ผู้

เช่ารายย่อยส่วนใหญ่ที่เช่าพืน้ที่รวมกันประมาณร้อยละ 81.18 ของพืน้ที่เช่าทัง้หมด ึ่่งเป็นไปตามลักษณะการจัดหา

ผลประโยชน์ของโครงการตัง้แต่ก่อนการลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์ ดงันัน้ผู้ เช่ารายย่อยสว่นใหซ่จ่งยงัคงประสงค์ที่จะใช้

บริการและ/หรือเช่าเฟอร์นิเจอร์ดงักลา่วตอ่ไปเพื่อให้การรับบริการเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง และ/หรือ ลดภาระในการลงทนุจดัหา

เฟอร์นิเจอร์ ดงันัน้กองทรัสต์จ่งอาจจะมีความเสีย่งจากการท่ีผู้ เช่ารายยอ่ยต้องพ่ง่พง่ผู้ให้บริการและ/หรือ ผู้ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์

เพียงรายเดียวและความขดัแย้งทางผลประโยชน์อนัเกิดข่น้จากการปรับข่น้อตัราคา่บริการพิเศษ และ/หรือ ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์

สงูเกินกวา่งบประมาณของผู้ เช่ารายยอ่ย การลดลงของคณุภาพของการให้บริการหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ให้เช่า การเสนอลดอตัรา

ค่าเช่าพืน้ที่ และ/หรือ ค่าบริการพืน้ที่เพื่อจูงใจหรือชดเชยให้ผู้ เช่ารายย่อยใช้บริการพิเศษ และ/หรือ เช่าเฟอร์นิเจอร์จาก ทรู 

พรอพเพอร์ตีสร์วมทัง้การยกเลกิให้บริการพิเศษ และ/หรือ ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์โดย ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ึ่่งความเสี่ยงเหลา่นีอ้าจ

สง่ผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ เช่ารายย่อยในการเช่าหรือการต่อสซัซาเช่าพืน้ที่ส านกังานของทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้

แรก ถ่งแม้วา่กองทรัสต์จะไมไ่ด้เป็นผู้ให้บริการพิเศษหรือผู้ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ก็ตาม  

 อยา่งไรก็ดี ทรู พรอพเพอร์ตีส์เป็นผู้ให้บริการพิเศษและให้เช่าเฟอร์นิเจอร์แก่บริษัทในกลุม่ทรูและบริษัทในกลุม่เครือ

เจริซโภคภณัฑ์มาเป็นระยะเวลาตอ่เนื่องหลายปีดงันัน้ ทรู พรอพเพอร์ตีส์จ่งมีประสบการณ์และทรัพยากรที่มีความเหมาะสม

ที่จะเป็นผู้ ให้บริการพิเศษและให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ต่อไปภายใต้คุณภาพและอัตราค่าบริการที่เหมาะสมรวมทัง้ผู้ จัดการ

กองทรัสต์และทรู พรอพเพอร์ตีส์ได้ร่วมกันในการก าหนดมาตรการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในสซัซาแต่งตัง้
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ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โดยจะก าหนดให้ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะต้องจดัท าและน าสง่รายงานรายช่ือผู้ ใช้บริการพิเศษและผู้ เช่า

เฟอร์นิเจอร์และอตัราคา่บริการท่ีเรียกเก็บหรือจะเรียกเก็บเพื่อเป็นข้อมลูให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์รับทราบและหากทรู พรอพ

เพอร์ตีส์มีความจ าเป็นจะต้องปรับเพิ่มอตัราค่าบริการพิเศษหรือค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์เพิ่มข่น้เกินกว่าร้อยละ 20 ของอตัรา

ค่าบริการพิเศษหรือค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบนัภายในระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที่กองทรัสต์ลงทนุครัง้แรกแล้ว ทรู พรอพ

เพอร์ตีส์จะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้จดัการกองทรัสต์ก่อนการปรับเพิ่มอตัราคา่บริการดงักลา่ว  

 ทัง้นี ้ในกรณีที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ประสงค์จะยกเลกิการให้บริการพิเศษหรือยกเลกิการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์แก่ผู้ เช่าราย

ย่อยนัน้ ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจไม่สามารถจัดหาผู้ ให้บริการพิเศษ และ/หรือ ผู้ ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์รายอื่น มาทดแทนหรือ

ให้บริการในลกัษณะที่เทียบเคียงกบั ทรู พรอพเพอร์ตีส์ได้ อย่างไรก็ดี ผู้ เช่ารายย่อยอาจสามารถใช้บริการที่สามารถทดแทน

หรือชดเชยบริการบางประเภทที่ได้รับจาก ทรู พรอพเพอร์ตีส์จากผู้ ให้บริการรายอื่นๆในพืน้ที่ใกล้เคียงได้ เช่น ร้านอาหาร

บริเวณรอบๆ ที่ตัง้ของอาคารสถานออกก าลงักายที่ศนูย์การค้าบริเวณใกล้เคียง การให้บริการห้องสมดุของตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือการเช่าเฟอร์นิเจอร์จากผู้ ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ส านกังานที่มีอยู่มากมาย อีกทัง้ กองทรัสต์ไม่มีภาระหน้าที่ตามกฏหมายที่

จะต้องจดัหาหรือจดัให้มีการให้บริการพิเศษหรือการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ดงักลา่ว  

 

1.1.13 ความเสี่ยงที่เกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างกองทรัสต์กับ 

ทรู พรอพเพอร์ตีส์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินการของกองทรัสต์ 

  ในปัจจบุนั ทรู พรอพเพอร์ตีส์เป็นผู้จดัหาพืน้ท่ีส านกังานให้เช่าหลกัให้กบับริษัทในกลุม่ทรู และเป็นเจ้าของสิทธิการ

เช่าในท่ีดิน อาคาร และ/หรือพืน้ที่อาคารส านกังานให้เช่าในเขตกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัต่างๆ ในสว่นภมูิภาค รวมถ่งมี

การถือหุ้นหรือร่วมทนุในบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่อยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการ Whizdom 101 (โครงการ Mixed use 

ึ่ง่ประกอบด้วย โครงการท่ีพกัอาศยั โครงการอาคารส านกังาน พืน้ท่ีค้าปลีก และสวนสาธารณะขนาดใหซ่ บนเนือ้ที่กว่า 43 

ไร่ ึ่ง้ตัง้อยู่บนถนนสขุุมวิทระหว่างสถานีรถไฟฟ้าปณุณวิถีและึอยสขุมุวิท 101/1 โดยเบือ้งต้นคาดว่าในส่วนของอาคาร

ส านกังานจะเปิดให้บริการแฟสแรกในไตรมาส 4 ของปี 2561) และเมื่อกองทรัสต์ลงทนุครัง้แรกแล้วผู้จดัการกองทรัสต์จะ

แตง่ตัง้ ทรู พรอพเพอร์ตีส์เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก ึ่ง่อาจท าให้ ทรู พรอพเพอร์ตีส์มีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัหาผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่ให้แก่กองทรัสต์ทัง้ที่เป็นผู้ เช่าในกลุม่ทรูหรือกลุม่เครือเจริซโภค

ภณัฑ์ และผู้ เช่าที่เป็นบริษัทท่ีไมม่ีความเก่ียวโยงกนั 

 อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนั กลุ่มทรูและกลุ่มเครือเจริซโภคภณัฑ์มีความต้องการใช้พืน้ที่อาคารส านกังานเป็นจ านวน

มากและมีการขยายตวัอยา่งตอ่เนื่องทกุปีในช่วงที่ผา่นมา โดยพิจารณาได้จากข้อมลูการเช่าพืน้ที่ของกลุม่ทรูที่มีการกระจาย

ตวัอยูใ่นหลายโครงการทัง้ในโครงการที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์เป็นผู้บริหารจดัการโครงการทัง้หมดและโครงการที่บริหารจดัการ

โดยบคุคลอื่น (รายละเอียดตามสว่นที่ 2 ข้อ 4 การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ หวัข้อ 4.4) ึ่่งท าให้เห็นถ่งความ

ต้องการในการเช่าพืน้ที่ส านักงานขนาดใหซ่ที่เพียงพอต่อความต้องการและช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อ

ประสานงานระหวา่งหนว่ยงานภายในแตล่ะบริษัทและระหวา่งบริษัทในกลุม่ทรู  
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ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีมาตรการในการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าว โดยภายหลงั

กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินครัง้แรกแล้ว กรณีมีพืน้ที่ให้เช่าว่างในทรัพย์สินที่เข้าลงทนุครัง้แรก ทรู พรอพเพอร์ตีส์ในฐานะ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงที่จะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 ในกรณีที่มีบคุคลอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มเครือเจริซโภคภณัฑ์ และ/หรือบริษัทในกลุม่ทรู ด าเนินการติดต่อ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อขอเช่าพืน้ที่ส านกังานให้เช่าใด ๆ ึ่่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงจะเสนอข้อมูลพืน้ที่เช่าในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกให้แก่

บคุคลนัน้ก่อนการเสนอพืน้ท่ีเช่าในโครงการอื่นที่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ 

 ในกรณีบริษัทในกลุม่เครือเจริซโภคภณัฑ์ และ/หรือบริษัทในกลุม่ทรู มีความประสงค์จะเช่าพืน้ที่จากผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ หรือ หากสซัซาเช่าของผู้ เช่ารายยอ่ยในโครงการอื่นที่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์สิน้สดุลง และผู้ เช่ารายยอ่ยนัน้ประสงค์จะเช่าพืน้ที่จากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต่อไป ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ตกลงจะเสนอข้อมลูพืน้ท่ีเช่าในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกประกอบกบัพืน้ที่สว่นอื่นให้แก่ผู้ เช่า

รายยอ่ยนัน้เพื่อพิจารณาอยา่งเทา่เทียมกนั และ 

 ก าหนดคา่เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก และคา่เช่าพืน้ท่ีในโครงการอื่นึ่ง่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการ

ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยสามารถเทียบเคียงได้ โดยจะต้องพิจารณาจากขนาดของพืน้ที่เช่า ระดบัของ

โครงการ การบริการต่าง ๆ ของโครงการ และท าเลที่ตัง้ของโครงการ โดยก าหนดค่าเช่าพืน้ที่ให้อยู่ในระดบัที่

ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อให้ผู้ เช่ารายย่อยแต่ละรายมีข้อมูลพืน้ที่ที่สามารถเช่าได้ใน

ช่วงเวลานัน้อยา่งเพียงพอตอ่การตดัสนิใจอยา่งเทา่เทียมกนั 

  
1.1.14 ความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากผู้เช่ารายย่อยประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย  

เนื่องจากผู้ เช่ารายย่อยสว่นใหซ่ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เป็นบริษัทในกลุม่ทรูที่มี

การประกอบธุรกิจที่เก่ียวกบัโทรคมนาคมึ่่งโดยปกติแล้ว การประกอบธุรกิจโทรคมนาคมจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ

หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน รวมถ่งการได้รับใบอนุซาตประกอบกิจการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 

ใบอนุซาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 ใบอนุซาตให้บริการอินเทอร์เน็ต และใบอนุซาตให้ใช้คลื่นความถ่ี

ส าหรับกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น กองทรัสต์จ่งมีความเสีย่งจากการท่ีผู้ เช่ารายยอ่ยบางรายอาจละเว้นหรือไม่ปฏิบตัิตามกฏ

ระเบียบดงักล่าวหรือผู้ เช่ารายย่อยอาจด าเนินธุรกิจโดยมีใบอนุซาตประกอบกิจการต่างๆไม่ครบถ้วนหรือถกูต้องเช่น การ

ติดตัง้เสารับสง่สซัซาณโดยไมไ่ด้รับอนซุาติหรือได้รับอนซุาตไม่ครบถ้วน ึ่่งอาจท าให้ธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อยถกูระงบัการ

ด าเนินงานจนกว่าจะได้มาึ่่งใบอนุซาต หรือผู้ เช่ารายย่อยอาจยกเลิกการด าเนินกิจการหากไม่ได้รับใบอนุซาต หรือ

หน่วยงานราชการอาจระงบัการใช้พืน้ที่บางสว่นหรือทัง้หมดของทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก ท าให้เกิดผลกระทบต่อผลการ

ด าเนินงานของกองทรัสต์ได้ 
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โดยทัว่ไปแล้ว ความถกูต้องและครบถ้วนของใบอนซุาตประกอบกิจการต่างๆ เป็นสิ่งที่กลุม่ทรูและบริษัทคู่แข่ง ใน

อตุสาหกรรมโทรคมนาคมให้ความส าคซัเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  อีกทัง้กลุม่ทรูเป็นบริษัทขนาดใหซ่ที่จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีช่ือเสียงและมีประสบการณ์ที่ยาวนานในการท าธุรกิจด้านโทรคมนาคม มี

มาตรฐานในการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) ที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านง่ถ่งผู้มีสว่นได้

เสยีทกุฝ่ายทัง้นี ้กองทรัสต์จะมีสถานะเป็นผู้ให้เช่าพืน้ท่ีเทา่นัน้ และในการให้เช่าหรือใช้พืน้ท่ีมีการระบวุตัถปุระสงค์ในการเช่า

ไว้อยา่งชดัเจน ดงันัน้ขอบเขตการรับผิดของกองทรัสต์จ่งจ ากดัอยูท่ี่เพียงการให้เช่าเทา่นัน้ 

 

1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน 

1.2.1 ความเสี่ยงจากกรณีถกูเวนคืนที่ดิน 

กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งในกรณีที่หนว่ยงานของรัฐเวนคืนทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ลงทนุ ซึง่ท าให้กองทรัสต์ไม่อาจใช้

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ลงทนุเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้ นอกจากนี ้กรณีที่เกิดการเวนคืนดงักลา่ว กองทรัสต์อาจ

ไมไ่ด้รับคา่ชดเชยจากการเวนคืน หรือได้รับค่าชดเชยดงักลา่วน้อยกว่ามลูค่าที่กองทรัสต์ใช้ในการลงทนุในทรัพย์สิน ซึ่งอาจ

สง่ผลให้ผลตอบแทนที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะได้รับจากการลงทนุไมเ่ป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ทัง้ในสว่นของประโยชน์ตอบ

แทนและเงินลดทุน ทัง้นี ้จ านวนเงินค่าชดเชยที่กองทรัสต์จะได้รับกรณีที่หน่วยราชการที่รับผิดชอบการเวนคืนไม่ได้มีการ

ก าหนดจะขึน้อยูก่บัสดัสว่นระหว่างมลูค่าสิทธิการเช่าตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เหลืออยู่และมลูค่าตลาด

ของทรัพย์สนิท่ีถกูเช่าซึง่ประเมินโดยบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 2 ราย ตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ศกึษาข้อมลูตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่และเขต

อนัเป็นที่ตัง้ของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรก ตามที่ได้ประกาศแล้ว (ข้อมลู ณ วนัที่ 21 พฤศจิกายน 2559) พบว่า ที่ตัง้ของ

ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกไม่อยู่ในเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่

สามารถประเมินความเป็นไปได้ในการถกูเวนคืนของอสงัหาริมทรัพย์ได้ในอนาคตเนื่องจากการเวนคืนขึน้อยู่กบันโยบายและ

ความจ าเป็นในการใช้พืน้ท่ีของรัฐบาลในช่วงเวลานัน้ๆ 

 

1.2.2 ความเสี่ยงเน่ืองจากทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้กองทรัสต์มี

ค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดหลายด้าน 

ทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกอยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม ได้แก่กฎหมายด้าน

สขุอนามยั กฎหมายเก่ียวกบัการควบคมุมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน า้ การทิง้ของเสีย การควบคมุมลภาวะทางเสียง 

ึ่่งแม้จากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายนัน้ ในภาพรวมไม่พบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทางกฎหมาย 

อย่างไรก็ดี ภายใต้กฎหมายเหล่านี  ้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ ที่ควบคุมการด าเนินการและการ ใช้ประโยชน์

อสงัหาริมทรัพย์อาจมีความรับผิด ึ่่งรวมถ่งโทษปรับหรือโทษจ าคุกหากปรากฏว่าฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์

ดงักล่าว นอกจากนี ้กองทรัสต์อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวเหล่านี ้หากมีการ
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ปนเปือ้น หรือเกิดมลภาวะตา่งๆ หรือหากไมส่ามารถแก้ไขมลภาวะต่างๆ ที่เกิดข่น้ อาจสง่ผลให้กองทรัสต์มีความรับผิด หรือ

อาจสง่ผลกระทบทางลบอยา่งมีนยัส าคซัในการน าทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกออกจดัหาผลประโยชน์ได้ 

นอกจากนี ้หากข้อก าหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านัน้มีการแก้ไขเพิ่ มเติม 

อสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมาย หรือหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาหน่่ง อาจไม่

สอดคล้อง หรือไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมาย หรือหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดงันัน้ 

จ่งมีความเสี่ยงในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อม การ

ด าเนินการเพื่อให้อสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อก าหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องด้าน

สิง่แวดล้อมตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ อาจเพิ่มภาระด้านคา่ใช้จา่ย และสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

ของกองทรัสต์ได้ 

 

1.2.3 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย การก่อวินาศภัยและเหตุสุดวิสัยอื่นๆ รวมถึงอัตราเงิน

ชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์สินในกรณีที่ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกเกิดความเสียหายอาจ

ไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทรัสต์อาจสูญเสีย 

ทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก รวมถ่งทรัพย์สินและบุคคลากรของผู้ เช่ารายย่อยหรือผู้มาใช้บริการในทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุครัง้แรกอาจจะได้รับความเสียหายจากภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั การก่อวินาศภยัและเหตสุดุวิสยัอื่นๆ ดงันัน้ เพื่อเป็นการ

บรรเทาภาระความเสียหายดงักลา่ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการท าการประกนัภยัในทนุประกนัที่ครอบคลมุมลูค่าของ

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ รวมถ่งจะจดัให้มีความคุ้มครองทรัพย์สนิอยา่งต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น การประกนัภยัความเสี่ยง

ภยัทุกประเภทในทรัพย์สิน (Property All Risk Insurance) (ไม่รวมการก่อการร้าย) การท าประกันภยัธุรกิจหยุดชะงัก 

(Business Interruption Insurance) และการประกันความเสี่ยงภยัจากการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสี่ยงภยัต่อ

ทรัพย์สินของบคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) ทัง้นี ้อตัราเงินชดเชยและความคุ้มครองจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่

ก าหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัที่กองทรัสต์ได้จดัให้มีตามมาตรฐานโดยทัว่ไปส าหรับธุรกิจการให้เช่าพืน้ที่ในอาคารส านกังาน 

และตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   

นอกจากนี ้การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์อาจจะมีความเสีย่งด้านการด าเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

ที่จะลงทนุครัง้แรก แม้วา่กองทรัสต์จะต้องจดัให้มีการประกนัภยัในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกอยา่งเพียงพอและเหมาะสมึ่่ง

จะเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้วก็ตาม แต่อตัราเงินชดเชยที่กองทรัสต์จะได้รับในกรณีที่ทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุครัง้แรกเกิดความเสียหายอาจจะไม่คุ้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทรัสต์อาจสซูเสีย เช่น ความสซูเสียจาก

สงคราม การก่อการร้าย วินาศกรรม และการจลาจล เป็นต้น หรือกองทรัสต์อาจไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามที่ระบุใน

กรมธรรม์ประกันภยัที่เก่ียวข้องได้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางสว่น หรืออาจเกิดความลา่ช้าในการชดเชยความเสียหายตาม

กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วได้โดยที่ไมใ่ช่ความผิดของกองทรัสต์ 
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กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากความสซูเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ กองทรัสต์อาจไม่ได้รับการ

ชดเชยความเสยีหายอยา่งเพียงพอ หรือไมส่ามารถจดัให้มีการประกนัภยัประเภทดงักลา่วได้ ึ่่งอาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อ

ผลตอบแทนที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์คาดวา่จะได้รับ 

อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้ทรัสตีเป็นผู้ รับผลประโยชน์ภายใต้การประกนัภยัที่มีอยู่เดิมของ

ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรก หรือการประกนัภยัใหม่ที่จะได้จัดท าข่น้ใหม่ (ยกเว้นในกรณีที่ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุมี

ลกัษณะเป็นสทิธิการเช่าที่มีเง่ือนไขเก่ียวกบัประกนัภยัที่มีข้อก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น และ/หรือ มีการกู้ยืมเงินึ่่งจะต้องท าการ

โอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกันภัยของทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ให้กู้ และต้องระบุให้ผู้ ให้กู้ เป็นผู้ รับ

ผลประโยชน์ร่วม)  

ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า วงเงินประกันภัยขัน้ต ่าที่กองทรัสต์ได้จัดให้มีไว้แล้วนัน้ มีความพอเพียงและ

เหมาะสมเนื่องจากวงเงินประกันภยัขัน้ต ่าภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัจะครอบคลมุมูลค่าตามราคาประเมินตามวิธีต้นทุน

ทดแทนใหม่ของทรัพย์สิน (Full Replacement Cost) ก่อนหกัค่าเสื่อมราคา และเพียงพอต่อการทดแทนมลูค่าของทรัพย์สิน

ในกรณีที่ทรัพย์สนิดงักลา่วช ารุดเสยีหาย และวงเงินประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัมีจ านวนเอาประกนั

ที่เพียงพอและเหมาะสม และครอบคลุมประมาณการรายได้สุทธิหลงัหักค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินในการด าเนินธุรกิจเป็น

ระยะเวลา 24 เดือนส าหรับทัง้สองโครงการึ่่งเป็นระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการปรับปรุงึ่อมแึมทรัพย์สินที่เสี ยหายให้

กลบัคืนสูส่ภาพปกติที่สามารถใช้จดัหาผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์ได้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเข้าท า

สซัซาประกนัภยัประเภทตา่งๆ ของกองทรัสต์ ในสว่นท่ี 2 ข้อ 2.1.6 ประกนัภยัของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก 

 

1.2.4 ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าพืน้ที่และ/หรือ ค่าบริการพืน้ที่ ของผู้เช่ารายย่อย 

ค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่ที่กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่าตามสัซซาเช่าจะเป็นที่มาของรายได้หลักของ

กองทรัสต์ ดงันัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการ

พืน้ท่ีของผู้ เช่ารายยอ่ยได้ หากผู้ เช่ารายยอ่ยดงักลา่วอาจมีปัซหาทางการเงินึ่ง่สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระค่า

เช่าพืน้ที/่คา่บริการ ไมช่ าระคา่เช่าพืน้ที่/ค่าบริการพืน้ที่ หรือยกเลิกสซัซาเช่าก่อนก าหนด  ทัง้นี ้ในสซัซาเช่าพืน้ที่ระบใุห้ผู้

เช่าช าระคา่เช่ารายเดือนให้แก่ผู้ให้เช่าตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลาการเชา่ตามสซัซานี ้เว้นแตผู่้ เช่าจะสามารถจดัหาผู้ เช่า

รายใหมท่ี่ผา่นการเห็นชอบจากผู้ ให้เช่าเข้าเช่าทดแทนจนครบก าหนดอายสุซัซาเช่าได้   และหากกองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้

เช่ารายใหมม่าทดแทนผู้ เช่ารายย่อยดงักลา่วได้ อาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ได้ ึ่่งจะสง่ผลโดยตรงต่อ

ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

 อยา่งไรก็ดี ผู้ เช่ารายยอ่ยทกุรายที่ท าสซัซาเช่ากบักองทรัสต์จะต้องวางเงินประกนัการเช่าพืน้ท่ีและการบริการพืน้ที่

ตลอดอายสุซัซาเช่า โดยจ านวนเงินประกนัท่ีจะเรียกเก็บนัน้อยู่ในอตัราเทียบเท่าค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่ประมาณ 3 

เดือน ึ่่งกองทรัสต์สามารถย่ดเงินประกันดงักล่าวในกรณีที่ผู้ เช่าไม่ช าระค่าเช่าพืน้ที่ และ/หรือค่าบริการพืน้ที่ หรือยกเลิก

สซัซาเช่าก่อนก าหนด ึ่่งการก าหนดมาตรการเร่ืองการวางเงินประกันในลกัษณะนีแ้ละการด าเนินการให้ผู้ เช่า รายย่อย

ปฏิบตัิตามอยา่งครบถ้วนจะช่วยลดความเสีย่งและ/หรือผลกระทบตอ่รายได้ของกองทรัสต์ ท าให้กองทรัสต์มีเวลาเพียงพอใน
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การจดัหาผู้ เช่ารายใหมม่าแทนที่ผู้ เช่ารายยอ่ยที่ย้ายออกโดยกองทรัสต์จะไม่ขาดรายได้ในระหว่างช่วงเวลาที่จดัหาผู้ เช่าใหม่

เทียบเทา่กบัระยะเวลาของเงินประกนั 

 
1.2.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่เพียงพอของจ านวนพืน้ที่จอดรถยนต์ 

ปัจจบุนัโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีพืน้ท่ีจอดรถยนต์จ านวนทัง้สิน้ 431 คนั และ 429 คนั 

ตามล าดบั ึ่่งเป็นไปตามอตัราที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด อย่างไรก็ดี จ านวนที่จอดรถยนต์ดงักล่าวอาจไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของผู้ เช่ารายย่อย และอาจสง่ผลให้ผู้ เช่ารายย่อยไม่ประสงค์จะต่อสซัซาเช่าหรือยกเลิกสซัซาเช่าก่อนครบ

ก าหนดระยะเวลาตามสซัซาเช่า ท าให้อตัราการเช่าพืน้ที่ลดลง หรือผู้ เช่ารายย่อยอาจขอปรับลดอตัราค่าเช่าึ่่งอาจสง่ผล

กระทบในทางลบตอ่ผลการด าเนินงานของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก 

อยา่งไรก็ดี โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ตัง้อยูใ่นท าเลที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ท าให้ผู้ เช่ารายย่อยและผู้มา

ติดตอ่มีทางเลอืกเพิ่มข่น้ในการเดนิทางมายงัโครงการทัง้สะดวก รวดเร็วและประหยดัคา่ใช้จ่าย ึ่ง่จะช่วยลดความต้องการใช้

พืน้ท่ีจอดรถยนต์ได้สว่นหน่่ง ประกอบกบั ในบริเวณพืน้ที่ข้างเคียงของโครงการยงัมีอาคารจอดรถยนต์ขนาดใหซ่ เช่น ลาน

จอดรถ (ประมาณ 136 คนั) และอาคารจอดรถ 3 ชัน้ของสถานีศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย (ประมาณ 205 คนั) ลานจอด

รถของสถานีรถไฟฟ้ามหานคร พระราม 9 (ประมาณ 50 คนั) ที่ผู้ เช่ารายยอ่ยสามารถใช้บริการได้โดยเสยีคา่ใช้จา่ย นอกจากนี ้

ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ทรู พรอพเพอร์ตีส์ได้เข้าท าสซัซาเช่าพืน้ที่บริเวณด้านข้างของโครงการจากบคุคลภายนอก 

เพื่อน าพืน้ที่ดังกล่าวมาให้บริการที่จอดรถยนต์เพิ่มเติมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ เช่ารายย่อย อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการ

กองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะใช้ความพยายามอยา่งดีที่สดุในการจดัหา/จดัให้มีที่จอดรถยนต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ เช่า

รายย่อยและผู้มาติดต่อ โดยจะพิจารณาถ่งความต้องการของผู้ เช่ารายย่อยและต้นทุนในการให้บริการที่เหมาะสม ทัง้นี ้

ผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถรับประกนัได้วา่จ านวนพืน้ท่ีจอดรถยนต์ที่กองทรัสต์จดัหาและมีไว้จะเพียงพอต่อความต้องการ

ในอนาคตของผู้ เช่ารายยอ่ย 

 

1.2.6 ความเสี่ยงจากการที่พืน้ที่บางส่วนของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกมีการออกแบบเพื่อลักษณะ

การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง 

เนื่องจากพืน้ที่บางส่วนของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 4 ได้ถกูออกแบบและสร้างข่น้เพื่อตอบสนองความ

ต้องการอนัเฉพาะเจาะจงของผู้ เช่ารายยอ่ย (Built-to-Suit) เพื่อเป็นสตดูิโอส าหรับถ่ายท ารายการโทรทศัน์ ึ่ง่พืน้ท่ีดงักลา่วคิด

เป็นประมาณร้อยละ 1.4 ของทรัพย์สนิที่จะลงทนุครัง้แรก โดยพืน้ท่ีสตดูิโอดงักลา่วมีระดบัพืน้ถ่งฝ้าเพดาน (Floor to Ceiling) 

ประมาณ 10.15 เมตร ในขณะที่พืน้ที่ส านกังานสว่นใหซ่นัน้มีระดบัพืน้ถ่งฝ้าเพดานเพียงประมาณ 2.8 เมตร จ่งท าให้อตัรา

ค่าเช่าพืน้ที่สตูดิโอนัน้สูงกว่าอตัราค่าเช่าพืน้ที่ส านักงาน ดังนัน้ หากผู้ เช่ารายย่อยดังกล่าวไม่ประสงค์จะต่อสซัซาเช่า 

กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากการสซูเสียรายได้ค่าเช่า อนัเกิดจากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่มา

ทดแทน หรือไม่สามารถหาผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่ที่ยินยอมจะเช่าพืน้ที่ดงักลา่วในอตัราค่าเช่าที่สงูกว่าหรือเทียบเท่า รวมถ่ง 
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กองทรัสต์อาจต้องเสยีคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงพืน้ท่ีดงักลา่วเพื่อให้ผู้ เช่ารายยอ่ยใหมส่ามารถใช้งานได้ เนื่องจากพืน้ท่ีสตดูิโอ

ดงักลา่วถกูออกแบบเพื่อรองรับลกัษณะการใช้งานเพื่อเป็นสตดูิโอเทา่นัน้ 

 อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยที่สนับสนุนให้อุปสงค์ของพืน้ที่สตูดิโอจะเติบโตเพิ่มข่น้ในอนาคต เนื่องจากการพัฒนา

เทคโนโลยีด้านการสือ่สาร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค และการเกิดช่องทางใหม่ๆในการออกอากาศ 

เช่น ทีวีดิจิตอล (TV Digital) สื่อออนไลน์ ทัง้ Social Media และ Website ต่างๆ เป็นต้นท าให้มีจ านวนผู้ผลิตสื่อด้าน

การตลาดและความบนัเทิงเพิ่มมากข่น้และธุรกิจด้านสื่อมีการขยายตวัอย่างมาก นอกจากนี ้อาคารดงักลา่วมีจุดเด่นที่เป็น

พืน้ท่ีของส านกังานและพืน้ท่ีสตดูิโออยูใ่นอาคารเดียวกนั ึ่ง่จะเป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของผู้ เช่ารายย่อยที่

เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลติสือ่ เนื่องจากสามารถบริหารงานและควบคมุการผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 นอกจากนี ้ในส่วนของงานระบบของโครงการทรู ทาวเวอร์ทัง้ 2 โครงการ มีการติดตัง้ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

(Generator) ที่มีก าลงัไฟฟ้าสงูกวา่ความต้องการของระบบสว่นกลางเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ เชา่รายยอ่ยบางราย เช่น การ

ส ารองไฟฟ้าส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เป็นต้น ท าให้กองทรัสต์มีภาระต้นทนุในการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ที่สงูกว่า

อาคารส านักงานให้เช่าทั่วไปและหากผู้ เช่ารายย่อยดังกล่าวเลิกเช่าหรือไม่มีความจ าเป็นในการใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

(Generator) ดงักล่าว อาจสง่ผลในทางลบต่อผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี รายได้จากการให้บริการเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้าดงักลา่ว (รวมถ่งระบบไฟฟ้าส ารองต่อเนื่อง (Uninterruptible Power Suppy หรือ UPS)) ในปี 2559 คิดเป็น

ประมาณร้อยละ 0.5 ของรายได้จากการด าเนินงานของกองทรัสต์และต้นทุนการบ ารุงรักษาอยู่ในระดบัที่ไม่มีนยัส าคซั 

ประกอบกบัผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงินมีความเห็นว่าผู้ เช่ารายย่อยมีการลงทนุจ านวนมากในอปุกรณ์และ

สถานท่ีึ่ง่ใช้เป็นสตดูิโอและคอมพิวเตอร์แมข่า่ย และหากจะย้ายจะมีต้นทนุในการเคลือ่นย้ายและติดตัง้อปุกรณ์ (Swithcing 

Cost) เป็นมลูค่าสงูทัง้ค่าใช้จ่ายในการย้าย ระยะเวลาเตรียมการย้าย การหาท าเลที่ตัง้ใหม่และผลกระทบต่อการประกอบ

ธุรกิจ ท าให้มีความเป็นไปได้ต ่าที่ผู้ เช่ารายยอ่ยจะเลกิด าเนินกิจกรรมที่มีความจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองส าหรับ

โครงการดงักลา่ว  

 

1.2.7 ความเสี่ยงจากการให้บริการเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator)  

นอกจากการให้เช่าพืน้ที่อาคารส านกังานและการให้บริการที่เก่ียวข้องกบัการเช่าตามลกัษณะการให้บริการของ

อาคารส านกังานให้เช่าทัว่ไปแล้วนัน้ โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ยงัมีการให้บริการเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) และระบบ

ไฟฟ้าส ารองตอ่เนื่อง (Uninterruptible Power Suppy, UPS) แก่ผู้ เช่ารายย่อยบางรายอีกทัง้ผู้ เช่ารายย่อยบางรายยงัขอเช่า

พืน้ท่ีเพื่อติดตัง้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าส ารองตอ่เนื่องของผู้ เช่ารายยอ่ยเอง เนื่องจากลกัษณะการด าเนินธุรกิจหรือ

การด าเนินกิจการของผู้ เช่ารายย่อยที่มีความต้องการความต่อเนื่อง เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) การถ่ายท า

รายการสดในห้องสตดูิโอ ระบบของ Call Center เป็นต้น โดยในปี 2559 รายได้จากการให้ให้บริการเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

(Generator) และระบบไฟฟ้าส ารองตอ่เนื่อง (Uninterruptible Power Suppy, UPS) ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 คิดเป็นร้อย

ละ 1.2 ของรายได้จากการด าเนินงานของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ึ่ง่ภายหลงักองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิ ึ่ง่รวมถ่งเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้า แต่ไม่รวมถ่งระบบไฟฟ้าส ารองต่อเนื่อง กองทรัสต์จะเป็นผู้ ให้บริการเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแก่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ 
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โดย ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะจ่ายค่าบริการกระแสไฟฟ้าและค่าเช่าพืน้ที่เพื่อวางระบบไฟฟ้าส ารองต่อเนื่องให้แก่กองทรัสต์ 

และทรู พรอพเพอร์ตีส์จะเป็นผู้ ให้บริการเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าส ารองต่อเนื่องโดยตรงแก่ผู้ เช่ารายย่อย ดงันัน้ 

กองทรัสต์จ่งมีหน้าที่ในการบ ารุงรักษาและึอ่มแึมให้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจ่ายไฟฟ้าเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้า

ปกติของการไฟฟ้านครหลวงขดัข้องหรือหยดุท างาน  

ดงันัน้  ถ่งแม้วา่กองทรัสต์และทรู พรอพเพอร์ตีส์จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุในการบ ารุงรักษาและึ่อมแึมให้

ระบบต่างๆท างานเมื่อเกิดเหตุแล้ว หากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าส ารองต่อเนื่องไม่ท างานอาจก่อให้เกิดความ

เสยีหายทางธุรกิจตอ่ผู้ เช่ารายยอ่ย และผู้ เช่ารายย่อยอาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากทรู พรอพเพอร์ตีส์และทรู พรอพเพอร์

ตีส์อาจไลเ่บีย้ความเสยีหายดงักลา่วมายงักองทรัสต์หากความบกพร่องในการบริการดงักลา่วเกิดข่น้จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

ึ่่งหากกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่เกิดข่น้ อาจจะท าให้ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ได้รับ

ผลกระทบในด้านลบ 

อย่างไรก็ดี ภายหลงักองทรัสต์ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์จะมอบหมายให้ทรู พรอพเพอร์ตีส์ในฐานะ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทดสอบความพร้อมของระบบอย่างเป็นประจ าและบ ารุงรักษาึ่อมแึมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

เหมือนท่ีด าเนินการก่อนกองทรัสต์เข้าลงทนุ อีกทัง้ในสซัซาให้บริการเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จะก าหนดจ ากดัความรับผิดชอบตอ่

ความเสยีหายที่เกิดข่น้ให้อยูเ่พียงจ านวนคา่บริการท่ีเรียกเก็บจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เทา่นัน้ 
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1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยกองทรัสต์ 

1.3.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

โดยทัว่ไป การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์มีความเสีย่งหลายประการ รวมถ่งแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะแต ่(1) การเปลีย่นแปลง

ในทางลบของการเมืองหรือเศรษฐกิจ (2) การเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะตลาดในพืน้ที่ใกล้เคียงกับที่ตัง้ของ

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุน (3) สถานะทางการเงินของผู้ เช่ารายย่อย ผู้ึือ้และผู้ ขายอสงัหาริมทรัพย์ (4) แหล่ง

เงินทนุสนบัสนนุทัง้ที่เป็นเงินกู้  หรือตราสารทนุึ่่งอาจเปลี่ยนแปลงไป ท าให้สง่ผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ใน

การลงทุนให้ได้มาึ่่งอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมโดยมีเง่ือนไขที่เป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ (5) การเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบีย้และคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการด าเนินงานอื่นๆ (6) การเปลีย่นแปลงในกฎหมายด้านสิง่แวดล้อม กฎหมายการก าหนดเขต

พืน้ท่ีและหลกัเกณฑ์อื่นๆ และนโยบายด้านการเงินของรัฐบาลและหน่วยปกครองท้องถ่ิน (7) ข้อเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อมที่

เกิดข่น้จากอสังหาริมทรัพย์ (8) การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าและค่าบริการในตลาดให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (9) การ

เปลี่ยนแปลงของราคาพลงังาน (10) การแข่งขนัระหว่างเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อแย่งลกูค้าที่เป็นผู้ เช่าและผู้ ใช้บริการึ่่ง

อาจสง่ผลให้เกิดพืน้ท่ีว่างในอสงัหาริมทรัพย์ หรือไม่สามารถให้เช่าโดยมีข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ได้ (11) การไม่สามารถต่อ

อายสุซัซาเช่าเมื่อสซัซาเช่าฉบบัปัจจุบนัหมดอาย ุ(12) การไม่สามารถจดัเก็บค่าเช่าจากผู้ เช่าและ/หรือผู้ ใช้บริการได้ตรง

ตามเวลาที่ก าหนด หรือการไมส่ามารถจดัเก็บได้เลยเนื่องจากผู้ เช่าและ/หรือผู้ใช้บริการล้มละลาย (13) การไม่สามารถจดัท า

ประกนัภยัได้เพียงพอหรือครอบคลมุความเสยีหาย หรือการท่ีเบีย้ประกนัภยัเพิ่มสงูข่น้ (14) การเพิ่มข่น้ของอตัราเงินเฟ้อ (15) 

อสังหาริมทรัพย์ช ารุดบกพร่องเป็นเหตุให้ต้องแก้ไขึ่อมบ ารุง ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจคาดหมายได้ ( 16) ผู้ เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขในสซัซาเช่าและสซัซาบริการ (17) การต้องพ่ง่พากระแสเงินสดเพื่อใช้ใน

การึอ่มบ ารุง และการพฒันาปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ (18) การที่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพิ่มสงูข่น้ รวมถ่งภาระภาษีที่

เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ (19) สทิธิหรือภาระติดพนัใดๆ ท่ีตรวจไม่พบขณะที่ท าการตรวจสอบหรือสอบทานอสงัหาริมทรัพย์ที่

กรมที่ดิน (20) เหตสุดุวิสยัที่ท าให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจท าประกันภยัได้ (21) ความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างพืน้ฐาน

และระบบคมนาคมในบริเวณรอบๆ อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ 

ปัจจยัตา่งๆ เหลา่นีอ้าจสง่ผลให้เกิดความผนัผวนของอตัราการเช่าพืน้ท่ี อตัราคา่เช่าและคา่บริการ หรือคา่ใช้จ่ายใน

การด าเนินการ ท าให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์ และรายได้ที่ได้รับจากอสงัหาริมทรัพย์ การ

ประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ประจ าปีจะแสดงถ่งปัจจยัตา่งๆ เหลา่นี ้และผลที่เกิดข่น้อาจผนัผวนข่น้หรือผนัผวนลงได้ มลูค่า

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจลดลงอยา่งมนียัส าคซัหากตลาดอสงัหาริมทรัพย์หรือเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูใ่นภาวะ

ชะลอตวัลงอยา่งกะทนัหนั 
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1.3.2 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ก่อนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงินได้ท าการศก่ษาข้อมลูรายละเอียดของ

อสงัหาริมทรัพย์นัน้ๆ โดยท าการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง (Due Diligence) อย่างเต็มความสามารถ รวมถ่งการศ่กษา

รายละเอียดจากรายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที่

ปร่กษากฎหมาย รวมถ่งรายงานการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารประเภทการตรวจสอบใหซ่ที่ได้จดัท าข่น้

โดยผู้ เช่ียวชาซทางวิชาชีพอื่นที่ได้จัดท าข่น้จากการด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกอย่างเต็มที่ตาม

มาตรฐานวิชาชีพของที่ปร่กษานัน้ๆ อยา่งละเอียด อยา่งไรก็ตาม การกระท าดงักลา่วมิได้เป็นการประกนัว่าทรัพย์สินดงักลา่ว

ปราศจากความเสยีหายหรือความบกพร่องที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือึ่อมแึม รายงานของบริษัทประเมิน

ค่าทรัพย์สิน รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที่ปร่กษากฎหมาย และรายงานการตรวจสอบ

อาคารและอปุกรณ์ประกอบอาคารประเภทการตรวจสอบใหซ่ที่ผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงินใช้เป็นพืน้ฐานใน

การประเมิน และ ตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่องหรือมีความไม่ถกูต้อง เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของ

ทรัพย์สนิึ่ง่อาจตรวจพบได้ยากหรือไมส่ามารถตรวจพบได้เนื่องจากข้อจ ากดัในการตรวจสอบรวมไปถ่งเทคนิค หรือวิธีการที่

ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื่นๆ ที่เป็นข้อจ ากดัในการตรวจสอบ 

นอกจากนัน้แล้ว ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกอาจจะมีลกัษณะไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ที่

เก่ียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ ึ่่งการศ่กษาข้อมลูรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง (Due Diligence) ของ

ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงินไม่สามารถครอบคลมุถ่งได้ ึ่่งอาจจะสง่ผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่ เกินกว่าที่

ผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงินได้ประมาณการไว้ก่อนการลงทนุ หรือก่อให้เกิดหน้าที่ท่ีต้องปฏิบตัิตามข้อผกูพนัที่

เก่ียวกบัการละเมิดกฎข้อบงัคบัดงักลา่วที่ก าหนดโดยหนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงินเช่ือวา่ก่อนที่จะมีการได้มาึ่ง่อสงัหาริมทรัพย์นัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์และ

ที่ปร่กษาทางการเงินได้จดัให้มีการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ทรัพย์สินที่จะได้มานัน้ตามสมควรแล้ว อย่างไร

ก็ตาม ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงินไม่สามารถรับรองได้ว่าอทรัพย์สินนัน้จะไม่มีความช ารุดบกพร่องใดที่

จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการึ่อมแึม หรือบ ารุงรักษา หรือจ่ายช าระหนีอ้ื่นใดต่อบคุคลที่สามนอกจากที่ระบไุว้ใน

เอกสารนี ้รายงานของผู้ เช่ียวชาซึ่ง่ผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงินพิจารณาและถือตามในฐานะที่เป็นสว่นหน่่ง

ของการตรวจสอบและสอบทานอาจมีข้อผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่อง เนื่องจากความช ารุดบกพร่องบางประการของ

ทรัพย์สินอาจไม่สามารถก าหนดให้แน่ชัดลงไปได้อนัเป็นผลมาจากขอบเขตของการตรวจสอบ เทคโนโลยีหรือเทคนิคที่ใช้

ตลอดจนปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้ทรัพย์สนิบางรายการอาจมิได้ปฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ึ่่งเก่ียวข้อง

กบัอสงัหาริมทรัพย์หรืออาจมิได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยการตรวจสอบและสอบทานของผู้จดัการ

กองทรัสต์และที่ปร่กษาทางการเงินนัน้ไม่สามารถตรวจพบ ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายที่

เกิดข่น้แก่กองทรัสต์จากผู้ เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์อาจมีภาระค่าใช้จ่ายหรือหน้าที่เพิ่มเติมอันเกิดจากการที่

ทรัพย์สนิดงักลา่วมิได้ปฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์  
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1.3.3 ความเสี่ยงจากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ถือครองนัน้อาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

เพิ่มขึน้ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆ เพิ่มขึน้ ก าไรขัน้ต้นที่ได้จากอสังหาริมทรัพย์ 

หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบจากหลายปัจจัย และ

ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์จะน้อยกว่าผลตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการ

ด าเนินการของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน 

ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบหาก

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์และคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตา่งๆ เพิ่มข่น้โดยรายได้ไมเ่พิ่มข่น้ตามปัจจยัที่อาจสง่ผลให้

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์และคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการเพิ่มสงูข่น้ ได้แก่ 

 การเพิ่มข่น้ของคา่ธรรมเนียมในการบ ารุงรักษา 

 การเพิ่มข่น้ของภาษีที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมอื่นๆ ตามกฎหมาย 

 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้นโยบายของรัฐบาลึ่่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายที่เปลีย่นแปลงนัน้ 

 การเพิ่มข่น้ของคา่ธรรมเนียมสาธารณปูโภค 

 การเพิ่มข่น้ของคา่บริการส าหรับผู้ รับจ้างช่วง 

 การเพิ่มข่น้ของอตัราเงินเฟ้อ 

 การเพิ่มข่น้ของเบีย้ประกนัภยั และ 

 ความเสียหายหรือความช ารุดบกพร่องของอสงัหาริมทรัพย์ึ่่งต้องมีการแก้ไข โดยต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการ และคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการในสว่นนีไ้มส่ามารถคาดหมายได้ 

ส าหรับก าไรขัน้ต้นท่ีได้จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบ

จากหลายปัจจยั ได้แก่ 

 กรณีที่มีพืน้ท่ีวา่งจากการท่ีสซัซาเช่าหมดอาย ุหรือมีการเลกิสซัซาเช่าที่ท าให้อตัราการเช่าและการใช้บริการ

พืน้ท่ีลดน้อยลง เป็นผลให้ก าไรขัน้ต้นท่ีกองทรัสต์ได้รับลดลง 

 ความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการจดัเก็บคา่เช่าและคา่บริการจากผู้ เช่า 

 จ านวนเงินค่าเช่าที่ผู้ เช่าและผู้ ใช้บริการต้องจ่ายตลอดจนข้อตกลงและเง่ือนไขในการต่อสซัซาเช่าและ/หรือ

สซัซาบริการและการท าสซัซาเช่าและ/หรือสซัซาบริการรายใหมน่ัน้มีเง่ือนไขที่ด้อยกวา่สซัซาเดิม 

 สภาวะทางเศรษฐกิจทัง้ภายในประเทศและทัว่โลก รวมทัง้สภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 

 ความสามารถของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัให้มีหรือรักษาไว้ึ่ง่การประกนัภยัที่เพียงพอ 

 การเปลีย่นแปลงด้านกฎหมายและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีควบคมุอสงัหาริมทรัพย์ การใช้การจดัเขตพืน้ที่ภาษี และ

ค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระให้แก่รัฐบาล การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มสงูข่น้ หรือมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ไม่สามารถคาดหมายได้ ทัง้นี ้เพื่อให้สามารถ

ปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปนัน้ สิทธิต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์อาจมีข้อจ ากดัอนัเป็นผล
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มาจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัมาตรฐานอาคาร หรือการวางผงัเมือง หรือการใช้บงัคบั

กฎหมายใหมท่ี่เก่ียวข้องกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 ภยัพิบตัิธรรมชาติ เหตสุดุวิสยั การโจมตีของผู้ก่อการร้าย การจลาจล และเหตกุารณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือความ

ควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ 

นอกจากนี ้ในการค านวณผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุได้รับจากหน่วยทรัสต์นัน้ จะพิจารณาจากผลตอบแทนที่กองทรัสต์

ได้รับจากการให้เช่า ให้บริการ หรือให้ใช้พืน้ที่ของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทนุเท่านัน้ไม่ได้ โดยจะต้องค านวณเป็น

เงินได้หลงัหักรายจ่ายที่เกิดข่น้จากการด าเนินงาน การบริหารจัดการ การให้เช่า และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องของกองทรัสต์ 

ดังนัน้ ผลตอบแทนที่ผู้ ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์จ่งน้อยกว่าผลตอบแทนที่กองทรัสต์ไ ด้รับจากการด าเนินการของ

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ 

 

1.3.4 ความเสี่ยงจากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนตามการประเมินค่าโดยบริษัท

ประเมินค่าทรัพย์สินไม่ได้เป็นเคร่ืองแสดงมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถ

รับประกันได้ว่าราคาขายของอสังหาริมทรัพย์นัน้จะเป็นไปตามที่ประเมิน ไม่ว่าในปัจจุบันหรือใน

อนาคต 

โดยทัว่ไป การประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์จะพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ รวมถ่งปัจจยับางประการท่ีเป็นนามธรรมที่

เก่ียวกับทรัพย์สินนัน้ เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขนั และสภาพของ

ทรัพย์สิน ึ่่งอาจมีเหตุการณ์ที่ท าให้ปัจจัยดังกล่าวเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เนื่องจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์ หรือ

เหตุการณ์ทัง้หมดที่เป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดข่น้ตามที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดเหตุการณ์หรือสถานก ารณ์ที่มิได้

คาดการณ์ไว้ ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์จ่งไมอ่าจรับประกนัได้วา่ ข้อสมมติฐานท่ีวางไว้จะเกิดข่น้ตามที่คาดการณ์ ดงันัน้ ราคา

ที่กองทรัสต์ขายทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในอนาคตจ่งอาจต ่ากวา่มลูคา่ที่ก าหนดโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือต ่ากว่าราคา

ที่กองทรัสต์ได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

 

1.3.5 ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเช่าซ่ึงมูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ 

กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ึ่่งมูลค่าของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาจจะลดลงตาม

ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ อนัเนื่องมาจากการประเมินค่าของสิทธิการเช่า การเปลี่ยนแปลงอตัราการเช่าพืน้ที่ และ/หรือ

อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีหรือบริการพืน้ท่ี หรือเนื่องจากสาเหตอุื่นใดที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยเมื่อสิน้สดุ

ระยะเวลาของสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคาร หากกองทรัสต์ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสต์และมลูคา่หนว่ยทรัตส์จะลดลงเทา่กบัศนูย์  

ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงในมลูคา่สทิธิการเชา่ดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคซัตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิรวม (TAV) 

และมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ของกองทรัสต์ มลูคา่ของหนว่ยทรัสต์ และ/หรือการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 
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1.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยผู้ลงทุน 

1.4.1 ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่ตลาดส าหรับการลงทุนและซือ้ขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อ

การการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นตลาดค่อนข้างใหม่ 

ตลาดส าหรับการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ในประเทศไทยที่ผู้ลงทนุจะสามารถึือ้ขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ยงัมีการพฒันามาไม่นาน แม้ว่าผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเพื่อน าหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม การน าหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มิได้เป็นเคร่ืองรับประกันว่า ตลาดในการึือ้ขาย

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจะมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องต่อไป หรือหากว่า

ตลาดในการึือ้ขายหนว่ยทรัสต์มีการพฒันาแล้วจะท าให้มีสภาพคลอ่งในตลาดส าหรับการึือ้ขายหน่วยทรัสต์อย่างเพียงพอ 

รวมทัง้ยงัไม่สามารถพิจารณาและชีช้ัดได้ว่า ในอนาคตแล้วตลาดส าหรับการลงทุนในหน่วยทรัสต์จะพฒันาจนกลายเป็น

ตลาดที่ได้รับความนิยมในการลงทนุอยา่งกว้างขวาง 

การประเมินผลการด าเนินงานของกองทรัสต์เปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ทัง้ในและต่างประเทศ

อาจท าได้ยาก นอกจากนี ้เนื่องจากหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นัน้เป็นผลิตภณัฑ์ด้านการลงทนุที่

ค่อนข้างใหม่ส าหรับผู้ ลงทุนในประเทศไทย ปัจจุบันจ่งยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานึ่่งสามารถน ามาใช้เปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานของกองทรัสต์ได้  

 

1.4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาของหน่วยทรัสต์ซึ่งอาจลดลงหลังจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์และ

สภาพคล่องในตลาดรองส าหรับการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ 

ในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายร่วมกนัก าหนดราคาเสนอขาย

ของหนว่ยทรัสต์ แตร่าคาเสนอขายดงักลา่วมิได้เป็นเคร่ืองบง่ชีถ้่งราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ และภายหลงัจากการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ในครัง้นีแ้ล้ว หน่วยทรัสต์อาจจะึือ้ขายในราคาที่ต ่ากว่าราคาเสนอขายในครัง้นีอ้ย่างมีนยัส าคซั โดยราคาึือ้

ขายของหนว่ยทรัสต์จะได้รับผลจากปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 โอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์ รวมทัง้การลงทนุและตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในทศันะของนกัลงทนุ 

 ความแตกตา่งระหวา่งผลการด าเนินงานจริงของกองทรัสต์และที่นกัลงทนุรวมทัง้นกัวิเคราะห์คาดการณ์ 

 การถือหนว่ยทรัสต์โดยนกัลงทนุรายใหซ่ที่อาจสง่ผลตอ่สภาพคลอ่งในการึือ้ขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดรอง 

 การท่ีค าแนะน าการลงทนุและการคาดประมาณของนกัวิเคราะห์มีการเปลีย่นแปลง 

 การเปลีย่นแปลงสภาวะของเศรษฐกิจของประเทศไทยและโลก รวมทัง้แนวโน้มของธุรกิจ 

 มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

 การเพิ่มทนุหรือลดทนุจดทะเบียนของกองทรัสต์ 

 ความนา่สนใจของหนว่ยทรัสต์เมื่อเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพย์ประเภทอื่นๆ 

 ปริมาณความต้องการึือ้ขายหนว่ยทรัสต์ของนกัลงทนุ  
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 ขนาดในอนาคตและสภาพคลอ่งของตลาดส าหรับการลงทนุในหนว่ยทรัสต์กองทรัสต์ 

 ในอนาคต กฎเกณฑ์และระเบียบที่เก่ียวข้องตา่งๆ อาจเปลีย่นแปลง รวมถ่งระบบภาษี ทัง้ที่เป็นการเปลีย่นแปลง

โดยทัว่ไป และที่เก่ียวข้องกบัหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นการเฉพาะ 

 การท่ีกองทรัสต์อาจไมส่ามารถด าเนินการตามแผนการลงทนุและแผนการขยายธุรกิจได้อยา่งประสบผลส าเร็จ 

 อตัราแลกเปลีย่นของเงินบาทตอ่เงินตราตา่งประเทศ 

 การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ รวมทั ง้ความผันผวนและความอ่อนไหวของราคาและ

ผลตอบแทนที่คาดหวงัของหลกัทรัพย์ในตลาดทนุของประเทศไทย 

เนื่องด้วยความผนัผวนของราคาึือ้ขายหนว่ยทรัสต์จากปัจจยัดงัที่ได้กลา่วข้างต้นนี ้หนว่ยทรัสต์อาจมีการึือ้ขายที่

ราคาสงูกว่าหรือต ่ากว่าราคาเสนอขายของหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้และราคาดงักล่าวอาจไม่สอดคล้องกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 

(Net Asset Value หรือ NAV) ต่อหน่วยดังนัน้ ผู้ ลงทุนอาจไม่สามารถที่จะขายหน่วยทรัสต์ได้ในราคาเสนอขายของ

หนว่ยทรัสต์หรือในราคาตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ตอ่หนว่ย 

นอกจากนี ้ภายหลงัจากที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า สภาวะการึือ้ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยจะมีเสถียรภาพและมีสภาพคลอ่งเพียงพอส าหรับผู้ลงทนุที่ต้องการึือ้หรือขายหน่วยทรัสต์ และราคาตลาดและ

สภาพคล่องในการึือ้ขายหน่วยทรัสต์อาจลดลงภายหลงัวันเร่ิมต้นของการึือ้ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ทัง้นี ้สภาพคลอ่งในการึือ้ขายหน่วยทรัสต์จะประเมินจากความถ่ีและปริมาณของการึือ้ขายหน่วยทรัสต์ใน

ตลาดหลกัทรัพย์ ึ่่งจะข่น้อยู่กับปริมาณความต้องการึ่อ้และขายของผู้ลงทนุ (Bid และ Offer Volume) ึ่่งปริมาณความ

ต้องการนัน้ข่น้อยูก่บัปัจจยัหลายประการท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถควบคมุได้  

 

1.4.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลการด าเนินงานจริงซึ่งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากงบก าไร

ขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 

งบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานรวมทัง้ข้อความที่อ้างถ่งงบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานที่

ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันีไ้ม่ใช่ข้อมลูในอดีตที่เกิดข่น้จริงโดยงบก าไรขาดทนุที่คาดคะเนตามสมมติฐานดงักลา่วเป็นเพียง

ประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคต และไม่ได้เป็นการรับรองหรือรับประกนัว่าผลการด าเนินงานในอนาคตจะเป็นจริง

ตามนัน้แต่อย่างใด ึ่่งผลที่เกิดข่น้จริงอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ที่ระบุในงบก าไรขาดทนุที่คาดคะเนตามสมมติฐาน

อยา่งมีนยัส าคซั  

ทัง้นี ้การประมาณการดงักล่าวมีพืน้ฐานจากข้อมูลที่มีอยู่ ณ ปัจจุบนัเพื่อท าการคาดการณ์ ประเมิน และตัง้ข้อ

สมมติฐานออกไปในอนาคต ดงันัน้ การประมาณการดงักลา่วจ่งมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ  นอกจากนี ้

การตัง้สมมติฐานดงักลา่วเป็นสิง่ที่ต้องใช้ปัจจยัตา่งๆ ประกอบการพิจารณา ึ่่งรวมถ่งสภาพทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม 

ภาวะตลาดและการแข่งขนั กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้อ้างอิงของเงินกู้ยืม และการ

ตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคต ึ่่งในหลายๆ ปัจจัยเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความควบคุมของผู้ จัดการกองทรัสต์ ดังนัน้ ผลการ
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ด าเนินงานท่ีเกิดข่น้จริงอาจแตกแตง่จากที่ระบไุว้ในงบก าไรขาดทนุท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานของกองทรัสต์อยา่งมีนยัส าคซั

และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่อาจรับรองได้ว่าผู้ จัดการกองทรัสต์จะสามารถบรรลเุป้าหมายตามที่ประมาณการหรือจ่ายเงิน

แบง่ปันสว่นทนุตามที่ระบใุนเอกสารนีไ้ด้ 

 

1.4.4 ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์อาจน้อยกว่าผลตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการ

ด าเนินการของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน 

โดยทัว่ไป ผลตอบแทนที่ได้รับจากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสทิธิการเช่านัน้ข่น้อยู่กบัจ านวนรายได้สทุธิจากการ

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ และค านวณเป็นเงินได้โดยหกัรายจ่ายที่เกิดข่น้ในการเป็นผู้ ให้เช่า การด าเนินงาน การบริหารจดัการ 

และการให้เช่า ส่วนผลตอบแทนจากหน่วยทรัสต์นัน้ข่น้อยู่กับประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายได้เมื่อเปรียบเทียบกับราคาจองึือ้

หน่วยทรัสต์ แม้ว่าอาจจะมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงระหว่างผลตอบแทนสองประเภทนีแ้ต่ผลตอบแทนสองประเภทนีก็้ไม่

เหมือนกนั และแปรผนัไปส าหรับนกัลงทนุท่ีได้ึือ้หน่วยทรัสต์ในตลาดรองในราคาตลาดึ่่งเป็นราคาที่แต่งต่างจากราคาจอง

ึือ้หนว่ยทรัสต์ 

ทัง้นี ้ในการค านวณผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุได้รับจากหน่วยทรัสต์นัน้ จะพิจารณาจากผลตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับ

จากการให้เช่าพืน้ท่ีของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเท่านัน้ไม่ได้ โดยจะต้องค านวณเป็นเงินได้หลงัหกัรายจ่ายที่

เกิดข่น้จากการด าเนินงาน การบริหารจดัการ การให้เช่า และคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุ

ได้รับจากหนว่ยทรัสต์จ่งน้อยกวา่ผลตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการด าเนินการของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ 

 

1.4.5 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

งบการเงินของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากการประกาศและมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบซัชีฉบบัใหม่ใน

ประเทศไทยหรือการปรับปรุงมาตรฐานการบซัชีที่เก่ียวกับกองทรัสต์และอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจุบนัยงัไม่มีข้อมูลเก่ียวกับ

ขอบเขตและระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบซัชี และการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดหมายได้ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถประมาณการในเชิงตวัเลขส าหรับผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้และไม่อาจรับรองได้ว่าการ

เปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัซต่องบการเงินของกองทรัสต์ หรือต่อฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานของกองทรัสต์ นอกจากนี ้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วนีอ้าจสง่ผลกระทบด้านลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ใน

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
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1.4.6 ความเสี่ยงจากผลกระทบทางธุรกิจต่อผลการด าเนินงานและความสามารถในการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

รายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์

ข่น้อยู่กับผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ ึ่่งผลการด าเนินงานของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางธุรกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพในปัจจุบัน เช่น อัตราค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่ อัตราการเช่าพืน้ที่ ต้นทุนในการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ การแข่งขนัในธุรกิจ ผลกระทบจากภยัธรรมชาติ รวมทัง้การเปลี่ยนแปลง

ของกฎหมาย ข้อบงัคบั ข้อก าหนดมาตรฐาน และ ภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์

และการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

หากอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของกองทรัสต์ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในจ านวนที่เพียงพอ กระแสเงินสดของกองทรัสต์และ

ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบด้านลบ ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถรับรอง

ได้ว่าจะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือรักษาอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนไว้ในระดับเดิมได้ นอกจากนี ้ยงัไม่

สามารถรับรองได้วา่ระดบัของประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายจะเพิ่มข่น้เมื่อเวลาผา่นไป อีกทัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถรับรอง

ได้วา่ตามสซัซาเช่าพืน้ท่ีและสซัซาบริการพืน้ท่ีในปัจจบุนั คูส่ซัซาจะสามารถตกลงกนัเพื่อปรับให้อตัราคา่เช่าที่กองทรัสต์

ได้รับนัน้เพิ่มสงูข่น้ หรือ สามารถเพิ่มรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีและคา่บริการพืน้ท่ีให้สงูข่น้จากการเพิ่มพืน้ท่ีเช่าหรือให้บริการเพิ่มเติม

หรือการได้อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม และท าให้รายได้ของกองทรัสต์เพิ่มสงูข่น้ อนัจะเป็นผลให้กองทรัสต์สามารถจ่ายประโยชน์

ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในจ านวนเพิ่มสงูข่น้ได้ 

 

1.4.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษี อากรและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์และการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ รวมถงึกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

ในอนาคต อตัราภาษี อากรและค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และการจัดหาประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน รวมถ่งกฎหมายที่เก่ียวข้อง อาจเปลี่ยนแปลงไปจากอตัราที่ก าหนดไว้ในปัจจุบนั โดยที่

อตัราคา่ธรรมเนียมและอตัราภาษีที่กองทรัสต์จะต้องช าระดงักลา่วอาจแตกตา่งจากอตัราก าหนดไว้ในปัจจบุนั 

 

1.4.8 ความเสี่ยงจากการที่ทรัสตีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

เนื่องด้วยกองทรัสต์มิได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล ดงันัน้ หากทรัสตีไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ของทรัสตีได้ด้วย เหตผุล

ประการใดประการหน่ง่ก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีความจ าเป็นต้องหาผู้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นทรัสตีแทนทรัสตีรายเดิม ึ่่งอาจ

ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดหาและท าธุรกรรมใดๆ ก็ตามในการโอนทรัพย์สินภายใต้การดูแลของทรัสตีเดิมไปยังผู้ท า

หน้าที่ทรัสตีใหม ่และผู้จดัการกองทรัสต์อาจไมส่ามารถจดัหาบคุคลอื่นเพื่อท าหน้าที่ดแูลผลประโยชน์ทรัพย์สินได้ดีเทียบเท่า

กบัการดแูลผลประโยชน์ทรัพย์สนิของทรัสตีรายเดิมอนัเนื่องมาจากความเช่ียวชาซ นโยบายการควบคมุและตรวจสอบที่อาจ

มีความแตกต่างกนั ึ่่งอาจจะสง่ผลกระทบทางลบอย่างมีนยัส าคซัต่อผลประกอบการ ฐานะการเงิน และความสามารถใน

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทรัสต์อาจไม่สามารถหาบุคคลอื่นเพื่อท าหน้าที่เป็น   
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ทรัสตีได้ ถ่งแม้วา่จะใช้ความพยายามอยา่งที่สดุและก าหนดอตัราคา่ตอบแทนกบัทรัสตีอยา่งเหมาะสมแล้วก็ตาม ึ่่งจะสง่ผล

ให้ต้องมีการเลิกทรัสต์โดยกระบวนการศาลและและช าระบซัชีกองทรัสต์ ึ่่งอาจสง่ผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับคืนเงินใน

มลูคา่ที่ไมเ่ทา่กบัมลูคา่เงินท่ีลงทนุในตอนแรก มลูคา่ตลาด หรือมลูคา่ยตุิธรรม 

อย่างไรก็ดี สซัซาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์มีข้อก าหนดเร่ืองการแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่ โดยก าหนดให้ผู้จัดการ

กองทรัสต์ต้องแตง่ตัง้ทรัสตีรายใหมภ่ายใน 90 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้รับหนงัสอืบอกกลา่วการลาออกจากทรัสตี 

หากพ้นก าหนดระยะเวลา 90 วนั ผู้จดัการกองทรัสต์ยงัไม่สามารถแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่ได้ ให้ทรัสตีมีสิทธิแต่งตัง้บุคคลที่   

ทรัสตีคดัเลอืก (โดยต้องเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิและได้รับอนซุาตจากส านกังาน ก.ล.ต.) ให้เป็นทรัสตีรายใหม่ หรือวนัที่ผู้จดัการ

กองทรัสต์แจ้งการถอดถอนทรัสตี หรือวนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ถอดถอนทรัสตี โดยหากผู้จดัการกองทรัสต์ไม่

สามารถแตง่ตัง้ทรัสตีได้ส าเร็จ ให้ทรัสตีด าเนินการแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่ภายใน 180 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่

สามารถตัง้ทรัสตีรายใหม่ได้ส าเร็จ รวมระยะเวลาในการแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่ทัง้สิน้ 360 วนั ึ่่งระยะเวลาดงักล่าวน่าจะ

เพียงพอในการแตง่ตัง้ทรัสตีรายใหมส่ าหรับกองทรัสต์ 

 

1.4.9 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกรณีที่ ผู้จัดการกองทรัสต์อาจไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุน

ของกองทรัสต์ให้ประสบความส าเร็จได้ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบการบริหารจดัการตามธุรกิจปกติของกองทรัสต์และควบคมุการด าเนินธุรกิจ

เพื่อจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ รวมถ่งการท าให้มัน่ใจว่าอสงัหาริมทรัพย์ได้รับการึ่อมบ ารุง

อยา่งเพียงพอโดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ึ่ง่การปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์จะอยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของทรัสตี 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีโอกาสที่จะประเมินการตดัสนิใจของผู้จดัการกองทรัสต์เก่ียวกบักลยทุธ์ที่ผู้จดัการกองทรัสต์

น ามาใช้หรือการลงทนุของกองทรัสต์ ตลอดจนเง่ือนไขในการลงทนุดงักลา่วโดยผ่านการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้

ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) โดยอ้างอิงจากรายได้สทุธิจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทนุ 

ก่อนหกัค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทรัสต์ึ่่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีความตัง้ใจในการบริหารจัดการ

กองทรัสต์เพื่อให้ได้ประโยชน์สงูสดุตามกลยทุธ์การลงทนุของกองทรัสต์ การที่ผู้ จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินงานตาม

กลยุทธ์ของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

รวมทัง้โอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์อยา่งมีนยัส าคซั 

ความสามารถของผู้จดัการกองทรัสต์ในการด าเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุของกองทรัสต์ให้ประสบความส าเร็จ

นัน้ข่น้อยูก่บัปัจจยัที่ไมแ่นน่อนหลายประการ รวมถ่งความสามารถในการหาโอกาสการลงทนุที่เหมาะสม และสอดคล้องกบั

หลกัเกณฑ์การลงทนุของกองทรัสต์ รวมทัง้การได้รับเง่ือนไขทางการเงินที่ดี ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์จ่งไม่สามารถรับรองได้

วา่การด าเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุของผู้จดัการกองทรัสต์ในความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือสามารถท าได้

ภายในเวลาและคา่ใช้จ่ายที่เหมาะสม 

นอกจากนี ้หากผู้จดัการกองทรัสต์มไิด้จดัการกองทรัสต์ตามหน้าที่ให้ถกูต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสซัซา

ก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตีสามารถถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี สซัซาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์มีข้อก าหนดเร่ืองการ
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แต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ึ่่งก าหนดให้ทรัสตีต้องแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่โดยการเรียกประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์เพื่อขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัที่ทรัสตีแจ้งการถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี 

กองทรัสต์อาจไม่สามารถหาบุคคลอื่นเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ได้ ถ่งแม้ว่าจะใช้ความพยายามอย่างที่สดุและ

ก าหนดอตัราคา่ตอบแทนกบัผู้จดัการกองทรัสต์อยา่งเหมาะสมแล้วก็ตาม ึ่ง่จะสง่ผลให้ต้องมีการเลิกทรัสต์โดยกระบวนการ

ศาลและและช าระบซัชีกองทรัสต์ ึ่ง่อาจสง่ผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับคืนเงินในมลูค่าที่ไม่เท่ากบัมลูค่าเงินที่ลงทนุในตอน

แรก มลูคา่ตลาด หรือมลูคา่ยตุิธรรม 

 

1.4.10 ความเสี่ยงจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิในการเพิ่มทุนในราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อ

หน่วยต ่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value, NAV) หรือราคาอ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์

ของหน่วยทรัสต์ในขณะนัน้ 

ในอนาคตผู้จดัการกองทรัสต์อาจด าเนินการให้มีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเพื่อระดมทนุมาใช้เป็น

แหลง่เงินทนุหรือใช้เป็นสิง่ตอบแทนในการได้มาึ่ง่ทรัพย์สินเพิ่มเติมึ่่งราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักลา่วอาจต ่ากว่ามลูค่า

ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) หรือราคาอ้างอิงในตลาดหลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ในขณะนัน้ ึ่่งอาจสง่ผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ

หนว่ย หรือ ราคาอ้างอิงในตลาดหลกัทรัพย์ของหนว่ยทรัสต์ หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนตอ่หนว่ยทรัสต์ลดลงภายหลงัการออก

และเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมดงักลา่ว 

อย่างไรก็ดี ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีจะต้องจัดให้มีการเรียก

ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อขอมติในการอนมุตัิให้มีการเพิ่มทนุตามข้อก าหนดที่ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ้

 

1.4.11 ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทัง้จ านวน 

เมื่อสิน้สดุการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ในกรณีที่มีเหตกุารณ์อย่างใดอย่างหน่่งดงัต่อไปนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์

จะต้องยกเลกิการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ทัง้จ านวนและคืนเงินให้แก่ผู้จองึือ้ 

ก. มีผู้จองึือ้ไมถ่่ง 250 ราย หรือมีการกระจายการถือหนว่ยทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกบั

การรับหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

ข. มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่จองึือ้เมื่อรวมกับมูลค่าเงินกู้ ยืมจากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ หรือไมถ่่งจ านวนตามที่ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู 

ค. มีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่บคุคลใด กลุม่บคุคลเดียวกนัใด ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตี ทรู 

พรอพเพอร์ตีส์ (ผู้ให้สทิธิการเช่า) หรือผู้ลงทนุต่างด้าว ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และไมส่ามารถแก้ไขให้ถกูต้อง 

ง. ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการให้ผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์โอนเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์

ให้แก่ทรัสตีเพื่อก่อตัง้กองทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
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หากเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หน่ง่ข่น้ตามที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้จดัการกองทรัสต์อยูใ่นบงัคบัท่ีจะต้องยกเลิกการเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์ทัง้จ านวน และคืนเงินให้แก่ผู้ จองึือ้เต็มจ านวน ดังนัน้ ผู้ ลงทุนที่ได้จองึือ้หน่วยทรัสต์อาจไม่บรรลุ

วตัถปุระสงค์ในการลงทนุในหน่วยทรัสต์ โปรดศ่กษารายละเอียดเง่ือนไขเก่ียวกบัการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ใน

สว่นท่ี 3 ข้อ 2.10 กรณีที่มีการยกเลกิการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

 

1.4.12 ความเสี่ยงในการด าเนินการน าหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและการ

ซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการเพื่อให้หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่สามารถเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) ภายใน 45 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้ตลาดหลกัทรัพย์

โดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์จะพิจารณาค าขอให้เสร็จภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีตลาดหลกัทรัพย์ได้รับเอกสารหลกัฐาน

ที่ถกูต้องครบถ้วนแล้ว หลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่วยทรัสต์จะเร่ิมท าการ

ึือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ ภายใน 2 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีสัง่รับหลกัทรัพย์จดทะเบียน เว้นแต่มีเหตจุ าเป็นอนัเป็นผลให้ไม่

สมควรท าการึือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้ผู้จัดการตลาดหลกัทรัพย์

สามารถก าหนดวนัเร่ิมท าการึือ้ขายเป็นอยา่งอื่นได้ เว้นแต่ และจนกว่าตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่รับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนแล้ว หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายในครัง้นีจ้ะไมส่ามารถึือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะสามารถ

ขายหนว่ยทรัสต์ได้โดยการท ารายการนอกตลาดหลกัทรัพย์เทา่นัน้ 

เนื่องจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์แก่ประชาชนในครัง้นีไ้ด้ด าเนินการก่อนที่จะได้รับทราบผลการ

อนมุตัิให้น าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ึ่่งเป็นตลาดรองส าหรับการึือ้ขาย

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ดงันัน้ ผู้ลงทุนจ่งอาจมีความเสี่ยงในเร่ืองสภาพคลอ่งและการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการขาย

หน่วยทรัสต์ตามที่คาดการณ์ไว้ หากกองทรัสต์ไม่ได้รับอนุซาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์หรือหากหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแต่ถกูถอนออก

จากการึือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ในภายหลงั ึ่ง่จะสง่ผลให้หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ไมม่ีตลาดรองส าหรับการึือ้ขาย 

อยา่งไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ด าเนินการยื่นค าขอให้รับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แล้วเมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2560  ึ่่งขณะนีต้ลาดหลกัทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณารับหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ทัง้นีท้ี่ปร่กษาทางการเงินได้พิจารณาคณุสมบตัิของกองทรัสต์ในเบือ้งต้นแล้ว และ

พบว่ากองทรัสต์มีคณุสมบตัิครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ ยกเว้นคณุสมบตัิเร่ืองการกระจาย

การถือหนว่ยทรัสต์ให้ผู้ลงทนุรายยอ่ยที่ก าหนดให้ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายยอ่ยถือหนว่ยทรัสต์รวมกนัไมน้่อยกว่าร้อยละ 20 

ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทัง้หมด โดยที่ปร่กษาทางการเงินคาดว่าภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นีแ้ล้ว

เสร็จ กองทรัสต์จะมีคุณสมบัติเก่ียวกับการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ให้ผู้ ลงทุนรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ดงักลา่วข้างต้น 
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สว่นที่ 2-1 หน้า 33 จาก 33 
 

1.4.13 ความเสี่ยงทางการเมืองของประเทศไทย 

ในปัจจุบนัเหตุการณ์ทางการเมืองยังคงมีความไม่แน่นอน หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรือความขัดแย้งทาง

การเมืองเกิดข่น้อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถ่งตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศไทย ึ่่งอาจจะ

ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ ดงันัน้จ่งไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะทางการเมืองของ

ประเทศไทยในปัจจุบนัหรือในอนาคตจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคซัต่อการด าเนินกิจการสถานะทางการเงินผลการ

ด าเนินกิจการและการเติบโตของกองทรัสต์ 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 

2.1 ข้อมูลของโครงการ 

2.1.1 ข้อมูลทั่วไปและประวัติความเป็นมา 

 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

 โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 เป็นอาคารส านกังานขนาดใหญ่สงู 36 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ตัง้อยู่เลขที่ 18 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครโครงการตัง้อยู่ติดกับถนนรัชดาภิเษก และใกล้กบัศูนย์การค้า

หลายแห่ง เช่น เซ็นทรัลพระราม 9 ดิเอสพลานาดรัชดาภิเษก และเดอะสตรีท รัชดาซึ่งเป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่บนถนน

รัชดาภิเษก ในปัจจบุนัโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ด าเนินการเป็นอาคารส านกังานให้เช่าแก่บริษัทในกลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริญ

โภคภณัฑ์เป็นหลกัและอาคารดงักลา่วถือเป็นอาคารส านกังานใหญ่ของกลุม่ทรู ภายในอาคารตกแต่งอย่างสวยงาม และมี

พืน้ท่ีพกัผอ่นและใช้งานร่วมกนั (Co-Working Space) ภายใต้แนวคิดในการตกแตง่ที่แตกตา่งกนัไปในแตล่ะชัน้ 

 โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 มีระบบสาธารณปูโภคที่ครบครัน อนัประกอบไปด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบ

ลิฟท์ ระบบโทรศพัท์ ระบบป้องกนัอคัคีภยั รวมถึงระบบกล้องรักษาความปลอดภยัทัง้ภายในและภายนอกอาคาร อีกทัง้สิ่ง

อ านวยความสะดวกที่จดัไว้ให้บริการแก่พนกังานของผู้ เช่ารายย่อยในกลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ เช่น ร้านกาแฟ

และเบเกอร่ี TRUE Coffee และห้องสมดุ เป็นต้น นอกจากนี ้บริเวณด้านหลงัของโครงการยงัเป็นที่ตัง้ของอาคารใยแก้ว ศนูย์

อาหารราคาประหยดัที่จดัไว้ให้บริการแก่พนกังาน และผู้มาติดตอ่รวมไปถึงสวสัดิการอื่นๆ เช่น สถานออกก าลงักาย ศนูย์ดแูล

เด็กเลก็ และร้าน TRUE Shop เป็นต้น 

 ทัง้นีปั้จจุบนัท่ีดินและอาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั (“ทรู พรอพเพอร์ตีส์”) และบริหาร

จดัการโครงการโดยทรู พรอพเพอร์ตีส์  นอกจากนี ้ทรู พรอพเพอร์ตีส์ยงัเป็นผู้ทรงสิทธิในสิทธิการเช่าที่ดินอนัเป็นที่ตัง้ของ

อาคารใยแก้ว และเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในอาคารใยแก้วซึง่ตัง้อยูใ่นท่ีดินติดกนับริวณด้านหลงัของโครงการ 
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รูปแสดงพืน้ที่ภายนอกและภายในของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

รูปแสดงพืน้ท่ีภายนอกของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

 
รูปแสดงพืน้ท่ีภายในของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

     
ที่มา: รูปภาพจาก ทรู พรอพเพอร์ตีส์  

 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เป็นโครงการอาคารส านกังาน ตัง้อยู่เลขที่ 1252 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวน

หลวง กรุงเทพมหานคร อาคารตัง้อยู่ติดถนนพฒันาการ ปัจจุบนัโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ด าเนินการเป็นอาคารส านกังานให้

เช่าแก่กลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ โครงการประกอบด้วยอาคารจ านวน 4 อาคาร ดงันี ้

1. อาคาร 1 เป็นอาคารส านกังานสงู 14 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้เพื่อใช้ประโยชน์เป็นอาคารส านกังาน 

2. อาคาร 2 เป็นอาคารส านกังานสงู 7 ชัน้ 

3. อาคาร 3 เป็นอาคารท่ีจอดรถสงู 7 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้  

4. อาคาร 4 เป็นอาคารส านกังานสงู 5 ชัน้ 
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โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีระบบสาธารณปูโภคที่ครบครัน ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบ

ลิฟท์ ระบบโทรศพัท์ ระบบป้องกนัอคัคีภยั รวมถึงระบบกล้องรักษาความปลอดภยัทัง้ภายในและภายนอกอาคารอีกทัง้สิ่ง

อ านวยความสะดวกที่จดัไว้ให้บริการแก่พนกังานของผู้ เช่ารายย่อยในกลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ เช่น ร้านกาแฟ

และเบเกอร่ี TRUE Coffee สถานออกก าลงักาย และศนูย์ดแูลเด็กเลก็เป็นต้น โดยปัจจบุนั ท่ีดินและอาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของ 

ทรู พรอพเพอร์ตีส์และบริหารจดัการโครงการโดย ทรู พรอพเพอร์ตีส์ นอกจากนี ้ทรู พรอพเพอร์ตีส์ยงัเช่าที่ดินระยะสัน้บริเวณ

ด้านข้างของโครงการเพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถเพิ่มเติมส าหรับพนกังานของผู้ เช่ารายยอ่ยและเรียกเก็บคา่บริการเป็นรายเดือนจากผู้

ที่น ารถมาจอดในราคาที่ได้รับการสนบัสนนุจากผู้ เช่ารายยอ่ยแตล่ะรายจากการเรียกเก็บคา่บริการพิเศษ 

นอกเหนือจากระบบสาธารณปูโภคและสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับอาคารส านกังานแล้ว โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

ยงัมีพืน้ท่ีที่ออกแบบและสร้างขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ เช่ารายยอ่ย อนัได้แก่  

- ห้องประชมุและศนูย์ฝึกอบรมในอาคาร 2 ชัน้ 5 ถึง 7 ซึง่สามารถรองรับผู้อบรมได้กวา่ 250 คน 

- ห้องสตดูิโอ ซึ่งมีความสงูของพืน้ถึงฝ้าเพดาน (Floor to Ceiling) 10.5 เมตร ในอาคาร 4 พร้อมห้องตดัต่อใน

บริเวณเดียวกนั 

- พืน้ท่ี Server ซึง่สามารถรองรับน า้หนกั 1,000 ตนั (Floor Load) พร้อมพืน้ท่ีส าหรับระบบสนบัสนนุ เช่น เคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง เคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารอง และระบบดบัเพลิงแบบสารเคมี มีการยกพืน้ของอาคารให้

สงูกวา่ระดบัน า้ทะเล 5.4 เมตร เพื่อป้องกนัความเสยีหายจากอทุกภยั   
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รูปแสดงพืน้ที่ภายนอกและภายในของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

รูปแสดงพืน้ท่ีภายนอกของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

 

     
รูปแสดงพืน้ท่ีภายในของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 
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ที่มา: รูปภาพจาก ทรู พรอพเพอร์ตีส์  

 

2.1.2 ต าแหน่งที่ตัง้ 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

1. ที่ตัง้ของโครงการ 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ตัง้อยู่เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีพืน้ที่

โดยรอบและระยะหา่งจากสถานท่ีส าคญั ดงันี ้

- ทิศตะวนัตกติด ถนนรัชดาภิเษก    

- ทิศเหนือติด อาคารคอนโดมีเนียม ไอวี่ แอมพิโอ    

- ทิศตะวนัออกติด อาคารใยแก้ว    

- ทิศใต้ติด ถนนรัชดาภิเษก ซอย 4    

- ฝ่ังตรงข้ามถนนรัชดาภิเษก สถานทตูสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะประมาณ - เมตร 

- หา่งจาก อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ระยะประมาณ 100 เมตร 

- หา่งจาก MRT สถานีศนูย์วฒันธรรม ระยะประมาณ 300 เมตร 

- หา่งจาก ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล พระราม 9 ระยะประมาณ 500 เมตร 

- หา่งจาก โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ระยะประมาณ 700 เมตร 

  ฟอร์จนู    

- หา่งจาก MRT สถานีพระราม 9 ระยะประมาณ 700 เมตร 

- หา่งจาก ศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย ระยะประมาณ 750 เมตร 

- หา่งจาก ห้างสรรพสนิค้าเดอะสตรีท รัชดา ระยะประมาณ 1,100 เมตร 

- หา่งจาก จดุขึน้ลงทางพิเศษศรีรัช ระยะประมาณ 1,300 เมตร 

  ดา่นพระราม 9    
 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 6 จาก 81 

 

2. แผนที่ของโครงการ 

 
หมายเหตุ: แผนที่ข้างต้นไมไ่ด้แสดงสดัสว่นตามจริง โดยจดัท าขึน้เพ่ือแสดงท าเลและสถานที่ส าคญัโดยรอบของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 เทา่นัน้ 

  

3. ภาพถ่ายดาวเทียมของโครงการ 

 
ที่มา: Google Map ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 7 จาก 81 

 

4. ทางเข้าออกของโครงการ 

 โครงการสามารถเข้า-ออกผา่น ถนนรัชดาภิเษก ซึง่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด 8 ช่องจราจร ความกว้างของ

ผิวจราจรประมาณ 24.00 เมตร สิทธิการใช้ทางเป็นทางสาธารณประโยชน์ อาคารตัง้อยู่บนที่ดิน 2 แปลงซึ่งมีล ารางยายซุ่น

คัน่ระหวา่งที่ดิน โดยมีการสร้างสะพานคอนกรีตเช่ือมต่อแปลงที่ดิน และใช้ประโยชน์ตอ่เนื่องกนัจ านวน 2 สะพาน นอกจากนี ้

บริเวณด้านหลังโครงการผู้ ใช้อาคารสามารถเดินผ่านไปยังอาคารใยแก้ว ตลาดนัด และพืน้ที่ร้านค้าต่างๆบริเวณถนน

รัชดาภิเษก ซอย 4 

 

5. การเดินทาง 

ผู้ที่ต้องการเดินทางมายงัโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 สามารถเดินทางด้วยวิธีดงัตอ่ไปนี ้

1. เดินทางโดยระบบรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ลงที่สถานีศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย (ห่างจากสถานี

ประมาณ 300 เมตร) หรือ สถานีพระราม 9 (หา่งจากสถานีประมาณ 700 เมตร) 

2. เดินทางโดยรถยนต์สว่นบคุคลหรือรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (Taxi) โดยใช้ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งสามารถใช้ทาง

พิเศษศรีรัช 

3. เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางด้วยสาย 73 สาย 73ก สาย 136 สาย 137 สาย 206 สาย 185 และสาย 514 

 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

1. ที่ตัง้ของโครงการ 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เป็นโครงการส านกังาน ตัง้อยู่เลขที่ 1252 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานครซึง่มีพืน้ท่ีโดยรอบและระยะหา่งจากสถานท่ีส าคญั ดงันี ้

- ทิศตะวนัตกติด ที่ดินสว่นบคุคล ซึง่ปัจจบุนั ทรู พรอพเพอร์ตีส์เช่าที่ดินบางสว่นเพื่อเป็นท่ีจอดรถแก่พนกังาน

ของผู้ เช่ารายยอ่ย 

- ทิศเหนือติด ถนนพฒันาการ    

- ทิศตะวนัออกติด ซอยสไุรมาน    

- ทิศใต้ติด คลองบางโคล ่    

- ฝ่ังตรงข้ามถนนพฒันาการ ส านกังานบริษัท มากิโน (ประเทศไทย) จ ากดั ระยะประมาณ 450 เมตร 

- หา่งจาก ส านกังานใหญ่ บมจ. สยามแม็คโคร ระยะประมาณ 550 เมตร 

- หา่งจาก สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น ระยะประมาณ 600 เมตร 

- หา่งจาก โรงพยาบาลเพชรเวช ระยะประมาณ 3,000 เมตร 

- หา่งจาก ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ ระยะประมาณ 9.3 กิโลเมตร 

- หา่งจาก สนามบินสวุรรณภมูิ ระยะประมาณ 16.6 กิโลเมตร 

- หา่งจาก ถนนรามค าแหง ระยะประมาณ 3.0 กิโลเมตร 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 8 จาก 81 

 

- หา่งจาก ถนนศรีนครินทร์ ระยะประมาณ 2.0 กิโลเมตร 

- หา่งจาก จดุขึน้ลงทางพิเศษอาจณรงค์ – ระยะประมาณ 2.0 กิโลเมตร 

  รามอินทรา    

 

2. แผนที่ของโครงการ 

 
หมายเหตุ:  แผนที่ข้างต้นไมไ่ด้แสดงสดัสว่นตามจริง โดยจดัท าขึน้เพ่ือแสดงท าเลและสถานที่ส าคญัโดยรอบของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เทา่นัน้ 

 

3. ภาพถ่ายดาวเทียมของโครงการ 

 
ที่มา: Google Map ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 9 จาก 81 

 

4. ทางเข้าออกโครงการ 

โครงการสามารถเข้า-ออกผ่าน ถนนพฒันาการ ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6 ช่องจราจรที่มีความกว้าง

ของผิวจราจรประมาณ 18.00 เมตร สทิธิการใช้ทางเป็นทางสาธารณประโยชน์ 

 

5. การเดินทาง 

ผู้ที่ต้องการเดินทางมายงัโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 สามารถเดินทางมายงัโครงการด้วยวิธีดงัตอ่ไปนี ้

1. เดินทางโดยรถยนต์สว่นบคุคลหรือรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (Taxi) โดยใช้ถนนพฒันาการ ซึง่สามารถใช้ทาง

พิเศษรามอินทรา-อาจณรงค์  

2. เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางด้วยสาย 11 สาย 92 สาย 133 สาย 206 สายปอ.11 และสาย 517 
 

2.1.3 กรรมสิทธ์ิและรายละเอียดงานระบบของทรัพย์สนิที่จะลงทุนครัง้แรก 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

 ที่ดินและอาคาร 

ปัจจุบนัที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 เป็นกรรมสิทธ์ิของ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารสทิธิ ดงัตอ่ไปนี ้

  เลขที่ดนิ   เนือ้ที่  

ล าดับ โฉนดที่ดินเลขที่  (เลขที่ดนิเดิม) หน้าส ารวจ ไร่ งาน ตารางวา 

1 8027 409 (328) 468 2 1 86.7 

2 42843 405 (1857) 2968 1 1 92.0 

   รวม 3 3 78.7 

ที่มา: ข้อมลูจาก ทรู พรอพเพอร์ตีส์ เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ส าหรับอาคาร เป็นอาคารสงู 36 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2536 มี

พืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมดตามใบอนญุาตก่อสร้าง 63,615 ตารางเมตร และพืน้ท่ีจอดรถจ านวน 431 คนั 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ไมม่ีภาระผกูพนัใดๆ  



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 10 จาก 81 

 

งานระบบและสาธารณูปโภคภายในโครงการ 

งานระบบภายในโครงการ รายละเอียด 

ระบบไฟฟ้าและสือ่สาร (Electrical and 

Communication System) 

- ระบบไฟฟ้าแรงสงู (High Voltage System) 

- ระบบส ารองไฟฟ้า (Electrical Emergency) 

- ระบบตู้ประธาน (Main Distribution Board) ตู้จ่ายไฟฟ้า (Load Center) 

และตู้สลบัแหลง่จ่ายไฟฟ้าฉกุเฉินตา่งๆ (Emergency Distribution Board) 

- ระบบโทรศพัท์ *(Telephone System) 

- ระบบโทรทศัน์วงจรเปิด (Television System) 

- ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 

- ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) 

ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (Sanitary 

and Fire Protection System) 

- ระบบน า้ดี (Cold Water System) 

- ระบบบ าบดัน า้เสยี (Waste Water Treatment System) 

- ระบบระบายน า้เสยี (Drainage System) 

- ระบบดบัเพลงิ (Fire Protection System) 

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air 

Condition and Ventilation System) 

- เคร่ืองปรับอาคารแบบ Chiller 

- ระบบระบายอากาศ 

ระบบลฟิท์ (Elevator System) 

 

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

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

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

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

ที่มา: ข้อมลูจาก ทรู พรอพเพอร์ตีส์ เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ:  *กองทรัสต์สงัหาริมทรัพย์และงานระบบที่กองทรัสต์เข้าลงทนุนัน้ ไมร่วมถึงระบบโทรศพัท์และระบบตู้สาขาโทรศพัท์ 

 

นอกเหนือจากอาคาร งานระบบและสาธารณปูโภคของโครงการที่ได้ระบใุนข้างต้นแล้ว ในช่วง 5 ปีแรกนบัจากวนั

จดทะเบียนสทิธิการเช่าในท่ีดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ทรู พรอพเพอร์ตีส์ในฐานะเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์เดิม

ผู้ ให้การสนบัสนนุการจดัตัง้กองทรัสต์และผู้ขายงานระบบและสาธารณปูโภค ตกลงที่จะดแูลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการ

ปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซม อาคารและสิ่งปลกูสร้างในทรัพย์สินที่เช่าครัง้ใหญ่ (Major Renovation) และการเปลี่ยน และ/

หรือทดแทน (Replace) งานระบบในทรัพย์สนิท่ีเช่าตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร 30 ปีและสญัญาซือ้ขาย

สงัหาริมทรัพย์และงานระบบ โดยมีรายละเอียดตามสว่นที่ 2-2 ข้อ 2.3 สรุปสาระส าคญัของสญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

ซึง่แผนการปรับปรุง (Major Renovation & Maintenance) ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 มีรายละเอียดดงันี ้ 

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 11 จาก 81 

 

1. โครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศ 

รายละเอียดและความจ าเป็น

ของโครงการ 

เปลี่ยนระบบปรับอากาศเดิมที่เป็นระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ระบาย

ความร้อนด้วยน า้ (Water-Cooled Package) ให้เป็นระบบปรับอากาศที่

สามารถปรับปริมาณการท าความเย็นตามภาวะโหลดที่มีอยู่  (Variable 

Refrigerant Volume: “VRV”) โดยมีคณุลกัษณะเฉพาะ (spec) คือ DIAKIN 

VRV4 SYSTEM เนื่องจากสารท าความเย็นชนิด R22 ที่ใช้กับระบบปรับ

อากาศเดิมนัน้ ได้มีการยกเลิกการผลิตตามสนธิสญัญาเกียวโต เพื่อลดการ

ปลอ่ยสารท าลายโอโซนในชัน้บรรยากาศโลก การเปลี่ยนระบบปรับอากาศยงั

ช่วยแก้ไขปัญหาในการจดัหา Spare Part จากการที่ผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิต

และการใช้งาน Spare Part บางชิน้ และซึ่งท าให้ยากต่อการจัดหา Spare 

Part มาเปลีย่นทดแทนอปุกรณ์ที่เก่าแหละช ารุด  

ระยะเวลาด าเนินการติดตัง้ เดือนเมษายน ปี 2561 ถึง เดือนธนัวาคม ปี 2562 

เป็นการทยอยเปลีย่นทีละพืน้ท่ีเพื่อลดผลกระทบกบัผู้ เช่ารายยอ่ย 

อายกุารใช้งานตามมาตรฐาน 25 ปี 

อายกุารใช้งานปัจจบุนั ประมาณ 25 ปี 

มลูคา่โครงการ ประมาณ 130 ล้านบาท 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 1. สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงร้อยละ 30 ถึง 35 จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าเดิม 

2. ระบบปรับอากาศเดิมมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี จึงท าให้ต้นทนุใน

การบ ารุงรักษาเพิ่มสงูขึน้ในแตล่ะปี 

 

2. โครงการเปลี่ยนลิฟท์โดยสาร 

รายละเอียดและความจ าเป็น

ของโครงการ 

ลิฟท์โดยสารเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีความปลอดภัยสูงส าหรับผู้ ใช้งาน  ลิฟท์

โดยสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบนัมีการใช้งานกว่า 20 ปี ในกรณีที่ลิฟท์มีการท างาน

ขัดข้อง หรือต้องบ ารุงรักษาโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิน้ส่วนอะไหล ่

ผู้ ใช้งานอาจได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถหาอุปกรณ์หรือชิน้ส่วน

อะไหลบ่างชิน้มาทดแทน เนื่องจากบริษัทผู้ผลติอปุกรณ์หรือชิน้สว่นอะไหลน่ัน้

ได้ยกเลกิการผลติไปแล้ว โดยแผนการเปลี่ยนลิฟท์เป็นแผนงานเชิงป้องกนัใน

การบ ารุงรักษาและการป้องกันการขาดความต่อเนื่องในการใช้งานลิฟต์

โดยสาร ดงันัน้ การเปลี่ยนลิฟท์โดยสารจึงมีความจ าเป็นเพื่อไม่ให้กระทบกบั

ผู้ ใช้งานและการให้บริการที่สะดวกปลอดภยัและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

การเปลีย่นลฟิท์โดยสารครัง้นี ้จะเป็นการเปลี่ยนระบบขบัเคลื่อนและควบคมุ 
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(Control) จ านวน 15 ชุด (ไม่รวมลิฟท์โดยสาร Car Park) และรวมถึงการ

ตกแตง่ห้องลฟิท์โดยสาร 

ระยะเวลาด าเนินการติดตัง้ เดือนมกราคม ปี 2562 ถึง เดือนธนัวาคม ปี 2562 

เป็นการทยอยเปลีย่นทีละลฟิท์เพื่อลดผลกระทบกบัผู้ เช่ารายยอ่ย 

อายกุารใช้งานตามมาตรฐาน 20 ปี 

อายกุารใช้งานปัจจบุนั ประมาณ 20 ปี 

มลูคา่โครงการ ประมาณ 52 ล้านบาท 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ โดยการลิฟท์และป้องกันอันตรายและเหตุอันไม่

คาดคิดที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ โดยสารซึ่งอาจกระทบกบักองทรัสต์ เนื่องจากอายุ

การใช้งานของลิฟท์โดยสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบนันัน้มากกว่าอายุใช้งานตาม

มาตรฐาน 

 

3. โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบน า้ดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Fire Pump System)  

รายละเอียดและความจ าเป็น

ของโครงการ 

ระบบน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิ (Automatic Fire Pump System) ที่ใช้งานอยู่ใน

ปัจจุบนั ได้รับการออกแบบตามข้อก าหนดและพระราชบญัญัติฉบบัเดิมซึ่ง

ผ่านมากว่า 20 ปี ทรู พรอพเพอร์ตีส์จึงเห็นสมควรปรับปรุงให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดที่มีการพฒันาให้ดีขึน้ เช่น ข้อก าหนดของสมาคมป้องกันอคัคีภยั

แห่งชาติ (National Fire Protection Association: NFPA) ที่ก าหนดให้

ปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับการการทดสอบสมรรถนะ (Performance 

Test) หรือให้มีการเปลี่ยนระบบรองรับให้เป็นแบบตายตวั แทนแบบเดิมที่

สามารถโยกได้ตามการท างานของเคร่ืองยนต์ โดยจะเป็นการปรับปรุงแนวท่อ

น า้เข้าให้แยกกนัเป็น 2 ชุด คือ ป๊ัมตวัที่ 1 และ 2  ใช้ท่อน า้เข้า 1 ชุด สว่นป๊ัม

ตวัที่ 3 ใช้ทอ่น า้เข้าอีก 1 ชดุ 

ระยะเวลาด าเนินการติดตัง้ เดือนพฤษภาคม ปี 2562 ถึง เดือนกรกฎาคม ปี 2562 

เป็นการทยอยเปลีย่นทีละพืน้ท่ีเพื่อลดผลกระทบกบัผู้ เช่ารายยอ่ย 

อายกุารใช้งานตามมาตรฐาน 25 ปี 

อายกุารใช้งานปัจจบุนั ประมาณ 25 ถึง 30 ปี 

มลูคา่โครงการ ประมาณ 1 ล้านบาท 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ ใช้อาคารในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้และช่วยลดความ

สญูเสยีจากเหตเพลงิไหม้ 
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4. โครงการเปลี่ยนระบบน า้ดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Pump)  

รายละเอียดและความจ าเป็น

ของโครงการ 

เปลีย่นระบบน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิ (Fire Pump System) 750 GPM จ านวน 3 

ชดุ เนื่องจากระบบน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิเป็นระบบที่มีความส าคญัและจ าเป็น

อย่างยิ่งต่ออาคารส านกังานในการป้องกันและการจ ากดัความสญูเสียจาก

อคัคีภยั ปัจจุบนัเคร่ืองสบูน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิของโครงการผ่านการใช้งาน

มากกว่า 20 ปี ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการจดัหาชิน้สว่นหรืออะไหล ่เนื่องจาก

ผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตของบางชิน้ส่วน ดงันัน้ อาจท าให้ไม่สามารถจัดหา

ชิน้สว่นหรืออะไหลม่าทดแทนได้ จึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนระบบน า้ดบัเพลิง

อัตโนมัติทดแทนชุดเก่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบสูบน า้

ดับเพลิง และที่ส าคัญคือ เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยแก่ผู้ ใช้

อาคาร 

ระยะเวลาด าเนินการติดตัง้ เดือนตลุาคม ปี 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน ปี 2563 

เป็นการทยอยเปลีย่นทีละพืน้ท่ีเพื่อลดผลกระทบกบัผู้ เช่ารายยอ่ย 

อายกุารใช้งานตามมาตรฐาน 25 ปี 

อายกุารใช้งานปัจจบุนั ประมาณ 23 ปี 

มลูคา่โครงการ ประมาณ 6 ล้านบาท 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ ใช้อาคารในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้และช่วยลดความ

สญูเสยีจากเหตเุพลงิไหม้ 

 

5. โครงการเปลี่ยนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator)  

รายละเอียดและความจ าเป็น

ของโครงการ 

เปลี่ยนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าส ารอง

จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 330 Kva เนื่องจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

(Generator) ที่มีอยูปั่จจบุนัมีอายกุารใช้งานมากกวา่ 20 ปี ท าให้อปุกรณ์หรือ

ชิน้ส่วนอะไหล่ประกอบการท างาน เช่น ระบบชาร์จเจอร์ (Charger) ระบบ

ก าเนิดกระแสไฟฟ้าสลบั (Alternator) ระบบควบคุมการท างานอัตโนมัติ 

(Automatic Transfer Switch)  นอกจากนี ้หากอปุกรณ์หรือชิน้สว่นอะไหล่

ดงักลา่วเกิดช ารุดเสยีหาย อปุกรณ์หรือชิน้สว่นอะไหลอ่าจหายากและท าให้ใช้

เวลานานในการซอ่มแซม เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตชิน้สว่นอปุกรณ์ได้ยกเลิกการ

ผลติไปแล้ว ดงันัน้ ทรู พรอพเพอร์ตีส์อาจต้องเทียบรุ่น เพื่อมาใช้งานซึ่งจะท า

ให้ประสทิธิภาพการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองลดลง     

ระยะเวลาด าเนินการติดตัง้ เดือนสงิหาคม ปี 2563 ถึง เดือนกนัยายน ปี 2563 
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เป็นการทยอยเปลีย่นทีละพืน้ท่ีเพื่อลดผลกระทบกบัผู้ เช่ารายยอ่ย 

อายกุารใช้งานตามมาตรฐาน 25 ปี 

อายกุารใช้งานปัจจบุนั ประมาณ 23 ปี 

มลูคา่โครงการ ประมาณ 4 ล้านบาท 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ เนื่องจากลกัษณะการด าเนินธุรกิจหรือการด าเนินกิจการของผู้ เช่ารายย่อยที่มี

ความต้องการความต่อเนื่อง เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) การ

ถ่ายท ารายการสดในห้องสตดูิโอ ระบบของ Call Center เป็นต้น หากเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้าส ารองเกิดท างานบกพร่องธุรกิจของผู้ เช่ารายยอ่ยอาจได้รับความ

เสียหาย ดงันัน้ การเปลี่ยนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองจะเป็นการป้องกันการ

เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

 

ภายหลงัช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ากองทรัสต์จะมีเงินทุนเพียงพอส าหรับการปรับปรุง และ/หรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สินครัง้ใหญ่ (Major Renovation)  ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณากนัเงินส ารองเพื่อการปรับปรุง และ/หรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สินครัง้ใหญ่ ตามแผนที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการ

ด าเนินงานในรอบปีบญัชี โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจ าเป็น ความพอเพียงของเงินทนุส าหรับการปรับปรุง 

และ/หรือซอ่มแซมทรัพย์สนิครัง้ใหญ่ รวมถึงแหลง่เงินทนุอื่น เช่น การกู้ยืมเงินระยะสัน้ เป็นต้น 

 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

ที่ดินและอาคาร 

ปัจจุบนัที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เป็นกรรมสิทธ์ิของ ทรู พรอพเพอร์ตีส์โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารสทิธ์ิ ดงัตอ่ไปนี ้

  เลขที่ดนิ   เนือ้ที่  

ล าดับ โฉนดที่ดินเลขที่  (เลขที่ดนิเดิม) หน้าส ารวจ ไร่ งาน ตารางวา 

1 2923 2822 (61) 99 4 0 56.0 

2 90760 2823 (1684) 7111 4 0 57.0 

   รวม 8 1 13.0 

ที่มา: ข้อมลูจาก ทรู พรอพเพอร์ตีส์ เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เป็นโครงการที่ประกอบไปด้วยอาคารจ านวน 4 อาคารโดยอาคาร 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จและ

เปิดใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2534 สว่นอาคาร 2 อาคาร 3 และ อาคาร 4 ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2555 มี

พืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมดตามใบอนญุาตก่อสร้าง 25,459 ตารางเมตร รวมพืน้ที่ใช้สอยทัง้โครงการประมาณ 41,417 ตารางเมตร 
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และพืน้ท่ีจอดรถจ านวนรวม 429 คนั  

ข้อมลู ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ไมม่ีภาระผกูพนัใดๆ 

 

งานระบบและสาธารณูปโภคภายในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

งานระบบภายในโครงการ รายละเอียด 

ระบบไฟฟ้าและสือ่สาร (Electrical and 

Communication System) 

- ระบบไฟฟ้าแรงสงู (High Voltage System) 

- ระบบส ารองไฟฟ้า (Electrical Emergency) 

- ระบบตู้ประธาน (Main Distribution Board) ตู้จ่ายไฟฟ้า (Load Center) 

และตู้สลบัแหลง่จ่ายไฟฟ้าฉกุเฉินตา่งๆ (Emergency Distribution Board) 

- ระบบโทรศพัท์* (Telephone System) 

- ระบบโทรทศัน์วงจรเปิด (Television System) 

- ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 

- ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) 

ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (Sanitary 

and Fire Protection System) 

- ระบบน า้ดี (Cold Water System) 

- ระบบบ าบดัน า้เสยี (Waste Water Treatment System) 

- ระบบระบายน า้เสยี (Drainage System) 

- ระบบดบัเพลงิ (Fire Protection System)  

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  

(Air Condition and Ventilation System) 

- เคร่ืองปรับอาคารแบบ Chiller 

- ระบบระบายอากาศ 

ระบบลฟิท์ (Elevator System) โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 

- ลฟิท์โดยสารจ านวน 3 ชดุ 

- ลฟิท์ขนของจ านวน 1 ชดุ 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 2 

- ลฟิท์โดยสารจ านวน 3 ชดุ 

- ลฟิท์ขนของจ านวน 1 ชดุ 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 3 

- ลฟิท์โดยสาร Car Park จ านวน 2 ชดุ 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 4 

- ลฟิท์โดยสารจ านวน 1 ชดุ 

- ลฟิท์ขนของขนาดใหญ่จ านวน 1 ชดุ 

ที่มา: ข้อมลูจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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หมายเหตุ: *กองทรัสต์สงัหาริมทรัพย์และงานระบบที่กองทรัสต์เข้าลงทนุนัน้ ไมร่วมถึงระบบโทรศพัท์และระบบตู้สาขาโทรศพัท์ 

นอกเหนือจากอาคาร งานระบบและสาธารณปูโภค ของโครงการที่ได้ระบใุนข้างต้นแล้ว ในช่วง 5 ปีแรกนบัจากวนั

จดทะเบียนสทิธิการเช่าในท่ีดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ทรู พรอพเพอร์ตีส์ในฐานะเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์เดิม

ผู้ ให้การสนบัสนนุการจดัตัง้กองทรัสต์และผู้ขายงานระบบและสาธารณปูโภค ตกลงที่จะดแูลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการ

ปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซม อาคารและสิ่งปลกูสร้างในทรัพย์สินที่เช่าครัง้ใหญ่ (Major Renovation) และการเปลี่ยน และ/

หรือทดแทน (Replace) งานระบบในทรัพย์สนิท่ีเช่าตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร 30 ปีและสญัญาซือ้ขาย

สงัหาริมทรัพย์และงานระบบ โดยมีรายละเอียดตามสว่นที่ 2-2 ข้อ 2.3 สรุปสาระส าคญัของสญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

แผนการปรับปรุง (Major Renovation & Maintenance) ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีรายละเอียดดงันี ้

 

1. โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบน า้ดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Fire Pump System) ที่

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 

รายละเอียดและความจ าเป็น

ของโครงการ 

ระบบน า้ดบัเพลิงอตัโนมตัิ (Fire Pump System) ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบนัได้รับ

การออกแบบตามข้อก าหนดและพระราชบญัญัติเดิมที่ผ่านมากว่า 20 ปี ทาง

อาคารจึงเห็นสมควรปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่มีการพฒันาให้ดีขึน้ 

เช่น ข้อก าหนดของสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (National Fire 

Protection Association: NFPA) ที่ก าหนดให้ปรับปรุงระบบให้สามารถ

รองรับการการทดสอบสมรรถนะ (Performance Test) หรือให้มีการเปลี่ยน

ระบบรองรับให้เป็นแบบตายตวั แทนแบบเดิมที่สามารถโยกได้ตามการท างาน

ของเคร่ืองยนต์   

ระยะเวลาด าเนินการ เดือนพฤษภาคม ปี 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2562 

อายกุารใช้งานตามมาตรฐาน 25 ปี  

อายกุารใช้งานปัจจบุนั ประมาณ 25 ปี  

มลูคา่โครงการ ประมาณ 1 ล้านบาท 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ เพิ่มความปลอดภยัแก่ผู้ ใช้อาคารในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้และช่วยลดความ

สญูเสยีจากเหตเุพลงิไหม้ 

 

2. โครงการเปลี่ยนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) ในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 

รายละเอียดและความจ าเป็น

ของโครงการ 

เปลี่ยนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าส ารอง 

จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 1,250 Kva ซึ่งปัจจุบนัมีการใช้งานมามากกว่า 20 ปี 

อปุกรณ์ชิน้สว่นประกอบการท างาน เช่น ระบบชาร์จเจอร์ (Charger) ระบบ

ก าเนิดกระแสไฟฟ้าสลบั (Alternator) ระบบควบคุมการท างานอัตโนมัติ 
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(Automatic Transfer Switch) นอกจากนี ้หากอปุกรณ์หรือชิน้สว่นอะไหล่

ดงักลา่วเกิดช ารุดเสยีหาย อปุกรณ์หรือชิน้สว่นอะไหลอ่าจหายากและท าให้ใช้

เวลานานในการซอ่มแซม เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตชิน้สว่นอปุกรณ์ได้ยกเลิกการ

ผลติไปแล้ว ดงันัน้ ทรู พรอพเพอร์ตีส์อาจต้องเทียบรุ่น เพื่อมาใช้งานซึ่งจะท า

ให้ประสทิธิภาพการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองลดลง     

ระยะเวลาด าเนินการ เดือนสงิหาคม ปี 2563 ถึง เดือนกนัยายน ปี 2563 

อายกุารใช้งานตามมาตรฐาน 25 ปี 

อายกุารใช้งานปัจจบุนั ประมาณ 22 ปี 

มลูคา่โครงการ ประมาณ 4 ล้านบาท 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าดบั เนื่องจากการด าเนินงานส่วน

ใหญ่ของผู้ เช่ารายย่อยต้องการความต่อเนื่อง ดงันัน้ หากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

ส ารองไม่ท างานเมื่อเกิดเหตไุฟดบั การด าเนินงานของผู้ เช่ารายย่อยจะได้รับ

ผลกระทบ  

 

3. โครงการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 

รายละเอียดและความจ าเป็น

ของโครงการ 

เปลีย่นหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าส ารอง ก าลงัไฟฟ้า 

1,250 Kva จ านวน 2 ชดุ และ 630 Kva จ านวน 1 ชุด เนื่องจากเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้าส ารอง (Generator) ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี 

ท าให้อุปกรณ์หรือชิน้ส่วนอะไหล่ประกอบการท างาน เช่น ระบบชาร์จเจอร์ 

(Charger) ระบบก าเนิดกระแสไฟฟ้าสลบั (Alternator) ระบบควบคุมการ

ท างานอตัโนมตัิ (Automatic Transfer Switch)  หากเกิดช ารุดเสียหายกบั

อปุกรณ์หรือชิน้สว่นอะไหลด่งักลา่ว อปุกรณ์หรือชิน้สว่นอะไหลอ่าจหายากท า

ให้ใช้เวลานานในการซ่อมแซม หรือดังกล่าว อุปกรณ์หรือชิน้ส่วนอะไหล่ที่

บริษัทยกเลกิการผลติ ทรู พรอพเพอร์ตีส์อาจต้องเทียบรุ่น เพื่อมาใช้งานซึ่งจะ

ท าให้ประสทิธิภาพการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้าลดลง     

ระยะเวลาด าเนินการ เดือนกนัยายน ปี 2565 ถึง เดือนตลุาคม ปี 2565 

อายกุารใช้งานตามมาตรฐาน 30 ปี 

อายกุารใช้งานปัจจบุนั ประมาณ 25 ปี 

มลูคา่โครงการ ประมาณ 6 ล้านบาท 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ การเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 

Maintenance) ที่ด าเนินการเพื่อป้องกนัเหตขุดัข้องของหม้อแปลงไฟฟ้าที่อาจ
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สง่ผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจของผู้ เช่ารายยอ่ย 

 

4. โครงการงาน Seal กระจกอาคาร ที่โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 

รายละเอียดและความจ าเป็น

ของโครงการ 

ซิลิโคนที่ซีลผนงัอาคารที่เป็นกระจกของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 มี

ความเสยีหายและเสือ่มสภาพ เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน เวลาฝนตกจะท า

ให้น า้ร่ัวซึมเข้าไปในอาคารส านกังาน จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไข โดยการลอก

ซิลโิคนเก่าที่เสือ่มสภาพออก และฉีดซิลโิคนใหมเ่ข้าไปแทน 

ระยะเวลาด าเนินการ เดือนเมษายน ปี 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม ปี 2563 

เป็นการทยอยเปลีย่นทีละพืน้ท่ีเพื่อลดผลกระทบกบัผู้ เช่ารายยอ่ย 

อายกุารใช้งานตามมาตรฐาน 10 ปี 

อายกุารใช้งานปัจจบุนั ประมาณ 10 ปี 

มลูคา่โครงการ ประมาณ 2 ล้านบาท 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ ป้องกนัการร่ัวซึมของน า้ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่อปุกรณ์ส านกังานและ

อปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ รวมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของผู้ เช่าราย

ยอ่ย  

 

ภายหลงัช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ากองทรัสต์จะมีเงินทุนเพียงพอส าหรับการปรับปรุง และ/หรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สินครัง้ใหญ่ (Major Renovation)  ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณากนัเงินส ารองเพื่อการปรับปรุง และ/หรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สินครัง้ใหญ่ ตามแผนที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอ ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการ

ด าเนินงานในรอบปีบญัชี โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจ าเป็น ความพอเพียงของเงินทนุส าหรับการปรับปรุง 

และ/หรือซอ่มแซมทรัพย์สนิครัง้ใหญ่ รวมถึงแหลง่เงินทนุอื่น เช่น การกู้ยืมเงินระยะสัน้ เป็นต้น 

 

2.1.4 ลักษณะการบริหารจัดการโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

ลักษณะการบริหารจัดการก่อนกองทรัสต์เข้าลงทุน  

ลกัษณะการด าเนินงานของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ก่อนกองทรัสต์เข้าลงทนุนัน้เป็นการ

ด าเนินงานภายใต้การบริหารงานของ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ โดย ทรู พรอพเพอร์ตีส์เป็นผู้ ให้เช่าพืน้ที่ส านกังาน รวมทัง้ให้บริการ

เก่ียวกบัการเช่าพืน้ท่ี การบริการพิเศษที่ไมเ่ก่ียวเนื่องกบัการเช่าพืน้ที่และให้เช่าเฟอร์นิเจอร์แก่ผู้ เช่ารายย่อยซึ่งสว่นใหญ่เป็น

บริษัทในกลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ โดยทรู พรอพเพอร์ตีส์จะท าสญัญาและเป็นคู่สญัญาในการให้บริการแก่ผู้ เช่า

รายยอ่ย โดยมีการท าสญัญาแบง่เป็น 3 ประเภท ได้แก่ สญัญาเช่าพืน้ท่ี สญัญาบริการ และ/หรือ สญัญาเช่าเฟอร์นิเจอร์ ตาม

ภาพด้านลา่ง โดยสญัญาบริการนัน้จะครอบคลมุทัง้การบริการท่ีเก่ียวกบัการเช่าพืน้ที่และบริการพิเศษที่ไม่เก่ียวเนื่องกบัการ
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เช่าพืน้ท่ี ซึง่แตล่ะสญัญาจะมีก าหนดอายสุญัญาไว้ประมาณ 3 ปี แตจ่ะมีเพียงผู้ เช่ารายยอ่ยบางรายที่ไมม่ีสญัญาเฟอร์นิเจอร์ 

เนื่องจากผู้ เช่ารายยอ่ยรายนัน้จดัซือ้และติดตัง้เฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สนิของตนเอง 

แผนภาพแสดงลักษณะการท าสัญญาก่อนกองทรัสต์เข้าลงทุน 

 
หมายเหตุ: *การให้เชา่เฟอร์นิเจอร์นัน้เป็นการให้เชา่เฉพาะบริษัทในกลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ 

 

ลักษณะการบริหารจัดการหลังกองทรัสต์เข้าลงทุน  

ภายหลงัการเข้าลงทนุ กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สญัญากบัผู้ เช่ารายย่อยแทน ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ในสญัญา

เช่าพืน้ท่ีและบริการพืน้ท่ีที่จดัท าขึน้ใหมแ่ทนสญัญาบริการฉบบัเดิม เนื่องจากกองทรัสต์จะเป็นผู้ ให้บริการพืน้ที่ซึ่งเป็นบริการ

ที่เก่ียวกบัการให้เช่าพืน้ที่เท่านัน้ เพื่อให้ขอบเขตการให้บริการของกองทรัสต์เป็นไปตามการให้บริการพืน้ที่ของส านกังานให้

เช่าทัว่ไป สว่น ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะยงัคงเป็นคู่สญัญากบัผู้ เช่ารายย่อยในสญัญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และสญัญาบริการพิเศษที่

จัดท าขึน้ใหม่ เพื่อให้บริการพิเศษที่ไม่เก่ียวเนื่องกับการให้เช่าแก่บริษัทในกลุ่มทรูและกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดังนัน้

ภายหลงัการเข้าลงทนุจะมีการจัดท าสญัญาฉบบัใหม่ และการเปลี่ยนคู่สญัญาในสญัญาฉบบัเดิม โดยมีรายละเอียดตาม

แผนภาพท่ีแสดง 

แผนภาพแสดงลักษณะการท าสัญญาหลังกองทรัสต์เข้าลงทุน 

 
สัญลักษณ์: 

 
หมายเหตุ: * การให้บริการพิเศษและการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์นัน้เป็นการให้บริการเฉพาะบริษัทในกลุ่มทรูและกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์เท่านัน้ 

และ/หรือผู้ มีความประสงค์จะใช้บริการดงักล่าวเท่านัน้กองทรัสต์จะไม่เก่ียวข้องกับการให้บริการพิเศษหรือการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์
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ดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี  กองทรัสต์จะดแูลให้ ทรู พรอพเพอร์ตีส์เรียกเก็บอตัราคา่บริการพิเศษและค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ดงักล่าว ในราคา

ที่สมเหตสุมผลจากผู้ เชา่รายยอ่ยที่เป็นผู้ เชา่พืน้ที่จากกองทรัสต์ 

** สญัญาเชา่พืน้ที่และบริการพืน้ที่ของผู้ เชา่รายยอ่ยที่มีอยูก่่อนวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าบางสญัญาอาจมีอายคุงเหลือของสญัญา

น้อยกว่า 3 ปี อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าพืน้ที่และบริการพืน้ที่ของผู้ เช่ารายย่อยครบก าหนดอายสุัญญาเช่า กองทรัสต์จะ

พิจารณาให้สญัญาที่มีการตอ่ายสุญัญา รวมถึงสญัญาที่ผู้ เชา่รายยอ่ยรายใหมเ่ข้าท ากบักองทรัสต์ มีระยะเวลาของสญัญา 3 ปี 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลักก่อนการลงทุนโดยกองทรัสต์ 

(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาส 1 

ปี 2560 

รายได้จากการให้เชา่พืน้ท่ีและบริการ(1) 197.6 205.6 232.2 69.3 

รายได้คา่เชา่เฟอร์นเิจอร์(2) 112.5 121.4 101.1 25.3 

รายได้อื่น(3) 68.0 60.3 60.3 11.7 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 378.1 387.2 393.5 106.4 

ต้นทนุการให้เชา่พืน้ท่ีและบริการพืน้ท่ี(4) 100.0 87.6 92.3 21.8 

ต้นทนุการให้บริการพิเศษ(5) และเช่าเฟอร์นิเจอร์(6) 8.9 9.3 9.6 2.4 

รวมต้นทุนจากการด าเนินงาน 108.9 96.9 101.9 24.2 

ที่มา: ข้อมลูจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ: (1) เน่ืองจากก่อนกองทรัสต์เข้าลงทนุ ทรู พรอพเพอร์ตีส์เรียกเก็บคา่บริการจากผู้ เชา่รายย่อย ซึ่งประกอบด้วย (ก) บริการที่เก่ียวข้อง

กับการให้เช่าพืน้ที่ ("บริการพืน้ที่”) และ (ข) บริการที่ไม่เก่ียวข้องกับการให้เช่าพืน้ที่ ("บริการพิเศษ") โดยคิดค่าบริการรวมเป็น

อตัราเดียวตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาบริการ ดงันัน้จงึไมส่ามารถแบง่แยกได้ ดงันัน้รายได้จากการให้เช่าพืน้ที่และบริการที่แสดง

ไว้ในตารางข้างต้นอาจสงูกวา่รายได้คา่เชา่พืน้ที่และบริการพืน้ที่ตามลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 (2) กองทรัสต์ไมไ่ด้ลงทนุในเฟอร์นิเจอร์ ดงันัน้กองทรัสต์จะไมไ่ด้รับรายได้คา่เชา่เฟอร์นิเจอร์ดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากในปี 2559 

ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ได้ปรับสัดส่วนอัตราค่าเช่าพืน้ที่ ค่าบริการ และค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับสดัส่วนต้นทนุการ

ให้บริการของทรู พรอพเพอร์ตีส์ จงึได้แสดงรายการดงักลา่วไว้ในที่นีเ้พ่ือให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ 

 (3) รายได้อ่ืน ได้แก่ รายได้คา่สาธารณปูโภค รายได้คา่การให้บริการปรับอากาศนอกเวลา รายได้คา่จอดรถ รวมถึงรายได้จากการให้

ติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคมและจอภาพ LED เป็นต้น 

 (4) ต้นทุนการให้เช่าพืน้ที่และบริการพืน้ที่ หมายถึง ต้นทุนในการให้เช่าพืน้ที่และบริการที่เก่ียวข้องกับการให้เช่า/ให้ใช้พืน้ที่ซึ่ ง

กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบต้นทนุดงักลา่วภายหลงักองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก อยา่งไรก็ดี ต้นทนุในการ

ให้เช่าพืน้ที่และบริการพืน้ที่ดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือนซึ่งเดิมผู้ ให้เช่า (ทรู พรอพเพอร์ตีส์) เป็นผู้ รับผิดชอบ และ

ภายหลงักองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะยงัเป็นผู้ รับผิดชอบในฐานะผู้ ให้สิทธิการเชา่ที่ดิน

และอาคาร 

 (5)  ต้นทุนการให้บริการพิเศษ หมายถึง ต้นทนุการให้บริการที่ไม่เก่ียวข้องกับการให้เช่า/ให้ใช้พืน้ที่  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทนุในการ

ให้บริการพิเศษของ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ และ ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะเป็นผู้ รับผิดชอบต้นทนุดงักล่าวภายหลงักองทรัสต์เข้าลงทนุใน

ทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก 
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 (6) ต้นทนุการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ หมายถึง ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ซึ่ง ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะเป็นผู้ รับผิดชอบต้นทุนดงักล่าวภายหลงักองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุครัง้แรก 

 

ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 มีรายได้จากการด าเนินงานเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยรายได้รวมเพิ่มขึน้

จาก 378.1 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 393.5 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึน้ในอตัราเฉลีย่ (CAGR) ประมาณร้อยละ 2.0 ตอ่

ปี การเพิ่มขึน้ของรายได้รวมนัน้ มีสาเหตหุลกัมาจากการเติบโตของรายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีและบริการพืน้ท่ีที่เติบโตขึน้จาก 

197.6 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 232.2 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึน้ในอตัราเฉลี่ย (CAGR) ประมาณร้อยละ 8.4 ต่อปี 

เนื่องมาจากในปี 2559 ทรู พรอพเพอร์ตีส์ มีการจดัสรรสดัสว่นรายได้คา่เชา่พืน้ท่ี คา่บริการ และคา่เช่าเฟอร์นิเจอร์ใหม ่เพื่อให้

สอดคล้องกบัต้นทนุการให้บริการแตล่ะประเภท อยา่งไรก็ตาม รายได้อื่นลดลงจาก 68.0 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 60.3 ล้าน

บาท ในปี 2559 ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากคา่ไฟฟ้าที่ลดลง 

ส าหรับต้นทนุการให้เช่าและบริการและต้นทนุในการบริหารนัน้ มีแนวโน้มที่ลดลง โดยลดลงจาก 100.0 ล้านบาทใน

ปี 2557 เป็น 92.3 ล้านบาท ปี 2559 โดยมีสาเหตมุาจากการที่ต้นทนุการให้เช่าพืน้ที่และบริการพืน้ที่ ซึ่งคือต้นทนุค่าไฟฟ้าที่

ลดลง เนื่องมาจากนโยบายประหยดัพลงังานของผู้ เช่ารายยอ่ย ท าให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 

 

อัตราการเช่าพืน้ที่และอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 
 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 

พืน้ท่ีที่สามารถให้เช่าได้ทัง้หมด(1)(ตร.ม.) 35,747 35,921 35,921 35,791 

อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลีย่(2)(ร้อยละ) 99.3 100.0 100.0 100.0 

อตัราคา่เช่าเฉลีย่(3)(บาท/ตร.ม./เดือน) 463.7 477.0 538.7 648.9 

อตัราคา่เช่าเฉลีย่พืน้ท่ีทัว่ไปทีค่าดวา่จะจดัสรรให้แกก่องทรัสต์(4)(บาท/ตร.ม./เดือน) 599.9 

ที่มา: ข้อมลูจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ: (1) พืน้ที่ที่สามารถให้เชา่ได้ทัง้หมดไมน่บัรวมพืน้ที่ส านกังานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ทรู พรอพเพอร์ตีส์) ที่ใช้เองหรือให้ผู้ อ่ืนใช้

โดยไม่เรียกเก็บค่าเช่าพืน้ที่หรือบริการพืน้ที่ซึ่งคิดเป็นพืน้ที่ประมาณ 604 ตร.ม. ในปี 2557 612 ตร.ม. ในปี 2558 และปี 2559 

และ 741 ตร.ม. ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยภายหลงักองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สิน ทรู พรอพเพอร์ตีส์ และ/หรือ ผู้ เช่าราย

ย่อย จะเข้าท าสญัญาเช่าพืน้ที่ และ/หรือ บริการพืน้ที่ดงักล่าวจากกองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่นับรวมพืน้ที่ที่อยู่ระหว่างหรือยงัไม่มีการ

ปรับปรุงพืน้ที่เพ่ือออกให้เชา่แก่ผู้ เชา่รายยอ่ยเชา่พืน้ที่ 

 (2) อตัราการเชา่พืน้ที่เฉลี่ย เป็นสดัสว่นของ พืน้ที่ที่สามารถเรียกเก็บคา่เชา่พืน้ที่ได้ ตอ่พืน้ที่ที่สามารถให้เชา่ได้ทัง้หมด 

 (3)  อตัราคา่เชา่เฉลี่ยค านวณจาก ค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการ (ซึ่งประกอบด้วย ค่าบริการพืน้ที่และค่าบริการพิเศษ) หารด้วยพืน้ที่มี

การเช่าทัง้หมด โดยภายหลังกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรก อตัราค่าเช่าเฉลี่ยที่ช าระให้กองทรัสต์ลดลง

บางส่วน เน่ืองจากผู้ เช่ารายย่อยจะจัดสรรค่าบริการบางส่วนไปช าระเป็นค่าบริการพิเศษให้ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ในอัตรา 49.0 

บาท/ตร.ม./เดือน ส าหรับปี 2560 (เฉพาะพืน้ที่ที่มีการเรียกเก็บคา่บริการพิเศษ) 
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(4)  อัตราค่าเช่าเฉลี่ยพืน้ที่ทั่วไปที่คาดว่าจะจัดสรรให้แก่กองทรัสต์ค านวณจาก อัตราค่าเช่าเฉลี่ยตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 

กนัยายน พ.ศ. 2560 หกัด้วย ค่าบริการพิเศษที่จดัสรรให้กับทรู พรอพเพอร์ตีส์ ในอตัรา 49.0 บาท/ตร.ม./เดือน ส าหรับปี 2560 

โดยในที่นีส้มมติให้ทกุพืน้ที่มีการเรียกเก็บคา่บริการพิเศษ ทัง้นี ้อตัราคา่เชา่เฉลี่ยจริงภายหลงักองทรัสต์เข้าลงทนุอาจแตกต่างไป

จากอตัราดงักลา่วเล็กน้อย เน่ืองจากพืน้ที่ที่มีการเรียกเก็บคา่บริการพิเศษที่แตกตา่งกนั 

 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จนถึง 9 เดือนแรกของปี 2560 พืน้ที่ที่สามารถเช่าได้ทัง้หมดของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

ลดลงเลก็น้อย เนื่องมาจากที่ผา่นมาทรู พรอพเพอร์ตีส์มีความต้องการใช้พืน้ที่เพิ่มมากขึน้ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของบคุคลกร

ของบริษัทเพื่อรองรับการให้บริการและบริหารพืน้ที่ของผู้ เช่ารายย่อยที่ เพิ่มขึน้ (เมื่อรวมพืน้ที่ที่ทรู พรอพเพอร์ตีส์บริหารใน

โครงการอื่น)  

 ส าหรับอตัราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 จะเห็นได้วา่อตัราการเช่าในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา จนถึง 9 เดือน

แรกของปี 2560 อยูใ่นระดบัท่ีสงู โดยมีเพียงปี 2557 เทา่นัน้ ที่มีพืน้ท่ีวา่ง ซึง่แสดงให้เห็นถึงความต้องการใช้พืน้ที่ในโครงการ

ทรู ทาวเวอร์ 1 ของกลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ และส าหรับอตัราคา่เช่าเฉลีย่ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ในช่วง 3 ปี

ที่ผ่านมามีการเติบโตเพิ่มขึน้จาก 463.7 บาท/ตร.ม./เดือน ในปี 2557 เป็น 648.9 บาท/ตร.ม./เดือน ใน 9 เดือนแรกของปี 

2560 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ประมาณร้อยละ 13.0 ต่อปี โดยที่ผ่านมาทรู พรอพเพอร์ตีส์ มีนโยบายการ

ปรับขึน้อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีที่อตัราร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี อยา่งไรก็ดี ทรู พรอพเพอร์ตีส์ มีการเรียกเก็บอตัราค่าบริการเพิ่มขึน้เป็น

ครัง้คราวตามการบริการพิเศษที่เพิ่มขึน้ เช่น การเปิดให้บริการศูนย์ออกก าลงักายที่อาคารใยแก้ว ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก และ

ห้องสมดุ ในปี 2558 เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม อตัราการเติบโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) ในอนาคตภายหลงักองทรัสต์เข้าลงทนุอาจไม่

สงูเท่าในอดีต เนื่องจากกองทรัสต์ไม่ได้เป็นผู้ ให้บริการพิเศษและมีการก าหนดให้อตัราค่าเช่าในสญัญาเช่าส่วนใหญ่ปรับ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.25 ตอ่ปี 

 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลักของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ก่อนการลงทุนโดยกองทรัสต์ 

(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาส 1 

ปี 2560 

รายได้จากการให้เชา่พืน้ท่ีและบริการ(1) 107.9 139.1 156.0 45.8 

รายได้คา่เชา่เฟอร์นเิจอร์(2) 43.7 52.5 48.9 14.0 

รายได้อื่น(3) 33.8 46.6 65.6 21.6 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 185.4 238.1 270.5 81.4 

ต้นทนุการให้เชา่พืน้ท่ีและบริการพืน้ท่ี(4) 62.7 69.4 77.5 19.1 

ต้นทนุการให้บริการพิเศษ(5)และเช่าเฟอร์นเิจอร์(6) 3.3 2.8 3.8 0.7 

รวมต้นทุนจากการด าเนินงาน 66.0 72.3 81.3 19.8 

ที่มา: ข้อมลูจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 23 จาก 81 

 

หมายเหตุ: (1) เน่ืองจากก่อนกองทรัสต์เข้าลงทนุ ทรู พรอพเพอร์ตีส์เรียกเก็บคา่บริการจากผู้ เชา่รายย่อย ซึ่งประกอบด้วย (ก) บริการที่เก่ียวข้อง

กับการให้เช่าพืน้ที่ ("บริการพืน้ที่”) และ (ข) บริการที่ไม่เก่ียวข้องกับการให้เช่าพืน้ที่ ("บริการพิเศษ") โดยคิดค่าบริการรวมเป็น

อตัราเดียวตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาบริการ ดงันัน้จงึไมส่ามารถแบง่แยกได้ ดงันัน้รายได้จากการให้เช่าพืน้ที่และบริการที่แสดง

ไว้ในตารางข้างต้นอาจสงูกวา่รายได้คา่เชา่พืน้ที่และบริการพืน้ที่ตามลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 (2) กองทรัสต์ไมไ่ด้ลงทนุในเฟอร์นิเจอร์ ดงันัน้กองทรัสต์จะไมไ่ด้รับรายได้คา่เชา่เฟอร์นิเจอร์ดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากในปี 2559 

ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ได้ปรับสัดส่วนอัตราค่าเช่าพืน้ที่ ค่าบริการ และค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับสดัส่วนต้นทนุ การ

ให้บริการของทรู พรอพเพอร์ตีส์ จงึได้แสดงรายการดงักลา่วไว้ในที่นีเ้พ่ือให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ 

 (3) รายได้อ่ืน ได้แก่ รายได้คา่สาธารณปูโภค รายได้คา่การให้บริการปรับอากาศนอกเวลา รายได้คา่จอดรถ รวมถึงรายได้จากการให้

ติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคม รายได้การให้บริการเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เป็นต้น 

 (4) ต้นทุนการให้เช่าพืน้ที่และบริการพืน้ที่ หมายถึง ต้นทุนในการให้เช่าพืน้ที่และบริการที่เก่ียวข้องกับการให้เช่า/ ให้ใช้พืน้ที่ซึ่ง

กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบต้นทนุดงักลา่วภายหลงักองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก อยา่งไรก็ดี ต้นทนุในการ

ให้เช่าพืน้ที่และบริการพืน้ที่ดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือนซึ่งเดิมผู้ ให้เช่า (ทรู พรอพเพอร์ตีส์) เป็นผู้ รับผิดชอบ และ

ภายหลังกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จะยงัเป็นผู้ รับผิดชอบในฐานะผู้ ให้สิทธิการเช่า

ที่ดินและอาคาร 

 (5)  ต้นทุนการให้บริการพิเศษ หมายถึง ต้นทนุการให้บริการที่ไม่เก่ียวข้องกับการให้เช่า/ให้ใช้พืน้ที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทนุในการ

ให้บริการพิเศษของ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ และ ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะเป็นผู้ รับผิดชอบต้นทนุดงักล่าวภายหลงักองทรัสต์เข้าลงทนุใน

ทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก 

 (6) ต้นทนุการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ หมายถึง ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ซึ่ง ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะเป็นผู้ รับผิดชอบต้นทุนดงักล่าวภายหลงักองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุครัง้แรก 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 รายได้จากการด าเนินงานมีเพิ่มขึน้อย่างมาก โดยรายได้รวมเพิ่มขึน้

จาก 107.9 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 156.0 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึน้ในอตัราเฉลี่ย (CAGR) ประมาณร้อยละ 20.2 

ต่อปี เนื่องมาจากสาเหตุหลกัจากอตัราการเช่าพืน้ที่จากร้อยละ 82.5 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 99.4 ในปี 2559 เนื่องมาจาก

อาคาร 2 อาคาร 3 และอาคาร 4 เป็นอาคารท่ีสร้างขึน้ใหมแ่ละสร้างแล้วเสร็จในปี 2556 ท าให้ผู้ เช่ารายย่อยทยอยเข้าตกแต่ง

และเช่าพืน้ท่ีดงักลา่ว รวมถึงอตัราคา่เช่าที่ปรับเพิ่มขึน้ในแตล่ะปี 

ส าหรับต้นทุนการให้เช่าและบริการและต้นทนุในการบริหารนัน้ เพิ่มขึน้จาก 66.0 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 81.3 

ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ตามจ านวนผู้ เช่ารายย่อยที่เพิ่มขึน้  แต่อย่างไรก็ตาม ต้นทนุดงักลา่วมี

อตัราการเพิ่มขึน้ที่น้อยกวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการด าเนินงาน 
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อัตราการเช่าพืน้ที่และอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 
 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 

พืน้ท่ีที่สามารถให้เช่าได้ทัง้หมด(1)(ตร.ม.) 23,551 23,551 23,551 23,551 

อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลีย่(2)(ร้อยละ) 82.5 97.7 99.4 100.0 

อตัราคา่เช่าเฉลีย่(3)(บาท/ตร.ม./เดือน) 462.6 503.5 555.3 638.5 

อตัราค่าเช่าเฉลี่ยพืน้ที่ทัว่ไป(4) (บาท/ตร.

ม./เดือน) 

419.7 459.8 516.7 595.0 

อตัราคา่เช่าเฉลีย่พืน้ท่ีทัว่ไปทีค่าดวา่จะจดัสรรให้แกก่องทรัสต์(5)(บาท/ตร.ม./เดือน) 529.0 

ที่มา: ข้อมลูจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ: (1) พืน้ที่ที่สามารถให้เชา่ได้ทัง้หมดไมน่บัรวมพืน้ที่ส านกังานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ทรู พรอพเพอร์ตีส์) ที่ใช้เองหรือให้ผู้ อ่ืนใช้

โดยไม่เรียกเก็บค่าเช่าพืน้ที่หรือบริการพืน้ที่ซึ่งคิดเป็นพืน้ที่ประมาณ 86 ตร.ม. ในปี 2557 ถึง 9 เดือนแรกของปี 2560 โดย

ภายหลงักองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สิน ทรู พรอพเพอร์ตีส์ และ/หรือ ผู้ เชา่รายยอ่ย จะเข้าท าสญัญาเชา่พืน้ที่ และ/หรือ บริการพืน้ที่

ดงักลา่วจากกองทรัสต์ ทัง้นี ้ไมน่บัรวมพืน้ที่ที่อยูร่ะหวา่งหรือยงัไมมี่การปรับปรุงพืน้ที่เพ่ือออกให้เชา่แก่ผู้ เชา่รายยอ่ย 

 (2) อตัราการเชา่พืน้ที่เฉลี่ย เป็นสดัสว่นของ พืน้ที่ที่สามารถเรียกเก็บคา่เชา่พืน้ที่ได้ ตอ่พืน้ที่ที่สามารถให้เชา่ได้ทัง้หมด 

 (3)  อตัราคา่เชา่เฉลี่ยค านวณจาก คา่เชา่พืน้ที่และคา่บริการ (ซึง่ประกอบด้วย คา่บริการพืน้ที่และคา่บริการพิเศษ) หารพืน้ที่มีการเชา่

ทัง้หมด โดยภายหลงักองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก อตัราค่าเช่าเฉลี่ยที่ช าระให้กองทรัสต์จะลดลงบางส่วน 

เน่ืองจากผู้ เชา่รายยอ่ยจะจดัสรรค่าบริการบางส่วนไปช าระเป็นค่าบริการพิเศษให้ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ในอตัรา 66.0 บาท/ตร.ม./

เดือน ส าหรับปี 2560 (เฉพาะพืน้ที่ที่มีการเรียกเก็บคา่บริการพิเศษ) 

(4)  อตัราคา่เชา่เฉลี่ยพืน้ที่ทัว่ไป (ไมร่วมพืน้ที่ห้องสตดูิโอและคา่บริการเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้าส ารองตอ่เน่ือง (UPS)) ค านวณจาก 

คา่เชา่พืน้ที่และคา่บริการ (ซึง่ประกอบด้วย ค่าบริการพืน้ที่และค่าบริการพิเศษ) ไม่รวมค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่ของพืน้ที่

ห้องสตดูิโอ และไม่รวมถึงค่าบริการเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้าส ารองต่อเน่ือง (UPS) เพื่อแสดงให้เห็นถึงค่าเช่าเฉลี่ยที่สามารถ

เทียบเคียงได้กบัอตัราคา่เชา่ของพืน้ที่ส านกังานทัว่ไป (โดยคา่บริการเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้าส ารองต่อเน่ือง (UPS) เป็นส่วนที่

กองทรัสต์ไมเ่ข้าลงทนุ) หารพืน้ที่มีการเชา่ทัง้หมดซึง่หกัพืน้ที่ห้องสตดูิโอออกแล้ว โดยภายหลงักองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินที่

จะลงทนุครัง้แรก อตัราคา่เชา่เฉลี่ยที่ช าระให้กองทรัสต์จะลดลงบางส่วน เน่ืองจากผู้ เช่ารายย่อยจะจดัสรรค่าบริการบางส่วนไป

ช าระเป็นค่าบริการพิเศษให้ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ในอัตรา 66.0 บาท/ตร.ม./เดือน ส าหรับปี 2560 (เฉพาะพืน้ที่ที่มีการเรียกเก็บ

ค่าบริการพิเศษ) ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าเฉลี่ยของพืน้ที่เสตดูิโอ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 อยู่ที่ประมาณ 1,134 บาท/ตร.ม./

เดือน 
(5)  อัตราค่าเช่าเฉลี่ยพืน้ที่ทั่วไปที่คาดว่าจะจัดสรรให้แก่กองทรัสต์ค านวณจาก อัตราค่าเช่าเฉลี่ยตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 

กนัยายน พ.ศ. 2560 หกัด้วย ค่าบริการพิเศษที่จดัสรรให้กับทรู พรอพเพอร์ตีส์ ในอตัรา 49.0 บาท/ตร.ม./เดือน ส าหรับปี 2560 

โดยในที่นีส้มมติให้ทกุพืน้ที่มีการเรียกเก็บคา่บริการพิเศษ ทัง้นี ้อตัราคา่เชา่เฉลี่ยจริงภายหลงักองทรัสต์เข้าลงทนุอาจแตกต่างไป

จากอตัราดงักลา่วเล็กน้อย เน่ืองจากพืน้ที่ที่มีการเรียกเก็บคา่บริการพิเศษที่แตกตา่งกนั 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จนถึง 9 เดือนแรกของปี 2560 โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีอตัราการเช่าพืน้ที่ที่เพิ่มขึน้อย่าง

ตอ่เนื่องจากร้อยละ 82.5 ณ สิน้ปี 2557 เป็นร้อยละ 100 ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2560 สาเหตทุี่อตัราการเช่า ณ สิน้ปี 2557 อยู่ที่



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 25 จาก 81 

 

ระดบัต ่ากว่าร้อยละ 90 นัน้  เนื่องมาจากการอาคาร 2 อาคาร 3 และอาคาร 4 ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เป็นอาคารใหม่

พฒันาแล้วเสร็จเมื่อปี 2556 ดงันัน้ อตัราการเช่าพืน้ที่จึงค่อยๆทยอยเพิ่มขึน้ตามจากการที่ผู้ เช่ารายย่อยเร่ิมเข้ามาตกแต่ง 

ติดตัง้อปุกรณ์ และเช่าพืน้ท่ี  

 นอกจากนี ้อตัราคา่เช่าเฉลีย่ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ยงัเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง โดยอตัราคา่เช่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้จาก 

462.6 บาท/ตร.ม./เดือน ในปี 2557 เป็น 638.5 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือนใน 9 เดือนแรกของปี 2560 หรือคิดเป็นอตัราการ

เติบโตเฉลี่ย (CAGR) ประมาณร้อยละ 12.4 ต่อปี ทัง้นี ้หากไม่รวมค่าเช่าพืน้ที่ห้องสตูดิโอและค่าบริการเคร่ืองก าเนิด

กระแสไฟฟ้าส ารองต่อเนื่อง (UPS) อตัราค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้จาก 419.7 บาท/ตร.ม./เดือน ในปี 2557 เป็น 595.0 บาทต่อ

ตารางเมตรต่อเดือน ใน 9 เดือนแรกของปี 2560 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ประมาณร้อยละ 13.6 ต่อปี 

อย่างไรก็ตาม อตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในอนาคตภายหลงักองทรัสต์เข้าลงทนุอาจไม่สงูเท่าในอดีต เนื่องจาก

กองทรัสต์ไมไ่ด้เป็นผู้ให้บริการพิเศษและมีการก าหนดให้อตัราคา่เช่าในสญัญาเช่าสว่นใหญ่ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.25 ตอ่ปี 

 

2.1.5 รายละเอียดของทรัพย์สนิที่จะลงทุนครัง้แรก 

กองทรัสต์จะมุง่เน้นลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ

การหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทัง้นี ้กองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์ที่จะลงทนุ

ในกรรมสทิธ์ิ และ/หรือ สทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านกังาน รวมถึงพืน้ที่ค้าปลีกและพืน้ที่จอดรถที่ตัง้อยู่

ในอาคารส านกังานหรือบริเวณข้างเคียงโดยในการลงทนุครัง้แรกจะลงทนุใน 

1. สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารอายุ 30 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ซึ่ง

ประกอบด้วยอาคารสงู 36 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ พืน้ที่ใช้สอยทัง้หมด (Gross Floor Area, GFA) ประมาณ 

63,615 ตารางเมตร โดยมีพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด (Net Leasable Area, NLA) ประมาณ 37,315 ตารางเมตร บนที่ดิน

ประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 78.7 ตารางวา รวมถึงกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์และงานระบบของโครงการ ซึ่งใน

ปัจจบุนัทัง้อาคารและท่ีดินนัน้เป็นกรรมสทิธ์ิของ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ และ 

2. สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารอายุ 30 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ซึ่ง

ประกอบด้วยอาคารส านกังานจ านวน 3 อาคารและอาคารจอดรถ 1 อาคาร พืน้ที่ใช้สอยทัง้หมด (Gross Floor 

Area, GFA) ประมาณ 41,417 ตารางเมตร โดยมีพืน้ที่เช่าทัง้หมด (Net Leasable Area, NLA) ประมาณ 

25,072 ตารางเมตร บนที่ดินประมาณ 8 ไร่ 1 งาน 13.0 ตารางวา รวมถึงกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์และงาน

ระบบของโครงการ ซึง่ในปัจจบุนัทัง้อาคารและท่ีดินนัน้เป็นกรรมสทิธ์ิของ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ 

โดยทัง้ 2 โครงการมีพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดประมาณ 62,387 ตารางเมตร  เนือ้ที่ดินรวม 12 ไร่ 91.7 ตารางวา 
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ลักษณะการใช้พืน้ที่ในโครงการ 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

ลักษณะการใช้ พืน้ที่ (ตารางเมตร) สัดส่วนของพืน้ที่ใช้สอย (%) 

พืน้ท่ีส านกังานให้เช่า(1) 32,054 50.4 

พืน้ท่ีเช่าอื่น(2) 5,260 8.3 

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมด 37,315 58.7 

พืน้ท่ีสว่นกลาง 12,340 19.4 

พืน้ท่ีจอดรถ 13,960 21.9 

พืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด 63,615 100.0 

ที่มา: ข้อมลูจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ:  (1) พืน้ที่ส านกังานให้เชา่ หมายถึง พืน้ที่เชา่ที่มีสญัญาเชา่เพื่อใช้เป็นส านกังาน  

(2) พืน้ที่เชา่อื่น หมายถึง พืน้ที่เช่าที่มีสญัญาเช่าเพื่อวตัถปุระสงค์อ่ืนนอกเหนือจากเพื่อใช้เป็นส านักงาน เช่น พืน้ที่ห้องสมดุบริเวณ

ชัน้ใต้ดิน พืน้ท่ีห้อง Server ที่ชัน้ 12 และ 14 พืน้ที่เช่าเพื่อติดตัง้เคร่ืองป่ันไฟส ารอง (ของผู้ เช่ารายหนึ่ง) บริเวณชัน้ใต้ดิน พืน้ที่

ร้านกาแฟและเบเกอร่ี TRUE Coffee บริเวณโถงอาคารชัน้ G พืน้ที่ธนาคารพาณิชย์บริเวณโถงอาคารชัน้ G เป็นต้น 

 ทัง้นี ้ในปัจจบุนั ผู้ เช่ารายยอ่ยของโครงการ มีลกัษณะการใช้พืน้ที่โดยการใช้พืน้ที่เช่าบางสว่นร่วมกนั เช่น ทางเดิน

ภายในพืน้ที่เช่า ห้องประชุม หรือพืน้ที่พกัผ่อนในแต่ละชัน้ เป็นต้น ซึ่งท าให้การจดัสรรพืน้ที่เช่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

อยา่งไรก็ดี ในอนาคต พืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่มีนยัส าคญัหากเปรียบเทียบกบัขนาด

ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของโครงการ  อนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ตามรูปแบบของผู้ เช่ารายย่อย อาทิเช่น ในกรณีที่มี

ความต้องการเช่าพืน้ท่ีจากผู้ เช่ารายยอ่ยในชัน้มากกวา่หนึง่ราย ผู้จดัการกองทรัสต์หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจพิจารณา

แบ่งซอยพืน้ที่ในรูปแบบ Multi-Tenant เพิ่มเติม อนัเป็นผลท าให้พืน้ที่เช่าทัง้หมดของโครงการลดลงอย่างไม่มีนยัส าคัญ 

อยา่งไรก็ดี อตัราคา่เช่าของการปลอ่ยเช่าในรูปแบบ Mulit-Tenant มีแนวโน้มจะสงูกวา่การปลอ่ยเช่าพืน้ที่ขนาดใหญ่หรือการ

แบง่เช่าโดยใช้พืน้ท่ีบางสว่นร่วมกนั นอกจากนี ้ที่ผา่นมา ผู้ เช่ารายยอ่ยในโครงการมีแนวโน้มต้องการพืน้ที่เช่าอื่นเพิ่มขึน้ เช่น 

พืน้ท่ีวางเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองตอ่เนื่อง เป็นต้น 

 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

ลักษณะการใช้ พืน้ที่ (ตารางเมตร) สัดส่วนของพืน้ที่ใช้สอย (%) 

พืน้ท่ีส านกังานให้เช่า(1) 15,933 38.5 

พืน้ท่ีเช่าอื่น(2) 9,139 22.1 

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมด 25,072 60.5 

พืน้ท่ีสว่นกลาง 8,355 20.2 

พืน้ท่ีจอดรถ 7,990 19.3 

พืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด 41,417 100.0 
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ที่มา: ข้อมลูจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

(1) พืน้ที่ส านกังานให้เชา่ หมายถึง พืน้ที่เชา่ที่มีสญัญาเชา่เพื่อใช้เป็นส านกังาน  

(2) พืน้ที่เช่าอ่ืน หมายถึง พืน้ที่เช่าที่มีสญัญาเช่าเพื่อวตัถปุระสงค์อ่ืนนอกเหนือจากเพื่อใช้เป็นส านักงาน ซึ่งในปัจจบุนั ได้แก่  พืน้ที่

ร้านกาแฟและเบเกอร่ี TRUE Coffee บริเวณโถงอาคาร1ชัน้ G พยาบาลที่อาคาร 1 ชัน้ 1 และพืน้ที่ศนูย์ดแูลเด็กที่อาคาร 3 ชัน้ 1 

เป็นต้น 

ทัง้นี ้ในปัจจบุนั ผู้ เช่ารายยอ่ยของโครงการ มีลกัษณะการใช้พืน้ที่โดยการใช้พืน้ที่เช่าบางสว่นร่วมกนั เช่น ทางเดิน

ภายในพืน้ที่เช่า ห้องประชุม หรือพืน้ที่พกัผ่อนในแต่ละชัน้ เป็นต้น ซึ่งท าให้การจดัสรรพืน้ที่เช่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

อยา่งไรก็ดี ในอนาคต พืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่มีนยัส าคญัหากเปรียบเทียบกบัขนาด

ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของโครงการ  อนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ตามรูปแบบของผู้ เช่ารายย่อย อาทิเช่น ในกรณีที่มี

ความต้องการเช่าพืน้ท่ีจากผู้ เช่ารายยอ่ยในชัน้มากกวา่หนึง่ราย ผู้จดัการกองทรัสต์หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจพิจารณา

แบ่งซอยพืน้ที่ในรูปแบบ Multi-Tenant เพิ่มเติม อนัเป็นผลท าให้พืน้ที่เช่าทัง้หมดของโครงการลดลงอย่างไม่มีนยัส าคัญ 

อยา่งไรก็ดี อตัราคา่เช่าของการปลอ่ยเช่าในรูปแบบ Mulit-Tenant มีแนวโน้มจะสงูกวา่การปลอ่ยเช่าพืน้ที่ขนาดใหญ่หรือการ

แบง่เช่าโดยใช้พืน้ท่ีบางสว่นร่วมกนั นอกจากนี ้ท่ีผา่นมา ผู้ เช่ารายยอ่ยในโครงการมีแนวโน้มต้องการพืน้ที่เช่าอื่นเพิ่มขึน้ เช่น 

พืน้ท่ีวางเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองตอ่เนื่อง เป็นต้น 

โดยแตล่ะอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีตา่งกนัดงัตอ่ไปนี ้

อาคาร การใช้ประโยชน์พืน้ที่ 

อาคาร 1 ชัน้ใต้ดิน 

ชัน้ G 

ชัน้ 4 

ชัน้ 2 ถึง 3 และ5ถึง 14 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองและงานระบบ 

ร้านกาแฟและเบเกอร่ีTRUE Coffee และพืน้ท่ีพาณิชย์ให้เช่า 

ห้องประชมุและพืน้ท่ีพกัผอ่น 

พืน้ท่ีส านกังานให้เช่า 

อาคาร 2 ชัน้ 1 ถึง 4 

ชัน้ 5 ถึง 7  

พืน้ท่ีส านกังานให้เช่า 

ห้องประชมุและศนูย์ฝึกอบรม (Training Center) 

อาคาร 3 ชัน้ใต้ดิน  

ชัน้ 1  

ชัน้ 2 ถึง 5 

ชัน้ 6   

ชัน้ 7  

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองและงานระบบส าหรับอาคาร 2 และพืน้ท่ีจอดรถ 

ศนูย์อาหาร ศนูย์ดแูลเด็กเลก็ (Childcare) และร้านสะดวกซือ้ (7-Eleven) 

พืน้ท่ีจอดรถ 

พืน้ท่ีจอดรถ และงานระบบ 

พืน้ท่ีส านกังานให้เช่า 

อาคาร 4 ชัน้ 1  

ชัน้ 2  

ชัน้ 3  

ชัน้ 4 ถึง 5  

ห้อง Server เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองและงานระบบ และส านกังาน 

ห้อง Server 

พืน้ท่ีสตดูิโอ 

พืน้ท่ีส านกังานให้เช่า 

ที่มา: ข้อมลูจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 28 จาก 81 

 

สรุปลักษณะการใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ 

ลักษณการใช้ประโยชน์พืน้ที่ โดยคิดเป็นอัตราส่วนพืน้ที่เช่าต่อพืน้ที่เช่าทัง้หมด (ร้อยละ) 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

  
รวมโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

 
ที่มา: ข้อมลูจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

การให้เช่าพืน้ที่ของกองทรัสต์มิได้จ ากดัอยู่เพียงแค่การให้เช่าพืน้ที่เพื่อเป็นส านกังานเท่านัน้ กองทรัสต์ยงัให้ผู้ เช่า

รายย่อยเช่าพืน้ที่เพื่อให้บริการพิเศษ ให้บริการพืน้ที่ค้าปลีก ติดตัง้ห้องส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง Server) และห้อง

ประชุม อย่างไรก็ตาม สดัสว่นการให้เช่าพืน้ที่เพื่อเป็นส านกังานมีสดัสว่นมากที่สดุ คือ ร้อยละ 85.9 และ ร้อยละ 66.0 ของ

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตามล าดบั 

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 29 จาก 81 

 

ลักษณะของผู้เช่าและสัญญาเช่าของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

อายุสัญญาคงเหลือของสัญญาเช่าพืน้ที่ในแต่ละปี 

คิดเป็นอตัราส่วนพืน้ที่เช่าต่อพืน้ที่เช่าทัง้หมด (ร้อยละ) 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

  
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

 
ที่มา: ข้อมลูจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ:  ข้อมลูข้างต้นอ้างอิงตามสญัญาเชา่พืน้ที่ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 รวมถึงสญัญาเชา่พืน้ที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ และ/หรือผู้ เช่า

รายยอ่ยอ่ืนที่ต้องการใช้ประโยชน์พืน้ที่ ตกลงจะเข้าท ากบักองทรัสต์ก่อนและภายหลงักองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก 

โดยพืน้ที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะเชา่จากกองทรัสต์นัน้ เป็นพืน้ที่ 656 ตารางเมตร ที่โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ 532  ตารางเมตร  ที่

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 รวมพืน้ที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะเช่าจากกองทรัสต์ทัง้สิน้ 1,188 ตารางเมตร  โดยคิดเป็น 1.9% ของพืน้ที่เช่า

ทัง้หมด และรวมสญัญาเช่าพืน้ที่ที่ผู้ เช่ารายย่อยแจ้งความจ านงการเช่าพืน้ที่และจะเข้าท าสญัญาเช่าพืน้ที่ภายในปี 2560 ทัง้สิน้ 

1,899 ตารางเมตร โดยคิดเป็น 3.0% ของพืน้ที่เชา่ทัง้หมด 

โดย ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 สญัญาเช่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรก มีการกระจายตวัของช่วง

ระยะเวลาครบก าหนดของสญัญาเช่า ตามแผนภาพข้างต้น 

แม้ว่าระยะเวลาของสญัญาเช่าพืน้ที่และบริการพืน้ที่ที่กองทรัสต์เข้าท ากบัผู้ เช่ารายย่อยจะมีระยะเวลา 3 ปี การ

กระจายตวัของเวลาครบก าหนดของสญัญาเช่าพืน้ที่และบริการพืน้ที่นัน้ไม่มีการกระจุกตวัอยู่ในเพียงปีใดปีหนึ่ง ซึ่งช่วยลด

ความเสีย่งที่กองทรัสต์จะต้องหาผู้ เช่ารายยอ่ยรายใหมม่าทดแทนจ านวนมากกรณีที่ผู้ เช่ารายยอ่ยไมป่ระสงค์จะต่อสญัญาใน

คราวเดียวกนั นอกจากนี ้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาเช่าตามสญัญา มีการก าหนดให้ผู้ เช่ารายย่อยแจ้งความประสงค์ในการ

ตอ่สญัญา ก่อนครบระยะเวลาตามสญัญาเช่า 6 เดือนเพื่อให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการหาผู้ เช่ารายใหม ่ 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 30 จาก 81 

 

กลุ่มผู้เช่ารายย่อย 

อัตราส่วนพืน้ที่เช่าต่อพืน้ที่เช่าทัง้หมด (ร้อยละ) 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

  
รวมโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

 
ที่มา: ข้อมลูจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ผู้ เช่ารายย่อยของทัง้โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่        

(1) บริษัทในกลุม่ทรู (2) บริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ (3) บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั และ (4) ผู้ เช่ารายย่อยอื่นๆ 

เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีบริษัทในกลุม่ทรูที่มีสดัสว่นการเช่าพืน้ท่ีมากที่สดุ คือ ร้อยละ 87.4 และร้อยละ 85.2 ของพืน้ที่

เช่าทัง้หมด ที่โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตามล าดบั  

โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีผู้ เช่ารายยอ่ย  5 อนัดบั

แรก คิดเป็นร้อยละ 85.2 และร้อยละ 66.2 ของพืน้ที่ให้เช่าทัง้หมดของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

ตามล าดบั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 31 จาก 81 

 

ตารางแสดงรายชื่อของผู้เช่ารายย่อย 5 อันดับแรกของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ล าดับ รายชื่อผู้เช่ารายย่อย 
พืน้ที่เช่า  

(ตารางเมตร) 

ร้อยละของ 

พืน้ที่ให้เช่าทัง้หมด 

1 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 12,966 34.7 

2 บริษัท ทรู มฟู จ ากดั 8,589 23.0 

3 บริษัท ทรู อินเตอร์เนต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 6,307 16.9 

4 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซน็เตอร์ จ ากดั 2,353 6.3 

5 บริษัท ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั 1,596 4.3 

รวม 31,811 85.2 

ที่มา: ข้อมลูจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ:  ข้อมลูข้างต้นอ้างอิงตามสญัญาเชา่พืน้ที่ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 รวมถึงสญัญาเชา่พืน้ที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ และ/หรือผู้ เช่า

รายยอ่ยอ่ืนที่ต้องการใช้ประโยชน์พืน้ที่ ตกลงจะเข้าท ากบักองทรัสต์ก่อนและภายหลงักองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก 

โดยพืน้ที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะเชา่จากกองทรัสต์นัน้ เป็นพืน้ที่ 656 ตร.ม. ที่โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และรวมสญัญาเช่าพืน้ที่ที่ผู้ เช่า

รายย่อยแจ้งความจ านงการเช่าพืน้ที่และจะเข้าท าสญัญาเช่าพืน้ที่ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ภายในปี 2560 ทัง้สิน้ 892 ตาราง

เมตร  

 

ตารางแสดงรายชื่อของผู้เช่ารายย่อย 5 อันดับแรกของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ล าดับ รายชื่อผู้เช่ารายย่อย 
พืน้ที่เช่า  

(ตารางเมตร) 

ร้อยละของ 

พืน้ที่ให้เช่าทัง้หมด 

1 บริษัท ทรู อินเตอร์เนต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 6,355 25.3 

2 บริษัท เรียล มฟู จ ากดั 3,734 14.9 

3 บริษัท ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด์ เซลส์ จ ากดั 2,773 11.1 

4 บริษัท ทรู จีเอส จ ากดั 1,881 7.5 

5 บริษัท ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั 1,844 7.4 

รวม 16,587 66.2 

ที่มา: ข้อมลูจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ:  ข้อมลูข้างต้นอ้างอิงตามสญัญาเชา่พืน้ที่ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 รวมถึงสญัญาเชา่พืน้ที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ และ/หรือผู้ เช่า

รายยอ่ยอ่ืนที่ต้องการใช้ประโยชน์พืน้ที่ ตกลงจะเข้าท ากบักองทรัสต์ก่อนและภายหลงักองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก 

โดยพืน้ที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะเชา่จากกองทรัสต์นัน้ เป็นพืน้ที่ 532 ตร.ม. ที่โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 และรวมสญัญาเช่าพืน้ที่ที่ผู้ เช่า

รายยอ่ยแจ้งความจ านงการเช่าพืน้ที่และจะเข้าท าสญัญาเช่าพืน้ที่ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ภายในปี 2560 ทัง้สิน้ 1,006 ตาราง

เมตร  

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 32 จาก 81 

 

ประเภทธุรกิจของผู้เช่ารายย่อย 

ประเภทธุรกิจของผู้เช่า คดิเป็นอตัราส่วนพืน้ที่เช่าต่อพืน้ที่เช่าทัง้หมด (ร้อยละ) 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

 

 

 
รวมโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

 
ที่มา: ข้อมลูจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

กลุม่ธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อยของทัง้โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 สามารถแบ่งออกเป็น 4 

กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ Mobile (ธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่) (2) กลุม่ Online (ธุรกิจให้บริการโทรศพัท์พืน้ฐานและ

อินเทอร์เน็ต) (3) กลุม่ Pay TV (ธุรกิจให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับสมาชิก) และ (4) ธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจการจดัหารถยนต์

ให้เช่า ธุรกิจบริการศนูย์กลางข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต และธุรกิจรับช าระเงินและบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น โดยร้อยละ 35.2 

และร้อยละ 38.4 ของผู้ เช่ารายย่อยของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ประกอบธุรกิจให้บริการธุรกิจ

ให้บริการโทรศพัท์พืน้ฐานและอินเทอร์เน็ต และโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ตามล าดบั 

 

2.1.6 การประกันภยัของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรก 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายที่จะจดัให้มีการประกนัภยัอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัสว่นได้เสียของกองทรัสต์ที่มี

ตอ่ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกเพื่อคุ้มครองความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้กบัทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก 
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ก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในสทิธิการเชา่ในท่ีดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 

2 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัท าหรือจดัให้มีประกนัภยัทรัพย์สินของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ที่

กองทรัสต์จะลงทนุโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. การประกนัภยัความเสีย่งภยัทกุประเภทในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) จะคุ้มครองความสญูเสีย

หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภยัอนัเกิดจากอุบตัิเหตใุดๆ ซึ่งไม่ได้ระบไุว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกนัภยั โดย

ทรัพย์สนิท่ีเอาประกนัภยัจะรวมถึง อาคารและสิง่ปลกูสร้าง งานระบบ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ เป็น

ต้นรวมถึง อุปกรณ์  เฟอร์นิเจอร์และสิ่งตกแต่งทัง้ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราในพืน้ที่สว่นกลาง ภายในโครงการทรู ทาว

เวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ทัง้หมด โดยความคุ้มครองการประกันภยัประเภทนีจ้ะมีความคุ้มครองเช่นเดียวกับ

กรมธรรม์อคัคีภยัมาตรฐานรวมถึงภยัเพิ่มต่างๆ อาทิ ภยัระเบิด ภยัลมพาย ุภยัจลาจล และนดัหยดุงาน การกระท าป่าเถ่ือน

และเจตนาร้าย ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัอากาศยาน รวมทัง้การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ และความเสยีหายใดๆ ที่เกิดจาก

อบุตัิเหตจุากปัจจยัภายนอก เป็นต้น 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการท าประกนัภยัดงักลา่วโดยมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัทัง้หมดตามกรมธรรม์ โดยมี

ระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผลประโยชน์ และเมื่อกองทรัสต์ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์

ประกนัภยัแล้ว จะน าเงินคา่สนิไหมทดแทนท่ีได้รับตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วมาช าระค่าซ่อมแซมทรัพย์สินในโครงการ

ทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ที่เป็นทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึน้ โดยวงเงิน

ประกันภยัจะไม่ต ่ากว่ามลูค่าทดแทนใหม่ของอาคารและสิ่งปลกูสร้าง (Replacement Cost) ตามที่ระบุไว้ในรายงานการ

ประเมินมูลค่าที่จดัท าขึน้ฉบบัล่าสดุ (กรณีมีผู้ประเมินมูลค่ามากกว่า 1 ราย ให้ใช้มูลค่าสงูสดุ) ในขณะที่ได้เข้าท าสญัญา

ประกันภัยหรือในขณะที่มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนัน้ๆ โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระค่าเบีย้ประกันภัย

ส าหรับการประกนัภยัดงักลา่วทัง้หมดแตเ่พียงผู้ เดียว 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะท าประกนัภยัความเสีย่งภยัทกุประเภทในทรัพย์สนิในโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู 

ทาวเวอร์ 2 ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกส าหรับรอบปีแรกในวงเงินประกนัภยัที่ไม่ต ่ากว่ามลูค่ารวมของสิ่งปลกูสร้าง

ทดแทนใหม่ที่ประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินรายที่ให้มูลค่าสงูสดุทัง้นี ้ ได้แก่ มูลค่า 1,795 ล้านบาท ส าหรับ

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และมลูค่า 971 ล้านบาท ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2  ซึ่งท าการประเมินโดยบริษัทผู้ประเมิน

อสงัหาริมทรัพย์ในรอบการประเมินลา่สดุก่อนท่ีจะมีการตอ่อายสุญัญากรมธรรม์  

2. การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) เป็นการประกนัภยัที่คุ้มครองความสญูเสยี

ในทางการค้า (รายได้ของผู้ เอาประกนัภยั) เมื่อธุรกิจต้องหยดุชะงกัลง อนัเป็นผลสบืเนื่องจากความเสยีหายที่เกิดตอ่ทรัพย์สนิ 

ที่เอาประกนัภยัไว้และเป็นทรัพย์สนิท่ีมีผลตอ่การด าเนินธุรกิจของผู้ เอาประกนัภยั 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการท าประกนัภยัดงักลา่วโดยมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัทัง้หมดตามกรมธรรม์ จะไม่

ต ่ากวา่ประมาณการรายได้ที่คาดวา่จะได้รับจากทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกเป็นระยะเวลา 24 เดือน หกัออกด้วยคา่ใช้จา่ยผนั

แปร โดยมีระยะเวลาประกันภยั 1 ปี และผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการท าประกันภยัดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการ
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ลงทนุในสทิธิการเช่าของอาคารและที่ดิน โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระค่าเบีย้ประกนัภยัและเป็นผู้ รับผลประโยชน์

ส าหรับการประกนัภยัดงักลา่ว 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะท าประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัโดยมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัทัง้หมดตามกรมธรรม์ ซึ่งให้ความ

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึน้จากการสญูเสียรายได้จากการประกอบธุรกิจและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากความเสี่ยงภยั

ตามข้อ 1 

3. การประกันความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสี่ยงภัยต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  

(Public Liabilities Insurance) ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ เอาประกันภยัต่อบคุคลภายนอกภายใต้

จ านวนทุนประกัน ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย ตลอดจนกระทัง่การเสียชีวิตของ

บคุคลภายนอกอนัเกิดจากความผิดพลาดหรือประมาทเลินเลอ่ของผู้ เอาประกนัภยัหรือลกูจ้าง ในขณะปฎิบตัิหน้าที่รวมถึง

ความบกพร่องของสถานท่ีเอาประกนัภยันัน้ซึง่ผู้ เอาประกนัภยัต้องรับผิดชดใช้ตามกฎหมาย แต่ไม่ให้ความคุ้มครองต่อความ

เสยีหายที่เกิดขึน้โดยตรง ตอ่ทรัพย์สนิหรือ ร่างกายของผู้ เอาประกนัภยั   

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการท าประกันภัยดังกล่าวโดยกองทรัสต์และเจ้าของที่ดินและอาคารเป็นผู้ เอา

ประกนัภยัและมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัทัง้หมดตามกรมธรรม์ จ านวน 100,000,000 บาท (รวม 2 โครงการ) ส าหรับความ

เสยีหายที่เกิดขึน้ต่อร่างกายและทรัพย์สินต่อครัง้และรวมทัง้หมด โดยมีระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี และผู้จดัการกองทรัสต์จะ

จดัให้มีการท าประกันภยัดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการลงทุนในสิทธิการเช่าของอาคารและที่ดิน โดยกองทรัสต์จะเป็น

ผู้ รับผิดชอบช าระคา่เบีย้ประกนัภยั 

 

2.1.8 จุดเด่นของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกของกองทรัสต์ 

การลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์มีความนา่สนใจในการลงทนุ ดงัตอ่ไปนี  ้

 

1. ภาพรวมของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านกังานให้เช่าและแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ
ธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครในอนาคต 

ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านกังานให้เช่าในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากมีพืน้ที่เหลือให้เช่า
น้อย ในขณะที่มีความต้องการพืน้ที่เช่าในแต่ละปีเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้พืน้ที่อาคารส านักงานให้เช่าใน
กรุงเทพมหานครในแต่ละปีมีการใช้พืน้ที่เพิ่มขึน้ประมาณ 150,000 ตารางเมตร โดย ณ ปลายปี พ.ศ. 2529 มีพืน้ที่อาคาร
ส านักงานให้เช่าในกรุงเทพมหานครถูกเช่าทัง้สิน้ 4,410,956 ตารางเมตร จากจ านวนพืน้ที่อาคารส านักงานให้เช่าใน
กรุงเทพมหานครทัง้สิน้ 4,754,463 ตารางเมตร คิดเป็นอตัราการเช่าพืน้ที่ร้อยละ 92.8 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 
92.1 โดยมีพืน้ท่ีอาคารส านกังานให้เชา่วา่งประมาณ 343,507 ตารางเมตร ในขณะท่ีมีพืน้ท่ีอาคารส านกังานให้เชา่ถกูเชา่ใหม่
ประมาณ 106,793 ตารางเมตร ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณนอกเขตศนูย์กลางธุรกิจ ในด้านการเพิ่มของอุปทานใหม่ มีอาคาร
ส านกังานให้เช่าใหมท่ี่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 2 ถึง 3 ปี ข้างหน้า ประมาณ 330,000 
ตารางเมตร ดังนัน้ หากการใช้พืน้ที่ยังคงเพิ่มขึน้ที่ระดับ 150,000 ตารางเมตรต่อปี คาดว่าภายในระยะเวลา 3 ถึง 4 ปี
ข้างหน้า พืน้ที่ของอาคารส านกังานให้เช่าในกรุงเทพมหานครจะขาดตลาด ในสว่นของระดบัอตัราค่าเช่านัน้ คาดว่ายงัคง
ปรับตวัเพิ่มขึน้ โดยอาคารใหม่และอาคารที่ท าการปรับปรุงบูรณะจะสามารถเพิ่มอตัราค่าเช่าที่สงูขึน้ได้ ในขณะที่อาคาร
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ส านกังานให้เช่าที่เก่าและไมป่รับปรุงบรูณะ อตัราค่าเช่าอาจจะคงที่หรือลดลง  (ที่มา บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั) 

อยา่งไรก็ตาม แนวโน้มการเพิ่มของอตัราการเช่าพืน้ที่โดยรวมจะขึน้อยู่กบัความต้องการใช้พืน้ที่ส านกังานเพิ่มเติม 
และจ านวนพืน้ท่ีส านกังานที่เพิ่มขึน้จากอาคารสร้างเสร็จใหม่ โดยที่อปุสงค์และอปุทานดงักลา่วอาจจะได้รับผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกิจในประเทศ อตัราดอกเบีย้และอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ
อาจรวมถึงความมัน่คงของสถานการณ์ด้านการเมืองซึ่งจะมีผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนต่างชาติที่จะมาท าธุรกิจหรื อ
ขยายธุรกิจในประเทศไทย ส าหรับการปรับขึน้ของอตัราคา่เช่าจะขึน้อยู่กบัท าเลที่ตัง้และคณุภาพของอาคารเป็นหลกั อาคาร
ส านกังานที่มีคุณภาพสงูทัง้ที่มีที่ตัง้ในและนอกศูนย์กลางย่านธุรกิจจะมีแนวโน้มที่จะปรับขึน้อตัราค่าเช่าได้สงูกว่าอาคาร
ส านกังานท่ีมีคณุภาพต ่ากวา่ โดยอตัราคา่เช่าอาจจะปรับลดลงหากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 

 
2. ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์เป็นอาคารส านกังานที่มีคณุภาพตัง้อยู่ในท าเลที่เป็นศนูย์กลางธุรกิจ

หรืออยูใ่นบริเวณที่มีศกัยภาพทางธุรกิจ และมีการคมนาคมที่สะดวก 
ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกเป็นอาคารส านกังานและกลุ่มอาคารส านกังานขนาดใหญ่ มีการออกแบบตามหลกั

วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมโดยค านึงถึงความแข็งแรง ความสวยงาม ความปลอดภยัและประโยชน์ในการใช้งาน มีการ
ตกแต่งและปรับปรุงเพื่อความสวยงามทัง้ภายในอาคารและภายนอกอาคาร รวมถึงการดูแลบริเวณรอบอาคารเพื่อให้ มี
รูปแบบท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ อาคารมีการติดตัง้ระบบสาธาณปูโภคและงานระบบสนบัสนนุทัง้ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
มีการติดตัง้ระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบไฟฟ้าหลกัและระบบไฟฟ้าส ารอง เคร่ืองส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตัิ 
ระบบปรับอากาศ  ระบบส่งน า้ประปาและส ารองน า้ ระบบรักษาความปลอดภยัและกล้องวงจรปิดดแูลการเข้าออกอาคาร
รวมถึงพืน้ที่จอดรถ ระบบไฟส่องสว่าง ระบบลิฟท์โดยสารและลิฟท์บริการ งานระบบดงักล่าวและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องจะมี
หน่วยงานของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ท าหน้าที่บริหารจัดการเพื่อดูแลรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ ซ่อม แซมและ
เปลีย่นแปลงอปุกรณ์ตามความเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ และมีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกมาตรวจสอบสภาพของ
อาคารและอปุกรณ์ของงานระบบอยู่เป็นประจ า รวมทัง้ว่าจ้างให้ซ่อมแซมตามรอบระยะเวลาของชัว่โมงท างานของอปุกรณ์
หรืออายขุองอปุกรณ์ตามที่มาตรฐานและกฎหมายก าหนด  

โครงการทัง้ 2 โครงการตัง้อยูใ่นท าเลที่เป็นศนูย์กลางธุรกิจหรืออยูใ่นบริเวณที่มีศกัยภาพทางธุรกิจ มีการพฒันาด้าน
อสงัหาริมทรัพย์และขยายระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานอย่างต่อเนื่อง มีศนูย์การค้าขนาดใหญ่หรือขนาดกลางตัง้อยู่ในท าเล
ดงักลา่วหรือบริเวณใกล้เคียง ท่ีตัง้ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 อยูใ่นบริเวณอโศก-รัชดาภิเษกซึง่เป็นพืน้ท่ีศนูย์กลางธุรกิจแห่ง
ใหม่ (New Central Business District: New CBD) มีการพฒันาเช่ือมต่อกบัพืน้ที่ชัน้ในบริเวณสขุมุวิทและคาดว่าจะมีการ
ขยายตัวสงู เนื่องจากราคาของที่ดินยงัไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของที่ดินในบริเวณย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central 
Business District: CBD) และสขุุมวิท และบริเวณนีม้ีการคมนาคมที่สะดวกท าให้สามารถเดินทางไปสู่พืน้ที่ CBD และ
สขุมุวิทได้ บริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของอาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งใหม่ อาคารเอไอเอ เดอะแคปปิตอล อาคาร จี ทาวเวอร์ สถานที่
ราชการท่ีส าคญั สถานทตู ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 ศนูย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ศนูย์การค้า
เอสพลานาด โครงการเดอะสตรีท และ โครงการบางกอกมิดทาวน์ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาเพื่อก่อสร้างเป็น
ศนูย์การค้าแบบปิด 

ที่ตัง้ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อยูบ่นถนนพฒันาการซึง่เป็นถนนขนาดใหญ่ ท่ีตัง้ของโครงการอยูห่า่งจากจุดขึน้ลง
ของทางเพิเศษอาจณรงค์-รามอินทราทัง้ขาเข้าและขาออกเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตรและอยูห่า่งจากจดุขึน้ลงของทางพิเศษศรี
รัช-มอเตอร์เวย์เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตรซึ่งสามารถใช้เดินทางเข้ามายงักรุงเทพชัน้ในและใช้เดินทางออกไปยงัสนามบิน
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สวุรรณภมูิ จุดเร่ิมต้นของถนนพฒันาการมีการเช่ือมต่อกบัถนนเพชรบรีุซึ่งใช้เป็นเส้นทางเดินทางไปยงัย่านอโศก ทองหล่อ
และเอกมยั ในอีกด้านหนึง่ของถนนพฒันาการจะตดักบัถนนศรีนครินทร์ซึง่สามารถใช้เดินทางไปทางพิเศษบรูพาวิถีและถนน
บางนา-ตราด ส าหรับการเดินทางด้วยระบบรางนัน้ ที่ตัง้ของโครงการอยู่ห่าง 2.8 กิโลเมตรจากสถานีรามค าแหงและ 2.8 
กิโลเมตรจากสถานีหวัหมากของของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และ 2.8 กิโลเมตรจากสถานีหวัหมากของโครงการ
รถไฟชานเมืองสายสแีดงออ่น และในปี 2563 สถานีพฒันาการของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะก่อสร้างแล้วเสร็จและจะ
เป็นจดุเปลีย่นเส้นทาง (Interchange Station) ของระบบรางทัง้ 3 ระบบ นอกจากนี ้ถนนพฒันาการยงัเป็นท่ีตัง้ของส านกังาน
ใหญ่ของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รวมทัง้สถานที่ส าคญั เช่น สถาบนั
เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น สถานทตู สถานศกึษา ศนูย์อาหารขนาดใหญ่ และ ห้างเทสโก้โลตสั ไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น 
 

3. อาคารส านกังานในโครงการที่กองทรัสต์จะลงทนุครัง้แรกมีอตัราการเช่าสงูอย่างต่อเนื่องในอดีตที่ผ่านมาและ
รายได้ค่าเช่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสญัญาเช่าพืน้ที่และบริการพืน้ที่ส่วนใหญ่ที่มีใน
ปัจจบุนัก าหนดให้มีการปรับขึน้อตัราคา่เช่าร้อยละ 3.25 ตอ่ปี 

ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกเป็นอาคารส านกังานที่มีอตัราการเช่าในระดบัสงูอย่างต่อเนื่องในอดีตที่ผ่านมาและ
ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมาอาคารดงักลา่วมอีตัราการเช่าที่สงูกวา่ร้อยละ 98.0 ในทกุปีซึง่เป็นอตัราการเช่าที่สงูกวา่คา่เฉลีย่ของพืน้ท่ี
ส านกังานให้เช่าในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 92.8 (ที่มา บริษัทไนท์ แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั) ผู้ เช่ารายยอ่ยสว่นใหญ่ของอาคารดงักลา่วเป็นบริษัทในกลุม่บริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นผู้น าในธุรกิจโทรคมนาคมและจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยซึง่ประกอบด้วยบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย กลุม่บริษัทดงักลา่วมีการขยายธุรกิจ
โทรคมนาคมและมีการสร้างธุรกิจใหม่ที่ต่อเนื่องกบัการให้บริการโทรคมนาคมท าให้มีจ านวนพนกังานและหน่วยงานเพิ่มขึน้
ซึ่งเป็นผลให้มีความต้องการใช้พืน้ที่ส านกังานเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้อตัราการเช่าของ
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกอยูใ่นอตัราที่สงูอยา่งตอ่เนื่อง 

ในอดีตกลุ่มบริษัทดงักล่าวเป็นเจ้าของอาคารในโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ของ
กลุม่ทรูมาเป็นระยะเวลานานเกินกวา่ 10 ปี ตอ่มากลุม่บริษัทดงักลา่วมีความต้องการใช้พืน้ที่ส านกังานเพิ่มขึน้จึงขยายพืน้ที่
ส านกังานไปยงัอาคาร 1 ในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 และอาคารอื่น ๆ รวมทัง้สร้างอาคาร 2 3 และ 4 เพิ่มขึน้ในโครงการทรู 
ทาวเวอร์ 2 แล้วเสร็จในปี 2556 กลุม่บริษัทมีการคดัเลือกและจัดสรรพืน้ที่เช่าในโครงการทัง้  2 ให้แก่บริษัทในกลุม่โดย
ค านึงถึงประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทในกลุม่ รวมทัง้ความเหมาะสมในการใช้พืน้ที่และภาระค่าใช้จ่ายของ
บริษัทยอ่ย   

กลุม่บริษัทดงักลา่วได้รับประโยชน์จากการใช้พืน้ท่ีส านกังานในอาคารที่ตัง้เดียวกนั ท าให้ได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาประชุมร่วมกัน และช่วยลดความเสี่ยงที่
บคุคลภายนอกองค์กรจะเข้าถึงพืน้ท่ีส าคญั นอกจากนัน้ยงัช่วยให้การด าเนินกิจกรรมในองค์กรร่วมกนัและการสง่เสริมให้เกิด
วัฒนธรรมขององค์กรได้ง่ายขึน้ การประกอบธุรกิจโทรคมนาคม ท าให้กลุ่มบริษัทดังกล่าวจ าเป็นต้องติดตัง้อุปก รณ์
โทรคมนาคมและอปุกรณ์สื่อสารที่ส าคญัเพื่อใช้ประกอบการด าเนินธุรกิจ และมีการปรับปรุงพืน้ที่ในอาคารบางส่วนเพื่อใช้
เป็นพืน้ที่ส าหรับการประชุมย่อย พืน้ที่พกัผ่อน ห้องสมดุ และส านกังานส าหรับผู้บริหารระดบัสงูที่มีการติดตัง้อปุกรณ์รักษา
ความปลอดภยัและอปุกรณ์อ านวยความสะดวก ดงันัน้ หากมีการย้ายอาคารส านกังานไปยงัอาคารอื่น จะท าให้กลุม่บริษัท
ดงักลา่วมีคา่ใช้จา่ยในการรือ้ถอน เคลือ่นย้าย ติดตัง้อปุกรณ์ใหม ่และจะต้องปรับปรุงพืน้ท่ีส านกังานให้เช่าให้อยูใ่นสภาพเดมิ
ที่พร้อมจะให้ผู้อื่นเช่า รวมทัง้หากย้ายไปยงัอาคารส านกังานที่จ า เป็นต้องใช้พืน้ที่ร่วมกบับุคคลอื่นอาจมีความจ าเป็นต้อง
เข้มงวดเร่ืองมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงพืน้ที่ส าคัญ นอกจากนี ้การย้ายส านักงานของบริษัทยงัท าให้
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พนักงานของบริษัทบางส่วนได้รับผลกระทบจากระยะทางในการเดินทางมากขึน้ ดังนัน้ กลุ่มบริษัทดังกล่าวสมคว รที่จะ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่จะเสยีไปและคา่ใช้จา่ยรวมทัง้ผลกระทบที่จะเกิดจากการย้ายส านกังานไปยงัอาคารอื่น สญัญาเช่าที่มี
อยูใ่นปัจจบุนัเกือบทัง้หมด มีการก าหนดให้มีการปรับขึน้ค่าเช่าในอตัราร้อยละ 3.25 ต่อปีจากอตัราค่าเช่าในปีก่อนหน้าโดย
เง่ือนไขดงักล่าวจะยงัคงมีก าหนดอยู่ในสญัญาเช่าใหม่ทุกๆ ครัง้ที่เป็นการต่อสญัญาเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจุบนั ดงันัน้ 
อตัราค่าเช่าส่วนใหญ่ของผู้ เช่ารายย่อยในปัจจุบนัจะมีการปรับขึน้ในแต่ละปีในอตัราดงักลา่วที่ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งจะท าให้
รายได้ค่าเช่าในแต่ละสญัญาจะปรับเพิ่มขึน้ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ไม่มีการยกเลิกสญัญาเช่าที่มีอยู่ในปัจจุบนั 
กองทรัสต์จะมีรายได้จากคา่เช่าที่เติบโตด้วยอตัราการเพิ่มขึน้อยา่งคงที่ตอ่เนื่องในระยะยาว 

 
4. มีผู้ เช่ารายย่อยของอาคารส านกังานในโครงการที่กองทรัสต์จะลงทนุครัง้แรกมีความน่าเช่ือถือ เนื่องจากเป็น

บริษัทในกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่ในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ที่รายได้มี
แนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึน้ในอนาคตและมีการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมอย่าง
ตอ่เนื่อง 

เนื่องจากผู้ เช่ารายยอ่ยในปัจจบุนัของอาคารส านกังานในโครงการที่กองทรัสต์จะลงทนุครัง้แรกเป็นบริษัทใหญ่และ
บริษัทยอ่ยในกลุม่ธุรกิจโทรคมนาคมขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และมีความน่าเช่ือถือ บริษัท
เหลา่นีม้ีการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกนัประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ ธุรกิจให้บริการโทรศพัท์พืน้ฐานและ
อินเตอร์เน็ต ธุรกิจให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับสมาชิก และ ธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจการจดัหารถยนต์ให้เช่า ธุรกิจร้านกาแฟ 
ธุรกิจบริการเกมส์ออนไลน์ เป็นต้น ทัง้นี ้กลุม่บริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทชัน้น าในธุรกิจโทรคมนาคมที่มีผู้แข่งขนัรายใหญ่น้อย
รายและเป็นธุรกิจที่มีอปุสรรคในการเข้าสูธุ่รกิจของคูแ่ขง่รายใหม ่(Barrier to Entry) คอ่นข้างสงู ท าให้ธุรกิจมีความมัน่คงและ
รายได้จากการให้บริการมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึน้ และผู้ เช่ารายยอ่ยสว่นใหญ่ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ดงักลา่วมีแนวโน้มที่จะ
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนีก้ลุม่บริษัทดงักลา่วมีศกัยภาพในการขยายธุรกิจการให้บริการ
โทรคมนาคมไปยงัธุรกิจที่เก่ียวข้องในด้านโทรคมนาคมมากขึน้ ท าให้มีแนวโน้มความต้องการเช่าพืน้ที่ส านกังานเพิ่มขึน้ใน
อนาคตและจะช่วยลดความเสีย่งจากการไมต่อ่สญัญาเช่าลดลง 

 
5. พืน้ที่ในอาคารบางส่วนมีการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้ประโยชน์ของผู้ เช่ารายย่อยจึงท าให้ก าหนด

อตัราค่าเช่าได้สงูกว่าอตัราค่าเช่าโดยทัว่ไปและเป็นปัจจยัที่ท าให้ผู้ เช่ารายย่อยมีแนวโน้มที่จะต่อสญัญาเช่า
ตอ่ไป 

พืน้ที่บางส่วนในอาคารส านกังานในโครงการ ทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการ ทรู ทาวเวอร์ 2 ปรับพืน้ที่หรือมีการ
ออกแบบและก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของผู้ เช่ารายย่อยในปัจจุบนั เช่น พืน้ที่ในบางชัน้ของอาคารใน
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 มีการปรับพืน้ที่เพื่อติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ เช่น คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองและงานระบบที่สามารถรองรับอปุกรณ์โทรคมนาคมขนาดใหญ่ได้ เป็นต้น และพืน้ที่ของ
ชัน้ 1 และ 2 ของอาคาร 4 ในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีการออกแบบและก่อสร้างให้เป็นที่ตัง้คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
ขนาดใหญ่ที่ใช้ส าหรับการให้บริการเป็นชมุสายในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ครอบคลมุพืน้ที่ให้บริการทัว่ประเทศ เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารองและงานระบบที่สามารถรองรับอปุกรณ์ดงักลา่ว ผู้ เช่ารายยอ่ยที่เป็นเจ้าของอปุกรณ์ดงักลา่วจะมีอปุสรรค
ในการย้ายพืน้ท่ี เนื่องจากการเคลื่อนย้ายอปุกรณ์ที่ส าคญัเพื่อน าไปติดตัง้ในอาคารส านกังานแห่งใหม่จะมีค่าใช้จ่ายในการ
ย้ายและติดตัง้สงู อุปกรณ์บางส่วนเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานตลอดเวลาเพื่อรองรับการให้บริการด้านโทรคมนาคม มีความ
เสี่ยงที่อุปกรณ์จะเสียหายระหว่างขนย้าย รวมทัง้ในการย้ายอุปกรณ์โทรคมนาคมขนาดใหญ่จ าเป็นจะ ต้องมีการจัดท า
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แผนงานและใช้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านเทคนิคในการติดตัง้และท าการทดสอบปรับแตง่การท างานของอปุกรณ์ดงักลา่วภายหลงั
จากที่มีการติดตัง้ใหม ่

พืน้ที่ของชัน้ 3 ของอาคาร 4 ในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีการออกแบบและก่อสร้างเพื่อใช้เป็นสตดูิโอส าหรับการ
ถ่ายท ารายการโทรทศัน์พร้อมห้องควบคมุการผลิตและห้องตดัต่อ และมีชัน้ 4 และ 5 ใช้เป็นพืน้ที่ส านกังานและห้องประชุม  
การมีพืน้ท่ีให้บริการในลกัษณะดงักลา่วท าให้สามารถก าหนดอตัราคา่เช่าพืน้ท่ีได้สงูกวา่อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีส านกังานโดยทัว่ไป 
เนื่องจากผู้ เช่ารายย่อยที่ใช้งานสตดูิโอได้รับประโยชน์จากการท าสญัญาเช่าระยะยาวและการใช้ต่อเนื่องข้ามวนั เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยจะต ่ากว่าการเช่าสตูดิโอโดยทัว่ไปที่มีการให้เช่าระยะสัน้แบบรายวนัหรือรายชั่วโมง และผู้ เช่ารายย่อย
ได้รับความสะดวกในการจัดเก็บอุปกรณ์ประกอบฉาก อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายท า ไม่ต้องจัดหาหรือเช่าเคร่ืองป่ันไฟ และ
สามารถติดตอ่ประสานงานภายในองค์กรได้สะดวก 

 
6. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั จะท าหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ซึง่มีหน้าที่บริหารจดัการการ

ลงทนุของกองทรัสต์ โดยมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพในด้านการบริหารการลงทนุและ
จดัหาผลประโยชน์ให้ทรัพย์สนิ 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  (“บลจ. บวัหลวง”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์จะท าหน้าที่
บริหารการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มี
ความสามารถและมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพย์สินหลกัรวมทัง้จะท าหน้าที่ควบคุมดูแล ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ร่วมก าหนดเป้าหมายในแผนการด าเนินงานรายปีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานดงักลา่วรวมถึงงานอื่นที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบักองทรัสต์  

บลจ. บวัหลวง เป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมที่ก่อตัง้มานานและเป็นบริษัทบริหารการลงทนุที่บริหารงาน
โดยมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์ มีระบบการจดัการที่ดีและได้รับการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ มีคณะกรรมการการลงทนุที่จะ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบอนุมตัิการลงทุนในทรัพย์สินหลกัก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน นอกจากนีย้งัมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลและมีการสรรหาบคุคลากรที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อให้รับผิดชอบงานในบทบาท
ของผู้จดัการกองทรัสต์ มีกระบวนการคดัเลอืกและประเมินผลงานท่ีผ่านมาในด้านการบริหารกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ก่อน 
ซึง่ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผลให้กองทรัสต์ได้รับผลประโยชน์อนัเกิดจากความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหารการลงทนุของ
บลจ. บวัหลวง 

 
7. ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีประสบการณ์ในการบริหารอาคารดงักลา่วมาเป็นเวลานาน 
ในอดีตที่ผา่นมา ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ท าหน้าที่ให้บริการให้เช่าพืน้ท่ีส านกังานแก่ผู้ เช่ารายย่อยในอาคารส านกังานใน

โครงการ ทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการ ทรู ทาวเวอร์ 2 รวมทัง้พืน้ที่เช่าในอาคารอื่นๆ ที่กลุ่มทรูเช่าพืน้ที่อาคารเพื่อใช้เป็น
ส านกังาน ทรู พรอพเพอร์ตีส์จึงมีบคุคลากรที่มีประสบการณ์ในการจดัการสญัญาเช่าและให้บริการแก่ผู้ เช่ารายยอ่ยในอาคาร
ส านกังาน ในด้านการดูแลรักษาอาคารในโครงการทัง้  2 แห่ง ทรู พรอพเพอร์ตีส์มีข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างอาคาร งาน
วิศวกรรมและงานระบบ รวมถึงการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน โดยมีทัง้ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์
ด าเนินการเองหรือวา่จ้างบริษัทท่ีเช่ียวชาญในการให้บริการในด้านนัน้ๆด าเนินการแทนตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
คณุภาพในการให้บริการ ความเช่ียวชาญ และคา่ใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้  

ภายหลงัจากกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกแล้ว กองทรัสต์จะแต่งตัง้ทรู พรอพเพอร์ตีส์เป็น
ผู้บริหารทอสงัหาริมทรัพย์ที่ท าหน้าที่ให้บริการเก่ียวกบัการเช่าแก่ผู้ เช่ารายยอ่ย และดแูลอาคารดงักลา่ว โดยหน้าที่และความ
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รับผิดชอบของทรู พรอพเพอร์ตีส์จะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนีจ้ะก าหนด
ค่าธรรมเนียมบางสว่นที่ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะได้รับโดยอ้างอิงและแปรผนัตามก าไรขัน้ต้นจากอสงัหาริมทรัพย์หลงัปรับปรุง
ของแตล่ะโครงการเพื่อสร้างแรงจงูใจให้แก่ทรู พรอพเพอร์ตีส์ในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้เช่าพืน้ที่
ส านกังาน  

 
8. กองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีการประสานผลประโยชน์ระหวา่งกนั 
เนื่องจากทรู พรอพเพอร์ตีส์จะลงทุนในหน่วยทรัสต์และเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่นบัแต่การจัดตัง้กองทรัสต์ 

ดงันัน้เพื่อประโยชน์ของทรู พรอพเพอร์ตีส์ท่ีจะได้รับจากการลงทนุในฐานะผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ซึ่งเป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะด าเนินการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทนุอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้กองทรัสต์และผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ได้รับผลตอบแทนสงูสดุ นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะก าหนดค่าตอบแทนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์โดย
อ้างอิงและแปรผนัตามผลประกอบการของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกซึง่จะเป็นสิง่จูงใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พยายาม
สร้างรายได้เพิ่มขึน้ และ/หรือ พยายามที่จะลดคา่ใช้จ่ายของอสงัหาริมทรัพย์ที่ดแูล 

 
9. กองทรัสต์มีโอกาสที่จะเติบโตจากแผนการลงทนุท่ีตอ่เนื่องตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ 
กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนส าหรับการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคต และเนื่องจากผู้ จัดการ

กองทรัสต์เป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมจึงมีความเป็นอิสระและไมม่ีนโยบายที่จะมุง่เน้นลงทนุในทรัพย์สนิอสงัหาริมทรัพย์ของ
บริษัทท่ีเก่ียวโยงกนั ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถพิจารณาลงทนุโดยไมถ่กูจ ากดัขอบเขตให้ลงทนุแตใ่นทรัพย์สนิของกลุม่บริษัท
ที่ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายใดรายหนึ่ง ผู้จดัการกองทรัสต์จะเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเหมาะสมใน
เวลาที่เห็นสมควรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทรัสต์ตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ นอกจากการลงทุนในครัง้แรกนีแ้ล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทอาคารส านกังานหรือพืน้ที่เพื่อให้เช่าเป็นส านักงาน หรือให้บริการพืน้ที่ท างาน (Co-Working Space) รวมถึง
อสงัหาริมทรัพย์อื่นใดที่เก่ียวข้อง โดยการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินของกองทรัสต์ในอนาคตจะท าให้ขนาดของกองทรัสต์
ปรับตวัเพิ่มขึน้ ซึ่งจะท าให้มีสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์มากขึน้ตามมา และการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมใน
อนาคตยงัเป็นการกระจายความเสีย่งในการลงทนุของกองทรัสต์ 

สญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ จัดการกองทรัสต์ รวมทัง้อัตรา
ค่าธรรมเนียมของผู้จัดการกองทรัสต์ซึ่งบางส่วนของค่าธรรมเนียมจะอ้างอิงและแปรผนัตามมูลค่าของทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ในการหาทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขนาดของมูลค่าของ
ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

 
10. กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ 
กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ด้วยวิธีการตา่งๆ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ การขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน การออก

ตราสารประเภทต่างๆ อาทิเช่น ตราสารหนี ้หุ้นกู้  หรือการเข้าท าสญัญาที่มีลกัษณะเป็นการกู้ ยืม ทัง้ที่เป็นการกู้ ยืมโดยมี
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์เป็นหลกัประกนัการช าระเงินกู้ยืมหรือไม่ก็ตาม ทัง้นี ้กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้เพื่อวตัถปุระสงค์ที่
ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั อย่างไรก็ตามการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์
จะอยูภ่ายใต้ข้อจ ากดัในเร่ืองอตัราสว่นในการกู้ยืมเงินท่ีระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกองทรัสต์สามารถก่อภาระผกูพนัได้
ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
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ในการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัภายในวงเงินไม่เกิน 920 
ล้านบาท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 35 ของทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ณ วนัที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้แรกแล้วเสร็จ  การกู้ยืมเงินเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับประโยชน์จากต้นทนุทางการเงินของกองทรัสต์ที่ต ่าลงเมื่อ
เทียบกับการลงทุนในทรัพย์สินโดยใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อนกัลงทุนเพียงอย่างเดียว อีกทัง้อัตรา
ดอกเบีย้และเง่ือนไขที่กองทรัสต์ต้องช าระในการกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต่างจาก
อตัราการกู้ ยืมเงินของลกูค้าชัน้ดีที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้กับลกูค้าของตนในธุรกิจให้เช่าพืน้ที่ของ
อาคารส านกังานและอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่ใกล้เคียงกนั อีกทัง้ยงัมีลกัษณะเป็นการด าเนินธุรกิจทางการค้าปกติ 

 
11. กองทรัสต์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
เงินได้ของกองทรัสต์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบบัท่ี 533 พ.ศ. 2555 
 

2.2 สรุปสาระส าคัญของรายงานการประเมิน ราคาประเมิน และราคาที่จะลงทุน 

2.2.1 สรุปสาระส าคัญของรายงานการประเมิน 

ราคาประเมิน 

 ราคาประเมินที่จดัท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระนัน้เป็นราคาประเมินบนทรัพย์สนิทีจ่ะลงทนุครัง้แรกโดยปรับปรุงด้วย

โครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์รายละเอียดของการประเมินคา่สามารถสรุปได้ดงันี  ้

โครงการ มูลค่าสูงสุดของ

ทรัพย์สินที่จะลงทุน 

ครัง้แรก (ล้านบาท) 

ราคาประเมินของทรัพย์สนิ(1) 

(ล้านบาท)  

สูงกว่าราคา

ประเมินต ่าสุด(2) 

(ร้อยละ) Knight Frank(3) ETC(4) 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ไมเ่กิน 2,949 2,600 2,618 13.4 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ไมเ่กิน 1,651 1,572 1,613 5.0 

รวม ไมเ่กิน 4,600 4,172 4,231 10.3 

หมายเหตุ: (1)  ราคาประเมินของทรัพย์สินตามวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) ราคาประเมินมลูคา่ ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

 (2)  คิดเป็นร้อยละของราคาประเมินตามวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) ต ่าสดุของแตล่ะรายการของทรัพย์สินที่เข้าลงทนุ 

 (3)  Knight Frank หมายถึง บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 (4)  ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 บริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้ 2 รายเลอืกใช้ราคาประเมินตามวธีิคิด

จากรายได้ (Income Approach) เป็นมลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก ผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการ

เงิน มีความเห็นสอดคล้องกบับริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้ 2 ราย วา่ราคาประเมินตามวิธีคิดจากรายได้เป็นมลูคา่ที่

เหมาะสมในการใช้เปรียบเทียบกบัราคาที่กองทรัสต์จะลงทนุครัง้แรกกวา่ราคาประเมินตามวิธีคิดจากต้นทนุ (Cost 

Approach) 

 

https://smelink.net/company/dtz-debenham-tie-leung-thailand-co-ltd.html
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 สรุปสมมติฐานสาคัญในการประเมินมูลค่าด้วยวิธีพิจารณารายได้ 

 ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินได้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกด้วยวิธีพิจารณารายได้ (Income Approach) 

โดยค านงึถึงโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยสมมติฐานที่ผู้ประเมินใช้ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุครัง้แรกสรุปได้ดงันี ้

 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

สมมติฐาน Knight Frank(1) ETC(2) 

วิธีการประเมินมลูคา่ วิธีคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกในส่วนที่เป็นสิทธิการเช่าซึ่งมี

ระยะเวลา 30 ปี (Income Approach) 

ระยะเวลาการประเมิน

คา่ 

สทิธิการเช่า (Leasehold): 30 ปี สทิธิการเช่า (Leasehold): 30 ปี 

รวมพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด 37,314 ตารางเมตร 37,314 ตารางเมตร 

อตัราการเชา่พืน้ท่ี

(Occupancy Rate)  

ปีที ่1: เฉลีย่ร้อยละ 95.5   

ปีที ่2 ถึงปีที่ 27: เฉลีย่ร้อยละ 95.4   

ปีที ่28: เฉลีย่ร้อยละ 85.4 

ปีที ่29: เฉลีย่ร้อยละ 75.4 

ปีที ่30: เฉลีย่ร้อยละ 60.0 

ปีที ่1 ถึงปีที่ 3: ร้อยละ 100.0   

ปีที ่4 ถึงปีที่ 6: ร้อยละ 99.5  

ปีที ่7 ถึงปีที่ 30: ร้อยละ 99.0   

 

อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีและ

คา่ 

บริการพืน้ท่ี และอตัรา

การเติบโต 

597 บาท/ตร.ม./เดือน 

และอตัราคา่เช่าพืน้ท่ีและคา่บริการพืน้ท่ีปรับ

เพิ่มขึน้ตามอัตราที่ระบุในสญัญาเช่า และ

ตามอตัราคา่เช่าตลาด 

589 บาท/ตร.ม./เดือน 

และอตัราคา่เช่าพืน้ท่ีและคา่บริการพืน้ท่ีปรับ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.25 ทกุปี 

รายได้อื่นๆ ประมาณร้อยละ 3.3 ถึง 3.7 ของรายได้จาก

คา่เช่าพืน้ท่ีและคา่บริการพืน้ท่ี 

ประมาณร้อยละ 1.8 ถึง 1.9 ของรายได้จาก

คา่เช่าพืน้ท่ีและคา่บริการพืน้ท่ี 

คา่ใช้จา่ยในการ

ด าเนินการบริหาร

จดัการ 

ประมาณร้อยละ 8.9 ถึง 17.0 ของรายได้

จากการด าเนินงานทัง้หมด 

ประมาณร้อยละ 13.4 ถึง 13.8 ของรายได้

จากการด าเนินงานทัง้หมด 

คา่ธรรมเนียมการ

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ประมาณร้อยละ 7.5 ถึง 11.5 ของรายได้

จากการด าเนินงานทัง้หมด 

ประมาณร้อยละ 7.6 ถึง 7.9 ของรายได้จาก

คา่เช่าพืน้ท่ีและคา่บริการพืน้ท่ี 

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ค่าใช้จ่ายการปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซม

อาคารและสิง่ปลกูสร้างในทรัพย์สนิท่ีเช่าครัง้

ใหญ่ (Major Renovation) 

ค่าใช้จ่ายการปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซม

อาคารและสิง่ปลกูสร้างในทรัพย์สนิท่ีเช่าครัง้

ใหญ่ (Major Renovation) 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 42 จาก 81 

 

สมมติฐาน Knight Frank(1) ETC(2) 

 ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้

เนื่องจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เป็นผู้ รับผิด 

ชอบ 

 ปีที่ 6 ถึง ปีที่ 30 คิดเป็นประมาณร้อยละ

2.5 ของรายได้จากการด าเนินงานทัง้หมด 

 ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้

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

ผู้ รับผิดชอบ 

 ปีที่ 6 ถึง ปีที่ 30 คิดเป็นประมาณร้อยละ 

0.0 ถึง 5.2 ของรายได้จากการด าเนินงาน

ทัง้หมด 

อตัราคิดลด 

(Discount Rate)  

ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 10.00 

ที่มา: ข้อมลูจากรายงานการประเมินมลูคา่ เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน พ.ศ. 2560  

หมายเหตุ:  (1)  Knight Frank หมายถึง บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 (2)  ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

https://smelink.net/company/dtz-debenham-tie-leung-thailand-co-ltd.html


สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 43 จาก 81 

 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

สมมติฐาน Knight Frank(1) ETC(2) 

วิธีการประเมินมลูคา่ วิธีคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกในส่วนที่เป็นสิทธิการเช่าซึ่งมี

ระยะเวลา 30 ปี (Income Approach) 

ระยะเวลาการประเมินคา่ สทิธิการเช่า (Leasehold): 30 ปี สทิธิการเช่า (Leasehold): 30 ปี 

รวมพืน้ท่ีเช่าอาคาร 25,072 ตารางเมตร 25,072 ตารางเมตร 

อตัราการเชา่พืน้ท่ี

(Occupancy Rate)  

ปีที ่1: เฉลีย่ร้อยละ 96.1   

ปีที ่2 ถึงปีที่ 27: เฉลีย่ร้อยละ 95.0   

ปีที ่28: เฉลีย่ร้อยละ 86.7 

ปีที ่29: เฉลีย่ร้อยละ 74.9 

ปีที ่30: เฉลีย่ร้อยละ 64.6 

ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3: ร้อยละ 100.0   

ปีที่ 4 ถึงปีที่ 6: ร้อยละ 97.0  

ปีที่ 7 ถึงปีที่ 30: ร้อยละ 95.0   

 

อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีและ

คา่บริการพืน้ท่ีและอตัราการ

เติบโต 

554 บาท/ตร.ม./เดือน 

และอัตราค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่

ปรับเพิ่มขึน้ตามอัตราที่ระบุในสญัญาเช่า 

และตามอตัราคา่เช่าตลาด 

552 บาท/ตร.ม./เดือน 

และอตัราค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่ปรับ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.25 ทกุปี 

รายได้อื่นๆ ประมาณร้อยละ 7.4 ถึง 8.3 ของรายได้จาก

คา่เช่าพืน้ท่ีและคา่บริการพืน้ท่ี 

ประมาณร้อยละ 5.6 ถึง 5.8 ของรายได้จาก

คา่เช่าพืน้ท่ีและคา่บริการพืน้ท่ี 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการ

บริหารจดัการ 

ประมาณร้อยละ  9.6 และ 17.7 ของรายได้

จากการด าเนินงานทัง้หมด 

ประมาณร้อยละ 15.2 ถึง 15.7 ของรายได้

จากการด าเนินงานทัง้หมด  

คา่ธรรมเนียมการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

ประมาณร้อยละ 7.6 ถึง 12.2 ของรายได้

จากการด าเนินงานทัง้หมด 

ประมาณร้อยละ 6.7 ถึง 7.8 ของรายได้จาก

การด าเนินงานทัง้หมด 

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ค่าใช้จ่ายการปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซม

อาคารและสิ่งปลูกสร้างในทรัพย์สินที่เช่า

ครัง้ใหญ่ (Major Renovation) 

 ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ไมม่ีคา่ใช้จา่ยในสว่นนี ้

เนื่องจากทรู พรอพเพอร์ตีสเ์ป็นผู้ รับผิด 

ชอบ 

 ปีที ่6 ถึง ปีที ่30 คิดเป็นประมาณร้อยละ

2.5 ของรายได้จากการด าเนินงานทัง้หมด 

ค่าใช้จ่ายการปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซม

อาคารและสิ่งปลกูสร้างในทรัพย์สินที่เช่าครัง้

ใหญ่ (Major Renovation) 

 ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้

เนื่องจากทรู พรอพเพอร์ตีส์เป็นผู้ รับผิด 

ชอบ 

 ปีที่ 6 ถึง ปีที่ 30 คิดเป็นประมาณร้อยละ 

0.0 ถึง 15.9  ของรายได้จากการด าเนินงาน

ทัง้หมด 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 44 จาก 81 

 

สมมติฐาน Knight Frank(1) ETC(2) 

อตัราคิดลด  

(Discount Rate)  

ร้อยละ 10.25 ร้อยละ 10.00 

ที่มา: ข้อมลูจากรายงานการประเมินมลูคา่ เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน พ.ศ. 2560  

หมายเหตุ: (1)  Knight Frank หมายถึง บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 (2)  ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตรวจสอบสมมติฐานหลกัของบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่ใช้ใน

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกแล้ว ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เช่ือได้ว่าสมมติฐานหลกัในการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินดงักลา่วไม่สมเหตสุมผล ทัง้นี ้ส าหรับบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“Knight Frank”) มีการ

ก าหนดสมมติฐานส่วนใหญ่โดยอ้างอิงกับค่าเฉลี่ยของภาวะอุตสาหกรรมของส านักงานให้เช่าที่ครอบคลุมพืน้ที่

กรุงเทพมหานครท่ีไนท์แฟรงค์ได้ท าการศึกษาเป็นหลกั ซึ่งอาจแตกต่างไปจากสถานะปัจจุบนัและ/หรือผลการด าเนินงานใน

อดีตของทรัพย์สนิที่กองทรัสต์จะลงทนุครัง้แรก ในขณะท่ีบริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั (“ETC”) มี

การก าหนดสมมติฐานสว่นใหญ่โดยอิงกับสถานะปัจจุบนัและผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สิน ตลอดจนแนวโน้มของ

สภาวะตลาดอาคารส านกังาน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นว่ากรอบสมมติฐานดงักลา่วอยู่ใน

ขอบเขตที่สมเหตุสมผลและเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดงักล่าว และ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์ตัง้อยู่บนสภาพแวดล้อมในการด าเนินการธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจ 

ตลอดจนภาวะตลาดการเงินในปัจจบุนั ดงันัน้ หากมีการเปลีย่นแปลงใดๆในอนาคต ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินและ

ผู้จดัการกองทรัสต์อาจเปลีย่นแปลงได้ โดยสมมติฐานหลกัที่บริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้ 2 รายมีความเห็นแตกตา่งกนั มี

ดงันี ้

1. อัตราการเช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate) โดย Knight Frank  ก าหนดสมมติฐานอัตราการเช่าพืน้ที่ 

(Occupancy Rate) ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 อยูใ่นช่วงร้อยละ 95.4 ถึง 95.5 ในช่วง 27 ปีแรกและ

ก าหนดให้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัเหลอืร้อยละ 85.4 ร้อยละ 75.4 และร้อยละ 60.0 ในช่วง 3 ปีสดุท้ายของ

อายขุองสทิธิการเช่า และส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อยูใ่นช่วงร้อยละ 95.0 ถึง 96.1 ในช่วง 27 ปีแรก

และก าหนดให้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัเหลอืร้อยละ 86.7 ร้อยละ 74.9 และร้อยละ 64.6 ในช่วง 3 ปีสดุท้าย

ของอายขุองสิทธิการเช่า การที่ Knight Frank ลดอตัราการเช่าพืน้ที่ในช่วงสดุท้ายของอายุของสิทธิการ

เช่า เนื่องจากมีสมมติฐานว่าผู้ เช่ารายย่อยโดยทัว่ไปที่ต้องการเช่าพืน้ที่ส านกังานเป็นระยะเวลา 3 ปีหรือ

ยาวกวา่นัน้ จะไมต่อ่สญัญาเช่าหรือเช่าพืน้ท่ีที่ใกล้หมดอาย ุเนื่องจากจะไม่สามารถใช้พืน้ที่เช่าส านกังาน

ได้เมื่อเกินอายขุองสิทธิการเช่านัน้และจะต้องย้ายไปยงัพืน้ที่ส านกังานที่ใหม่ (ค าอธิบายเพิ่มเติมอยู่ใน

สว่นที่ 2-1 เร่ืองปัจจยัความเสี่ยง) และ ETC ก าหนดสมมติฐานอตัราการเช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate) 

ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ตลอดอายสุิทธิการเช่า 30 ปีจะมีอตัราการเช่าพืน้ที่อยู่ในช่วงร้อยละ 99.0 

https://smelink.net/company/dtz-debenham-tie-leung-thailand-co-ltd.html


สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 45 จาก 81 

 

ถึง 100.0 และส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตลอดอายสุิทธิการเช่าจะมีอตัราการเช่าอยู่ในช่วงร้อยละ 

95.0 ถึง 100.0 โดยทีส่ าหรับทัง้ 2 โครงการ โดยสมมติฐานอตัราการเช่าของทัง้ 2 โครงการจะอยู่ที่ร้อยละ 

100.0 ในช่วง 3 ปีแรก และหลงัจากนัน้อตัราการเช่าพืน้ท่ีจะมีแนวโน้มปรับลดลงจนถึงอตัราการเช่าพืน้ท่ีที่

ต ่าที่สดุในปีสดุท้าย ทัง้นี ้สมมติฐานของอตัราการเช่าพืน้ท่ีร้อยละ 100.0 จะเทียบเคียงได้กบัอตัราการเช่า

ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ในปี 2558 ปี 2559 และช่วงมกราคมถึงกนัยายนปี 2560 และเทียบเคียงได้

กบัอตัราการเช่าของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ในช่วงมกราคมถึงกนัยายนปี 2560 (ตารางอตัราการเช่าพืน้ท่ี

แสดงไว้ในหน้า 21 และ 24 ของสว่นท่ี 2-2 นี)้   

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารจดัการ Knight Frank ก าหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายการบริหารจดัการ

ทรัพย์สิน โดยอ้างอิงค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของอาคารส านกังานที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนัที่ Knight Frank 

เคยศกึษา โดยส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารจดัการตลอด

อายสุทิธิการเช่า 30 ปี โดย Knight Frank ก าหนดคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารจดัการสว่นใหญ่เป็น

อตัราต้นทนุ (บาท) ตอ่ตารางเมตรและเติบโตตามอตัราเงินเฟ้อซึง่หากน ามาเทียบเคียงให้เป็นสดัสว่นของ

รายได้จากการด าเนินงานทัง้หมดในแต่ละปี (เพื่อให้เทียบเคียงได้กบัสมมติฐานของ ETC) จะอยู่ในช่วง

ร้อยละ 8.9 ถึงร้อยละ 17.0 ของรายได้จากการด าเนินงานทัง้หมดและส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 จะ

คิดเป็นสดัสว่นท่ีอยูใ่นช่วงร้อยละ 9.6 ถึงร้อยละ 17.7 ของรายได้จากการด าเนินงานทัง้หมด อยา่งไรก็ตาม 

หรือคิดเป็นคา่เฉลีย่ตลอดอายสุทิธิการเช่า 30 ปีทีร้่อยละ 12.5 และร้อยละ 13.4 ต่อปี ส าหรับโครงการทรู 

ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตามล าดบั ซึง่เทียบเคียงได้กบัค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหาร

จดัการของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ในปี 2559 และ ETC ก าหนดสมมติฐาน

ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 จะมีคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารจดัการตลอดอายสุิทธิการเช่า 30 ปี

อยูใ่นช่วงร้อยละ 13.4 ถึง 13.8 ของรายได้จากการด าเนินงานทัง้หมด และส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

ก าหนดให้อยู่ในช่วงร้อยละ 15.2 ถึง 15.7 ของรายได้จากการด าเนินงานทัง้หมด ทัง้นี ้ผลการด าเนินงาน

ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหาร

จดัการอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 14.0 และ 14.3 ของของรายได้จากการด าเนินงานทัง้หมด (ไมร่วมรายได้และ

คา่ใช้จ่ายคา่ไฟฟ้า ซึง่ผู้ เช่ารายยอ่ยสว่นใหญ่เป็นผู้ รับผิดชอบตามต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงและเพื่อให้สอดคล้อง

กบัสมมติฐานบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ) ของแตล่ะโครงการตามล าดบั อย่างไรก็ดี ผลการด าเนินงาน

ในอดีตของทรัพย์สนิเป็นผลการด าเนินงานท่ีรวมรายได้และคา่ใช้จ่ายในการให้บริการพิเศษและให้บริการ

ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ ผลการด าเนินภายหลงัเข้าลงทนุจึงอาจมีความแตกตา่งจากผลการด าเนินงานในอดีต  
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ราคาประเมินตามวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) 

ราคาประเมินตามวิธีคิดจากต้นทนุใหม่ (Replacement Cost) มีไว้เพื่อใช้อ้างอิงในการพิจารณาเก่ียวกบัการท า

สญัญาประกนัภยัที่เหมาะสมส าหรับอาคารสิง่ปลกูสร้างและงานระบบทีก่องทรัสต์จะเข้าลงทนุเพียงเทา่นัน้ 

มูลค่าสิ่งปลกูสร้างและ

งานระบบ 

ราคาประเมินของทรัพย์สนิโดยวิธีคิดต้นทุน (ล้านบาท) 

Knight Frank(1) ETC(2) 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 1,795 1,747 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 970 971 

รวม 2,766 2,718 

ที่มา: ข้อมลูจากรายงานการประเมินมลูคา่ เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ: (1)  Knight Frank หมายถึง บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 (2)  ETC หมายถึง บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

เงื่อนไขการลงทุนในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

1. เฉพาะในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้แรก ในกรณีผู้ก่อตัง้ทรัสต์หรือผู้จดัการกองทรัสต์ระดมทนุได้ไมเ่พียงพอท่ีจะลงทนุ

ในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุได้ทัง้หมดทกุรายการตามที่ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้จดัการ

กองทรัสต์สามารถเลือกลงทนุในทรัพย์สินบางรายการ หรือด าเนินการขอเพิกถอนการจดัตัง้และจดัการทรัสต์  (ส าหรับ

การลงทนุในครัง้แรก) และด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยทรัสต์และผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ตาม

สดัสว่นเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

2. ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถระดมทนุได้เพียงพอท่ีจะลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุทัง้หมดทกุรายการตามที่ระบไุว้

ดงักลา่วข้างต้น แตเ่กิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   ไม่สามารถลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุได้ ไม่ว่าจะเป็นบางรายการหรือทัง้หมดทกุรายการเนื่องจากทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้หรือมิได้เป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการ

ข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือมีเหตอุื่นใดอนัท าให้ทรัสต์ไมส่ามารถลงทนุในทรัพย์สินที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ได้  

และ/หรือ 

(ข)   เกิดเหตสุดุวิสยัขึน้กบัทรัพย์สนิที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ 

(ค)   มีเหตุอื่นใดที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์และผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเหตุดงักล่าวอาจมี

ผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทรัสต์  

ผู้ก่อตัง้ทรัสต์หรือผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกดงัตอ่ไปนี ้โดย  

(2.1)   พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์  เฉพาะในกรณีที่ทรัพย์สินที่ผู้ก่อตัง้ทรัสต์หรือผู้จดัการ

กองทรัสต์จะพิจารณาลงทนุมีมลูค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ภายหลงั

การลงทนุ โดยผู้ก่อตัง้ทรัสต์หรือผู้จดัการกองทรัสต์สงวนสทิธิที่จะปรับเปลีย่นข้อก าหนด และ/หรือเง่ือนไขใน

สญัญาที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว  รวมถึงพิจารณาเจรจากับ

https://smelink.net/company/dtz-debenham-tie-leung-thailand-co-ltd.html
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คู่สญัญาที่เก่ียวข้องในการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนและเงินอื่นใด หรือข้อสญัญาหรือ

ข้อก าหนดใดๆ ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้หลงัจากกองทรัสต์ถกูจดัตัง้และได้ลงทนุในทรัพย์สนิทีจ่ะลงทนุครัง้

แรกแล้ว หากมีจ านวนเงินส่วนที่เหลือจากจ านวนเงินที่ผู้ก่อตัง้ทรัสต์หรือผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับจากการ

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์หรือผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาด าเนินการลดทนุและคืนเงินที่เหลือ

ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือ 

(2.2)   พิจารณาเลกิกองทรัสต์ในกรณีที่กองทรัสต์ถกูจดัตัง้แตก่่อนการลงทนุในทรัพย์สินที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ หาก

ทรัพย์สินที่ผู้ก่อตัง้ทรัสต์หรือผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนมีมลูค่าน้อยกว่าร้อยละ  75 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ภายหลงัการลงทนุ โดยทรัสตีจะช าระบญัชีกองทรัสต์เพื่อคืนเงินลงทนุให้แก่ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 

 อยา่งไรก็ดี ผู้ก่อตัง้ทรัสต์หรือผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเป็นส าคญั 

ถึงแม้ทรัพย์สินที่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาให้ทรัสต์ลงทุนมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

ของทรัสต์ภายหลงัการลงทนุ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์หรือผู้จดัการกองทรัสต์อาจเลือกที่จะไม่ลงทนุโดยให้เลิกทรัสต์ตามข้อ  (2.2) ก็ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ก่อตัง้ทรัสต์หรือผู้จัดการกองทรัสต์เลือกที่จะลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  (2.1) ของวรรคก่อนแล้ว หาก

ผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะน าเงินท่ีได้จากการระดมทนุสว่นท่ีเหลอืไปลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิอื่นนอกจากทรัพย์สนิตามที่

ก าหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ ซึง่ในกรณีดงักลา่วผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียกบั

การลงทนุดงักลา่วในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงักลา่ว  

 ในกรณีที่ต้องเลิกทรัสต์ตาม (2.2) ข้างต้น เงินลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับคืนจะเป็นไปตามยอดเงินคงเหลือ

หลงัจากการช าระบญัชี ดงันัน้ ในกรณีดงักลา่วนีผู้้ ถือหน่วยทรัสต์จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินลงทนุคืนในจ านวนที่ต ่า

กวา่มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ยทรัสต์ 

3. ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ใดก็ตามที่ท าให้กองทรัสต์ไมส่ามารถจดัตัง้ได้ ก่อนที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยจะโอนเงินคา่จองซือ้

หน่วยทรัสต์ไปให้แก่ทรัสตี และก่อนการลงนามในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์โดยทรัสตีและผู้ ก่อตัง้ทรัสต์  ผู้จัดการการจัด

จ าหนา่ยจะคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์แก่ผู้จองซือ้โดยผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดเพ่ิมเติมของการคืนเงินคา่จอง

ซือ้หนว่ยทรัสต์ได้ในสว่นท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

2.2.2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิและผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลของราคาที่จะลงทุน 

ส าหรับการลงทนุในครัง้แรก กองทรัสต์จะลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกในราคาลงทนุรวมสงูสดุไม่เกิน 4,600 

ล้านบาท (โดยผู้จ าหนา่ยทรัพย์สนิจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่า ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกบั

การระดมทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ สว่นกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการยื่นขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์

และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และราคาดงักลา่วเป็นราคาที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) โดยในการก าหนดราคาสดุท้ายที่

กองทรัสต์จะลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกนัน้จะอ้างอิงจากราคาประเมินที่จัดท าโดยบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่
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ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 รายและผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที่มีความเก่ียวข้อง 

เช่น ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ อตัราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ 

ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทนุใน

หลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ และผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทุน

สถาบนั (Bookbuilding) ในช่วงที่เสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

ทัง้นี ้ราคาลงทนุรวมสงูสดุที่ไมเ่กิน 4,600 ล้านบาท เป็นราคาที่สงูกว่าราคาที่ต ่าที่สดุของราคาประเมินที่จดัท าโดย

บริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที่ราคา 4,172 ล้านบาท โดยสงูกวา่เป็นจ านวนไม่เกิน 428 ล้านบาท หรือ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 

10.3 จากราคาประเมินต ่าที่สดุทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่า ราคาลงทุนรวมสงูสดุดงักลา่วเป็น

ราคาที่เหมาะสมและสามารถยอมรับได้ เนื่องจากทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกนัน้มีศกัยภาพในการสร้างรายได้ค่าเช่าที่สงู 

เนื่องจากเป็นอาคารส านกังานท่ีมทีี่ตัง้อยูใ่นท าเลธุรกิจที่มีการเจริญเตบิโตรองรับการขยายตวัของกรุงเทพมหานคร และอยูต่ิด

กบัสถานีรถไฟฟ้าหรือถนนสายหลกัที่มีทางขึน้ลงทางด่วน นอกจากนี ้ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกนัน้ยงัมีโอกาสในการหา

รายได้อื่นๆ บางประการเพิ่มเติมที่ยงัไมร่วมอยูใ่นประมาณการรายได้ที่บริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินได้มีการประเมินไว้ เช่น 

รายได้เพิ่มเติมจากการติดตัง้สือ่โฆษณาบนพืน้ท่ีทัง้ภายในและภายนอกอาคาร โดยราคาทรัพย์สินสงูสดุที่กองทรัสต์จะลงทนุ

และราคาประเมินต ่าที่สดุส าหรับแตล่ะโครงการมีดงันี ้

 

ทรัพย์สิน ราคาทรัพย์สินสูงสุดที่

กองทรัสต์จะลงทุน 

ราคาประเมินต ่า

ที่สุด 

ผู้ประเมินราคา 

(ที่ให้ราคาต ่าที่สุด) 

สทิธิการเช่า 30 ปี บนท่ีดิน อาคารและ

งานระบบของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

ไมเ่กิน 2,949 ล้านบาท 2,600 ล้านบาท Knight Frank(1) 

สทิธิการเช่า 30 ปี บนท่ีดิน อาคารและ

งานระบบของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

ไมเ่กิน 1,651 ล้านบาท 1,572 ล้านบาท Knight Frank(1) 

รวม 2 โครงการ ไม่เกิน 4,600 ล้านบาท 4,172 ล้านบาท  

หมายเหตุ: (1) Knight Frank หมายถึง บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  

นอกจากนี ้หากพิจารณาจากประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในปีแรกทีจ่ะได้รับจากการลงทนุที่ไม่

ต ่ากวา่ประมาณร้อยละ 7.31 ส าหรับกรณีกองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกที่ราคาสงูสดุไม่เกิน 4,600 ล้านบาท

และกองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินเพื่อการลงทุนครัง้แรกประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้แรก

ตามที่แสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ ตัง้แต่วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (“งบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน”) โดยเปรียบเทียบกับ

ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในปีแรกและอตัราผลตอบแทนสทุธิในปีแรกของกองทรัสต์ กบัอตัราเงินจ่าย

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์และอตัราผลตอบแทนสทุธิของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
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อสงัหาริมทรัพย์อื่นที่ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านักงานที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ก่อนวันที่ 30 

มิถนุายน พ.ศ. 2560 มีขนาดมลูคา่ของหนว่ยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ที่ตามราคาตลาดไมต่ า่กวา่ 3,000 ล้านบาท และอายสุทิธิ

การเช่าคงเหลอื ตัง้แต ่15 ปีแตไ่มเ่กิน 40 ปีซึง่เป็นลกัษณะที่ใกล้เคียงกบักองทรัสต์ จะพบวา่ ประมาณการอตัราเงินจา่ยให้แก่

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรกและอัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทรัสต์ในปีแรกจะสูงกว่ากองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และ

กองทรัสต์อื่นท่ีลงทนุในอาคารส านกังาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กองทุนรวม/

กองทรัสต์ 

(เรียงล าดับตามอายุ

สัญญาเช่าคงเหลอื) 

อัตราเงนิจ่ายให้แก่

ผู้ถอืหน่วยลงทุน/

หน่วยทรัสต์  

(ร้อยละ) 

อัตราเงนิลดทุน 

(ร้อยละ)(1) 

อัตราผลตอบแทน

สุทธิ(2)  

(ร้อยละ) 

อายุสัญญาเช่า

คงเหลือ(3) 

(ปี) 

กองทนุรวม/กองทรัสต์ที่ด าเนินงานแล้วมากกวา่ 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 

กองทรัสต์ที่ด าเนินงานแล้วน้อยกวา่ 1 ปี 

GLANDRT(4) 6.26% 3.78% 2.48% 26.42 

เฉลี่ย 6.67% 4.84% 1.83%  21.55 

การลงทนุครัง้แรกของ
กองทรัสต์ กรณีกู้ยืม
เงินเพื่อลงทนุครัง้แรก 

7.31% 3.33% 3.98% 30.00 

การลงทนุครัง้แรกของ
กองทรัสต์กรณีไมม่กีาร
กู้ยืมเงินเพื่อลงทนุครัง้
แรก 

6.68% 3.33% 3.35% 30.00 

ที่มา: ข้อมลูจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ วนัที่ 29 กนัยายน พ.ศ. 2560 
หมายเหตุ: (1)  อตัราเงินลดทนุ หมายถึง ประมาณอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ/หน่วยทรัสต์ในรูปแบบของการลดทนุ ในกรณีที่มลูค่า

ของสิทธิการเชา่การตดัจ าหน่ายแบบเส้นตรงตามอายสุญัญาเชา่คงเหลือ  
(2)  อตัราผลตอบแทนสทุธิ หมายถึง อตัราผลตอบแทนจากก าไรสทุธิหลงัจากการหกัผลขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง (Unrealized Loss

จากการด้อยคา่ของสิทธิการเชา่ โดยสมมติให้สิทธิการเชา่มีการตดัจ าหน่ายแบบเส้นตรงตามอายสุญัญาเชา่คงเหลือ หรือเท่ากับ
อตัราเงินจา่ยให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ/หน่วยทรัสต์ ลบด้วยอตัราเงินลดทนุ 

 (3)  อายสุญัญาเชา่คงเหลือ หมายถึง อายเุฉลี่ยของทรัพย์สินหลกัโดยเฉลี่ยตามราคาประเมินที่แสดงไว้ในหนังสือชีช้วนหรือรายงาน
ประจ าปี 

 (4)  GLANDRT เสนอขายและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ข้างต้น เป็นอตัราตามประมาณการที่แสดงในแบบแสดงรายการข้อมลูที่ราคาตลาด ณ วนัที่ 29 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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ประมาณการอตัราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุจ่ายในปีแรกที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับจากการลงทนุ

เป็นอตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากความมัน่คงของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุและโอกาสในการเติบโตของรายได้ค่า

เช่า และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะได้ประโยชน์จากการที่กองทรัสต์ใช้เงินกู้ยืมเป็นแหลง่เงินทนุสว่นหนึ่งส าหรับการลงทนุครัง้แรกนี ้

เนื่องจากอตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมต ่ากวา่ประมาณการอตัราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุจ่ายในกรณีที่ไมม่ีการ

กู้ยืม ดงันัน้การกู้ยืมบางสว่นเพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุจะท าให้ประมาณการอตัราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงิน

ลดทนุจ่ายผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรกสงูขึน้ โดยหากพิจารณาในกรณีที่กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลกัโดยเป็นการระดมทนุ

โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการกู้ยืมเงิน และใช้สมมติฐานเดียวกนักบัที่ใช้จดัท ารายงาน

ประมาณการ คาดว่าประมาณการอตัราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุจ่ายในปีแรกจะเท่ากบัร้อยละ 6.68 ของ

มลูคา่เงินลงทนุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ทัง้นี ้กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจและอตัราดอกเบีย้ ซึ่งจะมีผลต่อรายได้ของผู้

เช่าอนัอาจจะสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระค่าเช่า ของผู้ เช่าอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อผลการ

ด าเนินงาน ฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือจ่ายเงินต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ท าให้กองทรัสต์มี

สภาพคลอ่งไมเ่พียงพอในการช าระดอกเบีย้และเงินต้นและกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนหรือจ่ายเงินลดทนุให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (สามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหวัข้อปัจจยัความเสีย่ง) 

นอกจากนี ้ประมาณการอตัราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุจ่ายในปีแรกอตัราสดุท้ายจะขึน้อยู่กบัอุป

สงค์และอุปทานในตลาดขณะที่ท าการเสนอขายหน่วยทรัสต์โดยผ่านการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 

(Bookbuilding) ทัง้นี ้  อุปสงค์และอปุทานของหน่วยทรัสต์ในตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขายหน่วยทรัสต์จะขึน้อยู่กบัภาวะ

ตลาด สภาพเศรษฐกิจ และการคาดการณ์ภาวะธุรกิจที่มีผลต่อรายได้ของกองทรัสต์ รวมทัง้ในขณะนัน้มีการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื่นๆ หรือหลกัทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนที่มีลกัษณะคล้ายกัน 

หรือไม่ ตลอดจนอตัราผลตอบแทนของกองทรัสต์หรือกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใน

ช่วงเวลาที่เสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า ราคารวมสงูสดุที่กองทรัสต์จะลงทนุแตกต่างจากราคา

ประเมินของทรัพย์สนิต ่าสดุที่จดัท าโดยบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สิน อนัเนื่องจากบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินใช้อตัราคิด

ลด (Discount Rate) ประมาณร้อยละ 10.00 ถึง 10.25 ต่อปี โดยส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ 

คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ใช้อตัราคิดลด (Discount Rate) เทา่กนั

ทีร้่อยละ 10.00 และส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท ไนท์

แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ใช้อตัราคิดลด (Discount Rate) เทา่กบัร้อยละ 10.00 และ 10.25 ตามล าดบั  

ทัง้นี ้หากพิจารณามลูค่าเข้าลงทนุสงูสดุไม่เกิน 4,600 ล้านบาท กบัประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทประเมิน

มลูคา่ทรัพย์สนิท่ีให้ราคาประเมินต ่าที่สดุคือ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั และไมม่ีการกู้ยืม ผู้ลงทนุจะได้

ประมาณการอตัราผลตอบแทนตลอดช่วงอายสุทิธิการเช่า (Internal Rate of Return หรือ “IRR”) ประมาณร้อยละ 9.11 ต่อปี 

อยา่งไรก็ดี ประมาณการอตัราผลตอบแทนข้างต้นขึน้อยูก่บัสมมติฐานและปัจจยัที่ไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งไม่อาจรับรอง

https://smelink.net/company/dtz-debenham-tie-leung-thailand-co-ltd.html
https://smelink.net/company/dtz-debenham-tie-leung-thailand-co-ltd.html
https://smelink.net/company/dtz-debenham-tie-leung-thailand-co-ltd.html
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ผลได้ ผู้ลงทนุโปรดพิจารณารายละเอียดของสมมติฐานตา่งๆ ตามสว่นที่ 2-2 ข้อ 2.2.1 สรุปสมมติฐานส าคญัในการประเมิน

มลูค่าด้วยวิธีพิจารณารายได้ ส่วนที่ 2-2 ข้อ 2.8 การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ และสว่นที่ 2-4 ข้อ 4.6.1 สมมติฐานในการ

ประมาณการอตัราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

ทัง้นี ้จากเหตุผลดงักล่าวข้างต้น ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่ามูลค่าเข้าลงทุนสงูสดุไม่เกิน 

4,600 ล้านบาท เป็นมลูคา่เข้าลงทนุท่ีสมเหตสุมผลและมีความนา่สนใจ อยา่งไรก็ดี ผู้ลงทนุอาจมีมมุมองที่แตกต่างกนั โดยผู้

ลงทนุสามารถพิจารณาเทียบเคียงผลตอบแทนกบัการลงทนุในทรัพย์สินประเภทที่ใกล้เคียงกนั เช่น การลงทนุในกองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านกังาน และ/หรือที่เก่ียวข้องกับธุรกิจให้เช่า

อาคารส านกังาน 

นอกเหนือจากนัน้ การประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่งใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ 

(Income Approach) โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ตัง้อยู่บนพืน้ฐานการค านวณที่ส าคญั คือ เป็น

การก าหนดสมมติฐานจากรายได้ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายและสภาพอสงัหาริมทรัพย์ ณ วนัที่ท าการประเมินราคาเป็นเกณฑ์ซึ่ง

ผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา่ ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมจาก

การท่ีผู้จดัการกองทรัสต์เป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุท่ีมีประสบการณ์และระบบงานตรวจสอบในการจดัการการลงทนุ

ประเภทกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และมี

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารการลงทนุซึ่งจะรับผิดชอบโดยตรงในการบริหาร

กองทรัสต์นี ้ดังนัน้ กองทรัสต์จะได้ประโยขน์จากการประสบการณ์และความเช่ียวชาญดังกล่าวในการหารายได้หรือ

ผลตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กองทรัสต์จากการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก อย่างไรก็ตามในการด าเนินการดงักลา่ว 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาต้นทนุเพิ่มเติมและความเสีย่งที่เกิดขึน้ประกอบก่อนการตดัสนิใจ 
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2.3 สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

2.3.1 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู  

ทาวเวอร์ 2 

เนื่องจากทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกตัง้อยูใ่นโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ซึ่งมีคู่สญัญาคน

เดียวกัน ดงันัน้ เง่ือนไขและข้อก าหนดต่าง ๆ ในสญัญาเช่าที่ดินและอาคารจะมีความคล้ายคลึงกันในสาระส าคญั ยกเว้น

เง่ือนไขและข้อก าหนดบางประการซึง่จะแยกสรุปไว้ โดยรายละเอียดเป็นไปตามสรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาเช่าที่ดินและ

อาคารดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ให้เช่า บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั (“ผู้ให้เช่า”) (ในฐานะเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินและอาคาร) 

ผู้เช่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ โดยบริษัทหลกัทรัพย์

จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตีกระท าในนามของกองทรัสต์ 

(“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สินที่เช่า โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

ที่ดิน (ทัง้หมด) ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 8027 และ 42843 เลขที่ดิน 409 และ 405 หน้าส ารวจ 

468 และ 2968 ตัง้อยู่ที่ต าบลห้วยขวาง (สามเสนนอกฝ่ังเหนือ) อ าเภอห้วยขวาง(บางซื่อ) 

กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 78.7 ตารางวา 

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง (ทัง้หมด) ซึง่ตัง้อยูท่ี่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร โดยมีพืน้ท่ีที่จะลงทนุทัง้หมด (Gross Floor Area) ประมาณ  63,615 ตาราง

เมตร ซึง่อาคารดงักลา่วตัง้อยูบ่นที่ดินข้างต้น  

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

ที่ดิน (ทัง้หมด) ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2923 และ 90760 เลขที่ดิน 2822 และ 2823 หน้าส ารวจ 

99 และ 7111 ตัง้อยูท่ี่ต าบลพระโขนงฝ่ังเหนือ และต าบลพระโขนง (พระโขนงฝ่ังเหนือ) อ าเภอ

พระโขนง กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ประมาณ 8 ไร่ 1 งาน 13.0 ตารางวา  

อาคารและสิ่งปลกูสร้าง (ทัง้หมด) ซึ่งตัง้อยู่ที่ 1252 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวน

หลวง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพืน้ที่ที่จะลงทนุทัง้หมด (Gross Floor Area) 

ประมาณ 41,417 ตารางเมตร ซึง่อาคารดงักลา่วตัง้อยูบ่นที่ดินข้างต้น 

ระยะเวลาการเช่า 30 (สามสบิ) ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนสทิธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้  

สิทธิในการปฏิเสธก่อน

ของกองทรัสต์ (Right of 

First Refusal) ส าหรับ

การต่ออายุสัญญาเช่า 

ตลอดระยะเวลาของสญัญานี ้ผู้ ให้เช่าตกลงจะให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First 

Refusal) แก่กองทรัสต์ในการตอ่อายสุญัญาฉบบันีต้อ่ไปอีกเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 30 ปี โดย

ผู้ ให้เช่าตกลงที่จะแจ้งเง่ือนไข รายละเอียดและค่าเช่าในการต่ออายสุญัญาฉบบันี ้(ทัง้นี ้การ

แจ้งดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงสาระส าคัญของสัญญาเช่าทัง้หมด) รวมถึงเปิดเผย

รายละเอียดของผู้ ท่ีประสงค์จะซือ้ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง 
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และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าว (บุคคลที่สาม) (ถ้ามี) แก่กองทรัสต์

เพื่อให้กองทรัสต์พิจารณาใช้สิทธิในการปฏิเสธก่อนเพื่อต่ออายสุญัญาฉบบันีเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษรอยา่งน้อย 24 เดือนลว่งหน้าก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันีห้รือ

ระยะเวลาอื่นใดที่คู่สญัญาจะได้ตกลงกันต่อไป โดยในกรณีดงักลา่ว กองทรัสต์ตกลงจะเก็บ

รักษาความลบัที่เก่ียวกับช่ือและข้อเสนอของผู้ซือ้บุคคลที่สามดังกล่าว และหากกองทรัสต์

ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการเช่าทรัพย์สินที่เช่า กองทรัสต์จะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรอย่างน้อย 12 เดือน ลว่งหน้าก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญา

ฉบบันีห้รือระยะเวลาอื่นใดที่คู่สญัญาจะได้ตกลงกนั ในกรณีที่กองทรัสต์ปฏิเสธหรือไม่ได้บอก

กลา่วแสดงความประสงค์ในการตอ่อายสุญัญาดงักลา่วให้แก่ผู้ให้เช่าทราบภายในระยะเวลาที่

ก าหนด ผู้ให้เช่าสามารถน าทรัพย์สนิท่ีเช่าเสนอนัน้ ๆ ไปขาย และ/หรือโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ

โอนสิทธิครอบครอง และ/หรือให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงให้แก่บุคคลที่สามต่อไปได้ แต่ทัง้นี ้

ข้อเสนอที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินที่เช่าที่เสนอให้บคุคลที่สามนัน้จะต้องไม่ดีกว่าข้อเสนอที่เสนอ

ให้แก่กองทรัสต์ และหากผู้ให้เช่ามีข้อเสนอที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินที่เช่าที่เสนอให้บคุคลที่สาม

นัน้ดีกวา่ข้อเสนอท่ีเสนอให้แก่กองทรัสต์ ผู้ให้เช่าจะต้องน าข้อเสนอใหม่ดงักลา่วมาเสนอให้แก่

กองทรัสต์พิจารณาก่อนโดยเร็ว และให้เร่ิมต้นด าเนินการตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้นใหม่

ทัง้หมดอีกครัง้หนึ่ง (ยกเว้นระยะเวลาในการแจ้งข้อเสนอของผู้ ให้เช่าและระยะเวลาตอบกลบั

ของกองทรัสต์) ทัง้นี ้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะเจรจาโดยสจุริตเก่ียวกับข้อก าหนดและ

เง่ือนไขเก่ียวกบัการตอ่สญัญาฉบบันีต้อ่ไป อยา่งไรก็ดี คูส่ญัญาตกลงและเข้าใจวา่ การตอ่อายุ

สญัญาเช่าเพื่อเช่าทรัพย์สินที่เช่าโดยกองทรัสต์นัน้ขึน้อยู่กับที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติ

อนมุตัิให้ลงทนุเพิ่มเติมได้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติไม่อนมุตัิให้กองทรัสต์

ลงทุนเพิ่มเติม หรือหากกองทรัสต์ไม่แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการเช่าทรัพย์สินที่เช่า

ตอ่ไปภายใน 12 เดือนก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันีห้รือระยะเวลา

อืน่ใดที่คูส่ญัญาจะได้ตกลงกนัดงักลา่วนัน้ ไมถื่อวา่เป็นเหตแุหง่การผิดสญัญาฉบบันี  ้

การจดทะเบียนสิทธิการ

เช่า 

ผู้ให้เช่าและกองทรัสต์จะด าเนินการให้มีการจดทะเบียนสญัญาเช่าฉบบันี ้ณ ส านกังานที่ดินที่

เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จเพื่อให้สญัญาฉบบันีม้ีผลสมบรูณ์บงัคบัใช้ได้ตามกฎหมาย ทัง้นี ้ภายใน 

60 วนันบัแตว่นัท่ีก่อตัง้กองทรัสต์แล้วเสร็จ 

เ งื่ อ น ไ ข ก่ อ น ก า ร 

จดทะเบียนสิทธิการเช่า 

เว้นแตคู่ส่ญัญาจะได้ตกลงกนัเป็นอยา่งอื่น เง่ือนไขก่อนการจดทะเบียนสทิธิการเช่าเป็นดงันี  ้

1. คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายมีอ านาจในการเข้าท าสญัญานี ้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 

2. ทรัพย์สนิท่ีเช่าปลอดสทิธิ หรือภาระติดพนัทางทะเบียนใด ๆ อนัจะท าให้ทรัพย์สนิท่ีเช่าไม่

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ตามที่

ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือไมส่ามารถจดทะเบียนสทิธิการเช่าทรัพย์สินที่เช่า
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ทัง้หมดได้ ทัง้นี ้ทรัพย์สนิท่ีเช่าได้รับใบอนญุาตที่เก่ียวข้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

3. มีการเข้าท าสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (แล้วแตก่รณี) โดยคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง โดยจะมีผลบงัคบัใช้ในวนั

จดทะเบียนสทิธิการเช่า 

4. มีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์และงานระบบของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (แล้วแต่กรณี) และสัญญาตกลงกระท าการ โดยคู่สัญญาที่

เก่ียวข้อง โดยจะมีผลบงัคบัใช้เมื่อมีการจดทะเบียนสทิธิการเช่า 

5. ผู้ให้เช่าได้จดัให้มีการเอาประกนัภยัในสว่นทรัพย์สินที่เช่า ส าหรับการประกนัความเสี่ยง

ภยัในทรัพย์สนิ (Property All Risks Insurance) โดยมีวงเงินประกนัภยัครอบคลมุมลูค่า

ของทรัพย์สินทัง้หมด (รวมฐานรากของอาคาร (ร้อยละ 100) ตามวิธีต้นทนุทดแทนใหม่

ก่อนหกัค่าเสื่อมราคา (Full Replacement Cost) (โดยไม่รวมมลูค่าที่ดิน) ซึ่งอ้างอิงจาก

บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเฉลี่ย 2 ราย เพื่อให้เพียงพอต่อการทดแทนมูลค่าของ

ทรัพย์สินที่เช่าในกรณีที่ทรัพย์สินเช่าดังกล่าวช ารุดหรือเสียหาย และด าเนินการใ ห้

กองทรัสต์เป็นผู้ เอาประกนัภยัและผู้ รับผลประโยชน์โดยให้มีผล ณ วนัจดทะเบียนสทิธิการ

เช่าตามสญัญาฉบบันี ้ 

6. ผู้ ให้เช่าได้จดัให้มีการเอาประกันภยัในส่วนที่เก่ียวกับทรัพย์สินที่เช่า ส าหรับการประกัน

ความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของ

บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และด าเนินการให้กองทรัสต์เป็นผู้ เอา

ประกนัภยัโดยให้มีผล ณ วนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ 

7. ผู้ ให้เช่าได้จัดให้มีการเอาประกันภัยในส่วนที่ เ ก่ียวกับทรัพย์สินที่เช่า ส าหรับการ

ประกันภยัธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และด าเนินการให้

กองทรัสต์เป็นผู้ เอาประกันภยัและผู้ รับผลประโยชน์โดยให้มีผล ณ วนัจดทะเบียนสิทธิ

การเช่าตามสญัญาฉบบันี ้

8. ผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินที่เช่ายินยอมให้มีการโอนสิทธิและหน้าที่ของผู้ ให้เช่าให้แก่

กองทรัสต์ภายใต้สญัญาเช่าพืน้ท่ีภายในอาคาร และ/หรือสญัญาบริการที่มีอยู่ก่อนวนัจด

ทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้หรือยินยอมที่จะลงนามในสญัญาเช่าช่วงพืน้ที่

ภายในอาคาร และ/หรือสญัญาบริการฉบับใหม่กับกองทรัสต์โดยให้มีผล ณ วันจด

ทะเบียนสทิธิการเช่า เป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของจ านวนพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดในแต่

ละโครงการ (Net Leasable Area) 

9. คูส่ญัญาตามสญัญาวา่จ้างบคุคลภายนอก (Outsourcing Agreement) ยินยอมให้มีการ

โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาดังกล่าวอันเป็นของผู้ ให้เช่าให้แก่กองทรัสต์ หรือ
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ยินยอมที่จะลงนามในสญัญาวา่จ้างบคุคลภายนอกฉบบัใหมก่บักองทรัสต์โดยให้มีผล ณ 

วนัจดทะเบียนสทิธิการเช่า 

10. ผู้ให้เช่าเข้าท าข้อตกลงให้กองทรัสต์มีสทิธิในการใช้ช่ือ และ/หรือเคร่ืองหมายการค้า และ/

หรือเคร่ืองหมายบริการ และ/หรือตราสญัลกัษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเคร่ืองหมาย

อื่นใดที่ใช้ในการสื่อความหมายให้ประชาชนทัว่ไปเข้าใจ ภายใต้ช่ือ “TRUE” แบบไม่มี

สทิธิเด็ดขาด (Non-Exclusive Right) และไมม่ีคา่ตอบแทน  

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง 

การเช่า  
1. เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าพืน้ที่ในอาคารส านักงานพร้อมให้บริการ ไม่ว่ารายวัน ราย

สปัดาห์ รายเดือน หรือรายปี   

2. เพื่อให้เช่าช่วงพืน้ท่ีในอาคารและสิง่ปลกูสร้างดงักลา่วแก่ผู้ เช่ารายยอ่ยทัว่ไป  

3. เพื่อด าเนินการอื่นใดตามวตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือตามมติของ

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ เว้นแตคู่ส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงเป็นอยา่งอื่น 

ทัง้นี ้กองทรัสต์จะไม่น าทรัพย์สินที่เช่าไปใช้ประกอบธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขดัต่อความ

สงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

ค่าตอบแทน  ตลอดอายุของสญัญาเช่าฉบบันี ้กองทรัสต์ตกลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่ารวมเป็นเงินทัง้สิน้

จ านวนไม่เกิน 2,721,859,000 บาท ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และจ านวนไม่เกิน  

1,417,325,000 บาท ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 โดยจะแบง่ช าระออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้ 

สว่นท่ี 1  

กองทรัสต์ตกลงจะช าระเงินส่วนนี ้ซึ่งเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 2,715,859,000 บาท ส าหรับ

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 1,409,325,000 บาท ส าหรับโครงการทรู 

ทาวเวอร์ 2 (“ค่าเช่า”) ให้แก่ผู้ให้เช่า ในวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ 

สว่นท่ี 2  

ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้กองทรัสต์ตกลงจะน าเงินจ านวน 6,000,000 

บาท ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ/หรือจ านวน 8,000,000 บาท ส าหรับโครงการทรู ทาว

เวอร์ 2 ฝากไว้ในบญัชีเก็บรักษาสินทรัพย์ (Escrow Account) ของผู้ รักษาสินทรัพย์ (Escrow 

Agent) ซึง่เป็นธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ได้รับอนญุาต ในฐานะธนาคารผู้ รับฝาก ภายใต้บญัชี

ซึ่งเปิดไว้ในนามของผู้ ให้เช่า โดยผู้ รักษาสินทรัพย์นีจ้ะถูกแต่งตัง้โดยความตกลงร่วมกันของ

กองทรัสต์และผู้ให้เช่า โดยบญัชีนีจ้ะมีไว้เพื่อเป็นเงินส ารองโดยมีก าหนดระยะเวลา 5 ปีนบัจาก

วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า เพื่อให้ผู้ ให้เช่าใช้ในการปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า

ครัง้ใหญ่ (Major Renovation) เทา่นัน้ ซึง่จะเป็นไปตามรายละเอียดของแผนการปรับปรุง และ/

หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าครัง้ใหญ่ตามที่คู่สญัญาจะได้ตกลงร่วมกัน ทัง้นี ้ภายใต้สญัญา

ฉบบันี ้และ/หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ภายใต้สญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์และงานระบบ ส าหรับ
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โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ/หรือโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (แล้วแต่กรณี) โดยการเบิกจ่ายเงิน

ออกจากบญัชีเก็บรักษาสินทรัพย์ดงักล่าวจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะได้

ก าหนดร่วมกันไว้ในสัญญารักษาสินทรัพย์ (Escrow Agreement) ทัง้นี ้เมื่อครบก าหนด

ระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าดงักลา่วแล้ว หากมีเงินจ านวนใด ๆ คงเหลือ

อยู่ในบัญชีดังกล่าว ซึ่งรวมถึงดอกเบีย้และผลประโยชน์อื่นใดจากเงินในบัญชีเก็บรักษา

ทรัพย์สนิ คูส่ญัญาตกลงให้เงินทัง้หมดดงักลา่วนัน้ตกเป็นของผู้ให้เช่าทนัที  

ทัง้นี ้กองทรัสต์จะด าเนินการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนด  

การปรับปรุง และ/หรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สินที่ เช่า

ค รั้ ง ใ ห ญ่ (Major 

Renovation) 

(1)  การปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าครัง้ใหญ่ (Major Renovation) หมายถึง 

การปรับปรุง และ/หรือซอ่มแซม อาคารและสิง่ปลกูสร้างในทรัพย์สนิท่ีเช่าครัง้ใหญ่ รวมถึง

การทาสอีาคารทัง้อาคาร การเปลี่ยน และ/หรือทดแทน (Replace) งานระบบในทรัพย์สิน

ที่เช่า ซึง่เป็นไปตามแผนการปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าตามที่คู่สญัญาจะได้ตกลงร่วมกนัโดย

ให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาฉบบันี ้รวมถึงการเปลีย่น และ/หรือทดแทน (Replace) งาน

ระบบในทรัพย์สนิท่ีเช่าซึง่นอกเหนือจากที่ได้ระบไุว้ในแผนการปรับปรุงทรัพย์สนิที่เช่า ทัง้นี ้

เพื่อให้ทรัพย์สนิท่ีเช่าอยูใ่นสภาพเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์  

(2)  การปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าครัง้ใหญ่ (Major Renovation) ในข้อ (1) 

ดงักล่าว ไม่รวมถึงการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษาให้ทรัพย์สินมีสภาพคงเดิม  (Preventive 

Maintenance) เช่น การท าความสะอาด การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอะไหล่ชิน้ส่วนเล็กที่

ช ารุด และการเปลีย่นทดแทนตามอายใุช้งาน ซึง่กองทรัสต์ตกลงรับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายใน

สว่นนี ้ 

(3)  คู่สญัญาตกลงรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซม

ทรัพย์สินที่เช่าครัง้ใหญ่ (Major Renovation) ตามข้อ (1) โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ยกเว้นกรณีตามข้อ 5(1) และข้อ 5(2) ของหวัข้อ “การด าเนินการเมื่ออาคารและสิ่ง

ปลกูสร้างในทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือถกูท าลาย”  ภายในระยะเวลา 5 ปีแรกนบั

จากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ผู้ ให้เช่ าจะเป็นผู้ รับผิดชอบ

ด าเนินการปรับปรุง และ/หรือซอ่มแซมทรัพย์สินที่เช่าครัง้ใหญ่ตามแผนที่จะได้ตกลง

ร่วมกันกับกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์ยินยอมให้ผู้ ให้เช่าเบิกถอนเงินจากบัญชีเก็บ

รักษาสนิทรัพย์ (Escrow Account) ได้ตามสว่นของงานที่แล้วเสร็จ ทัง้นี ้หากเงินใน

บญัชีดงักลา่วไม่เพียงพอ ผู้ ให้เช่าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสว่นที่เกินทัง้หมด

แตเ่พียงผู้ เดียว 

2. ในระหว่างปีที่ 6 ถึงปีที่ 25 นบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้
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กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่

เช่าครัง้ใหญ่  

3. ในระหว่างปีที่ 26 ถึงปีที่ 30 นบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกนัรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง และ/หรือ

ซอ่มแซมทรัพย์สนิท่ีเช่าครัง้ใหญ่ โดยคูส่ญัญาตกลงที่จะท าความตกลงกนัโดยสจุริต

ลว่งหน้าอยา่งน้อย 6 เดือนก่อนเข้าปีที่ 26 เพื่อร่วมกนัก าหนดแผนการปรับปรุง และ/

หรือซอ่มแซมทรัพย์สนิท่ีเช่าครัง้ใหญ่ดงักลา่ว 

การประกันภยั  1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าจะจัดให้มีการเอาประกันภัยในส่วนทรัพย์สินที่เช่า 

ส าหรับการประกนัความเสี่ยงภยัในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) โดยมี

วงเงินประกนัภยัครอบคลมุมลูคา่ของทรัพย์สนิทัง้หมด (รวมฐานรากของอาคาร (ร้อยละ 

100) ตามวิธีต้นทนุทดแทนใหม่ก่อนหกัค่าเสื่อมราคา (Full Replacement Cost)  (โดย

ไม่รวมมูลค่าที่ดิน) ซึ่งอ้างอิงจากบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเฉลี่ย  2 ราย เพื่อให้

เพียงพอต่อการทดแทนมลูค่าของทรัพย์สินที่เช่าในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าดงักล่าวช ารุด

หรือ เสียหาย ซึ่ งมูลค่าของทรัพย์สินที่ เช่ าประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่า

อสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ในรอบการประเมินล่าสดุ

ก่อนที่จะมีการตอ่อายกุรมธรรม์ โดยกองทรัสต์จะรับผิดชอบคา่เบีย้ประกนัภยัดงักลา่วใน

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และกรมธรรม์ดังกล่าวจะต้องระบุให้กองทรัสต์เป็นผู้ เอา

ประกนัภยัและผู้ รับผลประโยชน์  

2. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าจะจดัให้มีการเอาประกนัภยัในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ี

เชา่ ส าหรับการประกนัความเสีย่งภยัจากการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินของบคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยกองทรัสต์จะรับผิดชอบ

ค่าเบีย้ประกนัภยัดงักลา่วในอาคารและสิ่งปลกูสร้าง และกรมธรรม์ดงักลา่วจะต้องระบุ

ให้กองทรัสต์เป็นผู้ เอาประกนัภยั 

3.  ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าจะจดัให้มีการเอาประกนัภยัในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ี

เช่า ส าหรับการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) โดย

กองทรัสต์จะรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยดังกล่าวในอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และ

กรมธรรม์ดงักลา่วจะต้องระบใุห้กองทรัสต์เป็นผู้ เอาประกนัภยัและผู้ รับผลประโยชน์ 

หน้าที่ของผู้ให้เช่า 1. ในวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่า ผู้ให้เช่าจะสง่มอบทรัพย์สินที่เช่าในสภาพซึ่งเหมาะแก่การ

ใช้ประโยชน์ เพื่อให้กองทรัสต์ โดยทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์ รวมทัง้ผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากบคุคลข้างต้น สามารถให้เช่าและ

ให้บริการแก่ผู้ เช่ารายย่อย และเพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอื่นใดที่
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เก่ียวข้องเพื่อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิท่ีเช่าของกองทรัสต์ 

2. ผู้ ให้เช่าจะให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ทรัพย์สินที่ เช่าได้โดยสงบและปกติสุข 

ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เช่า 

3. ผู้ให้เช่าจะไมจ่ าหนา่ย จ่าย โอน หรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ บนทรัพย์สินที่เช่า โดยไม่ได้รับ

ความยินยอมเป็นหนงัสอืลว่งหน้าจากกองทรัสต์ 

4. ผู้ ให้เช่าจะให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร การขออนุญาต 

การติดตอ่กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซอ่มแซมทรัพย์สินที่

เช่าอนัเอือ้ประโยชน์ตอ่ธุรกิจของกองทรัสต์  

5. ผู้ ให้เช่าตกลงที่จะเช่าพืน้ที่บางส่วนในทรัพย์สินที่เช่าจากกองทรัสต์ และตกลงเข้าท า

สญัญาเช่าช่วงพืน้ที่ภายในอาคาร และ/หรือสญัญาบริการ (แล้วแต่กรณี) กบักองทรัสต์ 

โดยมีรายละเอียดของพืน้ที่  และอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามที่ก าหนดไว้ใน

เอกสารแนบท้ายของสญัญาฉบบันี ้โดยให้สญัญาแต่ละฉบบัมีอายไุม่เกิน 3 ปีนบัจาก

วนัท่ีเข้าท าสญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีภายในอาคาร และ/หรือสญัญาบริการ (แล้วแตก่รณี) 

6. ผู้ ให้เช่าจะท าหน้าที่เป็นผู้ ให้บริการพิเศษ และ/หรือผู้ ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์แก่ผู้ เช่ารายย่อย

ตามสญัญาให้บริการพิเศษ และ/หรือสญัญาให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ ระหว่างผู้ ให้เช่าและผู้ เช่า

รายย่อยที่มีอยู่ก่อนวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้โดยผู้ ให้เช่าตกลงที่จะ

เรียกเก็บค่าบริการพิเศษและค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ตามอัตราเดิม  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ให้เช่า

ประสงค์จะปรับอัตราค่าบริการพิเศษหรือค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ผู้ ให้เช่าอาจปรับอัตรา

ดงักล่าวขึน้ได้ตามความเหมาะสม และจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบเมื่อมีการปรับขึน้ของ

อตัราคา่บริการพิเศษหรือคา่เช่าเฟอร์นิเจอร์ทกุครัง้ โดยหากอตัราค่าบริการพิเศษหรือค่า

เช่าเฟอร์นิเจอร์มีการปรับขึน้เกินกว่าอัตราเดิมร้อยละ 20 ของ 3 ปีก่อนหน้า ผู้ ให้เช่า

จะต้องขอความยินยอมลว่งหน้าจากกองทรัสต์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน เว้นแต่

คูส่ญัญาจะตกลงเป็นอยา่งอื่น 

7. ในกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มทรูหรือบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

(ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายของสญัญาฉบบันี )้ เลิกเช่าพืน้ที่เช่าใน

ทรัพย์สนิท่ีเช่า ภายใต้สญัญาเช่าซึ่งได้เข้าท าก่อนวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญา

ฉบับนี  ้เพื่อให้ผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่สามารถเช่าพืน้ที่ดังกล่าวแทน ผู้ ให้เช่าจะเป็น

ผู้ รับผิดชอบในการปรับปรุงพืน้ที่เช่าในทรัพย์สินที่เช่าดงักลา่ว รวมถึงการด าเนินการเพื่อ

ติดตัง้มาตรวดัไฟฟ้าแก่ผู้ เช่ารายยอ่ยรายใหม ่หรือเมื่อผู้ เช่ารายยอ่ยร้องขอ ด้วยคา่ใช้จ่าย

ของผู้ให้เช่าเอง  

8. หากมีผลประโยชน์ใด ๆ เช่น ค่าเช่าพืน้ที่ ค่าบริการพืน้ที่ หรือรายได้อื่นใด (ถ้ามี) ซึ่งเป็น
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ผลประโยชน์ที่กองทรัสต์ควรจะได้รับและผู้ ให้เช่าได้รับไว้ล่วงหน้าจากผู้ เช่ารายย่อย 

นบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนสทิธิการเช่าจากผู้ เช่ารายยอ่ย (ถ้ามี) ผู้ ให้เช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์

ทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ หรือบุคคลที่กองทรัสต์ก าหนด 

ภายใน 7 วันท าการ นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า หรือในกรณีที่ผู้ ให้เช่าได้รับ

ผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลงัจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าอีก ผู้ ให้เช่าจะส่งมอบ

ผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัที่ได้รับผลประโยชน์

ดงักลา่ว 

9. ผู้ให้เช่าตกลงจะสง่มอบเงินประกนัการเช่าและเงินประกนัการบริการท่ีผู้ให้เช่าได้รับจากผู้

เช่ารายยอ่ยและผู้ รับบริการตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีและสญัญาบริการซึง่ได้เข้าท ากบัผู้ให้เช่า

ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ถ้ามี) ให้แก่กองทรัสต์ ภายใน 14 วนันบัจากวนั

จดทะเบียนสทิธิการเช่า รวมทัง้ด าเนินการให้ผู้ เช่ารายยอ่ยสง่มอบเงินประกนัการเช่าและ

เงินประกนัการบริการ ภายใน 14 วนันบัจากวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่า (แล้วแตก่รณี)  

หน้าที่ของกองทรัสต์  1. กองทรัสต์ยอมรับวา่ ได้ตรวจรับมอบทรัพย์สนิท่ีเช่าแล้วเห็นวา่ ทรัพย์สนิที่เช่าอยู่ในสภาพ

ดีทกุประการ 

2.      กองทรัสต์ตกลงจะไม่ใช้ทรัพย์สินที่เช่าในทางที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

3. กองทรัสต์ตกลงจะใช้ทรัพย์สินที่เช่าให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องกบั

ทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอาคาร ผงัเมือง และ

สิง่แวดล้อม 

4. กองทรัสต์ตกลงด าเนินการให้มีการช าระค่าไฟฟ้า ประปา และค่าใช้จ่ายอื่นใดในท านอง

เดียวกนัท่ีเกิดขึน้จากการใช้ทรัพย์สนิท่ีเช่าของกองทรัสต์  

5. กองทรัสต์ตกลงจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ ให้เช่าหรือบุคคลที่ผู้ ให้เช่ามอบหมาย เข้า

ตรวจสอบทรัพย์สินที่เช่าในเวลาท าการ  ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่าจะต้องแจ้งแก่กองทรัสต์เป็นการ

ลว่งหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนเข้าตรวจสอบ และการเข้าตรวจสอบดงักล่าวจะต้องไม่

เป็นการรบกวนการครอบครอง และการใช้ทรัพย์สนิท่ีเช่าตามปกติของกองทรัสต์ 

6. ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้กองทรัสต์ยินยอมให้ผู้ให้เช่า รวมถึงลกูค้าและ

คู่สญัญาของผู้ ให้เช่า ใช้พืน้ที่ส่วนกลางได้โดยไม่มีค่าตอบแทน ทัง้นี ้รวมถึงในกรณีที่

บคุคลดงักลา่วได้ด าเนินการติดตัง้โทรทศัน์ วีดีโอวอลล์ สือ่ ป้าย หรืออปุกรณ์ใด ๆก่อนวนั

จดทะเบียนสิทธิการเช่า เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารภายในองค์กรเท่านัน้ ทัง้นี ้คู่สญัญา

ตกลงและเข้าใจว่าหากมีการติดตัง้โทรทศัน์ วีดีโอวอลล์ สื่อ ป้าย หรืออุปกรณ์ใด ๆ เพื่อ

ประโยชน์ทางการค้า หรือจดัหาผลประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งบนทรัพย์สินที่เช่า 
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กองทรัสต์จะเป็นผู้ เรียกเก็บคา่เช่าพืน้ท่ี และ/หรือคา่บริการพืน้ท่ีจากบคุคลดงักลา่ว 

การแก้ไขต่อเติม  หรือ

ดัดแปลงทรัพย์สินที่เช่า  
1. ตลอดระยะเวลาการเชา่ตามสญัญาฉบบันี ้กองทรัสต์ตกลงจะไมด่ าเนินการดดัแปลงหรือ

ต่อเติมทรัพย์สินที่เช่า รวมทัง้ท าการก่อสร้างสิ่งปลกูสร้างใด ๆ บนทรัพย์สินที่ เช่า ซึ่งมี

ลกัษณะเป็นส่วนควบที่ติดตรึงตราถาวรกับทรัพย์สินที่เช่าและถึงขนาดที่จะต้องขอ

อนุญาตต่อกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามกฎหมาย หรือยินยอมให้

บุคคลใด ๆ เข้าท าการดังกล่าว เว้นแต่จะได้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ ให้เช่า และส่งมอบ

รายละเอียดการด าเนินการดงักลา่วให้ผู้ให้เช่าพิจารณาและได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากผู้ ให้เช่า โดยผู้ ให้เช่าจะพิจารณาการให้ความยินยอมดงักล่าวอย่างไม่ชักช้า 

และจะไมป่ฏิเสธการให้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร 

ในกรณีที่ผู้ ให้เช่าอนุญาตให้กองทรัสต์ดดัแปลง ต่อเติม หรือก่อสร้างดงักล่าวเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรแล้ว สิง่ก่อสร้างท่ีดดัแปลง ตอ่เติม หรือก่อสร้างดงักลา่วจะถือเป็นกรรมสทิธ์ิ

ของกองทรัสต์ ซึ่งผู้ ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สิน

ดงักลา่วทัง้หมดหรือบางสว่นให้บคุคลภายนอกได้ตลอดระยะเวลาการเชา่ ทัง้นี ้ในกรณีที่

กองทรัสต์จ าหนา่ย จ่าย หรือโอนทรัพย์สนิท่ีดดัแปลง  ต่อเติม หรือก่อสร้างดงักลา่ว และ

หากมีความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เช่าของผู้ ให้เช่าเกิดจากการที่กองทรัสต์ด าเนินการ

ดงักลา่ว กองทรัสต์จะรับผิดชอบในความเสยีหายที่เกิดขึน้  

2. หากระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบับนี ้สิน้สดุลงหรือเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

กองทรัสต์ตกลงให้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ดดัแปลง ต่อเติม และ/หรือก่อสร้าง

ทัง้หมดตกเป็นของผู้ ให้เช่าทนัที อย่างไรก็ดี ผู้ ให้เช่ามีสิทธิเลือกที่จะไม่ รับโอนกรรมสิทธ์ิ

ในทรัพย์สนิดงักลา่วบางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยจะต้องแจ้งให้กองทรัสต์ทราบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอยา่งน้อย 6 เดือนก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้

เว้นแต่กรณีดังต่อไปนีท่ี้ผู้ ให้เช่าจะต้องรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดังกล่าว โดยไม่

สามารถใช้สทิธิปฏิเสธท่ีจะไมรั่บโอนกรรมสทิธ์ิได้  

(ก) เป็นทรัพย์สนิที่เป็นสว่นควบหรือติดตรึงถาวร อนัเป็นสว่นหนึ่งของทรัพย์สินที่ เช่า 

และปรากฏในแบบแปลนการก่อสร้าง หรือใบอนญุาตก่อสร้างที่ได้รับอนญุาตจาก

ทางราชการ หรือ  

(ข) เป็นทรัพย์สินที่ได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากผู้ ให้เช่า ให้กองทรัสต์สามารถ

ด าเนินการดดัแปลงหรือตอ่เติมทรัพย์สนิท่ีเช่า รวมทัง้ท าการก่อสร้างสิ่งปลกูสร้าง

ใด ๆ บนทรัพย์สินที่เช่าได้ โดยผู้ ให้เช่าไม่ได้ก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการรือ้ถอน

ทรัพย์สนิดงักลา่ว  

3. ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าใช้สิทธิปฏิเสธท่ีจะไม่รับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดงักลา่วข้างต้นหรือ
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ผู้ ให้เช่ามิได้แจ้งการปฏิเสธท่ีจะไม่รับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดงักล่าวให้กองทรัสต์

ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 6 เดือนก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเช่าดงักลา่ว กองทรัสต์มีหน้าที่

ด าเนินการรือ้ถอนทรัพย์สินที่ได้ท าการดดัแปลง ต่อเติม และ/หรือก่อสร้างดงักลา่ว เพื่อ

ส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้ ให้เช่าในสภาพเดิมโดยการรือ้ถอนดงักล่าวจะเป็นไปตาม

กฎระเบียบและข้อบงัคบัของทางราชการ และไมท่ าให้ทรัพย์สนิท่ีเช่าได้รับความเสยีหาย  

4. เมื่อเร่ิมต้นปีสดุท้ายของระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี ้ผู้ให้เช่าและกองทรัสต์ตกลงที่จะ

เข้าด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่เช่า และหารือร่วมกันเพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์และ

รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะสง่มอบคืนแก่ผู้ ให้เช่าเมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า รวมทัง้

ก าหนดมาตรการในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

และข้อบงัคบัของทางราชการ โดยจะต้องหาข้อสรุปให้เสร็จสิน้อย่างน้อย  6 เดือนก่อน

สิน้สดุระยะเวลาการเช่า เว้นแตท่ัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื่น  

5. ในกรณีที่กองทรัสต์ประพฤติผิดสญัญาเช่าฉบบันี ้จนเป็นเหตใุห้ผู้ ให้เช่าใช้สิทธิบอกเลิก

สญัญานัน้ นอกจากกองทรัสต์จะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีได้ท าการดดัแปลง ต่อ

เติม และ/หรือก่อสร้างตามเง่ือนไขที่ก าหนดข้างต้นให้แก่ผู้ ให้เช่าทนัทีแล้ว กองทรัสต์

จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้กับทรัพย์สินที่เช่าเนื่องจากการรือ้ถอน

ทรัพย์สนิท่ีได้ท าการดดัแปลง ตอ่เติม และ/หรือก่อสร้างด้วย 

6. ในกรณีที่กองทรัสต์ด าเนินการดดัแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่า หรือท าการก่อสร้างสิ่ง

ปลกูสร้างใด ๆ บนทรัพย์สนิท่ีเช่า ซึง่มีลกัษณะเป็นสว่นควบท่ีติดตรึงตราถาวรกบัทรัพย์สนิ

ที่เช่าและถึงขนาดที่จะต้องขออนญุาตต่อกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องตาม

กฎหมาย โดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผู้ ให้เช่ามีสิทธิขอให้

กองทรัสต์ด าเนินการรือ้ถอนทรัพย์สนิดงักลา่วได้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น และกองทรัสต์

จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้กับทรัพย์สินที่เช่าเนื่องจากการรือ้ถอน

ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ผู้ให้เช่าด้วย  

การโอนสิทธิการเช่าและ

การให้เช่าช่วง 

ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ 

1. ผู้ ให้เช่าตกลงจะไม่โอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเช่า รวมถึงสิทธิและหน้าท่ีใด ๆ ภายใต้

สัญญาฉบับนี ้ให้กับบุคคลอื่นไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือให้บุคคลใด ๆ มีสิทธิ

ครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินที่เช่า หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใด ๆ ที่ท าให้บคุคลอื่นมีสิทธิ

เข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า ทัง้นี ้ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่

จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ก่อน 

2. กองทรัสต์จะไมน่ าสทิธิการเช่าในทรัพย์สินที่เช่านี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ออกให้เช่า

ช่วงแก่บคุคลใด ๆ หรือให้บคุคลใด ๆ เข้ามาอยู่แทน หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใด ๆ ที่ท า
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ให้บคุคลอื่นมีสทิธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีเช่า หรือโอนสทิธิการเช่า ไมว่า่ทัง้หมด

หรือแต่บางสว่น ให้แก่บคุคลใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ ให้เช่าก่อน ซึ่งการ

ให้ความยินยอมดงักลา่วจะกระท าโดยไม่ชกัช้าและการไม่ให้ความยินยอมจะไม่กระท า

โดยปราศจากเหตผุลสมควร หรือเว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนีท้ี่กองทรัสต์สามารถด าเนินการ

ได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อน  

2.1 กรณีที่กองทรัสต์น าทรัพย์สินที่เช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงพืน้ที่ภายใน

ทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นได้ เพื่อประโยชน์ในการจดัหาประโยชน์

จากทรัพย์สนิท่ีเช่า 

2.2 กรณีที่กองทรัสต์ประสงค์จะโอนสิทธิการเช่าภายใต้สญัญาฉบบันีไ้ม่ว่าทัง้หมด

หรือบางส่วนให้แก่บริษัทในกลุ่มทรูหรือบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ของ

ผู้ให้เช่า  

3. ในกรณีที่กองทรัสต์ประสงค์จะน าทรัพย์สินที่เช่าออกให้บคุคลภายนอกซึ่งประกอบธุรกิจ

การบริหารส านักงานให้เช่าอันเป็นธุรกิจปกติเช่าช่วงพืน้ที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 

กองทรัสต์จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ ให้เช่าก่อน ทัง้นี ้การให้

เช่าช่วงทรัพย์สนิท่ีเช่าแก่บคุคลดงักลา่วจะต้องก าหนดอายขุองสญัญาครัง้ละไม่เกิน 3 ปี 

และการต่ออายุสัญญาจะท าได้ไม่เกิน 2 ครัง้ (ทัง้นี ้อายุของสัญญาทัง้หมดรวมกัน

จะต้องไมเ่กิน 9 ปี) และการเข้าท าสญัญาดงักลา่วจะต้องเข้าเง่ือนไขให้ต้องจดทะเบียน

สทิธิการเช่าตามกฎหมาย ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าจะต้องให้ความยินยอมดงักลา่วจะกระท าโดยไม่

ชกัช้าและการไมใ่ห้ความยินยอมจะไมก่ระท าโดยปราศจากเหตผุลสมควร 

การโอน และ/หรือเข้าท า

สัญญาของผู้เช่ารายย่อย

บางราย 

1. ผู้ ให้เช่าตกลงด าเนินการให้ผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินที่เช่าสว่นที่เหลือทัง้หมดตามข้อ 8 

ของหวัข้อเง่ือนไขก่อนการจดทะเบียนสิทธิการเช่า ยินยอมให้มีการโอนสิทธิและหน้าที่

ของผู้ให้เช่าให้แก่กองทรัสต์ภายใต้สญัญาเชา่พืน้ท่ีภายในอาคาร และ/หรือสญัญาบริการ 

ที่มีอยู่ก่อนวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบับนี ้หรือยินยอมที่จะลงนามใน

สญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีภายในอาคาร และ/หรือสญัญาบริการฉบบัใหมก่บักองทรัสต์ ภายใน 

3 เดือน นบัจากวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่า  

2. ในกรณีที่ผู้ เช่ารายยอ่ยปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมในการโอนสทิธิและหน้าที่ของผู้ ให้เช่า

ให้แก่กองทรัสต์ภายใต้สญัญาเช่าพืน้ท่ีภายในอาคาร และ/หรือสญัญาบริการที่มีอยู่ก่อน

วนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้หรือไมด่ าเนินการลงนามในสญัญาเช่าช่วง

พืน้ที่ภายในอาคาร และ/หรือสญัญาบริการฉบบัใหม่กับกองทรัสต์ ผู้ ให้เช่าตกลงและ

ยินยอมว่าผู้ ให้เช่าจะยงัคงปฏิบัติหน้าที่ตามสญัญาเช่าพืน้ที่ภายในอาคาร และ/หรือ

สญัญาบริการตอ่ผู้ เช่ารายยอ่ยตอ่ไปตามเดิมจนกวา่สญัญาเช่าพืน้ท่ีภายในอาคาร และ/
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หรือสญัญาบริการดงักลา่วจะสิน้สดุลง 

3. ในกรณีที่สญัญาเช่าพืน้ที่ภายในอาคาร และ/หรือสญัญาบริการของผู้ เช่ารายย่อยที่มิได้

ให้ความยินยอมในข้อ 2 ข้างต้น ถกูบอกเลิกหรือสิน้สดุลง ผู้ ให้เช่าตกลงและยินยอมว่า

การเข้าท าสญัญาเช่าช่วงพืน้ที่ภายในอาคาร และ/หรือสญัญาบริการฉบบัใหม่ส าหรับ

ทรัพย์สนิท่ีเช่า (หากมี) จะเป็นการเข้าท าสญัญาโดยกองทรัสต์ 

4. หากมีผลประโยชน์ใด ๆ เช่น ค่าเช่าพืน้ที่ ค่าบริการพืน้ที่ หรือรายได้อื่นใด (ถ้ามี) ซึ่งเป็น

ผลประโยชน์ที่กองทรัสต์ควรจะได้รับและผู้ ให้เช่าได้รับไว้ลว่งหน้าจากผู้ เช่ารายย่อย นบั

จากวนัจดทะเบียนสทิธิการเชา่ ผู้ให้เช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบและสง่มอบผลประโยชน์

ดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ หรือบคุคลที่กองทรัสต์ก าหนด ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนั

จดทะเบียนสทิธิการเช่า หรือในกรณีที่ผู้ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดงักลา่วภายหลงัจากวนั

จดทะเบียนสทิธิการเช่าอกี ผู้ให้เช่าจะสง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ภายใน 

7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีได้รับผลประโยชน์ดงักลา่ว 

5. ผู้ให้เช่าตกลงจะสง่มอบเงินประกนัการเช่าและเงินประกนัการบริการที่ผู้ ให้เช่าได้รับจากผู้

เช่าพืน้ที่และผู้ รับบริการตามสญัญาเช่าพืน้ที่และสญัญาบริการซึ่งได้เข้าท ากับผู้ ให้เช่า

ก่อนหรือในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ภายใน  14 วนันับจากวนัจด

ทะเบียนสทิธิการเช่า 

ก า รด า เ นิ น ก า ร เ มื่ อ

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ใ น ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า

เสียหายหรือถกูท าลาย 

1. ภายใต้บงัคบัของข้อ 4 และข้อ 5 และเว้นแตคู่ส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอยา่งอื่น ใน

กรณีที่อาคารและสิง่ปลกูสร้างในทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงงานระบบที่เก่ียวข้องตามสญัญา

ซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์และงานระบบ ได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนยัส าคัญ 

(Total Loss) ไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ ภายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนสทิธิการเชา่ 

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะสร้างอาคารและสิง่ปลกูสร้างในสว่นท่ีได้รับความเสยีหายขึน้

ใหมเ่พื่อทดแทนอาคารและสิ่งปลกูสร้างตามสญัญาฉบบันี ้ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

เพื่อให้อาคารและสิง่ปลกูสร้างกลบัคืนสูส่ภาพเดิมก่อนท่ีจะได้รับความเสยีหาย  

2. ในกรณีที่อาคารและสิ่งปลกูสร้างในทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงงานระบบที่เก่ียวข้อง ได้รับ

ความเสยีหายทัง้หมดหรืออยา่งมีนยัส าคญั (Total Loss) ไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ ภายหลงัพ้น

ก าหนดระยะเวลาการเช่าปีที่ 5 กองทรัสต์จะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบภายใน 90 วนั นบั

จากวนัที่เกิดความเสียหายดงักล่าวว่า กองทรัสต์ประสงค์ที่จะสร้างอาคารและสิ่งปลกู

สร้างในสว่นท่ีได้รับความเสยีหายขึน้ใหมเ่พื่อทดแทนอาคารและสิง่ปลกูสร้างที่ได้รับความ

เสียหายหรือไม่ โดยผู้ ให้เช่าจะต้องแจ้งความเห็นเก่ียวกับการสร้างอาคารและสิ่งปลูก

สร้างให้แก่กองทรัสต์ทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งจากกองทรัสต์ ในกรณีที่

ผู้ให้เช่าและกองทรัสต์ไมส่ามารถตกลงเร่ืองการซอ่มแซมอาคารและสิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว
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ภายในระยะเวลา 30 วันดังกล่าวแล้ว ให้กองทรัสต์เป็นผู้ มีสิทธิในการด าเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้โดยค านงึถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(ก)  ถ้ากองทรัสต์ตดัสนิใจไมส่ร้างอาคารและสิง่ปลกูสร้างขึน้ทดแทน เมื่อกองทรัสต์ได้รับ

ค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน ให้กองทรัสต์ส่งมอบค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานให้แก่ผู้ ให้

เช่า โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าเช่าที่ได้ช าระไว้ล่วงหน้าคืนจากผู้ ให้เช่าส าหรับ

ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ ทัง้นี ้ภายใน 7 วนั นบัจากวนัที่ได้รับค่าสินไหมทดแทน

พืน้ฐานจากบริษัทประกันภยั นอกจากนี ้กองทรัสต์ยินยอมให้เงินที่อยู่ในบญัชีเก็บ

รักษาสินทรัพย์ (Escrow Account) ตกเป็นของผู้ ให้เช่าและให้ถือว่าสญัญาเป็นอนั

สิน้สดุลงตามข้อ 10 ของเหตเุลกิสญัญา  

(ข) ภายใต้บงัคบัของข้อ 4 และข้อ 5 ถ้ากองทรัสต์ตดัสินใจสร้างอาคารและสิ่งปลกูสร้าง

ขึน้ทดแทน โดยให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ เพื่อให้อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

กลบัคืนสูส่ภาพเดิมก่อนท่ีจะได้รับความเสยีหาย 

3.  ภายใต้บงัคบัของข้อ 5 และเว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่

อาคารและสิง่ปลกูสร้างในทรัพย์สนิท่ีเช่า รวมถึงงานระบบที่เก่ียวข้อง ได้รับความเสียหาย

แต่เพียงบางสว่น (Partial Loss) ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดยยงัคงสามารถใช้อาคารและสิ่ง

ปลกูสร้างบางส่วนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทรัสต์มีหน้าที่ซ่อมแซม

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง รวมถึงงานระบบให้คงเดิมด้วยคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์    

4. ในกรณีที่มีการสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่ได้รับความเสียหายขึน้ใหม่เพื่อ

ทดแทนอาคารและสิง่ปลกูสร้างตามสญัญาฉบบันี ้ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ด าเนินการจดัให้มีการ

ก่อสร้างภายใต้แบบแปลน แผนงาน และงบประมาณที่คู่สญัญาจะได้ตกลงร่วมกัน และ

จะต้องท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นบัแต่เกิดความเสียหายดงักลา่ว ผู้ ให้เช่า

จะร่วมกบักองทรัสต์ในการด าเนินการขอความยินยอมจากบคุคลใด ๆ หรือขออนญุาตต่อ

หน่วยงานราชการใด ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ ภายใต้

สญัญาฉบบันี ้โดยคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะต้องน าเงินท่ีได้รับจากคา่สนิไหมทดแทนพืน้ฐาน

มาใช้ในการด าเนินการก่อสร้างดงักล่าว และให้ถือว่าสิทธิและหน้าที่ของคู่สญัญาตาม

สญัญาฉบบันีย้งัคงมีผลตอ่ไปจนกว่าจะได้มีการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลกูสร้างดงักลา่ว

ขึน้มาแทนที่อาคารและสิ่งปลกูสร้างในทรัพย์สินที่เช่าตามสญัญาฉบบันี ้โดยคู่สญัญาจะ

จัดให้มีการท าสัญญาเช่าทรัพย์สินขึน้ใหม่ (โดยให้มีวันครบก าหนดอายุสัญญาเช่า 

ข้อก าหนดและเง่ือนไขตา่ง ๆ เช่นเดียวกบัสญัญาฉบบันี)้ ทนัทีที่การก่อสร้างดงักลา่วแล้ว

เสร็จ (แตท่ัง้นี ้กองทรัสต์จะไมม่ีภาระหน้าที่ในการช าระคา่เช่าตามสญัญาเช่าฉบบัใหม่อีก

แตอ่ยา่งใด) 
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5. เว้นแตคู่ส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอยา่งอื่น หรือกองทรัสต์สามารถจดัหาเงินทนุจาก

แหล่งอื่นได้ ในกรณีที่ค่าก่อสร้างหรือค่าใ ช้จ่ายใด ๆ ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับการ

ก่อสร้าง และ/หรือการซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลกูสร้างดงักลา่ว มีจ านวนเกินกว่าเงินค่า

สินไหมทดแทนพืน้ฐานที่กองทรัสต์ได้รับ ผู้ ให้เช่าจะให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็น

และสมควรแก่กองทรัสต์ในการหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการก่อสร้าง และ/หรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าโดยผู้ ให้เช่าตกลงทดรองจ่ายเงินในจ านวนที่กองทรัสต์จะต้อง

รับผิดชอบดงักลา่วแทนกองทรัสต์ไปก่อน   

(1) ส าหรับกรณีที่อาคารและสิง่ปลกูสร้างในทรัพย์สนิท่ีเช่า รวมถึงงานระบบที่เก่ียวข้อง 

ได้รับความเสยีหายแตเ่พียงบางสว่น (Partial Loss) กองทรัสต์ตกลงจะช าระคืนเงิน

จ านวนดงักลา่วให้แก่ผู้ ให้เช่าภายใน 6 เดือน นบัแต่วนัที่ได้ซ่อมแซมอาคารและสิ่ง

ปลกูสร้างในทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงงานระบบที่เก่ียวข้อง แล้วเสร็จ พร้อมทัง้ชดเชย

ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัราเท่ากับต้นทุนในการกู้ ยืมเงิน 

(Cost of Borrowing) ของผู้ ให้เช่าที่ได้ใช้เพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่ว โดย

ค านวณจากวนัที่ได้มีการทดรองจ่ายเงินดงักลา่วจนถึงวนัที่กองทรัสต์ได้ช าระเงิน

ให้แก่ผู้ ให้เช่า ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่าและกองทรัสต์จะร่วมกนัพิจารณาสรรหาแหล่งเงินทนุที่

เหมาะสมเพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่ว โดยหากเป็นกรณีที่เกิดความเสียหาย

ภายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า กองทรัสต์ยินยอมให้ผู้ ให้

เช่าสามารถใช้เงินท่ีเก็บรักษาไว้ในบญัชีเก็บรักษาสนิทรัพย์ (Escrow Account) เพื่อ

ทดรองจ่ายเงินในจ านวนที่กองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบแทนกองทรัสต์ได้ ในกรณี

เช่นนีใ้ห้ถือวา่ผู้ให้เชา่ไมม่หีน้าที่ในการปรับปรุงและซอ่มแซมทรัพย์สนิท่ีเช่าครัง้ใหญ่ 

(Major Renovation) อีกตอ่ไป 

(2) ส าหรับกรณีที่อาคารและสิง่ปลกูสร้างในทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงงานระบบที่เก่ียวข้อง 

ได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนยัส าคญั (Total Loss) กองทรัสต์มีสิทธิ

เลือกชดใช้เงินทดรองจ่ายดังกล่าวโดย (ก) การช าระคืนเงินทดรองจ่ายภายใน 6 

เดือนนบัแต่วนัที่ได้สร้างหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลกูสร้างเพื่อทดแทนอาคาร

และสิ่งปลูกสร้างในทรัพย์สินที่เช่า แล้วเสร็จ พร้อมทัง้ชดเชยค่าใช้จ่ายในการ

จ่ายเงินทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัราเช่นเดียวกับที่ระบุในข้อ 5 (1) หรือ (ข) การ

ยินยอมลดสดัสว่นการครอบครองพืน้ท่ีของกองทรัสต์ โดยที่กองทรัสต์ไมต้่องจ่ายเงิน

ชดเชยใด ๆ ให้ผู้ ให้เช่าอีก โดยในหลกัการให้สดัส่วนใหม่ของการครอบครองพืน้ที่

ของกองทรัสต์และผู้ให้เช่าเป็นไปตามจ านวนคา่ก่อสร้างและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดตามที่

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายได้ช าระไปหรือตกลงว่าจะช าระในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมขึน้



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 66 จาก 81 

 

ใหม่ดงักลา่วข้างต้น ทัง้นี ้หากเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายภายในระยะเวลา 5 ปี 

นบัจากวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่า กองทรัสต์ยินยอมให้ผู้ให้เช่าสามารถใช้เงินที่เก็บ

รักษาไว้ในบญัชีเก็บรักษาสินทรัพย์ (Escrow Account) เพื่อทดรองจ่ายเงินใน

จ านวนที่กองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบแทนกองทรัสต์ได้ ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือวา่ผู้ให้เช่า

ไมม่ีหน้าที่ในการปรับปรุงและซอ่มแซมทรัพย์สนิท่ีเชา่ครัง้ใหญ่ (Major Renovation) 

อีกตอ่ไป 

อนึ่ง ก่อนการใช้สิทธิในข้อ 5(2)(ก) หรือ (ข) ดงักลา่วข้างต้น กองทรัสต์สงวนสิทธิที่

จะเสนอการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

พิจารณาอนมุตัิก่อน ภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที่ได้สร้างหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่ง

ปลกูสร้างเพื่อทดแทนอาคารและสิง่ปลกูสร้างในทรัพย์สินที่เช่า แล้วเสร็จ ทัง้นี ้หาก

พ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้ว กองทรัสต์ยินยอมลดสดัสว่นการครอบครองพืน้ที่

ของกองทรัสต์ตามข้อ (ข) ดงักลา่วข้างต้นตามที่กองทรัสต์เห็นสมควร  

ทัง้นี ้ให้ถือวา่ความเสยีหายในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็นความเสียหายอย่างมีนยัส าคญั 

(Total Loss) 

(1) ความเสียหายกระทบต่อพืน้ที่ของอาคารและสิ่งปลกูสร้างที่เช่าตามสดัส่วนที่ก าหนดไว้

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยั ซึ่งรวมถึงความเสียหายในเชิงโครงสร้างของอาคารและสิ่ง

ปลกูสร้าง ซึง่กรมธรรม์ประกนัภยัก าหนดวา่เป็นความเสยีหายอยา่งมีนยัส าคญั หรือ 

(2) มีการหยุด หรือไม่สามารถด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ในการเช่าของกองทรัสต์ได้

ตอ่ไปเป็นระยะเวลานานเกินกวา่ 30 วนั หรือ 

(3) คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่าความเสียหายที่เกิดขึน้จะสง่ผลกระทบอย่าง

สาระส าคญัจนท าให้ไมส่ามารถด าเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์ในการเช่าของกองทรัสต์

ตอ่ไปได้เป็นระยะเวลาเกินกวา่ 30 วนั  

นอกจากนี ้ให้ “ค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยั  

ซึ่งไม่รวมถึงค่าสินไหมทดแทนซึ่งได้รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 

Interruption Insurance) และ/หรือการประกันภัยอื่นใดที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้ เอา

ประกนัภยัเพิ่มเติมด้วยคา่ใช้จ่ายของคูส่ญัญาฝ่ายนัน้เองทัง้สิน้ 

ทรัพย์สินที่เช่าถกูเวนคืน 1. ในกรณีที่ทรัพย์สนิท่ีเช่าถกูเวนคืนไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นจนไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้

ตามวตัถปุระสงค์ของการเช่าตามสญัญานี ้ให้สญัญานีเ้ป็นอนัสิน้สดุลงทนัที โดยผู้ให้เช่า

ไม่มีหน้าที่ต้องคืนค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ และให้กองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่า

เวนคืน ในกรณีที่ผู้ให้เช่าได้รับเงินดงักลา่วมาจากการเวนคืน (หลงัหกัค่าใช้จ่ายและภาษี

ที่เก่ียวข้อง) จากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องหรือจากเจ้าของทรัพย์สนิท่ีเช่า ตามจ านวน 
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หลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 

2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องที่กองทรัสต์ และ/หรือผู้ ให้เช่ามี

สทิธิได้รับ   

 โดยในกรณีที่หนว่ยราชการท่ีรับผิดชอบการเวนคืนไมไ่ด้มีการก าหนดสดัสว่นที่กองทรัสต์

ต้องได้รับ ให้ใช้บริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 2 ราย โดยให้กองทรัสต์โดยทรัสตีและผู้ ให้

เช่าแตง่ตัง้ฝ่ายละหนึง่ราย โดยคา่ทดแทนจะค านวณตามสตูรดงันี ้ 

คา่ทดแทน = (มูลค่าสิทธิการเช่าของทรัพย์สินที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ วันที่ถูก

เวนคืน / มูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ วันที่ถูก

เวนคืน) x จ านวนเงินที่ได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินที่เช่าที่ถูก

เวนคืน 

โดยมูลค่าสิทธิการเช่าและมูลค่าตลาดของทรัพย์สินจะใช้ค่าเฉลี่ยของบริษัทประเมิน

มลูคา่ทรัพย์สนิทัง้ 2 ราย  

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ เช่าถูกเวนคืนบางส่วนและยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม

วตัถปุระสงค์ของการเช่าตามสญัญานี ้ผู้ ให้เช่าจะสง่มอบเงินค่าเวนคืนในกรณีที่ผู้ ให้เช่า

ได้รับเงินดังกล่าวมาจากการเวนคืน (หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีที่เก่ียวข้อง) จาก

หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ให้แก่กองทรัสต์ทนัทีที่ได้รับเงินจ านวนดงักลา่ว ซึ่งให้ถือว่า

เงินทดแทนดงักลา่วเป็นการเยียวยาความเสยีหายทัง้หมดที่กองทรัสต์อาจได้รับในกรณีนี  ้

การเลิกสัญญา  เหตกุารณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบใุนกรณีดงักลา่วต่อไปนีถื้อเป็นเหตแุห่งการเลิกสญัญา

ฉบบันี ้

1. ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้เลิกกองทรัสต์โดยไม่ใช่ความผิดของกองทรัสต์ และ

กองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร คู่สญัญาทัง้

สองฝ่ายมีหน้าที่ร่วมกนัในการใช้ความพยายามอยา่งเต็มที่ร่วมกนัเพื่อไม่ให้สญัญาฉบบั

นีร้ะงบัโดยผลจากการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย หรือจากค าสัง่ของหน่วยงานใด ๆ ของ

รัฐ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือค าสัง่ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ใน

ขณะนัน้ เช่น การจดัหาบคุคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้าที่ที่คู่สญัญาฝ่ายนัน้มีอยู่ตาม

สญัญาฉบบันี ้

2. ผู้ให้เช่ามีสทิธิเลกิสญัญา ในกรณีที่กองทรัสต์จงใจหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง ฝ่า

ฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที่ระบไุว้ในสญัญาข้อหนึ่งข้อใดที่ก าหนดไว้ในสญัญานีซ้ึ่ง

ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรงตอ่ทรัพย์สนิท่ีเช่าภายใต้สญัญาฉบบันี ้โดยที่

เหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการกระท าของผู้ ให้เช่า และกองทรัสต์ไม่แก้ไข

ความผิดดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัที่ผู้ ให้เช่าได้แจ้งเป็น



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 68 จาก 81 

 

ลายลกัษณ์อกัษรให้แก้ไขความผิดดงักลา่ว เว้นแต่กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัหรือคู่สญัญาตก

ลงเป็นอยา่งอื่น 

3. กองทรัสต์มีสทิธิเลกิสญัญา ในกรณีที่ผู้ให้เช่าจงใจหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง ฝ่า

ฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสญัญานี ้หรือผิดค ารับรองที่ให้ไว้ในสญัญานี ้

หรือสญัญาตกลงกระท าการท่ีได้เข้าท าไว้อนัเป็นผลสืบเนื่องจากสญัญาฉบบันี ้และผู้ ให้

เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 30 วนั นบัจาก

วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่

คู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ ให้เช่าไม่ท าการจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้แก่

กองทรัสต์ในวนัที่กองทรัสต์ก าหนด ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามสญัญานีท้นัที เว้นแต่

กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัหรือคูส่ญัญาจะตกลงเป็นอยา่งอื่น 

4. ในกรณีผู้ให้เช่าปฏิบตัิผิดเง่ือนไขของสญัญากู้ยืมเงินหรือภาระผกูพนัหรือภาระหนีส้ินอื่น

ใดกบับคุคลใด ๆ ก็ตามซึง่อาจน าผู้ให้เช่าไปสูส่ภาวะล้มละลายหรือฟืน้ฟกิูจการ โดยผู้ ให้

เช่าไมส่ามารถท าการแก้ไขเหตดุงักลา่วให้เสร็จสิน้ภายใน 120 วนันบัจากวนัที่ทราบหรือ

มีเหตอุนัควรทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว เว้นแตผู่้ให้เชา่สามารถพิสจูน์และยืนยนัเป็นลาย

ลกัษณ์อักษรจนเป็นที่พอใจแก่กองทรัสต์ว่าการผิดนัดดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี

นยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินของผู้ ให้เช่าซึ่งจะน าผู้ ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลาย และ

การผิดนดัดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การเช่าทรัพย์สนิที่เช่าและการใช้สิทธิของกองทรัสต์

ตามสญัญาฉบบันี ้

5. ในกรณีที่ผู้ ให้เช่าถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลายหรืออยู่ในขัน้ตอน

การเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟูกิจการของผู้ ให้เช่า ซึ่งผู้จัดการ

กองทรัสต์ เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ ให้เช่าในการช าระหนี ้หรือปฏิบตัิ

ตามสญัญาฉบบันี ้

6. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตามก าหนดในสญัญาฉบบันี ้

7. คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา 

8. ในกรณีที่มีการเลิกกองทรัสต์ ด้วยเหตุอื่นนอกจากข้อ 1 ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายที่

เก่ียวข้องและสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนด 

9. ในกรณีที่ทรัพย์สนิท่ีเช่าถกูเวนคืนไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นจนไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้ 

ตามวตัถปุระสงค์ของการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้

10. เมื่อทรัพย์สนิท่ีเช่าเสยีหายทัง้หมด หรืออยา่งมีนยัส าคญั (Total Loss)  

ผลของการเลิกสัญญา 1. ในกรณีเกิดเหตุเลิกสญัญาตามข้อ 2 ของหวัข้อ “การเลิกสญัญา” ผู้ ให้เช่ามีสิทธิเลิก

สญัญา และมีสทิธิเรียกคา่เสยีหาย และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่นใดอนัเกิดจากการท่ีมเีหตผิุดนดั
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นัน้เกิดจากกองทรัสต์ 

2. ในกรณีที่เกิดเหตเุลกิสญัญาตามข้อ 3 ของหวัข้อ “การเลิกสญัญา” กองทรัสต์มีสิทธิบอก

เลิกสญัญาฉบับนี ้และผู้ ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือและเงิน

ชดเชยให้แก่กองทรัสต์ตามราคาประเมินซึ่งอ้างอิงวิธีรายได้ ( Income Approach)  ณ 

วนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงตามเวลาที่คงเหลืออยู่ในสญัญานี ้โดยให้กองทรัสต์และผู้ ให้

เช่าจะแตง่ตัง้ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินฝ่ายละหนึ่งราย และตกลงใช้มลูค่าเฉลี่ยที่ได้จาก

การประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทัง้สองรายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ

และเงินชดเชยดงักลา่ว นอกจากนี ้ผู้ ให้เช่าจะต้องช าระคืนเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่

ผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามของกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที่

เหลอือยู ่ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องคา่เสยีหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น

ใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุดนดัเกิดขึน้นัน้จากผู้ให้เช่า 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุเลิกสญัญาตามข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 8 ของหัวข้อ “การเลิกสญัญา” 

กองทรัสต์มีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันีไ้ด้ และในกรณีที่กองทรัสต์ใช้สิทธิดงักลา่ว   ผู้ ให้

เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ ให้แก่กองทรัสต์โดยช าระคืนตาม

สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่โดยคิดจากค่าเช่าเฉลี่ยรายปีในช่วงเวลาที่

เหลอือยู ่(Straight Line)  ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/

หรือคา่ใช้จ่ายอื่นใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุดนดัเกิดขึน้นัน้ 

4. ในกรณีที่เกิดเหตเุลิกสญัญาตามข้อ 1 หรือข้อ 7 ของหวัข้อ “การเลิกสญัญา” ให้ถือว่า

สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยที่คูส่ญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่า

เช่าทรัพย์สินที่เช่า หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด จากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ 

โดยผู้ ให้เช่าต้องช าระคืนค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่

เหลืออยู่ โดยคิดจากค่าเช่าเฉลี่ยรายปีในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ (Straight Line)  ทัง้นี ้เว้น

แตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื่น  

5. ในกรณีที่เกิดเหตเุลกิสญัญาตามข้อ 9 ของหวัข้อ “การเลิกสญัญา” ให้ถือว่าสญัญาฉบบั

นีส้ิน้สดุลง โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินค่าเวนคืนตามที่ระบใุนหวัข้อทรัพย์สินที่เช่าถูก

เวนคืน  

6. ในกรณีที่เกิดเหตุเลิกสญัญาตามข้อ 10 ของหวัข้อ “การเลิกสญัญา” กองทรัสต์มีสิทธิ

บอกเลิกสญัญาฉบับนีภ้ายใต้เง่ือนไขที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายได้ปฏิบัติให้เ ป็นไปตามที่

ก าหนดไว้ในหวัข้อ “การด าเนินการเมื่ออาคารและสิง่ปลกูสร้างในทรัพย์สินที่เช่าเสียหาย

หรือถกูท าลาย”  และในกรณีที่กองทรัสต์ใช้สิทธิดงักล่าว ผู้ ให้เช่าจะต้องช าระคืนค่าเช่า

ทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนาม
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กองทรัสต์ ให้แก่กองทรัสต์โดยช าระคืนตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่โดย

คิดจากคา่เช่าเฉลีย่รายปีในช่วงเวลาที่เหลอือยู ่(Straight Line)  

ภ า ษี อ า ก ร แ ล ะ

ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายอื่นใดอนัเก่ียวกบัการเช่าทรัพย์สินที่

เช่าและการจดทะเบียนสทิธิการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าตามที่ได้ระบุ

ไว้ในสญัญาฉบบันี ้

2. ผู้ ให้เช่าจะรับผิดชอบช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ/หรือภาษีทรัพย์สินอื่นใดที่

เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิหรือการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า ตามอตัราที่กฎหมาย

ก าหนด ทัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข รวมถึงค่าอากรแสตมป์ (เฉพาะที่เก่ียวข้องกับ

สญัญาฉบบันี)้ ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี ้ทัง้นี ้ไม่รวมถึงภาษีมลูค่าเพิ่มจาก

การจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีเช่า  

ข้อตกลง ไ ม่ประกอบ

ธุรกิจแข่งขันกัน 

ตลอดระยะเวลาที่ผู้ ให้เช่าท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ให้กบัทรัพย์สนิที่เช่า และหลงัจากสิน้สดุสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

เป็นระยะเวลา 5 ปี ผู้ ให้เช่าตกลงแก่กองทรัสต์ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจหรือบริหารอาคาร

ส านกังานที่เป็นการแข่งขันกับทรัพย์สินที่เช่า และจะด าเนินการมิให้ให้บริษัทย่อย และ/หรือ

บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ประกอบธุรกิจหรือบริหารอาคารส านกังานในลกัษณะดงักลา่ว ภายในพืน้ท่ี

สองฝ่ังถนนรัชดาภิเษก (ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1) หรือ ถนนพฒันาการ (ส าหรับโครงการ

ทรู ทาวเวอร์ 2) ในระยะ 500 เมตร ตามแนบถนนนบัจากขอบอาคารของทรัพย์สนิที่เช่าทัง้สองฝ่ัง

และยกเว้นอาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 2 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) อาคารภคินท์ ซึ่งผู้ ให้

เช่าเป็นผู้บริหารอยูต่ัง้แตก่่อนวนัที่สญัญามีผลใช้บงัคบั เว้นแตไ่ด้รับอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากทรัสตี 

ทัง้นี ้การประกอบธุรกิจหรือบริหารอาคารส านกังานที่เป็นการแข่งขันกับทรัพย์สินที่เช่า

ข้างต้น หมายถึง การบริหารส านกังานเพื่อจดัหาประโยชน์ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

อาคารดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการก าหนดแผนธุรกิจ การแนะน าช่องทางในการเพิ่ม

ผลตอบแทน และการจัดหาผู้ เช่ารายย่อย แต่ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการดูแลรักษาระบบงาน

วิศวกรรม และการบริหารงานทัว่ไปของอาคารนัน้ ๆ  

การส่งมอบทรัพย์สินที่

เ ช่าคืนเมื่ อสัญญาเช่า

สิน้สุดลง 

เมื่อสญัญาเช่าฉบบันีส้ิน้สดุลงไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้กองทรัสต์

จะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืน ตามสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ พร้อมกับส่วนควบและ

อปุกรณ์ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที่เช่า (เว้นแต่คู่สญัญาจะได้ตกลงกันเป็น

อย่างอื่น) ภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง หรือ ตามที่ก าหนดในสญัญา เว้น

แตใ่นกรณีที่คูส่ญัญาจะได้ตกลงกนัเป็นอย่างอื่น หรือไม่สามารถสง่มอบสว่นควบและอปุกรณ์ที่

ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตรากบัทรัพย์สินท่ีเช่าได้เนื่องจากเหตสุดุวิสยั หรือการเสื่อมสภาพของ
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ทรัพย์สินนัน้ ๆ เนื่องจากการใช้งานตามปกติหรืออายุการใช้งานของทรัพย์สินนัน้ นอกจากนี ้

กองทรัสต์จะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ทรัสตีเพื่อกองทรัสต์ได้รับไว้แทนผู้ ให้เช่า (ถ้ามี) 

ให้แก่ผู้ให้เช่า ภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง  

 

2.3.2 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาซือ้ขายสังหาริมทรัพย์และงานระบบ 

เง่ือนไขและข้อก าหนดตา่ง ๆ ในสญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์และงานระบบโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู 

ทาวเวอร์ 2 จะมีความคล้ายคลึงกันในสาระส าคัญ ยกเว้นเง่ือนไขและข้อก าหนดบางประการซึ่งจะแยกสรุปไว้ โดย

รายละเอียดเป็นไปตามสรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์และงานระบบดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ขาย บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั (“ผู้ขาย”) 

ผู้ซือ้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ โดยบริษัทหลกัทรัพย์

จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตีกระท าในนามของกองทรัสต์

(“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย เฟอร์นิเจอร์ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่สว่นกลาง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ตกแต่งที่ติดตรึงตราและไม่

ติดตรึงตรา รวมทัง้อปุกรณ์อื่นใด รวมถึงงานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณปูโภค (ซึ่งไม่รวมระบบ

โทรศพัท์ และระบบตู้สาขาโทรศพัท์) ลิฟท์ ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบ าบดั

น า้เสีย และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรือ

อ านวยความสะดวก ให้กับผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินที่เช่าตามสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร

ระหวา่งบริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั ในฐานะผู้ให้เช่าและกองทรัสต์ในฐานะผู้ เช่า (“สัญญา

เช่าที่ดินและอาคาร”) ซึ่งตัง้ และ/หรือติดตรึงตรา อยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ที่ของ

ทรัพย์สินที่เช่า หรือบนพืน้ผิวของตวัอาคารและสิ่งปลกูสร้าง รวมทัง้สิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกับหรือ

เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สนิดงักลา่วข้างต้น อนัไมม่ีลกัษณะเป็นสว่นควบกบัอาคารและสิง่ปลกูสร้าง

ในทรัพย์สนิท่ีเช่าตามสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร (โดยรวมถึงทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยน และ/หรือ

ทดแทน (Replace) ในทรัพย์สนิท่ีเช่าภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรกนบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิ

การเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร) (“ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย”) ทัง้นี ้รายละเอียดของ

ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายจะเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายของสญัญาฉบบันี ้ 

 ราคาซือ้ขาย ภายใต้เง่ือนไขที่ระบุไว้ในสญัญานี ้กองทรัสต์ตกลงซือ้และผู้ขายตกลงขายทรัพย์สินที่ซือ้ขาย 

ในราคารวมทัง้สิน้ 227,141,000 บาท ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และราคารวมทัง้สิน้ 

233,675,000 บาท ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (ทัง้นี ้ราคาดงักล่าวเป็นราคาที่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินที่ส ารองไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซม

ทรัพย์สินที่ซือ้ขายตามสญัญาฉบบันีใ้นช่วงระยะเวลา 5 ปีแรกนบัจากวนัจดทะเบียนการเช่า

ตามสญัญาเช่าที่ดินและอาคารแล้ว) โดยจะแบง่ช าระออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
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สว่นท่ี 1 

กองทรัสต์ตกลงจะช าระราคาซือ้ขายส าหรับทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายในสว่นนี ้ซึง่จะไมเ่กิน 

28,141,000 บาท ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และไมเ่กิน 216,675,000 บาท ส าหรับ

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ให้แก่ผู้ขาย ในวนัจดทะเบียนการเช่าตามสญัญาเชา่ที่ดินและอาคาร  

สว่นท่ี 2  

ในวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าตามสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร กองทรัสต์ตกลงจะน าเงินจ านวน 

199,000,000 บาท ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ/หรือจ านวน 17,000,000 บาท ส าหรับ

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ฝากไว้ในบญัชีเก็บรักษาสินทรัพย์ (Escrow Account) ของผู้ รักษา

สินทรัพย์ (Escrow Agent) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ได้รับอนญุาต ในฐานะธนาคาร

ผู้ รับฝาก ภายใต้บญัชีซึ่งเปิดไว้ในนามของผู้ ให้เช่า โดยผู้ รักษาสินทรัพย์นีจ้ะถูกแต่งตั ง้โดย

ความตกลงร่วมกนัของกองทรัสต์และผู้ขาย โดยบญัชีนีจ้ะมีไว้เพื่อเป็นเงินส ารองโดยมีก าหนด

ระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าตามสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร เพื่อให้ผู้ซือ้ใช้

ในการปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ซือ้ขายครัง้ใหญ่ (Major Renovation) เท่านัน้ ซึ่ง

จะเป็นตามรายละเอียดของแผนการปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าครัง้ใหญ่ตามที่

คู่สญัญาจะได้ตกลงร่วมกนั ทัง้นี ้ภายใต้สญัญาเช่าที่ดินและอาคาร และ/หรือภายใต้สญัญา

ฉบบันีส้ าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ/หรือโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (แล้วแต่กรณี) โดยการ

เบิกจ่ายเงินออกจากบญัชีเก็บรักษาสินทรัพย์ดงักลา่วจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่คู่สญัญาทัง้สอง

ฝ่ายจะได้ก าหนดร่วมกันไว้ในสญัญารักษาสินทรัพย์ (Escrow Agreement) ทัง้นี ้เมื่อครบ

ก าหนดระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าดงักลา่วแล้ว หากมีเงินจ านวนใด ๆ 

คงเหลอือยูใ่นบญัชีดงักลา่ว ซึง่รวมถึงดอกเบีย้และผลประโยชน์อื่นใดจากเงินในบญัชีเก็บรักษา

ทรัพย์สนิ คูส่ญัญาตกลงให้เงินทัง้หมดดงักลา่วนัน้ตกเป็นของผู้ขายทนัที  

ทัง้นี ้กองทรัสต์จะด าเนินการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนด  

การโอนกรรมสิท ธ์ิใน

ทรัพย์สิน 

1. คู่สญัญาตกลงให้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายภายใต้สญัญาฉบบันีม้ีผลเป็นการโอน

อย่างสมบรูณ์ในวนัจดทะเบียนการเช่าตามสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร และเมื่อได้มีการ

ช าระราคาซือ้ขายส าหรับทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายตามที่ก าหนดในสญัญาฉบบันีแ้ล้ว (“วันโอน

กรรมสิทธ์ิ”)  

2. คู่สญัญาตกลงว่าจะซือ้ขายทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามสภาพท่ีเป็นอยู่  ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิ 

และให้ถือว่าผู้ ขายได้ส่งมอบการครอบครองในทรัพย์สินที่ซือ้ขายให้แก่กองทรัสต์ ณ 

สถานท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สนิท่ีซือ้ขาย 

3. หากคู่สญัญาฝ่ายใดได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ตนไม่พึงได้รับ ทัง้ก่อนและวนัโอน

กรรมสิทธ์ิ คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ดงักล่าวจะแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่าย
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ทราบและส่งมอบเงินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบุคคลที่

คู่สญัญาอีกฝ่ายก าหนดโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัโอนกรรมสิทธ์ิ

ในทรัพย์สนิท่ีซือ้ขาย หรือในกรณีที่ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ดงักลา่วภายหลงัจากวนัโอน

กรรมสทิธ์ิอีก คูส่ญัญาดงักลา่วจะสง่มอบเงินหรือผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่คู่สญัญาอีก

ฝ่ายหนึง่ภายใน7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ดงักลา่ว 

ค่าธรรมเนียมและภาษี

อากร 

ผู้ขายตกลงจะรับผิดชอบส าหรับบรรดาค่าธรรมเนียม ภาษีมลูค่าเพิ่ม ที่เกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ 

เน่ืองจากการด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้กองทรัสต์ได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิท่ีซือ้ขาย 

การรับรองและค ายืนยัน

ของผู้ขาย 

1. ผู้ ขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินที่ซือ้ขายและผู้ ขายมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการท า

สญัญานีแ้ละการปฏิบตัิตามสญัญานี ้ 

2. ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายเป็นทรัพย์สินที่ปลอดจากการจ านอง จ าน า ภาระผกูพนั สิทธิยึดหน่วง 

สทิธิการเช่า การรอนสิทธิ รวมทัง้สิทธิอื่นใดที่มีลกัษณะเป็นการให้หลกัประกนั และ/หรือ

ข้อจ ากัดใด ๆ ทัง้สิน้ และไม่มีข้อตกลงหรือข้อผกูมดัที่ให้หรือจะก่อให้เกิดสิทธิหรือภาระ

ดงักลา่ว รวมถึงมิได้ตกอยูภ่ายใต้บงัคบัหรือฝ่าฝืนค าสัง่ หรือค าพิพากษาใด ๆ 

3. การลงนามและการปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญานี ้ไม่ก่อให้เกิดการผิด

สญัญา จนเป็นเหตใุห้บคุคลภายนอกมีสิทธิเลิกสญัญาที่ผู้ขายเป็นคู่สญัญา และไม่เป็น

การฝ่าฝืนค าสั่ง หมาย ค าพิพากษา หรือค าชีข้าดใด ๆ หรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ

กฎระเบียบใด ๆ ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบตอ่การปฏิบตัิตามสญัญานี ้

4. ผู้ขายรับรองวา่ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายอยูใ่นสภาพท่ีดีพร้อมใช้งานได้อยา่งปกติ  

5.  ภายในระยะเวลา 5 ปีแรกนบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาเช่าที่ดินและ

อาคาร ผู้ขายตกลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่

ซือ้ขายครัง้ใหญ่ (Major Renovation) โดยกองทรัสต์ยินยอมให้ผู้ขายเบิกถอนเงินจาก

บญัชีเก็บรักษาสินทรัพย์ (Escrow Account) ได้ตามสว่นของงานที่แล้วเสร็จ รวมทัง้จะ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ซือ้ขายครัง้ใหญ่ 

(Major Renovation) ตามแผนการปรับปรุงและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินซือ้ขายครัง้ใหญ่ 

(Major Renovation) ตามที่คูส่ญัญาจะได้ตกลงร่วมกนั ทัง้นี ้หากเงินในบญัชีดงักลา่วไม่

เพียงพอ ผู้ขายตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายสว่นท่ีเกินทัง้หมดแตเ่พียงผู้ เดียว 

 อนึ่ง การปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าครัง้ใหญ่ (Major Renovation) ใน

วรรคแรก ไม่รวมถึงการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษาให้ทรัพย์สินมีสภาพคงเดิม (Preventive 

Maintenance) เช่น การท าความสะอาด การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอะไหล่ชิน้ส่วนเล็กที่

ช ารุด และการเปลี่ยนทดแทนตามอายใุช้งาน ซึ่งกองทรัสต์ตกลงรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย

ในสว่นนี ้
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การรับรองและค ายืนยัน

ของผู้ซือ้ 

การลงนามและการปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญานี ้ไม่ก่อให้เกิดการผิดสญัญา 

จนเป็นเหตใุห้บคุคลภายนอกมีสิทธิเลิกสญัญาที่ผู้ซือ้เป็นคู่สญัญา และไม่เป็นการฝ่าฝืนค าสัง่ 

หมาย ค าพิพากษา หรือค าชีข้าดใด ๆ หรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบใด ๆ ซึ่งอาจมี

ผลกระทบในทางลบตอ่การปฏิบตัิตามสญัญานี ้

เ ห ตุ ผิ ด นั ด ห รื อ 

เหตุแห่งการเลิกสัญญา 

สญัญานีอ้าจสิน้สดุลงได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ในกรณีที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่ระบไุว้ในสญัญานี ้

หรือผิดค ารับรองที่ให้ไว้ในสญัญานี ้คูส่ญัญาอีกฝ่ายมีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ทนัที 

2. ในกรณีที่ผู้ขายถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ หรือถกูศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการ

เลกิบริษัท การช าระบญัชี หรือมีการร้องขอให้ฟืน้ฟกิูจการของผู้ขายตอ่ศาลหรือหนว่ยงาน

ราชการที่เก่ียวข้อง ซึ่งผู้ซือ้เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ขายในการปฏิบตัิ

ตามสญัญานี ้ผู้ซือ้มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ทนัที 

3. ผู้ซือ้ไมช่ าระเงินคา่ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้

ผ ล ข อ ง ก า ร ผิ ด นั ด 

หรือผลอันเกิดจากเหตุ

แห่งการเลิกสัญญา 

เมื่อมีการเลิกสญัญาให้ถือว่า คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายปราศจากภาระหน้าที่ซึ่งจะต้องผูกพนักัน

ตามสญัญาฉบบันี ้ทัง้นี ้ไมร่วมถึงภาระหน้าที่ใด ๆ ซึ่งเกิดก่อนที่สญัญานีส้ิน้สดุลง และย่อมไม่

ตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งในการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่การผิดสัญญานัน้เกิดจาก

ความผิดของคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการไม่ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิใน

ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขาย หรือการท่ีไมไ่ด้ครอบครอง หรือไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีซือ้ขาย  

 

2.3.3 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาตกลงกระท าการ 

ผู้ให้สัญญา  บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั  (“ผู้ให้สัญญา”) 

ผู้รับสัญญา ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ โดยบริษัทหลกัทรัพย์

จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตีกระท าในนามของกองทรัสต์ 

(“กองทรัสต์”) 

ระยะเวลาของสัญญา สัญญาฉบับนีม้ีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้แรก ซึ่งได้แก่

ทรัพย์สนิท่ีเช่าตามสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร และสญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์และงานระบบ 

กลา่วคือตัง้แตว่นัท่ีมีการจดทะเบียนสทิธิการเช่าตามสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร  และจะสิน้สดุ

ลงเมื่อมีการเลกิกองทรัสต์ หรือกองทรัสต์มิได้ลงทนุในทรัพย์สินหลกัครัง้แรกอีกต่อไปหรือมีการ

เลกิสญัญาตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้แล้วแตเ่หตกุารณ์ใดจะเกิดขึน้ก่อน 

อย่างไรก็ดี การสิน้สดุของสญัญาฉบบันีจ้ะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของ

คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เกิดขึน้ในระหว่างวนัที่สญัญาฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบัและวนัที่สญัญา

ฉบบันีส้ิน้สดุลง 
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ข้ อตกลง เ ร่ือ งกา รถื อ

ครองหน่วยทรัสต์  

1. ผู้ให้สญัญาตกลงจะเข้าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ซึ่งออกและเสนอขายครัง้แรกใน

เบือ้งต้นเป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของกองทรัสต์ที่

ออกและเสนอขายครัง้แรก  

2. ผู้ ให้สญัญาตกลงว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เร่ิมซือ้

ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก ผู้ ให้สัญญาจะด ารงสัดส่วนการถือ

หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ผู้ ให้สญัญาเข้าจองซือ้ในการ

ออกและเสนอขายครัง้แรกตามข้อ 1 ทัง้นีไ้ม่รวมถึงหน่วยทรัสต์ที่ผู้ ให้สญัญาอาจซือ้ขาย

เพิ่มเติมในตลาดรองในภายหลงั 

3. เมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เร่ิมซือ้ขายในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก ผู้ ให้สัญญาจะด ารงสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ใน

กองทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของกองทรัสต์ที่ออกและ

เสนอขายครัง้แรกโดยถือครองในสดัสว่นดงักลา่วต่อไปจนกว่าครบก าหนดระยะเวลา 5 ปี 

นบัจากวนัที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยวนั

แรก ทัง้นี ้ผู้ ให้สญัญาตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่าย หรือโอนหน่วยทรัสต์ หรือน าหน่วยทรัสต์

ไปจ าน า หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ จนท าให้ (ห รืออาจท าให้) การถือครอง

หน่วยทรัสต์รวมกันต ่ากว่าสดัสว่นที่ก าหนดไว้ในข้อนี ้เว้นแต่เป็นการจ าหน่าย จ่าย หรือ

โอนหนว่ยทรัสต์ให้แก่กลุม่บคุคลเดียวกนักบัผู้ ให้สญัญา หรือได้รับความยินยอมลว่งหน้า

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์โดยทรัสตี 

ทัง้นี ้นิยามของกลุม่บคุคลเดียวกนัให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 

49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

ก า ร ค วบ คุ ม ใ ห้ มี ก า ร

ปฏิบัติตามสัญญาเช่า 

1.  ผู้ ให้สัญญาตกลงควบคุม ดูแลและด าเนินการใดๆที่จ าเป็นในการป้องกันและเยียวยา 

เพื่อให้ผู้ เช่ารายย่อยซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มทรูหรือบริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ (ตาม

รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายของสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร) ปฏิบตัิตาม

ข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาเช่าอย่างเคร่งครัด และจะใช้ความพยายามอย่างสุด

ความสามารถในการป้องกนัและเยียวยาเพื่อมิให้ผู้ เช่ารายย่อยดงักลา่วผิดนดั กระท าการ

ฝ่าฝืนเง่ือนไข หรือก่อให้เกิดเหตแุห่งการเลิกสญัญา หรือกระท าผิดข้อสญัญาใดๆ ตามที่

ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วงพืน้ที่ภายในอาคาร และ/หรือสญัญาบริการที่ได้ท ากับผู้ เช่า

ดงักลา่ว 

2.  ตราบเทา่ที่ผู้ให้สญัญายงัคงปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้สญัญาแตง่ตัง้

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ทรัพย์สนิท่ีเช่าของกองทรัสต์ ผู้ให้สญัญาจะแจ้งให้กองทรัสต์

ทราบโดยไม่ชกัช้า เมื่อผู้ ให้สญัญาทราบถึงเหตกุารณ์ใดๆที่อาจน าไปสู่การผิดนดั กระท า
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การฝ่าฝืนเง่ือนไข หรือก่อให้เกิดเหตุแห่งการเลิกสญัญาหรือกระท าการผิดข้อสญัญาใดๆ 

ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วงพืน้ที่ภายในอาคาร และ/หรือสญัญาบริการที่ได้ท ากบัผู้

เช่าดงักลา่ว 

เหตุผิดสัญญา  ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ตามที่ระบใุนกรณีดงักลา่วตอ่ไปนี  ้

1. ในกรณีที่ผู้ให้สญัญาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่ระบไุว้ในสญัญานีห้รือ

ผิดค ารับรองที่ให้ไว้ในสญัญาอนัเป็นข้อสญัญาหรือค ารับรองที่มีนยัส าคญัและผู้ให้สญัญา

ดงักล่าวไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 30 วนันบั

จากวันที่ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆที่

คูส่ญัญาได้ตกลงกนั 

2. ในกรณีที่ผู้ให้สญัญาถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์หรือถกูศาลสัง่ให้ล้มละลายหรืออยู่ในขัน้ตอน

การเลกิบริษัท การช าระบญัชีหรือศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการของผู้ให้สญัญา ซึ่งกองทรัสต์

เห็นวา่มีผลกระทบตอ่ความสามารถของผู้ให้สญัญาในการช าระหนีห้รือปฏิบตัิตามสญัญา

นี ้

การเลิกสัญญา 1. ในกรณีที่ เ กิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 หรือข้อ 2 ของหัวข้อเหตุผิดสัญญา  

กองทรัสต์มีสทิธิบอกเลิกสญัญาและเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอนัเกิด

จากการท่ีมีเหตผิุดนดัหรือผิดสญัญาเกิดขึน้นัน้จากผู้ให้สญัญา 

2. ในกรณีที่มีการเลิกกองทรัสต์ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยไม่ใช่ความผิดของ

คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ และกองทรัสต์ได้แจ้งผู้ ให้สญัญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรแล้วให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยที่คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิ

เรียกคา่เสยีหาย คา่ใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ได้ 

เหตุสุดวิสัย  1. เว้นแต่จะได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันีเ้ป็นประการอื่น คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดใน

กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีไ้ด้เนื่องจากเหตสุดุวิสยัทัง้นี ้เหตสุดุวิสยัจะไม่

สามารถน ามาเป็นข้ออ้างเก่ียวกบัข้อตกลงเร่ืองการถือครองหนว่ยทรัสต์ได้  

2. หากเหตสุดุวิสยัตามที่ระบใุนข้อ 1 เป็นเหตใุห้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตัิ

ตามสัญญาฉบับนีไ้ด้หรือเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับประโยชน์ตาม

สญัญาฉบบันี ้คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะทบทวนข้อก าหนดในสญัญาฉบบันีโ้ดยสจุริต 

เพื่อให้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของคู่สญัญาและ/หรือ

กลบัคืนสูฐ่านะเดิม 

ให้ “เหตุสุดวิสัย” ตามสญัญานี ้หมายถึง เหตใุด ๆ ที่เกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลภยัพิบตัิซึ่งไม่อาจ

ป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลที่ประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
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สมควรดังเช่นที่บุคคลทั่วไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การ

บญัญตัิกฎหมายหรือการด าเนินการอื่นใดของรัฐซึง่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้

ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติที่เกิดโดยธรรมชาติ อุบัติเหตุที่ไม่

สามารถหลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจ ากดัทางกฎหมาย จลาจล การนดัหยุดงาน การปิดสถานที่

ท างาน การก่อการร้าย โรคระบาด ความไมส่งบหรือความขดัแย้งทางการเมอืงหรือเหตกุารณ์อื่น

ใดที่มีผลท านองเดียวกนัซึง่คูส่ญัญาที่ได้รับผลกระทบไมอ่าจควบคมุได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่เก่ียวข้องกับการช าระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนีอ้ัน

จะต้องด าเนินการกบัธนาคารพาณิชย์ เหตสุดุวิสยัตามวรรคข้างต้น ยอ่มหมายความรวมถึงการ

ที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหยดุท าการด้วย 

 

2.4 การลงทุนในทรัพย์สนิจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์ 

ในการลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์ ไมม่ีการลงทนุในทรัพย์สนิของบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

2.5 ธุรกรรมที่อาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสต ี

ในการลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์ ไมม่ีธุรกรรมที่อาจเป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตี 

 

2.6 การเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ 

ในการลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์เป็นการลงทนุในสทิธิการเชา่ตรงกบัเจ้าของกรรมสทิธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ 

 

2.7 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ตัง้ในต่างประเทศ 

ในการลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์ ไมม่ีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ตัง้ในตา่งประเทศ  

 

2.8 การกู้ยมืเงนิของกองทรัสต์ 

ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนในครัง้แรก กองทรัสต์จะใช้แหลง่เงินทนุส่วนหนึ่งจากการกู้ยืมเงิน โดยมีรายละเอียด

เบือ้งต้นดงัตอ่ไปนี ้

ธนาคารผู้ให้เงนิกู้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรัสต์  

ผู้ขอสินเชื่อ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ  
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วงเงนิกู้ วงเงินกู้ และสินเช่ือทัง้หมดจ านวนรวมไม่เกิน 1,250,000,000 บาท โดย

แบง่เป็น 

วงเงินกู้ที่ 1: ประเภทวงเงินกู้ ระยะยาวไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 

เพื่อการลงทุนซื อ้ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรก  ทัง้นี ้

กองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินไม่เกิน 920,000,000 บาท หรือไม่

เกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด (TAV) 

วงเงินกู้ที่ 2: ประเภทวงเงินกู้ ระยะสัน้ โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 

(Promissory Note) ไว้เป็นหลกัฐาน ซึ่งเป็นวงเงินสินเช่ือ

หมุนเวียนโดยพิจารณาทบทวนหรือต่อระยะเวลาวงเงิน

ทกุปี จ านวนไม่เกิน 200,000,000 บาท เพื่อใช้หมนุเวียน

ในการด าเนินงาน 

วงเงินกู้ที่ 3: ประเภทหนงัสือค า้ประกนั ซึ่งเป็นวงเงินสินเช่ือหมนุเวียน

โดยพิจารณาทบทวนหรือตอ่ระยะเวลาวงเงินทกุปี จ านวน

ไม่เกิน 50,000,000 บาท เพื่อเป็นประกนัการช าระหนีค้่า

กระแสไฟฟ้า รวมทัง้ดอกเบีย้อนัเกิดจากหนีด้งักล่าวของ

เคร่ืองวดัหนว่ยไฟฟ้า 

ประเภทของอัตราดอกเบีย้ วงเงินกู้ที่ 1 และ 2 เป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

วงเงินกู้ที่ 3 เป็นอตัราคา่ธรรมเนียมคงที่ 

อัตราดอกเบีย้ ส าหรับวงเงินกู้ที่ 1 และ 2 

ไมเ่กินอตัราดอกเบีย้ MLR ลบร้อยละ 1.00 

โดย “อัตราดอกเบีย้ MLR” หมายถึง อัตราดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี 

ประเภทเงินกู้ แบบมีระยะเวลาของธนาคารผู้ ให้เงินกู้  (Minimum Loan 

Rate, “MLR”) 

ส าหรับวงเงินกู้ที่ 3  

อตัราคงที่ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ตอ่ปี 

การช าระดอกเบีย้ วงเงินกู้ที่ 1           ช าระราย 6 เดือน ในวนัสดุท้ายของเดือน 

วงเงินกู้ที่ 2         ช าระรายเดือนทกุสิน้เดือน 

วงเงินกู้ที่ 3 เก็บคา่ธรรมเนียมลว่งหน้าทกุๆ 1 ปี จนกวา่จะคืนต้นฉบบั 
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การช าระคืนเงนิต้น ช าระคืนเงินต้นทกุๆ 6 เดือน 

สิน้ปีที่ 4 งวดละ 2.75% ของเงินกู้  

ปีที่ 5 ถึง 9 ปีละ 5.50% ของเงินกู้ 

ปีที่ 10 ช าระสว่นท่ีเหลอื หรือเทา่กบั 69.75% ของเงินกู้ 
 

ระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินต้น

(Grace Period)  

48 เดือน (4 ปี) นบัจากวนัเบิกเงินกู้งวดแรก 

หลักประกันการกู้ยมื 1) ไมจ่ าหนา่ยจ่ายโอนหรือก่อภาระผกูพนัในโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (Negative Pledge) 

2) จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัธุรกิจในสทิธิการเช่าในโครงการทรู  

ทาวเวอร์ 1 

3) จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสิทธิที่ได้รับเงินค่าเช่าของ

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

4) การประกันภัยความเสี่ยงภยัทุกประเภทในทรัพย์สิน (Property All 

Risks Insurance) และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 

Interruption Insurance) 

ที่มา: ผู้จดัการกองทรัสต์  

 

ทัง้นี ้รายละเอยีดการกู้ยมืเงินของกองทรัสต์อาจตา่งไปจากข้อมลูที่เปิดเผยข้างต้น หากกองทรัสต์ได้รับข้อเสนอเงิน

กู้ยืมที่ดกีวา่ 

อยา่งไรก็ดี กองทรัสต์อาจมคีวามเสีย่งทีเ่กิดขึน้จากการกู้ยมืเงินซึง่ผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิ่มเตมิได้จาก

สว่นท่ี 2 ข้อ 1 หวัข้อ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากจากการกู้ยืมเงิน 

 ในการกู้ยืมครัง้นี ้กองทรัสต์อาจกู้ยืมต ่ากว่าจ านวน 1,000 ล้านบาทตามที่ได้ระบไุว้ข้างต้น โดยผู้จดัการกองทรัสต์

คาดวา่ในการลงทนุครัง้นีจ้ะกู้ยืมเป็นมลูคา่ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีจะเข้าลงทนุครัง้ หรือคิดเป็นมลูค่าเงินกู้ยืม

ไม่เกิน 920 ล้านบาท โดยขึน้อยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะดอกเบีย้ในตลาด จ านวนเงินที่ได้จากการออกและเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ ราคาสดุท้ายของทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก เป็นต้น โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาใช้เงินกู้ยืมส าหรับการ

เข้าลงทนุในครัง้นีใ้นจ านวนที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 นอกเหนือจากการกู้ ยืมเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบบันี  ้ ผู้จัดการ

กองทรัสต์อาจพิจารณาใช้วงเงินกู้ที่ 2 ประเภทวงเงินกู้ ระยะสัน้ โดยออกตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note) เพื่อเป็นแหลง่

เงินทนุหมนุเวียนในกรณีที่กองทรัสต์ขาดสภาพคลอ่ง หรือเงินส ารองส าหรับการปรับปรุง และ/หรือซอ่มแซมอาคารและสิง่ปลกู

สร้างในทรัพย์สินที่เช่าครัง้ใหญ่ (Major Renovation) ตัง้แต่ปีที่ 6 เป็นต้นไปไม่เพียงพอ และอาจพิจารณาใช้วงเงินกู้ที่ 3 

ประเภทหนงัสือค า้ประกันเพื่อเป็นประกันการช าระหนีค้่ากระแสไฟฟ้า ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรและก่อให้เกิด
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ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศก าหนด และเป็นการลงทนุเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และ

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 

2.8.1 ประโยชน์ต่อผู้ลงทุนจากการกู้ยมืเงนิ  

ผู้ก่อตัง้ทรัสต์มีความเห็นวา่การกู้ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกนัน้ จะเป็นประโยชน์

ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เนื่องจากเป็นการบริหารโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้ผลตอบแทนเพิ่มสงูขึน้ โดยการกู้ยืมเงินจะสามารถ

ช่วยลดต้นทนุทางการเงินได้ในระดบัหนึ่ง ซึ่งดีกว่าการระดมทนุจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อมาลงทนุทัง้หมด อนึ่ง สดัส่วนเงินกู้

ยืมเงินตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิรวม (TAV) นัน้จะไมเ่กินท่ีระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และผู้ก่อตัง้ทรัสต์จะค านงึถึงการบริหารความ

เสี่ยงของการกู้ ยืมเงิน นอกจากนี ้อตัราดอกเบีย้และเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินที่กองทรัสต์ได้รับการเสนอในครัง้นีอ้ยู่ในเกณฑ์ที่

ใกล้เคียงกบัเง่ือนไขการกู้ยืมของลกูค้าชัน้ดีของธนาคารพาณิชย์สว่นใหญ่ในประเทศ ซึ่งจะต ่ากว่าต้นทนุทางการเงินในสว่น

ของทนุอยา่งมีนยัส าคญั รวมทัง้วงเงินท่ีกองทรัสต์ได้รับยงัมีระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินต้นยาวถึง 4 ปี และมีระยะเวลา

การกู้ยืมเงินและการช าระคืนเงินต้นยาวถึง 10 ปี อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่กองทรัสต์ได้รับข้อเสนอในการกู้ยืมเงินจากสถาบนั

การเงินอื่นท่ีมีข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ดีกวา่ในปัจจบุนั เช่น อตัราดอกเบีย้ต ่ากวา่ ระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ยาวนานกวา่ ไม่

มีหลกัประกันการกู้ ยืม ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการใช้เงินกู้ ยืมจากข้อเสนอดงักล่าว โดยผู้ก่อตัง้ทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ทราบถึงการเปลีย่นแปลงก่อนการใช้วงเงินดงักลา่ว 

 

2.8.2 ความเสี่ยงจากการกู้ยมืเงนิ  

เนื่องจากกองทรัสต์มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 920 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของ

มลูคา่เงินระดมทนุครัง้แรกเพื่อเป็นแหลง่เงินทนุสว่นหนึ่งในการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก ดงันัน้ กองทรัสต์อาจมี

ความเสี่ยงเกิดขึน้จากการกู้ ยืมเงินดงักล่าวได้ โดยรายละเอียดของความเสี่ยงจากการกู้ยืม เงินได้ถูกระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 1 

ปัจจยัความเสีย่ง หวัข้อ ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงิน 

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบถึงความเสีย่งดงักลา่ว และจะด าเนินการพิจารณาและติดตามปัจจยัที่อาจมีผลกระทบ

ตอ่การกู้ยืมของกองทรัสต์ และจะบริหารความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากปัจจยัดงักลา่ว โดยค านึงถึงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องและ

ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั รวมถึงจะติดตามผลการด าเนินงานของกองทรัสต์และปัจจยัภายนอกต่างๆ 

เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว 

 

2.8.3 ความสัมพันธ์และเหตุผลความจ าเป็นของการกู้ยมืจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขตามสัญญากู้ยมืเงนิ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้จดัการกองทรัสต์กบัผู้ให้กู้ยืมเงิน 

กองทรัสต์อาจมีการกู้ยืมเงินทัง้หมดหรือบางสว่นจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของผู้จดัการกองทรัสต์ เพราะผู้ ให้กู้ ราย

หนึง่มีการถือหุ้นโดยตรงอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของผู้จดัการกองทรัสต์ ซึง่การเข้าท า



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์   ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-2 หน้า 81 จาก 81 

 

ธุรกรรมการกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์

กบัผู้จดัการกองทรัสต์ ดงันัน้ ในการกู้ยืมดงักลา่ว กองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศที่เก่ียวข้อง 

เหตผุลความจ าเป็นของการกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ทรัสตีเห็นว่าการกู้ ยืมเงินจากบุคคลที่เ ก่ียวโยงกันของผู้ จัดการกองทรัสต์นัน้ เป็นการด าเนินการที่มีความ

สมเหตุสมผล และไม่ท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจากมีการก าหนดเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ที่เป็นเง่ือนไขทางการค้า

ตามปกติและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ และผู้ให้กู้นัน้มีความเข้าใจในธุรกิจและทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกเป็นอยา่งดี 

ความเห็นเก่ียวกบัเง่ือนไขตามสญัญากู้ยืมเงิน 

ธุรกรรมการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ดงักลา่วเป็นธุรกรรมที่มีลกัษณะเฉพาะที่ให้แก่กองทรัสต์ เช่น มีข้อก าหนดและ

เง่ือนไขภายใต้สญัญาที่สอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของกองทรัสต์ ซึ่งผู้จดัการกองทรัสต์ได้ขอข้อเสนอเงินกู้ยืมจากสถาบนั

การเงินอื่น นอกเหนือจากบุคคลที่เก่ียวโยง และได้ท าการแจกแจงเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของข้อเสนอจากแต่ละสถาบัน

การเงิน เพื่อชีแ้จงความสมเหตสุมผลในการคดัเลอืกแก่ทรัสตี 

ทรัสตีเห็นว่าการกู้ ยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันของผู้ จัดการกองทรัสต์นัน้ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์เนื่องจากผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีจะร่วมด าเนินการพิจารณาเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ ให้เป็นประโยชน์สงูสดุแก่

กองทรัสต์ โดยในการพิจารณาจะมีการค านงึถึงหลายๆ ปัจจยัร่วมกนั เช่น อตัราดอกเบีย้เงินกู้  มีระยะเวลาการผอ่นช าระ และ

เง่ือนไขปลกียอ่ยอื่นๆซึง่ในการพิจารณาเปรียบเทียบจะค านงึถึงประโยชน์ทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาวของกองทรัสต์ โดยที่

อตัราดอกเบีย้เป็นเพียงหนึง่ในปัจจยัในการพิจารณาเทา่นัน้ และในกรณีที่กองทรัสต์มีการเข้าท าสญัญาเงินกู้กบับคุคลที่เก่ียว

โยงกนัของผู้จดัการกองทรัสต์นัน้ สญัญาเงินกู้ที่เข้าท าจะมีเง่ือนไขที่ไมด้่อยกวา่ข้อเสนอจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน 

บริษัทประกนัภยั และ/หรือนิติบคุคลอื่นใดที่สามารถให้สนิเช่ือแก่กองทรัสต์ได้ 

ทัง้นี ้ทรัสตีเห็นวา่ธุรกรรมที่กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินจากบคุคลท่ีเก่ียงโยงกนัของผู้จดัการกองทรัสต์ไมไ่ด้ก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือท าให้กองทรัสต์เสยีประโยชน์ เนื่องจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และ

เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-3 หน้า 1 จาก 5 

 

3. ข้อพพิาทหรือข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ 

3.1  กฎหมายผงัเมือง  

ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกนัน้ ได้แก่ โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ซึ่งตัง้อยู่ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และ

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ซึ่งตัง้อยู่ในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยที่ตัง้ของโครงการทัง้ 2 อยู่ภายใต้กฎกระทรวงให้ใช้

บงัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เพื่อใช้ก าหนดลกัษณะการใช้ประโยชน์บนที่ดินต่างๆ โดยมีผลบงัคบัใช้เป็น

ระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

(1)  โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ตัง้อยูบ่ริเวณหมายเลข ย.9-5 ซึง่เป็นพืน้ท่ี “สนี า้ตาล” โดยถกูก าหนดให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแนน่มาก มีวตัถปุระสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศยัในบริเวณพืน้ที่เขตเมืองชัน้ใน ซึ่ง

อยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน ซึ่งที่ดินประเภทดงักล่าว มีข้อจ ากดัห้ามใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินเพื่อเป็นส านกังานท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะที่มี

ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตัง้อยู่ภายในระยะ 500 เมตรจากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า

ขนสง่มวลชน  

อย่างไรก็ดี  เนื่องจากในขณะที่โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ได้รับอนุญาตก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ยงัไม่ได้มีผลใช้บงัคบั  แต่กฎหมายที่

ก าหนดลกัษณะการใช้ประโยชน์บนที่ดินในขณะที่โครงการทรู  ทาวเวอร์ 1 ได้รับอนุญาตก่อสร้างคือ

กฎกระทรวงฉบบัที่ 116 พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พระราชบญัญัติการผงัเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งไม่ได้

ห้ามให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดงักล่าวเพื่อเป็นที่ตัง้อาคารส านักงาน ดังนั น้ โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 จึง

ก่อสร้างถกูต้องตามกฎหมายผงัเมือง ทัง้นี ้หากจะมีการต่อเติม ดดัแปลง หรือเปลี่ยนวตัถปุระสงค์การใช้

อาคารจะต้องเป็นไปตามกฎหมายผงัเมืองที่ใช้บงัคบัในขณะนัน้ โดยหากเป็นเพียงการซ่อมแซมสามารถ

ท าได้โดยไมข่ดัตอ่กฎหมายผงัเมืองเพียงแจ้งตอ่เจ้าหน้าที่ส านกัการโยธากรุงเทพมหานคร  

(2)  โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตัง้อยู่บริเวณหมายเลข ย. 5-20 ซึ่งเป็นพืน้ที่ “สีส้ม” โดยถกูก าหนดให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง มีวตัถปุระสงค์เพื่อรองรับการขยายตวัของการอยู่อาศยัในบริเวณ

พืน้ที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชัน้ใน ซึ่งที่ดินประเภทดงักล่าวถูกก าหนดห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อสร้าง

อาคารส านักงานที่มีพืน้ที่ประกอบการเกินกว่า 300 ตารางเมตร เว้นแต่เป็นส านักงานที่มีพืน้ที่

ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ที่ตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขต

ทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตัง้อยู่ภายในระยะ 500 เมตรจากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชน  

เนื่องจากในขณะที่อาคาร 1 ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ได้รับใบอนญุาตก่อสร้างเมื่อ ก่อนปี พ.ศ. 2534 

ซึง่ กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ยงัไม่ได้มีผลใช้บงัคบั แต่กฎหมายที่

ก าหนดลกัษณะการใช้ประโยชน์บนที่ดินขณะนัน้คือ กฎกระทรวงฉบบัที่ 116 พ.ศ. 2535 ออกตามความ

ใน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งไม่ได้ห้ามให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อเป็นที่ตัง้



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-3 หน้า 2 จาก 5 

 

อาคารส านกังาน ดงันัน้อาคาร 1 ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 จึงก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายผงัเมือง 

ทัง้นี ้หากจะมีการต่อเติม ดดัแปลง หรือเปลี่ยนวตัถปุระสงค์การใช้อาคารจะต้องเป็นไปตามกฎหมายผงั

เมืองที่ใช้บังคบัในขณะนัน้ โดยหากเป็นเพียงการซ่อมแซมสามารถท าได้โดยไม่ขดัต่อกฎหมายผงัเมือง

เพียงแจ้งตอ่เจ้าหน้าที่ส านกัการโยธากรุงเทพมหานคร  

 

นอกจากนี ้เนื่องจากที่ในขณะที่ อาคาร 2 อาคาร 3 และ อาคาร 4 ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ได้รับใบอนญุาต

ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ยงัไมไ่ด้มีผลใช้บงัคบั แตก่ฎหมาย

ที่ก าหนดลกัษณะการใช้ประโยชน์บนที่ดินในขณะที่อาคารทัง้สามอาคารได้รับอนญุาตก่อสร้างคือกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงั

เมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 และกฎกระทรวงก าหนดการขยายระยะเวลาการใช้บงัคบัผงัเมืองรวมฉบบัที่ 16 พ.ศ. 

2553 ซึ่งระบุห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินในการตัง้ส านักงานที่มีพืน้ที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร เว้นแต่เป็นส านกังาน

ประเภทอาคารขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ริมถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจน

เช่ือมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร จากการตรวจสอบพบว่า อาคารทัง้ 6 อาคารอยู่ติดถนน

พฒันาการซึ่งมีเขตทางกว้างประมาณ 29 เมตร จึงสามารถใช้ประโยน์บนที่ดินเป็นที่ตัง้ส านกังานได้ ไม่ขดัต่อกฎหมายผงั

เมืองดงักลา่ว ทัง้นี ้หากจะมีการตอ่เติม ดดัแปลง หรือเปลีย่นวตัถปุระสงค์การใช้อาคารจะต้องเป็นไปตามกฎหมายผงัเมืองที่
ใช้บงัคบัในขณะนัน้ โดยหากเป็นเพียงการซอ่มแซมสามารถท าได้โดยไม่ขดัต่อกฎหมายผงัเมืองเพียงแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ส านกั

การโยธากรุงเทพมหานคร ทัง้นี ้หากภายหลงักฎหมายผงัเมืองที่ใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัหมดอาย ุและปรากฏว่ากฎหมายผงั

เมืองฉบบัใหมม่ีข้อจ ากดัในการก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารท่ีเปลีย่นแปลงไปจากเดิม ข้อจ ากดัดงักลา่วจะไม่มีผลกระทบต่อ

อาคารท่ีได้รับอนญุาตก่อสร้างและใบรับรองการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว อนัเป็นสว่นหนึ่งของทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก (เว้น

แต่จะเป็นกรณีที่คณะกรรมการผงัเมืองเห็นสมควรให้ต้องด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง) อย่างไรก็ดี หากมีการแก้ไขหรือ

ดดัแปลงอาคาร นอกเหนือไปจากที่ได้รับอนญุาตนัน้ การแก้ไขดดัแปลงอาคารดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามกฎหมายผงัเมืองที่

ใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนัน้  

 

3.2  กฎหมายควบคมุอาคาร 

โครงการทัง้ 2 ตัง้อยูใ่นเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ซึง่ได้มีการประกาศให้ใช้ผงัเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผงั

เมืองดงัที่ได้กลา่วไว้แล้วข้างต้น พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องจึงถกูน ามาใช้บงัคบั

กับโครงการทัง้ 2 ด้วย นอกจากนี ้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถ่ินได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง 

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 เพื่อก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร กรณีการก่อสร้างอาคารประเภท

อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารชุมนุมคน จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 

กฎกระทรวงและข้อบญัญัติต่างๆ อนัได้แก่ การขอใบอนุญาตก่อสร้าง (แบบ อ.1) ใบรับรองการก่อสร้าง (แบบ อ.6) และ

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)   



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-3 หน้า 3 จาก 5 

 

จากการตรวจสอบพบวา่ โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ได้รับใบอนญุาตดดัแปลงอาคารประเภทควบคมุการใช้ (แบบ อ.1) 

และใบรับรองการดดัแปลงอาคารประเภทควบคมุการใช้ (แบบ อ.6) เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ทรู พรอพเพอร์ตีส์ไม่พบใบอนญุาต

ก่อสร้างเดิม แตต่รวจพบใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร ฉบบัต่ออาย ุซึ่งระบถุึงใบอนญุาตก่อสร้างฉบบัเดิมเลขที่ 984/2535  ลง

วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2535  นอกจากนี ้โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ยงัได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคารประเภทควบคมุการใช้ 

(แบบ อ.6) เลขท่ี 22/2537  โดยออกให้บริษัท ทุง่คาฮาเบอร์ จ ากดั (ผู้จดทะเบียนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 2923 และ โฉนดเลขที่ 

90760 รวม 2 โฉนดให้แก่ บริษัท นิลบุล จ ากดั เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2537) สว่นโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 กรณีอาคาร 1 

ไมพ่บใบอนญุาตก่อสร้างเดิม แต่ตรวจพบใบรับรองการดดัแปลงอาคาร เลขที่ 383/2535 ลงวนัที่ 7 กนัยายน พ.ศ. 2535 ซึ่ง

ระบถุึงใบอนญุาตดดัแปลงเลขที่ 1013/2534 ลงวนัที่ 20 กนัยายน 2534 สว่นกรณีอาคาร 2 อาคาร 3 และอาคาร 4 นัน้ ทรู 

พรอพเพอร์ตีส์ได้รับใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร เลขที่ 275/2555 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

ส าหรับการก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ตามมาตรา 39 ทวิ และมีการรับรองการ

ก่อสร้างทัง้ 3 อาคาร โดยออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารของแต่ละอาคารตามแบบ กทม. 6 เลขที่ 275/2555 และ

ใบอนญุาตดดัแปลงที่จอดรถ (แบบ อ. 4) เลขที่ จ.1/2555 แยกออกจากกันเป็น 3 ฉบบั กล่าวคือ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ได้รับ

ใบรับรองการก่อสร้างเลขที่ 220/2556 ลงวนัที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ส าหรับอาคาร 2 ได้รับใบรับรองการก่อสร้างเลขที่ 

204/2556 ลงวนัท่ี 14 สงิหาคม พ.ศ. 2556 ส าหรับอาคารอาคาร 3 และได้รับใบรับรองการก่อสร้างเลขที่ 188/2556 ออกให้ 

ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ส าหรับอาคาร 4 ตามล าดบั นอกจากนี ้ทรู พรอพเพอร์ตีส์ได้รับใบอนญุาตดดัแปลงที่จอด

รถ ที่กลบัรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น เลขที่ จ.1/2555 (อ.4) ลงวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555 เพื่อย้ายที่จอดรถ

จ านวน 227 คนั โดยย้ายพืน้ท่ีส าหรับท่ีจอดรถของอาคาร 1 จ านวน 227 คนั ไปยงัอาคาร 3  

 นอกจากนี ้ที่ดินที่ตัง้โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ตัง้อยู่ติดล ารางยายซุ่น ซึ่งตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 55 (พ.ศ. 2543) 

ออกตามความใน พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 (“กฎกระทรวงฉบบัที่ 55”) ข้อ 42 ก าหนดให้อาคารที่ก่อสร้าง

หรือดดัแปลงใกล้แหลง่น า้สาธารณะจะต้องมีระยะร่นแนวอาคารหา่งจากเขตแหลง่น า้สาธารณะนัน้ไมน้่อยกวา่ 3 เมตร หรือ 6 

เมตร ในกรณีที่แหลง่น า้สาธารณะนัน้มีความกว้างน้อยกวา่ 10 เมตรหรือตัง้แต่ 10 เมตรขึน้ไปตามล าดบั ซึ่งโครงการทรู ทาว

เวอร์ 1 ได้รับอนญุาตให้ก่อสร้างก่อน ปี พ.ศ. 2543 จึงไมอ่ยูใ่นบงัคบัข้อก าหนดของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 ดงักลา่ว 

 ที่ดินท่ีตัง้โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตัง้อยูต่ิดคลองบางโคล ่ซึ่งตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 55  ข้อ 42 ก าหนดให้อาคารที่

ก่อสร้างหรือดดัแปลงใกล้แหลง่น า้สาธารณะจะต้องมีระยะร่นแนวอาคารห่างจากเขตแหล่งน า้สาธารณะนัน้ไม่น้อยกว่า 3 

เมตร หรือ 6 เมตร ในกรณีที่แหล่งน า้สาธารณะนัน้มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตรหรือตัง้แต่ 10 เมตรขึน้ไปตามล าดบั ซึ่ง

อาคาร 4 ที่ตัง้อยู่ใกล้คลองบางโคลร่่นระยะแนวอาคารจากเขตแหลง่น า้สาธารณะเกินกว่า 6 เมตร จึงไม่ขดัต่อกฎกระทรวง

ฉบบัท่ี 55 ดงักลา่ว 

 ทัง้นี ้อาคารทัง้ 4 อาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีระยะห่างระหว่างอาคารไม่ขัดต่อข้อก าหนดข้อ 48 ใน

กฎกระทรวงฉบบัที่ 55 ที่ก าหนดให้ผนงัหรือระเบียงของอาคารที่มีความสงูเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร อยู่ห่างจากผนงั

หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร และไม่ขดัต่อข้อก าหนดใน



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-3 หน้า 4 จาก 5 

 

ข้อบญัญตัิกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคมุอาคาร พ.ศ. 2544 ข้อ 55 ซึ่งก าหนดไว้ว่า “อาคารที่มีความสงูเกิน 15 เมตร ต้องมี

ที่วา่งโดยรอบอาคารไมน้่อยกวา่ 2 เมตร” 

 อาคาร 1 ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ถือเป็นอาคารสงูและอาคารที่มีขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 33 

(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ซึง่ก าหนดให้อาคารซึง่มีลกัษณะดงักลา่วต้องจดัให้

มีถนนที่มีผิวการจราจรกว้างไมน้่อยกวา่ 6 เมตร ที่ปราศจากสิง่ปลกคลมุโดยรอบอาคาร อย่างไรก็ตาม ขณะได้รับใบอนญุาต

ก่อสร้างก่อนปี พ.ศ. 2535 (เนื่องจากใบรับรองการดดัแปลงอาคารออกให้เมื่อปี พ.ศ. 2535) กฎกระทรวงดงักลา่วยงัไม่มีผล

ใช้บงัคบั ดงันัน้ ถึงแม้พืน้ผิวจราจรบางด้านของอาคาร 1 ในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 จะมีความกว้างไม่ถึง 6 เมตร ก็ไม่ตกอยู่

ภายใต้กฎกระทรวงฉบบัดงักลา่ว 

 

3.3 ตามข้อบญัญตัิกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ

บางประเภทในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ตัง้อยู่บริเวณที่ 3 ซึ่งห้ามก่อสร้าง

อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่งที่มีพืน้ที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อ

ประกอบกิจการขายปลกีขายสง่สนิค้าอปุโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจ าวนัตัง้แต ่300 ตารางเมตร แตไ่มเ่กิน

1,000 ตารางเมตร ซึง่โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ก่อสร้างตัง้แต่ก่อนปีพ.ศ. 2548 ก่อนข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครฉบบัดงักลา่ว

จะมีผลใช้บงัคบั จึงไมต่กอยูภ่ายใต้ข้อบญัญตัิดงักลา่ว 

 

3.4  ตามข้อบญัญตัิกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ

บางประเภทในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตัง้อยู่บริเวณที่ 4 ซึ่งห้ามก่อสร้าง

อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก ค้าสง่ที่มีพืน้ที่ใช้สอยอาคารรวมกนั เพื่อประกอบกิจการขายปลีก ขายสง่สินค้าอปุโภค 

บริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจ าวนัเกิน 4,000 ตารางเมตร ขึน้ไป ซึ่งอาคาร 1 ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ก่อสร้าง

ตัง้แตก่่อนปีพ.ศ. 2548 ก่อนข้อบญัญตัิกรุงเทพมหานครฉบบัดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั จึงไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อบญัญัติดงักลา่ว

และอาคาร 2 อาคาร 3 และ อาคาร 4 ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีลักษณะเป็นไปตามข้อก าหนดของข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร  

 

3.5  ทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกอยู่ในก าหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ ตามพระราชบญัญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ทวิ ซึ่งก าหนดให้อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีพืน้ที่รวมกนัทกุชัน้ในหลงัเดียวกนัตัง้แต ่

10,000 ตารางเมตรขึน้ไป) ต้องจดัให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมและผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรมแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้โครง

การทรู ทาวเวอร์ 1 ได้รับการตรวจสอบใหญ่ และได้รับใบรับรองการตรวจสภาพอาคารไปเมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ได้รับการตรวจสอบใหญ่ และได้รับใบรับรองการตรวจสภาพอาคารเมื่อวันที่ 19 กนัยายน พ.ศ. 

2560   
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3.6  ณ วนัท่ีจดัท าแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันี ้และจากการตรวจสอบจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ยงัไม่พบว่ามี

ประกาศเวนคืนใดๆ ในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุ 

 

3.7  ข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์  

ในการใช้ประโยชน์อสงัหาริมทรัพย์ กรณีถนนเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะนัน้ พบว่าโครงการไม่มีข้อจ ากัดในการใช้

ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ในถนนเข้าออกสูถ่นนสาธารณะแต่อย่างใด ทัง้นี ้โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 มีทางเข้า-ออกสูถ่นน

สาธารณะจ านวนรวมทัง้สิน้ 1 ช่องทาง คือทางเข้า-ออกสูถ่นนรัชดาภิเษก และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีทางเข้าออกสูถ่นน

สาธารณะรวมทัง้สิน้ 1 ช่องทาง คือ ทางเข้า-ออกสูถ่นนพฒันาการ  
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4. การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

 

4.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (“บลจ.บวัหลวง”) ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ 

(REIT Manager) มีนโยบายที่จะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก ซึง่ได้แก่ 

1)  สทิธิการเช่าในท่ีดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 อาย ุ30 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่า และ 

2)  สทิธิการเช่าในท่ีดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาย ุ30 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่า 

รวมถึงกรรมสทิธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีสว่นกลาง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ตกแต่งท่ีติดตรึงตราและไม่

ติดตรึงตรา รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใด รวมถึงงานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค (ซึ่งไม่รวมระบบโทรศพัท์ และระบบตู้สาขา

โทรศัพท์) ลิฟท์ ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบ าบัดน า้เสีย และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อ

วตัถปุระสงค์ในการประดบัตกแตง่หรืออ านวยความสะดวก ให้กบัผู้ เช่ารายยอ่ย (“สงัหาริมทรัพย์และงานระบบ”) 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะน าทรัพย์สนิดงักลา่วออกให้เช่าแก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยในเบือ้งต้นจะแต่งตัง้บริษัท ทรู 

พรอพเพอร์ตีส์ จ ากัด (“ทรู พรอพเพอร์ตีส์”) ซึ่งเป็นผู้ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ดังกล่าวให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  (Property Manager) ตามนโยบายของผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ด าเนินการหาผู้สนใจเช่าพืน้ที่ของทรัพย์สินดงักลา่ว และมีหน้าที่ในการท าการตลาดโดยการติดต่อ

ลกูค้าเป้าหมายโดยตรง หรือการติดต่อผ่านตวักลางต่างๆ รวมทัง้การสง่เสริมการตลาด การให้ผู้สนใจที่จะเช่าพืน้ที่เข้าชม

ทรัพย์สนิดงักลา่ว การเจรจากบัผู้ที่สนใจจะเช่าพืน้ท่ี การท าสญัญาเช่าและการตอ่สญัญาเช่า และการเก็บค่าเช่าและติดตาม

ลกูหนี ้ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะช าระคา่ตอบแทนการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอตัราที่อ้างอิง

ตามผลประกอบการของโครงการท่ีบริหารจดัการ 

 

4.1.1 ลักษณะของสัญญาเช่าพืน้ที่และบริการพืน้ที่ 

ภายหลงัจากวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่า ในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัผู้

เช่าพืน้ท่ีรายยอ่ยภายใต้สญัญาเช่าพืน้ท่ีและสญัญาบริการพืน้ท่ีส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก โดยรายได้และกระแสเงิน

สดทีก่องทรัสต์จะได้รับจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ได้แก่ รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ และ/หรือ ค่าบริการพืน้ที่ จากการ

ให้เช่าพืน้ที่ส านักงานและพืน้ที่เช่าอื่น ซึ่งสญัญาเช่าพืน้ที่และบริการพืน้ที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสญัญามาตรฐานโดยมี

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของสญัญาที่คล้ายคลงึกนั เช่น 

 รายได้คา่เช่าพืน้ท่ีรายเดือน จะมาจากการให้เช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังาน พืน้ท่ีค้าปลกี พืน้ท่ีห้องเก็บของ และพืน้ท่ี

อื่นๆ 

 รายได้ค่าบริการพืน้ที่รายเดือน จะมาจากการให้บริการส่วนกลางในเร่ืองต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภยั 

การรักษาความสะอาด การระบายน า้ การซอ่มแซมและบ ารุงรักษาบริเวณสาธารณปูโภคสว่นกลาง 

 การก าหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการเบือ้งต้น สว่นใหญ่ก าหนดเป็นระยะเวลา 3 ปี 
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 รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ และรายได้ค่าบริการพืน้ที่ ส่วนใหญ่จะก าหนดเป็นอตัราคงที่ที่เพิ่มขึน้แบบขัน้บนัได โดย

เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.25 ในแตล่ะปี (Step-up)  

 สญัญาเช่าพืน้ที่และสญัญาค่าบริการพืน้ที่ส่วนใหญ่ จะให้สิทธิผู้ เช่ารายย่อยในการต่อสัญญาเช่าภายใต้

ข้อตกลงและเง่ือนไขเดิม (Option to Renew) ยกเว้นในเร่ืองของอตัราค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่ที่จะปรับ

ขึน้ในอตัราร้อยละ 3.25 ของคา่เช่าพืน้ท่ีและคา่บริการพืน้ท่ีปีลา่สดุ โดยผู้ เช่ารายย่อยจะต้องแจ้งความประสงค์

ในการใช้สิทธิล่วงหน้า 6 เดือนก่อนครบก าหนดระยะเวลาเช่า โดยสญัญาฉบบัใหม่จะต้องลงนามภายใน 2 

เดือนก่อนครบก าหนดระยะเวลาเช่า 

 สญัญาเช่าพืน้ท่ีและสญัญาคา่บริการพืน้ท่ีสว่นใหญ่ก าหนดให้ผู้ เช่าต้องวางเงินประกนัหรือหลกัประกนัการเช่า

และบริการพืน้ท่ีกบัผู้ให้เช่า เป็นจ านวน 3 เดือนของคา่เช่าพืน้ท่ีและคา่บริการพืน้ท่ี 

 สญัญาเช่าพืน้ท่ีและสญัญาบริการพืน้ท่ีสว่นใหญ่ ก าหนดให้ผู้ เช่ามีหน้าที่ต้องจ่ายคา่เช่าจนครบอายขุองสญัญา

เช่าต่อไป ในกรณีผู้ เช่าบอกเลิกสญัญาก่อนก าหนดระยะเวลาเช่า หรือผู้ เช่าผิดสญัญาอนัเป็นเหตุให้สญัญา

สิน้สดุก่อนครบก าหนดระยะเวลาเช่า 

 สญัญาก าหนดให้ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่ารายย่อยที่เป็นบริษัทในกลุม่ทรูหรือกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์สามารถ

เปลีย่นตวัผู้ เช่า โดยการโอนสทิธิการเช่า/ให้เช่าช่วง แก่บริษัทอื่นในกลุม่ทรูหรือกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ได้ ไมว่า่

ทัง้หมดหรือบางสว่น 

 

4.1.2 โครงสร้างรายได้ค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่  

โครงสร้างรายได้ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 อ้างอิงตามสญัญาเช่าในปัจจุบนั 

หนงัสือแจ้งความจ านงการใช้พืน้ที่ และพืน้ที่ที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์จะเข้าท าสญัญาเช่ากับกองทรัสต์ภายหลงักองทรัสต์เข้า

ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก โดยสามารถแบ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าพืน้ที่และให้บริการพืน้ที่ในโครงการทรู 

ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 คิดเป็นประมาณร้อยละ 61.4 และร้อยละ 38.6  ของรายได้ตามสญัญาเช่าทัง้หมด 

ตามล าดบั โดยสญัญาเช่าพืน้ท่ีและบริการพืน้ท่ีสว่นใหญ่มีระยะเวลาสญัญาเช่า 3 ปี ซึ่งมีค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่เป็น

อตัราคงที่ ไม่อ้างอิงผลประกอบการ และจะมีการปรับขึน้ตามเง่ือนไขการปรับขึน้ค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่ที่ระบุใน

สญัญาเช่าพืน้ท่ีและบริการพืน้ท่ี 

ส าหรับสัญญาเช่าพืน้ที่ของทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรกนัน้  มีการกระจายตัวของอายุของสัญญาเช่า และ

อตุสาหกรรมของผู้ เช่า (รายละเอียดแสดงไว้ในสว่นที่ 2 ข้อ 2 ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ หวัข้อ 4.4) แม้ว่า

กองทรัสต์มีการพึ่งพิงรายได้ค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่จากการเช่าพืน้ที่ของผู้ เช่ารายใหญ่ 2 ราย คือ กลุม่ทรูและกลุ่ม

เครือเจริญโภคภณัฑ์ กองทรัสต์ได้มีการก าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านลบต่อสถานะทางการเงินและ

ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในกรณีที่ผู้ เช่าพืน้ที่รายที่มีความส าคญัไม่ช าระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนหรือยอมเลิกสญัญา

เช่าก่อนก าหนดระยะเวลา ซึง่มาตรการตา่งๆที่ได้ก าหนดไว้มี ดงันี ้
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 ผู้ เช่าพืน้ที่ทกุรายที่ท าสญัญาเช่าพืน้ที่กบักองทรัสต์ต้องวางเงินประกนัการเช่าพืน้ที่เทียบเท่ากบัค่าเช่าส าหรับ

ระยะเวลาการเช่าประมาณ 3 เดือนต่อสญัญา ดงันัน้ ในกรณีที่ผู้ เช่าพืน้ที่ไม่ช าระค่าเช่าพืน้ที่ กองทรัสต์มีสิทธิ

ยดึเงินประกนัการเช่าเพื่อใช้ช าระแทนเงินท่ีผู้ เชา่ค้างช าระ รวมถึงเพื่อชดเชยความเสยีหายที่เกิดขึน้เนื่องจากการ

ผิดข้อตกลงของผู้ เช่าด้วย ในกรณีที่ผู้ เช่าพืน้ที่ยกเลิกสญัญาก่อนก าหนด โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่

กองทรัสต์ปฏิบตัิผิดสญัญา กองทรัสต์มีสทิธิยดึเงินประกนัการเช่าทัง้หมดเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากการ

เลิกสญัญาดงักลา่ว และผู้ เช่ายงัต้องจ่ายค่าเช่ารายเดือนและค่าบริการต่อไปจนถึงวนัที่มีการบอกเลิกสญัญา

โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยให้รวมถึงคา่ใช้จ่าย คา่เสยีหายและเงินจ านวนอื่นๆ ที่ผู้ เช่าต้องรับผิดชอบด้วย 

 ผู้ เช่ารายยอ่ยที่เป็นบริษัทในกลุม่ทรูและกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์จะต้องแจ้งผู้ ให้เช่าเป็นเวลาลว่งหน้า 6 เดือน

ลว่งหน้าก่อนวนัหมดอายุของสญัญาเช่าว่าประสงค์จะต่ออายสุญัญาเช่าอีกครัง้หรือไม่ ซึ่งเง่ือนไขดงักลา่วจะ

ช่วยท าให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีระยะเวลาในการติดตามผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในด้าน

การหาผู้ เช่าและจดัเก็บรายได้คา่เช่า  

โดย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 บริษัทในกลุม่ทรูมีการเช่าพืน้ท่ีคิดเป็นร้อยละ 87.4 และร้อยละ 85.2 ของพืน้ท่ี

เช่าทัง้หมดของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ตามล าดบั หากพิจารณาแยกรายเป็นบริษัท บริษัท ทรู 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีการเช่าพืน้ท่ีมากที่สดุในโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 ซึ่งมีขนาดพืน้ที่เช่าประมาณ 12,957 ตาราง

เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 34.7 ของพืน้ที่เช่าทัง้หมดของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ บริษัท ทรู อินเตอร์เนต คอร์ปอเรชั่น 

จ ากดั มีการเช่าพืน้ท่ีมากที่สดุในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ซึ่งมีขนาดพืน้ที่เช่าประมาณ 6,245 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 

24.9 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 
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 รูปโครงสร้างการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

 
ที่มา: ผู้จดัการกองทรัสต์ 
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4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) 

ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจแต่งตัง้บุคคลอื่นที่เป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื่อท าหน้าที่ในการบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์แทนผู้ จัดการกองทรัสต์ ทัง้นี ้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ ที่มี

ความสามารถในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย และมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ

บริหารอสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึน้จากการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ เช่น ค่า

สาธารณปูโภค คา่ใช้จ่ายในการรักษาความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภยั คา่บ ารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ เป็น

ต้น ทัง้นี ้หากมีการแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี ้

ผู้จดัการกองทรัสต์จะแจ้งการแตง่ตัง้ดงักลา่วให้ทรัสตีทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที่แตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม ่

โดยผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาก าหนดอายุตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามความเหมาะสม

เป็นรายกรณี และสามารถตอ่อายไุด้โดยอตัโนมตัิ  อยา่งไรก็ดี ผู้จดัการกองทรัสต์อาจแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม

หรือเปลี่ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ หรือพิจารณาก าหนดเง่ือนไขในการถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายกรณี 

โดยในเบือ้งต้น ส าหรับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก ได้ก าหนดเง่ือนไขในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีสทิธิพิจารณาถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่ง

ดงัตอ่ไปนี ้  

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

ร้อยละ 95 ของประมาณการของก าไรดงักลา่วตามที่ระบไุว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รับอนมุตัิจากผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกนั เว้นแต่

กรณีมีเหตสุดุวิสยั หรือ 

(2) กรณีอตัราการเช่าของทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จดัการต ่ากว่าร้อยละ 50 

เป็นระยะเวลา 3 เดือนติดตอ่กนั เว้นแตก่รณีมีเหตสุดุวิสยั 

(3) หากในระหว่างปีใดที่มีเหตุสุดวิสยัเกิดขึน้ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจเสนอแผนการด าเนินงาน

ประจ าปีที่ได้ปรับปรุงต่อผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติได้ และหากปรากฏว่าก าไร

ขัน้ต้นจากอสงัหาริมทรัพย์หลงัปรับปรุง (หรือ Adjusted Gross Operating Profit) มีอตัราต ่ากว่าร้อย

ละ 95 ของประมาณการของก าไรดงักล่าวตามที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ปรับปรุง

แล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปีติดตอ่กนั 
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ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรก ในเบือ้งต้นผู้จัดการกองทรัสต์จะแต่งตัง้บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั (“ทรู 

พรอพเพอร์ตีส”์) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 โดยมีรายละเอียด

ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดงันี ้

บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากัด  

บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั (“ทรู พรอพเพอร์ตีส”์) จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2535 โดยมีทนุจด

ทะเบียนเร่ิมต้น 1 ล้านบาท และปัจจบุนัมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนจนปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 4,008 ล้านบาท ทนุช าระ

แล้ว 4,008 ล้านบาท ซึง่บริษัท ก่อตัง้ขึน้เพื่อให้บริการในด้านการบริหาร การบ ารุงรักษาและบริการอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัอาคาร

สถานที่และพืน้ที่ใช้สอยอื่นๆเพื่อสนบัสนนุการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นหลกัและ

บริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์รวมถึงลกูค้าภายนอกอื่นๆ โดย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 ทรู พรอพเพอร์ตีส์ เป็นผู้

จัดหาผู้ เช่าส าหรับพืน้ที่บางส่วนในอาคารส านักงาน 13 แห่ง ทัง้อาคารส านักงานที่ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานครและใน

ตา่งจงัหวดั รวมพืน้ท่ีเช่ากวา่ 30,000 ตารางเมตร  

โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

ปัจจุบนั บริษัท ธนเทเลคอม จ ากดั (“ธนเทเลคอม”) เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ โดยถือหุ้น 100.00% 

ทัง้นี ้ธนเทเลคอม มีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1 บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั 12,800,000 40.00% 

2 บริษัท อบุลกาญจน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 12,321,311 38.50% 

3 คณุสเุมธ  เจียรวนนท์  1,710,480 5.35% 

4 คณุศภุชยั  เจียรวนนท์  960,000 3.00% 

5 คณุภทันีย์  เลก็ศรีสมพงษ์  500,000 1.56% 

6 บริษัท เจียไต ๋จ ากดั  448,829 1.40% 

7 คณุประเสริฐ พุง่กมุาร 320,000 1.00% 

8 คณุธีรยทุธ พิทยาอิสรกลุ  320,000 1.00% 

9 คณุขจร   เจียรวนนท์  320,000 1.00% 

 ที่มา: ข้อมลูจาก ทรู พรอพเพอร์ตีส์ เม่ือวนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 ทัง้นี ้ในอดีต ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ถือหุ้นโดย บริษัท เทเลคอมโฮลดิง้ จ ากดั (Telelcom Holding) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ ตอ่มา ในปี 2556 มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ ขายหุ้นธุรกิจที่ไม่ใช่

ธุรกิจหลกั (Non-Core) ให้แก่ธนเทเลคอม 
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โครงสร้างผู้ถอืหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560)  

 
ที่มา: ข้อมลูจาก ทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ: บริษัท ธนเทเลคอม จ ากัด ได้ซือ้หุ้นของบริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากัด  จาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่และบริษัทย่อย ในปี 2556 ซึ่ง

ในชว่งเวลาดงักล่าว China Mobile ยงัไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ โดย China Mobile เข้าซือ้หุ้นของ บมจ.ทรู คอร์

ปอเรชัน่ ในปี 2557 

 

คณะกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมการปัจจบุนัของ  ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. คณุขจร  เจียรวนนท์ กรรมการ 

2. คณุอ ารุง  สรรพสทิธ์ิวงศ์ กรรมการ 

3. คณุนฤมล ธเนศสนุทร กรรมการ 

4. คณุนพปฎล        เดชอดุม กรรมการ 

5. คณุสมเกียรติ   วิภษูณมงัคละ กรรมการ 

6. คณุประเสริฐ       เจียรกลุ กรรมการ 

7. คณุวนัทนา  หลอ่สกลุไพบลูย์  กรรมการ 

ที่มา: ข้อมลูจาก ทรู พรอพเพอร์ตีส์เม่ือวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 

โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของทรู พรอพเพอร์ตีส์ ประกอบด้วย นายอ ารุง สรรพสทิธ์ิวงศ์ หรือ นายขจร เจียร

วนนท์ หรือ นางสาวนฤมล ธเนศสนุทร หรือนายนพปฎล เดชอดุม ลงลายมือช่ือ ร่วมกบั นายสมเกียรติ วิภษูณมงัคละ หรือ

นางวนัทนา หลอ่สกลุไพบลูย์ หรือนายประเสริฐ เจียรกลุ รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษัท 
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ค่าตอบแทนที่ ผู้บริหารสังหาริมทรัพย์จะได้รับจากผู้จัดการกองทรัสต์ 

คา่ธรรมเนียมของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุครัง้แรก ประกอบไปด้วย 3 สว่น 

ได้แก่  

ส่วนที่ 1: ค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน ไมเ่กิน 3.00% ของรายได้จากการด าเนินงานส าหรับแต่ละโครงการ   

ส่วนที่  2: ค่าธรรมเนียมพิเศษ ไม่เกิน 10.00% ของก าไรขัน้ต้นจากอสงัหาริมทรัพย์หลงัปรับปรุง ส าหรับแต่ละ

โครงการ และ  

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

พืน้ท่ี ส าหรับการเข้าท าสญัญาใหมห่รือการตอ่อายสุญัญาเดิมเพื่อการเช่าหรือการให้บริการพืน้ที่ รวมถึงการน าทรัพย์สินของ

กองทรัสต์จดัหาประโยชน์ ส าหรับก าหนดระยะเวลาตามสญัญา 3 (สาม) ปี และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมการท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับจากผู้จดัการกองทรัสต์รวมกนัจะไม่เกินอตัราร้อยละ  3.00 

ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) ตอ่ปี 

 

4.3 ความเกี่ยวข้องระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

ผู้จดัการกองทรัสต์ไมม่ีความเก่ียวข้องกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
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4.4 อสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่อาจแข่งขนัในทางธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 ทรู พรอพเพอร์ตีส์มีการบริหารพืน้ท่ีเช่าบางสว่นของอาคารส านกังานภายในบริเวณประมาณ 500 เมตร จากโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 โดยทรู พรอพ

เพอร์ตีส์ท าหน้าที่เป็นผู้จดัหาพืน้ท่ีเช่าให้แก่ผู้ เช่าที่เป็นบริษัทในกลุม่ทรู โดยรายละเอียดของพืน้ท่ีเช่ามีดงันี ้

ตารางแสดงข้อมูลอสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์  

อาคาร ที่ตัง้ กลุ่มผู้เช่า จ านวนชัน้ พืน้ที่ที่บริหารจัดการ 

(ตร.ม.) 

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย(1) 

(บาท/ตร.ม./เดือน) 

ประเภทการการครอบครองใน

พืน้ที่ 

บริเวณโครงการทรู ทาวเวอร์ 1      

อาคารรุ่งโรจน์ 2 ถ.รัชดาภิเษก บริษัทในกลุม่ทรู ชัน้ 8 ถึง 12 2,920 488 สทิธิการเชา่ระยะยาวไมเ่กิน 3 ปี 

อาคารรุ่งโรจน์ 3 

(อาคาร 19 ชัน้) 

ถ.รัชดาภิเษก บริษัทในกลุม่ทรู ชัน้ 13 1,125 520 สทิธิการเชา่ระยะยาวไมเ่กิน 3 ปี 

อาคารฟอร์จนู ถ.รัชดาภิเษก บริษัทในกลุม่ทรู ชัน้ 6, 9 ถึง 11, 17, และ 

19 ถึง 21 

4,562 685 สทิธิการเชา่ระยะยาวไมเ่กิน 3 ปี 

อาคารภคินทร์ ถ.รัชดาภิเษก บริษัทในกลุม่ทรู ชัน้ 3 และ 4 2,004 620 สทิธิการเชา่ระยะยาวไมเ่กิน 3 ปี 

รวม    10,611   

บริเวณโครงการทรู ทาวเวอร์ 2      

   -ไมม่ี-    

ที่มา: ข้อมลูจาก ทรู พรอพเพอร์ตีส์ เม่ือวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ:  (1) อตัราคา่เชา่เฉลี่ย ณ ไตรมาส 1 ปี 2560 โดยรวมคา่บริการสิ่งอ านวยความสะดวก (Facitlity) ที่ ทรู พรอพเพอรตีส์เรียกเก็บจากผู้ เชา่แตล่ะราย 
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นอกจากอาคารส านกังานที่กลา่วมาข้างต้นแล้ว ยงัมีอาคารส านกังานหลายแห่งที่ผู้ เช่าเป็นบริษัทในกลุ่มทรู ที่มีทรู พรอพเพอร์ตีส์เป็นผู้บริหารสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น การ

ให้บริการรักษาความปลอดภยัและการให้บริการท าความสะอาด เป็นต้น โดยที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ไมไ่ด้เป็นผู้จดัหาพืน้ท่ีเช่าให้แก่ผู้ เช่า ตามข้อมลูที่ได้รับจาก ทรู พรอพเพอร์ตีส์พบว่า บริษัท

ในกลุม่ทรูเช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานอื่นๆ ประมาณ 27,000 ตารางเมตร ซึง่แสดงให้เห็นวา่ บริษัทในกลุม่ทรูมีความต้องใช้พืน้ท่ีอาคารส านกังานจ านวนมาก ซึง่เกินกวา่พืน้ท่ีที่โครงการทรู  

ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 สามารถรองรับความต้องการการใช้พืน้ท่ีส านกังานของบริษัทในกลุม่ทรูในปัจจบุนัได้
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4.5 แนวทางการก ากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกันปัญหาความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

ทรู พรอพเพอร์ตีส์ซึ่งจะเข้าเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

ภายหลงักองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิ เป็นผู้บริหารพืน้ท่ีเช่าบางสว่นในอาคารส านกังานท่ีตัง้อยูบ่ริเวณทรัพย์สินที่จะลงทนุ

ครัง้แรกตามรายละเอียดในข้อ 4.4 ดังนัน้ เพื่อป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสงัริมทรัพย์และ

กองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ร่วมกันก าหนดแนวทางการก ากับดูแลการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ในกรณีที่มีบคุคลอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ และ/หรือบริษัทในกลุม่ทรู ด าเนินการติดต่อ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อขอเช่าพืน้ที่ส านกังานให้เช่าใด ๆ  ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงจะเสนอข้อมูลพืน้ที่เช่าในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกให้แก่

บคุคลนัน้ก่อนการเสนอพืน้ท่ีเช่าในโครงการอื่นที่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ 

 ในกรณีบริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ และ/หรือบริษัทในกลุม่ทรู มีความประสงค์จะเช่าพืน้ที่จากผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ หรือ หากสญัญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อยในโครงการอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สิน้สดุลง และผู้ เช่ารายยอ่ยนัน้ประสงค์จะเช่าพืน้ที่จากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต่อไป 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงจะเสนอข้อมลูพืน้ที่เช่าในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกประกอบกบัพืน้ที่สว่นอื่น

ให้แก่ผู้ เช่ารายยอ่ยนัน้เพื่อพิจารณาอยา่งเทา่เทียมกนั และ 

 ก าหนดคา่เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกและคา่เช่าพืน้ท่ีในโครงการอื่นซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการ

ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยสามารถเทียบเคียงได้ โดยจะต้องพิจารณาจากขนาดของพืน้ที่เช่า ระดบัของ

โครงการ การบริการต่าง ๆ ของโครงการ และท าเลที่ตัง้ของโครงการ โดยก าหนดค่าเช่าพืน้ที่ให้อยู่ในระดบัที่

ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อให้ผู้ เช่ารายย่อยแต่ละรายมีข้อมูลพืน้ที่ที่สามารถเช่าได้ใน

ช่วงเวลานัน้อยา่งเพียงพอตอ่การตดัสนิใจอยา่งเทา่เทียมกนั 
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4.6 งบประมาณการทางการเงนิของกองทรัสต์ 

4.6.1 งบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานของกองทรัสต์ ส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวนัที่  1 

มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ข้อมูลที่ระบุในหวัข้อนีไ้ม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แต่เป็นข้อมูลในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 

(Forward-Looking Statement) โดบข้อมลูดงักล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการที่ระบอุยู่ในเอกสารแนบ 3 และอยู่

ภายใต้ความเสีย่งและความไมแ่นน่อนบางประการ ซึง่อาจท าให้ผลที่เกิดขึน้จริงแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัจากที่ประมาณการ

ไว้ ทัง้นี ้ข้อมูลในส่วนนีไ้ม่ควรถูกพิจารณาเป็นค ารับรอง ค ารับประกันหรือการคาดการณ์ภายใต้สมมติฐานที่ถูกต้องของ

ผู้จัดการกองทรัสต์ และที่ปรึกษาทางการเงิน และไม่ควรพิจารณาว่าประมาณการดงักล่าวจะบรรลผุลหรือน่าจะบรรลผุล 

เนื่องจากข้อมลูดงักลา่วจดัท าบนสมมติฐานในช่วงที่จดัท ารายงานข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเทา่นัน้ 

รายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้หรือผลประโยชน์

ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่ปรากฏในประมาณการของกองทรัสต์ นอกจากนีป้ระมาณการก าไรและผลประโยชน์

ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะไมไ่ด้รับการปรับปรุงส าหรับเหตกุารณ์ใดๆที่เกิดขึน้ภายหลงัวนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

ข้อมลูในสว่นนีอ้ยู่ภายใต้สมมติฐานหลายประการ ซึ่งแม้จะมีการระบตุวัเลข ซึ่งผู้จดัการกองทรัสต์ และที่ปรึกษา

ทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วนัที่จัดท างบก าไรขาดทนุที่คาดคะเนตามสมมติฐาน แต่สมมติฐานและการ

ประมาณการอยูภ่ายใต้ความไมแ่นน่อนและความเสีย่งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแขง่ขนัที่ส าคญัจ านวนมาก ซึ่ง

ผู้จัดการกองทรัสต์ และที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคมุได้ อีกทัง้ยงัตัง้อยู่บนสมมติฐานเก่ียวกับการตดัสินใจทาง

ธุรกิจในอนาคตที่อาจเปลีย่นแปลงได้ ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์ และที่ปรึกษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าประมาณ

การดังกล่าวจะเกิดขึน้จริง ดังนัน้ข้อมูลทางการเงินที่คาดการณ์ในเอกสารฉบับนีอ้าจแตกต่างจากผลที่เกิดขึน้อย่างมี

นยัส าคญั ผู้ลงทนุควรศกึษาสมมติฐานการประมาณการ และระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูประมาณการในสว่นนี ้

งบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินที่เก่ียวกับอนาคตที่จัดเตรียมโดยผู้จัดการ

กองทรัสต์ และที่ปรึกษาทางการเงิน และสอบทานโดย บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ซึ่งผู้ลงทนุสามารถศึกษารายละเอียด

เพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ 3 “งบก าไรขาดทนุท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน”  
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

งบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน 

ส าหรับงวด 12 เดือนช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

  หมายเหต ุ หนว่ย: ล้านบาท 

รายได้คา่เชา่พืน้ท่ีและคา่บริการพืน้ท่ี 3.1 446.1  

รายได้อื่น 3.1 126.0 

รวมรายได้  572.1 

คา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 3.3 (188.5) 

รายได้สุทธิของอสังหาริมทรัพย์  383.7 

ดอกเบีย้รับ 3.2 0.6 

ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์   

คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต์และการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 3.4 (53.3) 

คา่ธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ 3.5 (7.7) 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ 3.6 (1.4) 

คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตดัจ าหนา่ย 3.7 (0.5) 

คา่ใช้จา่ยอื่นในการบริหารกองทรัสต์ 3.8 (4.1) 

ต้นทนุทางการเงิน 3.9 (39.1) 

รวมค่าใช้จ่าย  (106.1) 

ก าไรสุทธิจากการลงทุน  278.3  

บวกกลบั คา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตดัจ าหนา่ย  0.5 

หกั รายได้จากคา่เช่าพืน้ท่ีและบริการพืน้ท่ีที่มิได้รับช าระเป็นเงินสดจริง  (6.4) 

ประมาณการเงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 3.10 272.3 

ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แกผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ร้อยละ)   99.0 

จ านวนหนว่ยทรัสต์ (ล้านหนว่ย)    368.8 

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (บาทตอ่หนว่ย)  0.7310 

 
สมมติฐานในการประมาณการเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสมมติฐานวา่มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในปีแรกในอตัราร้อย

ละ 99 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว 

ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกองทรัสต์ และกฎหมายหลกัทรัพย์ หากกองทรัสต์มีก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว 

(ก าไรสทุธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์) และไม่มีขาดทนุสะสม กองทรัสต์จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อย
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กว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วส าหรับปี โดยก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วจะค านวณจากก าไรสทุธิทางบญัชีและ

ปรับปรุงด้วยรายการตา่งๆ เช่น  ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการประเมนิคา่ หรือก าไรจากการทบทวนมลูคา่ของเงินลงทนุ การจ่าย

ช าระคืนเงินกู้ หรือภาระผูกผนัใดๆ ตามแผนการจ่ายที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วน หรือตามหนังสือแจ้งล่วงหน้าจากผู้จัดการ

กองทรัสต์ถึงผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เป็นต้น 

งบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานส าหรับงวด 12 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที่ 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ได้ถกูจดัเตรียมขึน้โดยอ้างอิงสมมติฐานที่ส าคญัตามเอกสารแนบ 3 ที่ผู้จดัการกองทรัสต์และที่ปรึกษา

ทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมมติฐานดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม ณ วันที่ได้จัดท าข้อมูลทางการเงินที่

เก่ียวกบัอนาคต (งบก าไรขาดทนุท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานจดัท าเมื่อวนัท่ี  20 กนัยายน พ.ศ. 2560) โดยสมมติฐานที่ส าคญั

สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

รายได้ค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่ 

 การค านวณรายได้ค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่จากอาคารส านกังานเป็นการอ้างอิงจากอตัราค่าเช่าพืน้ที่และ

คา่บริการพืน้ท่ี ตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีและบริการท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 ซึ่งได้มีการปรับปรุงเง่ือนไขในสญัญา

เช่าพืน้ท่ีและบริการพืน้ท่ีฉบบัใหมท่ี่ตามที่มีการตกลงร่วมกนั รวมถึงสญัญาที่ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ และ/หรือผู้ เช่ารายย่อยอื่นที่

ต้องการใช้ประโยชน์พืน้ที่ ตกลงจะเข้าท ากับกองทรัสต์ก่อนหรือภายหลงัที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก 

(แล้วแตก่รณี) และสมมติฐานแผนการปลอ่ยเช่าพืน้ท่ีตามประมาณการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

 

รายได้อื่น 

 รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้สาธารณปูโภค รายได้จากการให้บริการที่จอดรถยนต์ รายได้จากการให้บริการ

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) และรายได้จากการให้เช่าพืน้ที่เพื่อติดตัง้อปุกรณ์ เช่น เสาสญัญาณ จานดาวเทียม และจอ 

LED เป็นต้น  

 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบีย้รับที่จะได้รับจากการที่กองทรัสต์บริหารจัดการสภาพคล่อง เช่น เงินประกันการเช่าพืน้ที่และการบริการ

พืน้ท่ีที่กองทรัสต์เรียกเก็บจากผู้ เช่ารายยอ่ย ก าไรสะสมรอจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น ไปหาดอกผลในหลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สนิ ตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ส าหรับประมาณการงบการเงินส าหรับ

งวดประมาณการค านวณโดยใช้สมมติฐาน อตัราดอกเบีย้บญัชีออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ 
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ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

คา่ใช้จ่ายในการให้เช่าพืน้ท่ีและบริหารพืน้ท่ี ประกอบด้วย คา่สาธารณปูโภค คา่ใช้จ่ายดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

รายการค่าใช้จ่าย โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

คา่สาธารณปูโภค ได้แก่ คา่

น า้ประปา และคา่ไฟฟ้า 

 ค่าน า้ประปาประมาณร้อยละ 0.5 

ของรายได้จากการด าเนินงาน  

 คา่ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 17.4 ของ

รายได้จากการด าเนินงาน โดย

ก าหนดให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าเท่ากับ

รายได้ไฟฟ้า 

 ค่าน า้ประปาประมาณร้อยละ 0.6 

ของรายได้จากการด าเนินงาน  

 ค่าไฟฟ้าประมาณร้อยละ 23.3 ของ

รายได้จากการด าเนินงาน  โดย

ก าหนดให้ ต้นทุนค่า ไฟฟ้า เท่ากับ

รายได้ไฟฟ้า 

ต้นทนุการบริหารอาคารส านกังาน(1) ประมาณร้อยละ 12.0 ของรายได้จาก

การด าเนินงาน 

ประมาณร้อยละ 12.0 ของรายได้จาก

การด าเนินงาน 

ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยอื่นๆ(2) ประมาณร้อยละ 1.0 ของรายได้จาก

การด าเนินงาน 

ประมาณร้อยละ 0.9 ของรายได้จากการ

ด าเนินงาน 

หมายเหตุ (1) ต้นทนุการบริหารอาคารส านกังาน ประกอบด้วย ค่าพนักงานท าความสะอาด  ค่าพนักงานรักษาความปลอดภยั ค่าใช้จ่ายในการ

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงคา่วสัดสุิน้เปลืองตา่งๆ เป็นต้น 
(2) ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ประกอบด้วย คา่เบีย้ประกนัภยั และคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เป็นต้น 

 

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต์และการบริหารอสังหาริมทรัพย์   

ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทรัสต์ ส าหรับงวดประมาณการคิดตามที่ระบุไว้ในร่าง

สญัญาวา่จ้างผู้จดัการกองทรัสต์ ระหวา่งทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทของคา่ธรรมเนยีม สมมติฐาน* 

 อตัราคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทรัสต์ ไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม (TAV) แตไ่มต่ า่กวา่ 8 ล้าน

บาทตอ่ปี 

 คา่ธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์  

o คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการ

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ไมเ่กิน 3.00% ของรายได้** 

o คา่ธรรมเนียมพเิศษ ไมเ่กิน 10.00% ของรายได้สทุธิของอสงัหาริมทรัพย์หลงัปรับปรุงโดยการ

หกัรายได้จากคา่เชา่พืน้ท่ีและบริการพืน้ท่ีที่มิได้รับช าระเป็นเงินสดจริง** 

o คา่ธรรมเนียมการบริการการท า

สญัญา  

ไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ค่าเช่าค่าบริการตามสญัญาเช่า เมื่อผู้ เช่าราย

ยอ่ยตอ่สญัญาเช่าหรือเมือ่ผู้ เช่ารายยอ่ยรายใหมท่ าสญัญาเชา่ได้ ส าหรับ

สญัญาเช่าระยะเวลา 3 ปี และแปรผนัตามระยะเวลาเช่าของสญัญา 
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หมายเหตุ: * อตัราดงักลา่วยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั  

**การค านวณคา่ธรรมเนียมที่แท้จริงจะอ้างอิงจากฐานการค านวณที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลูและสญัญาที่เก่ียวข้อง 

อตัราค่าธรรมเนียมส าหรับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับค่าตอบแทนในการท า

หน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่เกินอตัราที่ระบไุว้ในร่างสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ โดยค่าธรรมเนียมผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์จะเรียกเก็บจากผู้จดัการกองทรัสต์เป็นรายเดือนตามสญัญาการแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี และผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน  

อตัราคา่ธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม (TAV) แตไ่มต่ ่ากวา่ 4 

ล้านบาทตอ่ปี 

 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์  

อตัราคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ หรืออตัราอื่น

ใดที่นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ก าหนด 

 

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตัดจ าหน่าย 

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดัจ าหน่าย ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่และค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าใช้จ่ายดงักลา่วจะบนัทึกเป็น

สนิทรัพย์และจะถกูตดัจ าหนา่ยเข้างบก าไรขาดทนุของกองทรัสต์ โดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

ค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดการกองทรัสต์ 

ค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดการกองทรัสต์ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใช้จ่ายในการด ารงสถานะเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คา่ธรรมเนียมบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจ

สอบบญัชี คา่ใช้จ่ายอื่นๆเก่ียวกบัการบริหารกองทรัสต์ คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 

 

ต้นทุนทางการเงนิ 

กองทรัสต์มีการกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในทรัพย์สินบางสว่น ทัง้นี ้ดอกเบีย้จ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมดงักลา่ว ค านวณจาก

อตัราดอกเบีย้ ณ ปีแรกที่กู้ยืม ตามข้อเสนอที่ทรัสต์ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารจะคิดอตัราดอกเบีย้ในอตัราที่ไม่

เกินอตัราดอกเบีย้ MLR ลบอตัราร้อยละ 1 ตอ่ปี 
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สมมติฐานเกี่ยวกบัการระดมทุน 

การประมาณการงบก าไรขาดทนุนีอ้ยู่ภายใต้สมมติฐานว่า กองทรัสต์จะท าการจัดหาเงินลงทุนจากการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์เป็นจ านวนไม่เกิน 3,688,000,000 บาท และ เงินที่ได้จากการกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์เป็นจ านวนไม่เกิน 

920,000,000 บาท 

 

4.6.2 ประมาณการเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ส าหรับ 12 เดอืนตามช่วงประมาณการ 

ณ วนัท่ีจดัท าเอกสารฉบบันี ้ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ได้ระบจุ านวนหนว่ยทรัสต์ที่

ออกและเสนอขายและมลูคา่เงินกู้ยืมที่แนน่อนแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินจึงท าการปรับปรุงการค านวณประมาณการอตัราเงิน

จ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ให้สอดคล้องกบัมลูคา่การระดมทนุท่ีแท้จริง โดยสามารถสรุปได้ ดงันี  ้

สมมติฐานในการระดมทุน ประมาณการอัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอื

หน่วยทรัสต์  เงนิทุนจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 

ไมเ่กิน 3,688 ล้านบาท ไมเ่กิน 920 ล้านบาท ไมต่ ่ากวา่ 7.31% 

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ข้างต้น ประกอบด้วย 

1) ประมาณการอตัราเงินจา่ยประโยชน์ตอบแทน ไมต่ ่ากวา่ 7.31% 

2) ประมาณการอตัราเงินลดทนุ 0.00% 

หมายเหตุ: ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ค านวณโดยใช้ประมาณการอตัราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ หาร

ด้วยเงินทนุจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ดงันัน้ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะขึน้อยู่กับมลูค่าเงินทนุจากการเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์ และมลูคา่เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเป็นส าคญั 

 ประมาณการอตัราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและลดทนุจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ข้างต้น ค านวณจากราคาเสนอ

ขายที่ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย และจ านวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทัง้หมดไม่เกิน 368.8 ล้านหน่วย และมีการกู้ยืมเงิน

ส าหรับการลงทนุไม่เกิน 920 ล้านบาท ซึ่งเป็นการประมาณการส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนตามช่วงประมาณการตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และไมอ่าจรับรองผลได้ 

 

4.6.3 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อประมาณการเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน (“Sensitivity Analysis”) 

ในช่วงเวลาประมาณการ 

เพื่อช่วยให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และผู้ที่จะสนใจลงทนุสามารถประเมินผลกระทบตอ่ประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนและเงินลดทุนจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในช่วงเวลาประมาณการจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส าคญั ที่ปรึกษา

ทางการเงินได้จดัท าการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง (“Sensitivity Analysis”) ของประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทน

และเงินลดทนุจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยพิจารณาปัจจยัหลกัที่อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ประมาณการกระแส

เงินสดที่สามารถน ามาจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ ซึง่ได้แก่ 
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(1) อตัราการตอ่สญัญาเช่า (Renewal Rate) และช่วงระยะเวลาในการหาผู้ เช่ารายยอ่ยรายใหม ่

กรณีดีที่สดุ (Best Case)   อตัราการต่อสญัญาเช่าร้อยละ 100 ของสญัญาเช่าที่ครบก าหนดระยะเวลาการเช่าในช่วง

ประมาณการ หรือคิดเป็นอตัราการเช่าเฉลีย่ในช่วงเวลาประมาณการประมาณร้อยละ 100 

กรณีพืน้ฐาน (Base Case) อตัราการตอ่สญัญาเช่าร้อยละ 95 และส าหรับสญัญาเช่าที่ไม่ได้ต่ออายนุัน้ จะใช้ระยะเวลา 

3 เดือนในการหาผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่ หรือคิดเป็นอตัราการเช่าเฉลี่ยในช่วงเวลาประมาณ

การประมาณร้อยละ 99.7 

กรณีแยท่ี่สดุ (Worst Case) อตัราการตอ่สญัญาเช่าร้อยละ 80 และส าหรับสญัญาเช่าที่ไม่ได้ต่ออายนุัน้ จะใช้ระยะเวลา 

12 เดือนในการหาผู้ เช่ารายยอ่ยรายใหม ่หรือคิดเป็นอตัราการเช่าเฉลีย่ในช่วงเวลาประมาณ

การประมาณร้อยละ 94.7 

 

(2) คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

กรณีดีที่สดุ (Best Case)  คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ลดลงจากกรณีพืน้ฐานร้อยละ 5.0 

กรณีพืน้ฐาน (Base Case) โดยมีรายละเอียดของสมมติฐานตามที่ระบกุ่อนหน้า 

กรณีแยท่ี่สดุ (Worst Case) คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้จากกรณีพืน้ฐานร้อยละ 5.0 

 

(3) อตัราดอกเบีย้อ้างอิงส าหรับเงินกู้ยืม 

กรณีดีที่สดุ (Best Case)  อตัราดอกเบีย้อ้างองิส าหรับเงินกู้ยืมปรับลดลงเป็นร้อยละ 6.00 ตอ่ปี 

กรณีพืน้ฐาน (Base Case) อตัราดอกเบีย้อ้างองิส าหรับเงินกู้ยืมเทา่กบัร้อยละ 6.25 ตอ่ปี 

กรณีแยท่ี่สดุ (Worst Case) อตัราดอกเบีย้อ้างองิส าหรับเงินกู้ยืมปรับเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 6.75 ตอ่ปี 

 

รายงานการวิเคราะห์ความเปลีย่นแปลง (“Sensitivity Analysis”) ของประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและ

เงินลดทนุจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 เป็นสว่นหนึง่ของข้อมลูทางการเงินท่ีเก่ียวกบัอนาคตที่จดัเตรียมโดยผู้จดัการกองทรัสต์ และที่ปรึกษาทางการเงิน 

ซึง่ผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ 4 
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ประมาณการเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับ 12 เดือนตาม

ช่วงประมาณการ ในกรณีมูลค่าของสิทธิการเช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงประมาณการ 

ผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่ออัตราเงินจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนจ่ายให้แก่ผู้

ถือหน่วยทรัสต์ (“Sensitivity Analysis”) ส าหรับ

งวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวันที่  1 

มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 

2561 

ประมาณการอัตราเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน

จ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

ประมาณการ 

อัตราเงนิจ่าย

ประโยชน์ตอบแทน 

ประมาณการอัตรา 

เงนิลดทุน 

ประมาณการ 

อัตราเงนิจ่ายให้แก่

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราการต่อสัญญาเช่า (Renewal Rate) และช่วงระยะเวลาในการหาผู้เช่าราย

ย่อยรายใหม่ 

กรณีดีที่สดุ (Best Case)  ไมต่ ่ากวา่ 7.35% 0.00% ไมต่ ่ากวา่ 7.35% 

กรณีพืน้ฐาน (Base Case) ไมต่ ่ากวา่ 7.31% 0.00% ไมต่ ่ากวา่ 7.31% 

กรณีแยท่ี่สดุ (Worst Case) ไมต่ ่ากวา่ 6.89% 0.00% ไมต่ ่ากวา่ 6.89% 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

กรณีดีที่สดุ (Best Case)  ไมต่ ่ากวา่ 7.54% 0.00% ไมต่ ่ากวา่ 7.54% 

กรณีพืน้ฐาน (Base Case) ไมต่ ่ากวา่ 7.31% 0.00% ไมต่ ่ากวา่ 7.31% 

กรณีแยท่ี่สดุ (Worst Case) ไมต่ ่ากวา่ 7.07% 0.00% ไมต่ ่ากวา่ 7.07% 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้อ้างอิงส าหรับเงนิกู้ยมื 

กรณีดีที่สดุ (Best Case)  ไมต่ ่ากวา่ 7.37% 0.00% ไมต่ ่ากวา่ 7.37% 

กรณีพืน้ฐาน (Base Case) ไมต่ ่ากวา่ 7.31% 0.00% ไมต่ ่ากวา่ 7.31% 

กรณีแยท่ี่สดุ (Worst Case) ไมต่ ่ากวา่ 7.19% 0.00% ไมต่ ่ากวา่ 7.19% 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานข้างต้นในคราวเดียวกนั 

กรณีดีที่สดุ (Best Case)  ไมต่ ่ากวา่ 7.64% 0.0% ไมต่ ่ากวา่ 7.64% 

กรณีพืน้ฐาน (Base Case) ไมต่ ่ากวา่ 7.31% 0.0% ไมต่ ่ากวา่ 7.31% 

กรณีแยท่ี่สดุ (Worst Case) ไมต่ ่ากวา่ 6.54% 0.0% ไมต่ ่ากวา่ 6.54% 

  

4.6.4 ประมาณการเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับ 12 เดือนตาม

ช่วงประมาณการ ในกรณีที่มูลค่าสิทธิการเช่าลดลง (Unrealized Loss) 

ภายใต้สมมติฐานวา่กองทรัสต์จะท าการจดัหาเงินลงทนุจากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เป็นจ านวนไมเ่กิน 3,688 ล้าน

บาท และกู้ยืมเงินจ านวนไมเ่กิน 920 ล้านบาท เนื่องจากในการลงทนุครัง้นี ้มีทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรกเป็นสิทธิการเช่า 30 

ปีนบัจากวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าซึง่มีอายคุงเหลอืของสทิธิการเช่าลดลงตามระยะเวลา ท าให้มลูค่าของทรัพย์สินดงักลา่ว

ลดลงตามอายุคงเหลือของสิทธิการเช่าและจนกระทั่งหมดลงในวันครบอายุสญัญาเช่า  ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษา



 สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์               ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-4 หน้า 20 จาก 21 
 

ทางการเงินจึงได้ให้ความส าคญักบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงักล่าว จากการศึกษาข้อมลูในอดีตของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(“กองทนุ”) และทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์จ านวนหลายกองทนุ/กองทรัสต์ ที่ลงทนุในสิทธิการเช่าทัง้หมดหรือ

บางสว่นในฐานะท่ีเป็นหลกัทรัพย์ที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนัและท าการบนัทกึบญัชีของมลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีลงทนุแบบเดียวกนั 

ส าหรับทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์นัน้ๆ เข้าลงทนุ พบว่า มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) หรือมลูค่าทรัพย์สินรวม (TAV) ของกองทรัสต์

ดงักลา่วไมไ่ด้รับผลกระทบจากมลูคา่สทิธิการเช่าทีล่ดลงตามอายสุญัญาเช่าในช่วงแรกของการลงทนุ เนื่องจากราคาประเมิน

ของสิทธิการเช่า ณ สิน้งวดบัญชีไม่ต ่ากว่ามูลค่าสิทธิการเช่า ณ ต้นงวดบัญชี ท าให้กองทรัสต์ดังกล่าวยงัไม่ต้องรับรู้ผล

ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากมลูคา่สทิธิการเช่าลดลงจากการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ (Unrealized Loss) 

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินจึงได้ประมาณการ

ก าไรสทุธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ส าหรับงวด 12 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที่ 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ในสมมติฐานท่ีราคาประเมินของทรัพย์สนิท่ีจะเข้าลงทนุในรายการ 

(ก) สิทธิการเช่าอาย ุ30 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

ซึง่มีมลูคา่ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ ไมเ่กิน 2,949 ล้านบาท และ 

(ข) สิทธิการเช่าอาย ุ30 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

ซึง่มีมลูคา่ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ ไมเ่กิน 1,651 ล้านบาท 

รวมถึงกรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์และงานระบบของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

หากก าหนดให้มลูคา่ตามราคาประเมิน ณ สิน้งวดการประเมิน ลดลงแบบเส้นตรงตามอายขุองสทิธิการเช่าที่ดิน (ซึง่

ท าให้เกิดรายการขาดทนุที่ไม่ใช้เงินสด (Unrealized Loss) ในการประมาณการ) ประมาณการอตัราเงินจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนจากก าไรจะลดลง และประมาณการลดทนุจะเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดี จะไม่กระทบต่อประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์โดยรวม โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 

ผลการวิ เ ค ร า ะ ห์ ผลกระทบ ต่อ เ งิ น จ่ าย

ผลประโยชน์ตอบแทนและลดทุนจ่ายให้แก่ผู้

ถือหน่วยทรัสต์ (“Sensitivity Analysis”) ส าหรับ

งวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวันที่  1 

มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 

2561 

ประมาณการอัตราเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน

จ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

ประมาณการ 

อัตราเงนิจ่าย 

ประโยชน์ตอบแทน 

ประมาณการ 

อัตราเงนิลดทุน 

ประมาณการ 

อัตราเงนิจ่ายให้แก่

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราการต่อสัญญาเช่า (Renew Rate) และช่วงระยะเวลาในการหาผู้เช่าราย

ใหม่ 

กรณีดีที่สดุ (Best Case)  ไมต่ ่ากวา่ 4.02% 3.33% ไมต่ ่ากวา่ 7.35% 

กรณีพืน้ฐาน (Base Case) ไมต่ ่ากวา่ 3.98% 3.33% ไมต่ ่ากวา่ 7.31% 

กรณีแยท่ี่สดุ (Worst Case) ไมต่ ่ากวา่ 3.56% 3.33% ไมต่ ่ากวา่ 6.89% 



 สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์               ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-4 หน้า 21 จาก 21 
 

ผลการวิ เ ค ร า ะ ห์ ผลกระทบ ต่อ เ งิ น จ่ าย

ผลประโยชน์ตอบแทนและลดทุนจ่ายให้แก่ผู้

ถือหน่วยทรัสต์ (“Sensitivity Analysis”) ส าหรับ

งวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวันที่  1 

มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 

2561 

ประมาณการอัตราเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน

จ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

ประมาณการ 

อัตราเงนิจ่าย 

ประโยชน์ตอบแทน 

ประมาณการ 

อัตราเงนิลดทุน 

ประมาณการ 

อัตราเงนิจ่ายให้แก่

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

กรณีดีที่สดุ (Best Case)  ไมต่ ่ากวา่ 4.21% 3.33% ไมต่ ่ากวา่ 7.54% 

กรณีพืน้ฐาน (Base Case) ไมต่ ่ากวา่ 3.98% 3.33% ไมต่ ่ากวา่ 7.31% 

กรณีแยท่ี่สดุ (Worst Case) ไมต่ ่ากวา่ 3.74% 3.33% ไมต่ ่ากวา่ 7.07% 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้อ้างอิงส าหรับเงนิกู้ยมื 

กรณีดีที่สดุ (Best Case)  ไมต่ ่ากวา่ 4.04% 3.33% ไมต่ ่ากวา่ 7.37% 

กรณีพืน้ฐาน (Base Case) ไมต่ ่ากวา่ 3.98% 3.33% ไมต่ ่ากวา่ 7.31% 

กรณีแยท่ี่สดุ (Worst Case) ไมต่ ่ากวา่ 3.86% 3.33% ไมต่ ่ากวา่ 7.19% 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานข้างต้นในคราวเดียวกนั 

กรณีดีที่สดุ (Best Case)  ไมต่ ่ากวา่ 4.31% 3.33% ไมต่ ่ากวา่ 7.64% 

กรณีพืน้ฐาน (Base Case) ไมต่ ่ากวา่ 3.98% 3.33% ไมต่ ่ากวา่ 7.31% 

กรณีแยท่ี่สดุ (Worst Case) ไมต่ ่ากวา่ 3.21% 3.33% ไมต่ ่ากวา่ 6.54% 

หมายเหตุ:  ผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดการแจกแจงประมาณการเงินจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ในแต่ละกรณีได้ในรายงานการรายงานการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง (“Sensitivity Analysis”) ของประมาณการเงินจ่าย

ผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุจา่ยให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (เอกสารแนบ 4)  

 

4.7 การรับประกันรายได้  

กองทรัสต์นีไ้มม่ีการรับประกนัรายได้ 

 

 

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

 

สว่นที่ 2-5 หน้า 1 จาก 8 

5. รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และ 

กองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

 

5.1 รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

ในการลงทนุและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกนัน้ กองทรัสต์จะมีการท ารายการระหว่างกนั

กบัผู้จดัการกองทรัสต์และบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ดงันี ้

5.1.1 รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (“บลจ.บวัหลวง”) 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ภายหลังการจัดตั ง้ กองท รัสต์  ท รัสตี ในนามของกองท รัสต์จะแต่งตั ง้  

บลจ.บวัหลวง เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

เหตุผลและความจ าเ ป็นของ

รายการ 
1) บลจ.บัวหลวง เ ป็นผู้ ก่อตัง้ทรัสต์และเป็นผู้ ยื่นขออนุญาตเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก 

2) บลจ.บวัหลวง เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจจัดการหลกัทรัพย์ และเป็นบริษัท

ยอ่ยของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บลจ.บวัหลวง มีประสบการณ์ในการบริหาร

จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และกองทนุ

รวมประเภทอื่น และมีประสบการณ์ในการท าหน้าที่เป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความ

เช่ียวชาญในธุรกิจ ซึง่จะช่วยให้สามารถสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของ บลจ.

บวัหลวงในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้เป็นอยา่งดี 

3) กรรมการ ผู้บริหาร และบคุลากรของบลจ.บวัหลวงเป็นผู้มีประสบการณ์ และ

มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจตลาดทนุและการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เป็น

อยา่งดี  

บลจ.บวัหลวงจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 1) บลจ.บวัหลวง จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ ซึง่แบง่ออกเป็น 3 

สว่น 

ส่วนที่ 1:  ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 0.50 

ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ (TAV) ตอ่ปี  

ส่วนที่ 2:  คา่ธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ประกอบด้วย 

 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของของรายได้จากการ

ด าเนินงาน ตอ่ปี 
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 ไม่เกิน 10.00% ของก าไรขัน้ต้นจากอสงัหาริมทรัพย์หลงั

ปรับปรุง  ไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ค่าเช่าพืน้ที่ และ/หรือ 

ค่าบริการพืน้ที่ ส าหรับการเข้าท าสญัญาใหม่หรือการต่อ

อายุสญัญาเดิมเพื่อการเช่าหรือการให้บริการพืน้ที่ รวมถึง

การน าทรัพย์สินของกองทรัสต์จัดหาประโยชน์ ส าหรับ

ก าหนดระยะเวลาตามสญัญา 3 (สาม) ปี และแปรผนัตาม

ระยะเวลาของสญัญา 

ส่วนที่ 3:  ค่าธรรมเนียมการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกั ไม่เกิน 

1.00% ของมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัที่มีการได้มาหรือจ าหนา่ยไป  

 โดยโครงสร้างของค่าธรรมเนียมนัน้เป็นไปตามธุรกิจโดยปกติ ซึ่ง

เทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมประเภทเดียวกันของผู้ จัดการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อื่น 

2) บลจ.บวัหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ไม่เกินอตัราที่ระบใุนสว่นที่ 2-10 ค่าธรรมเนียมและ

คา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บ โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการ

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แต่ละรายและแต่ละ

โครงการตามความเหมาะสม และ บลจ.บวัหลวง มีระบบการควบคุมและ

ปฏิบัติงานที่ดี และผู้ จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เรียกเก็บ และรับผิดชอบปฏิบตัิหน้าที่หรือหาผู้ปฏิบตัิ

หน้าที่แทนในกรณีที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บาง

ประการหรือทัง้หมดได้ นอกจากนี ้

โดย โครงสร้างของค่าธรรมเนียมนัน้เป็นไปตามธุรกิจโดยปกติ ซึ่งเทียบเคียง

ได้กับค่าธรรมเนียมประเภทเดียวกันของผู้ จัดการกองทรัสต์หรือผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อื่น 
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5.1.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) 

ความสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยธนาคารกรุงเทพถือ

หุ้ นทางตรงร้อยละ 75.00 ของจ านวนหุ้ นที่ช าระแล้วทัง้หมดของผู้ จัดการ

กองทรัสต์ 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ธนาคารกรุงเทพ ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ ดงันี ้

1) ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครัง้นี ้

2) ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ 

3) ผู้ลงทุนในหน่วยทรัสต์ ในกรณีที่มีหน่วยทรัสต์เหลือจากการจองซือ้ของผู้

ลงทนุ และข้อตกลงในการรับประกนัการจดัจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์ก าหนดให้ผู้

รับประกันการจัดจ าหน่าย (ธนาคารกรุงเทพ) ต้องลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่

เหลอืจากการจองซือ้ โดยธนาคารกรุงเทพและกลุม่บคุคลเดียวกนัจะลงทนุใน

หนว่ยทรัสต์ไมเ่กินร้อยละ 50.00 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในครัง้

นี ้

4) ผู้ให้กู้ยืมเงิน เพื่อลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก 

5) ธนาคารกรุงเทพ อาจให้บริการทางการเงินอื่นแก่กองทรัสต์ โดยการให้บริการ

เหลา่นีจ้ะเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป เช่น บญัชีเงินฝาก บริการ Escrow 

Account 

ทัง้นี ้ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ในฐานะผู้ให้เช่าทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกจะรับผิดชอบ

คา่ธรรมเนียมของที่ปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายส าหรับ

การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้แรก 

เหตุผลและความจ าเป็นของ

รายการ 
1) ธนาคารกรุงเทพ เ ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมี

ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 

และการให้บริการทางการเงินอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมในตลาดทนุ และมี

ความเข้าใจในธุรกรรมครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี  

2) การลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามข้อตกลงในการรับประกันการจัดจ าหน่าย

หนว่ยทรัสต์ เป็นการรับประกนัการจดัจ าหนา่ยตามลกัษณะการท าธุรกิจโดย

ปกติและเป็นการด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ได้ตามจ านวนที่ก าหนดในเอกสารนี  ้และสามารถจัดตัง้

กองทรัสต์ได้ อยา่งไรก็ดี ธนาคารกรุงเทพและกลุม่บคุคลเดียวกนัจะลงทนุจะ

ในหน่วยทรัสต์ไม่เกินร้อยละ 50.00 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายใน
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ครัง้นี ้

3) เงินกู้ยืม ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้แรก 

หรือกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในทรัพย์สิน หรือเพื่อวตัถุประสงค์อื่นในอนาคต โดย

เป็นไปตามวงเงินและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสว่นที่ 2 ข้อ 2.8 หวัข้อ การกู้ยืมเงิน

ส าหรับการลงทนุครัง้แรก โดยการกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุ

ครัง้แรกนี ้เป็นการเพิ่มอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตามที่แสดงไว้ใน

สว่นท่ี 2-2 หวัข้อ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์

เก่ียวกับความสมเหตุสมผลของราคาที่จะลงทุน และส่วนที่ 2-4 หัวข้อ 

งบประมาณการทางการเงินของกองทรัสต์ 

4) การให้บริการทางการเงินอื่นเป็นการให้บริการตามเง่ือนไขการท าธุรกิจทัว่ไป 

อีกทัง้ธนาคารกรุงเทพยงัมีความเข้าใจในธุรกรรมครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 1) ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ในฐานะผู้ให้เช่าทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก จะเป็นผู้จ่าย

ค่าธรรมเนียมของที่ปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมของการรับประกัน

การจดัจ าหนา่ยในครัง้นี ้ดงันัน้ กองทรัสต์ไมต้่องรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมของ

ที่ปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมการรับประกันการจัดจ าหน่ายที่จะ

เรียกเก็บ  

2) เงินกู้ยืม ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุครัง้แรก หรือ

กู้ ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สิน หรือเพื่อวตัถุประสงค์อื่นในอนาคต โดยเป็นไป

ตามวงเงินและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.8 หัวข้อการกู้ ยืมเงินของ

กองทรัสต์ ซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติและไม่ท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ 

และเป็นเง่ือนไขที่เทียบเคียงได้กบัเง่ือนไขปกติที่ผู้ ให้กู้ เสนอให้กบัลกูค้ารายใหญ่

ชัน้ดีรายอื่นที่มีรูปแบบความเสีย่งที่ใกล้เคียงกนัในอตุสาหกรรมที่ใกล้เคียงกนั 

3) ทรัสตีจะเป็นผู้ ดูแลการจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการต่างๆตามอัตราและ

เง่ือนไขที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และจะจ่ายไม่เกินอตัราที่เปิดเผยไว้ในแบบ

แสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วน รวมทัง้ดแูลให้เป็นไปตามนโยบายในการ

ท ารายการระหว่างกองทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั

ผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้วนและ

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์  
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ทัง้นี ้ส าหรับเงินกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ทรัสตีเห็นวา่การกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของผู้จดัการกองทรัสต์

นัน้ ไมไ่ด้ก่อให้เกิดผลเสยีตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เนื่องจากผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีจะร่วมด าเนินการพิจารณาเง่ือนไขใน

สญัญาเงินกู้ ให้เป็นประโยชน์สงูสุดแก่กองทรัสต์ โดยในการพิจารณามีการค านึงถึงหลายๆ ปัจจัยร่วมกัน เช่น อตัรา

ดอกเบีย้เงินกู้  มีระยะเวลาการผอ่นช าระ และเง่ือนไขปลกียอ่ยอื่นๆ ซึง่ในการพิจารณาเปรียบเทียบจะค านงึถึงประโยชน์ทัง้

ในระยะสัน้และในระยะยาวของกองทรัสต์ โดยที่อตัราดอกเบีย้เป็นเพียงหนึง่ในปัจจยัในการพิจารณาเทา่นัน้ และในกรณีที่

กองทรัสต์มีการเข้าท าสญัญาเงินกู้กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของผู้จดัการกองทรัสต์นัน้ สญัญาเงินกู้ที่เข้าท าจะมีเง่ือนไขที่ไม่

ด้อยกวา่ข้อเสนอจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน บริษัทประกนัภยั และ/หรือนิติบคุคลอื่นใดที่สามารถให้สินเช่ือแก่

กองทรัสต์ได้ นอกจากนี ้ธุรกรรมที่กองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียงโยงกันของผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ได้ก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length 

Basis) และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 

5.1.3 นโยบายในการท ารายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต์  

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์มีข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียว

โยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1) การท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ต้อง

เป็นธุรกรรมที่มีรายการเข้าลกัษณะดงันี ้

1.1) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

1.2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์  

1.3) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม  

1.4) คา่ใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

1.5) ผู้ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการเข้าท าธุรกรรม ไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเข้าท าธุรกรรมนัน้  

2) การอนมุตัิธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

ต้องผา่นการด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

2.1) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่

เก่ียวข้องแล้ว  

2.2) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 0.03 ของมลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิของกองทรัสต์ขึน้ไป แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของผู้จดัการ

กองทรัสต์  

2.3) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตัง้แต่ 20,000,000   บาทขึน้ไป หรือเกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
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ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่  3 ใน  4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีง 

3) ในกรณีที่ธุรกรรมนัน้เป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกั การค านวณมลูคา่จะค านวณตามมลูคา่

การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิทัง้หมดของแตล่ะโครงการท่ีท าให้โครงการนัน้ๆ พร้อมจะหารายได้ ซึง่

รวมถึงทรัพย์สนิท่ีเก่ียวเนื่องกบัโครงการนัน้ด้วย 

4) กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์  หน้าที่ของผู้ จั ดการ

กองทรัสต์และทรัสตีมีดงัตอ่ไปนี ้ 

4.1) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนงัสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี แสดง

ความเห็นของตนเก่ียวกบัลกัษณะธุรกรรมที่เป็นไปตามข้อ 1) พร้อมทัง้เหตผุลและข้อมลูประกอบที่

ชดัเจน   

4.2) ทรัสตีต้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นว่า

เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม ่และในกรณีที่เป็นการขอมติที่ประชุมผู้

ถือหนว่ยทรัสต์ หนงัสอืเชิญประชมุต้องมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการขอ

มติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วย 

5) ในกรณีที่ได้มีการแสดงข้อมลูส าหรับการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบคุคลที่

เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ไว้อยา่งชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วน การท า

ธุรกรรมดงักลา่วไมต้่องได้รับการอนมุตัิตามข้อ 2) และไมต้่องผา่นกระบวนการขอความเห็นชอบตามข้อ 4) 
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5.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

ในการลงทนุและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรกนัน้ กองทรัสต์จะมีการท ารายการระหว่างกนั

กบัทรัสตีและบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ดงันี ้

5.2.1 รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี 

ทรัสตี ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“บลจ.กรุงไทย”) 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน บลจ.กรุงไทย จะท าหน้าที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์  

เหตุผลและความจ าเป็นของ

รายการ 
1) บลจ.กรุงไทย เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจจดัการหลกัทรัพย์ บริษัทย่อยของ 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนรวม

โครงสร้างพืน้ฐาน กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และกองทนุรวมประเภทอื่น 

โดย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 บลจ.กรุงไทย เป็นผู้จดัการกองทุน

ของกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารส านักงาน 1 กอง คือ 

กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท (CFTGF) ดงันัน้ 

บลจ.กรุงไทย จึงมีบคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจ ซึง่

จะช่วยให้สามารถการด าเนินธุรกิจในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ได้เป็นอย่าง

ดี 

2) กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของ บลจ.กรุงไทย เป็นผู้มีประสบการณ์ 

และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจตลาดทนุและการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

เป็นอยา่งดี  

บลจ.กรุงไทย จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นทรัสตีให้แก่กองทรัสต์ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 1) ทรัสตีจะเป็นผู้ดแูลการจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการต่างๆ ของกองทรัสต์

ตามอตัราและเง่ือนไขที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากผู้จดัการกองทรัสต์ และ

ไมเ่กินอตัราที่ได้เปิดเผยไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชีช้วน 

2) ทรัสตีมีระบบการควบคมุก ากบัดแูลที่ดี และเป็นไปตามที่เกณฑ์ที่ส านกังาน 

ก.ล.ต.ก าหนด  

3) อตัราคา่ธรรมเนียมของทรัสตีเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติ และเทียบเคียง

ได้อตัราคา่ธรรมเนียมทรัสตีของกองทรัสต์อื่นในตลาดที่มีลกัษณะใกล้เคียง

กนั 
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5.2.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตีได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“บมจ. ธนาคารกรุงไทย”) 

ความสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของทรัสตี โดย บมจ. ธนาคารกรุงไทยถือ

หุ้นทางตรงร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดของทรัสตี 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาจให้บริการทางการเงินอื่นแก่กองทรัสต์  โดยการ

ให้บริการจะเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป เช่น บัญชีเงินฝาก บริการระบบ

บริหารเงินสด (Cash Management) ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ (Custodian) เป็นต้น 

เหตุผลและความจ าเป็นของ

รายการ 

การให้บริการทางการเงินอื่นเป็นการให้บริการตามเง่ือนไขการท าธุรกิจทัว่ไป อีก

ทัง้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ยงัมีความเข้าใจในธุรกรรมครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนี  ้

การบริหารงานผ่านระบบบางอย่างซึ่งใช้ร่วมกันในกลุ่ม  ยงัช่วยให้เกิดความ

คลอ่งตวัและความรวดเร็วในการบริหารจดัการ  

 

5.2.3 นโยบายในการท ารายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีในอนาคตจะมีการ

ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถ

เข้าถึงข้อมลูของธุรกรรมที่จะเข้าท าและข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมได้อยา่งทัว่ถึง 

2) มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมลูที่สมเหตสุมผลเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 14 วนั 

3) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาคดัค้านท่ีชดัเจน โดยเวลาดงักลา่วต้องไม่น้อยกว่า 14 วนั เว้น

แตใ่นกรณีที่มีการขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วให้การคดัค้านกระท าในการขอมติผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์นัน้ 

อนึง่ ในกรณีที่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชดัเจนตามวิธีการที่มีการเปิดเผยตามข้อ 3) ข้างต้น ใน

จ านวนที่เกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทรัสตีจะไม่กระท าหรือไม่ยินยอมให้มีธุรกรรม

ระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตีหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีดงักลา่วข้างต้น 

ในกรณีที่ได้มีการแสดงข้อมลูส าหรับการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตี หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี

ไว้อยา่งชดัเจนแล้วในเอกสารนี ้การท าธุรกรรมดงักลา่วถือวา่ได้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้

ลงทนุก่อนการเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์แล้ว  



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 1 จาก 30 

 

6. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

6.1 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย 

ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 อ้างอิงจากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559 ของ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย   

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 3.2 โดยหลกัเกิดจากการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว รายได้ของ

เกษตรกรที่ฟืน้ตวั การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง การจดักิจกรรมสง่เสริมการขายที่เข้มข้นขึน้ในหลายธุรกิจ

และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงการใช้จ่ายของภาครัฐทีย่งัขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะด้านการลงทนุ

ในโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม ผา่นการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสทิธิภาพมากขึน้  

ทัง้นี ้ในปี 2559 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.19 สงูขึน้จากปีก่อนหน้าที่เฉลี่ยติดลบร้อยละ 0.90 สว่น

อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานยงัคงทรงตวัอยูใ่นระดบัต ่าเช่นเดียวกนัที่ร้อยละ 0.75 เนื่องจากอปุสงค์ภายในประเทศยงัคงอยู่ในระดบั

ต ่าและเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่การจ้างงานในปี 2559 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยหลกัเกิดจากการ

ลดลงของการจ้างงานภาคเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนตลอดทัง้ปี และการลดลงของการจ้าง

งานภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการสง่ออกที่ซบเซาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อตัราการว่างงานในปี 2559 ปรับ

เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ ร้อยละ 1.0 แต่ยงัถือว่าอยู่ในระดบัต ่า สว่นการบริโภคภาคครัวเรือนยงัคงได้รับแรง

กดดนัจากภาวะหนีค้รัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสงู และอตัราการวา่งงานท่ีเพิ่มขึน้ สง่ผลให้ภาคครัวเรือนต้องใช้ระยะเวลาปรับตวั

ทางการเงินอีกระยะหนึง่     

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้มฟืน้ตวัอยา่งตอ่เนื่อง จากภาคการสง่ออกที่มีแนวโน้มฟืน้ตวัตามเศรษฐกิจ

คู่ค้า  และการใช้จ่ายภายในประเทศทัง้การใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยว มีแนวโน้ม

ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง ส าหรับอตัราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทยอยปรับสงูขึน้เป็นล าดบั ตามราคาน า้มนัในตลาดโลกที่มีแนวโน้ม

ปรับสงูขึน้ และอปุสงค์ในประเทศที่ฟืน้ตวั        

 

6.2 ภาพรวมของตลาดอาคารส านักงานให้เช่า 

ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของอาคารส านกังานให้เช่า ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 บริเวณถนนรัชดาภิเษก  

และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 บริเวณพืน้ที่โดยรอบถนนพฒันาการ อ้างอิงจากรายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคาร

ส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 

6.2.1 นิยามและขอบเขตการศึกษา 

นิยามเก่ียวกบัสถานท่ีตัง้  

ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ หมายถึง เขตพืน้ท่ีที่ครอบคลมุพืน้ที่ต่างๆ ได้แก่ ถนนสาทร ถนนสีลม ถนนเพลินจิต ถนน

วิทย ุถนนราชด าริ ถนนราชประสงค์ ถนนพญาไท ถนนสขุมุวิท เร่ิมต้นจากซอย 1 ไปจนถึงซอย 21 และซอย 2 ไปยงัซอย 16 

เป็นต้น 
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นอกเขตศูนย์กลางธุรกิจ หมายถึง เขตพืน้ท่ีที่อยูน่อกเขตศนูย์กลางธุรกิจ ได้แก่ ถนนรัชดาภิเษก-พระราม 9 ถนน

บางนา-ตราด ถนนสขุมุวิท จากซอย 23 หรือซอย 18 เป็นต้นไป 

แผนท่ีแสดงขอบเขตของพืน้ท่ีในเขตศนูย์กลางธุรกิจและนอกเขตศนูย์กลางธุรกิจ 

 
ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 

อาคารส านักงานในบริเวณถนนรัชดาภิเษก  หมายถึง อาคารส านักงานซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่ตัง้แต่แยกถนน

รัชดาภิเษกตดักบัถนนอโศก-ดินแดง ไปสิน้สดุยงัถนนรัชดาภิเษกตดักับถนนวิภาวดี  แต่ไม่รวมอาคารส านกังานที่มีหลาย

เจ้าของ (Office Condominium) อาคารส านกังานท่ีมีพืน้ท่ีเช่าน้อยกวา่ 5,000 ตารางเมตร และอาคารเกรดซี หรือต ่ากวา่    

ทัง้นี ้การศกึษาอาคารส านกังานในบริเวณถนนรัชดาภิเษกครัง้นี ้ได้รวมอาคาร (GLAND) และอาคารวรสมบตัิ ซึ่ง

ตัง้อยูต่ิดถนนพระราม 9 บริเวณสีแ่ยกถนนรัชดาภิเษก และถนนพระราม 9 เนื่องจากอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกนั และสามารถ

ใช้เส้นทางคมนาคมเดียวกนัได้      

 

 

 

 

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 3 จาก 30 

 

แผนท่ีแสดงต าแหนง่ที่ตัง้อาคารส านกังานให้เช่าที่ท าการส ารวจในบริเวณถนนรัชดาภิเษก 

 
ที่มา:             รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั   

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 4 จาก 30 

 

อาคารส านักงานในบริเวณพืน้ที่โดยรอบบริเวณถนนพัฒนาการ หมายถึง อาคารส านกังานซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่

ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่เร่ิมต้นจากแยกสขุมุวิท 39 ตดักบัถนนเพชรบรีุไปสิน้สดุยงัสีแ่ยกคลองตนั 

(2) ถนนศรีนครินทร์  เร่ิมต้นจากบริเวณสี่แยกพัฒนาการตัดกับถนนศรีนครินทร์ไปสิน้สุดบริเวณถนนศรี

นครินทร์ตดักับถนนกรุงเทพกรีฑา (ส าหรับด้านทิศเหนือ) และไปสิน้สดุบริเวณถนนศรี

นครินทร์ตดักบัถนนออ่นนชุ (ส าหรับด้านทิศใต้)  

(3) ถนนรามค าแหง  เร่ิมต้นจากบริเวณสีแ่ยกคลองตนัไปสิน้สดุบริเวณซอยรามค าแหง 24 

(4) ถนนพฒันาการ  เร่ิมต้นจากสี่แยกคลองตนัไปบนถนนพัฒนาการถึงบริเวณแยกศรีนครินทร์ตดักับถนน

พฒันาการ 

              ทัง้นี ้ไม่รวมอาคารส านกังานที่มีหลายเจ้าของ อาคารส านักงานที่มีพืน้ที่เช่าน้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร และ

อาคารเกรดซี หรือต ่ากวา่ 

แผนท่ีแสดงต าแหนง่ที่ตัง้อาคารส านกังานให้เช่าที่ท าการส ารวจในบริเวณพืน้ท่ีโดนรอบถนนพฒันาการ 

 
ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 5 จาก 30 

 

นิยามเก่ียวกบัเกรดของอาคารส านกังาน  

อาคารส านักงานเกรดเอ หมายถึง อาคารท่ีมีลกัษณะส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ลกัษณะรูปร่างของพืน้ท่ีเป็นรูปทรงเหลีย่ม ปราศจากเสา หรือสิง่กีดขวาง และสะดวกในการแบง่พืน้ท่ี  

(2) มีพืน้ท่ีเช่าตอ่ชัน้ไมน้่อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร 

(3) ความสงูจากพืน้ถึงฝ้าไมน้่อยกวา่ 2.7 เมตร 

(4) มีระบบท าความเย็นจากสว่นกลาง และระบบ Variable Air Volume นอกจากนี ้อาคารยงัมีพืน้ที่แยกให้กบัผู้

เช่าส าหรับเซิฟเวอร์คอมพิวเตอร์ โดยพืน้ท่ีดงักลา่วต้องมีระบบปรับอากาศช่วยรักษาอณุหภมูิตลอด 24 ชัว่โมง 

(5) มีลฟิท์แยกเป็นบริเวณโซนชัน้สงู และโซนชัน้ต ่า อีกทัง้ระยะเวลาในการรอลฟิท์คอ่นข้างสัน้ 

(6) มีการตกแตง่บริเวณลอ็บบีท้ีส่วยงาม และมีสิง่อ านวยความสะดวกคอ่นข้างครบ เช่น ร้านอาหาร มินิมาร์ท และ

ธนาคาร เป็นต้น 

(7) บริหารอาคารโดยบริษัทผู้ให้บริการท่ีมีประสบการณ์  

อาคารส านักงานเกรดบี หมายถึง อาคารท่ีมีลกัษณะส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีพืน้ท่ีเช่าตอ่ชัน้น้อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร 

(2) พืน้ท่ีมีลกัษณะไมเ่ป็นรูปเหลีย่ม ซึง่ยากตอ่การแบง่พืน้ท่ี 

(3) ไมม่ีระบบท าความเย็นจากสว่นกลาง และระบบ Variable Air Volume 

(4) ความสงูจากพืน้ถึงฝ้าน้อยกวา่ 2.7 เมตร  

(5) มีการตกแต่งบริเวณล็อบบีค้่อนข้างธรรมดา และไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร มินิมาร์ท และ 

ธนาคาร เป็นต้น 

(6) บริหารงานโดยเจ้าของอาคาร 

 

6.2.2 ภาพรวมตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร  

ภาวะอปุทาน  

ณ ปลายปี พ.ศ. 2559 มีพืน้ท่ีอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครทัง้หมดประมาณ 4,754,463 ตารางเมตร โดยมี

อาคารส านกังานใหม ่5 อาคาร มีพืน้ท่ีเช่ารวมทัง้ 5 อาคาร ประมาณ 115,804 ตารางเมตร โดยรายละเอียดอาคารส านกังาน

ที่เปิดใหมใ่นปี พ.ศ. 2559 และแนวโน้มอปุทานพืน้ที่ของอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2559 

สรุปดงันี ้        
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ตารางแสดงอปุทานใหมข่องอาคารส านกังานท่ีเปิดในปี พ.ศ. 2559 

ชื่ออาคาร สถานที่ตัง้ เกรด 
พืน้ที่เช่า  

(ตารางเมตร) 
ไตรมาสที่เปิดให้บริการ 

อาคารเอฟ วาย ไอ รัชดาภิเษก-พระราม 4 เอ 48,095 ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 

อาคารเมโทโพลสิ พร้อมพงษ์ บี 13,990 ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2559 

อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ สขุมุวิท บี 14,715 ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2559 

อาคารจี ทาวเวอร์ (อาคารใต้) รัชดาภิเษก-พระราม 9 เอ 23,299 ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2559 

อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ 5 รัชดาภิเษก บี 15,705 ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2559 

รวม 115,804  

ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

กราฟแสดงแนวโน้มอปุทานพืน้ท่ีของอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2559 

 

ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 

ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง 2562 คาดว่าจะมีอุปทานพืน้ที่อาคารส านักงานให้เช่าใหม่เพิ่มขึน้ประมาณ 335,811 

ตารางเมตร โดยในปี พ.ศ. 2560 คาดว่าจะมีอาคารส านกังานใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 6 อาคาร คิดเป็นพืน้ที่เช่าทัง้หมด

ประมาณ 184,471 ตารางเมตร โดยมีพืน้ท่ีเช่าที่อยูใ่นเขตศนูย์กลางธุรกิจเพียงประมาณ 30,000 ตารางเมตร สว่นในปี พ.ศ. 

2561 คาดว่าจะมีพืน้ที่อาคารส านกังานใหม่เพิ่มขึน้ประมาณ 106,340 ตารางเมตร และในปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีพืน้ที่

อาคารส านกังานใหม่เพิ่มขึน้ประมาณ 45,000 ตารางเมตร  โดยรายละเอียดอาคารส านกังานใหม่ที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้ว

เสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง 2562 สรุปดงันี ้



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 7 จาก 30 

 

ตารางแสดงรายละเอียดอาคารส านกังานใหมท่ี่คาดวา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง 2562 

ช่ืออาคาร 
พืน้ท่ีเช่า  

(ตร.ม.) 

คาดว่า 

จะแล้วเสร็จ 
สถานที่ตัง้ โซน เกรด 

คาดว่าก่อสร้างเสร็จภายในปีพ.ศ. 2560     

จี ทาวเวอร์ (อาคารเหนือ) 42,531 ไตรมาสที่ 1 พระราม 9 นอกศนูย์กลางธุรกิจ เอ 

อาคารชินวตัร 4 13,060 ไตรมาสที่ 1 พหลโยธิน นอกศนูย์กลางธุรกิจ เอ 

เกษรวลิเลจ 30,000 ไตรมาสที่ 2 ราชด าริ ในเขตศนูย์กลาง

ธุรกิจ 

เอ 

อาคารภิรัช แอท ไบเทค 31,880 ไตรมาสที่ 2 สขุมุวทิ-บางนา นอกศนูย์กลางธุรกิจ เอ 

คอสโม่ ออฟฟิศพาร์ค 60,000 ไตรมาสที่ 2 แจ้งวฒันะ นอกศนูย์กลางธุรกิจ บี 

ลาดพร้าวฮิลล์ (กลุ่มเอเวอร์กรีน) 7,000 ไตรมาสที่ 3 วภิาวดี - 

ลาดพร้าว 

นอกศนูย์กลางธุรกิจ บี 

รวมพืน้ท่ีอาคารส านักงานคาดว่าจะ

แล้วเสร็จปีพ.ศ. 2560 

184,471 ในเขต

ศูนย์กลาง

ธุรกิจ 

30,000 นอกศูนย์กลาง

ธุรกิจ 

154,471 

คาดว่าก่อสร้างเสร็จภายในปีพ.ศ. 2561     

เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ 37,000 ไตรมาสที่ 2 พระราม 3 นอกศนูย์กลางธุรกิจ บี 

สิงห์ คอมเพล็กซ์ 34,000 ไตรมาสที่ 4 อโศก เพชรบรีุ นอกศนูย์กลางธุรกิจ เอ 

อารีฮิลล์ (กลุ่มเอเวอร์กรีน) 12,000 ไตรมาสที่ 4 ซอยอารีย์ นอกศนูย์กลางธุรกิจ บี 

ที1 ออฟฟิศ 23,340 ไตรมาสที่ 4 สขุมุวทิ 40 นอกศนูย์กลางธุรกิจ ไม่ระบ ุ

รวมพืน้ท่ีอาคารส านักงานคาดว่าจะ

แล้วเสร็จปีพ.ศ. 2561 

106,340 ในเขต

ศูนย์กลาง

ธุรกิจ 

- นอกศูนย์กลาง

ธุรกิจ 

106,340 

คาดว่าก่อสร้างเสร็จภายในปีพ.ศ. 2562     

สามย่านมิดทาวน์ 45,000 ไตรมาสที่ 1 สามย่าน ในเขตศนูย์กลาง

ธุรกิจ 

เอ 

รวมพืน้ท่ีอาคารส านักงานคาดว่าจะ

แล้วเสร็จปีพ.ศ. 2562 

45,000 ในเขต

ศูนย์กลาง

ธุรกิจ 

45,000 นอกศูนย์กลาง

ธุรกิจ 

- 

รวมพืน้ท่ีอาคารส านักงานทัง้หมด 335,811 ในเขต

ศูนย์กลาง

ธุรกิจ 

75,000 นอกศูนย์กลาง

ธุรกิจ 

260,811 

ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 8 จาก 30 

 

ภาวะอปุสงค์ 

ณ ปลายปี พ.ศ. 2559 มีพืน้ท่ีอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครถกูเช่าทัง้หมดประมาณ 4,410,956 ตารางเมตร 

จากพืน้ที่อาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครทัง้หมดประมาณ 4,754,463 ตารางเมตร คิดเป็นอตัราการเช่าพืน้ที่ร้อยละ 

92.8 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 92.1 โดยมีพืน้ที่อาคารส านกังานว่างให้เช่าประมาณ 343,509 ตารางเมตร 

ในขณะท่ีมีพืน้ท่ีอาคารส านกังานถกูเช่าใหมป่ระมาณ 106,793 ตารางเมตร ซึง่สว่นใหญ่อยูบ่ริเวณนอกเขตศนูย์กลางธุรกิจ 

กราฟแสดงอปุทาน อปุสงค์ และอตัราการเชา่พืน้ท่ีอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครในชว่งปี พ.ศ. 2554 ถึง 2559 

 
ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 

คา่เช่า 

ราคาคา่เช่าเฉลีย่ของอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร ณ ปลายปี พ.ศ. 2559 อยูท่ี่ 737 บาทต่อตารางเมตรต่อ

เดือน โดยอาคารส านกังานเกรดเอที่ตัง้อยูใ่นเขตศนูย์กลางธุรกิจมีราคาเสนอให้เช่าสงูสดุที่ 960 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

รองลงมา คือ อาคารส านกังานเกรดเอที่ตัง้อยูน่อกเขตศนูย์กลางธุรกิจ ซึง่มีราคาเสนอให้เช่าอยูท่ี่ 809 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่

เดือน และอาคารส านกังานเกรดบีที่ตัง้อยู่ในเขตศนูย์กลางธุรกิจ มีราคาเสนอให้เช่าอยู่ที่ 671 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

สว่นบริเวณที่มีราคาเสนอให้เช่าต ่าสดุ คือ อาคารส านกังานเกรดบีที่ตัง้อยู่นอกศนูย์กลางธุรกิจ มีราคาเสนอให้เช่าอยู่ที่ 508 

บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน   

ทัง้นี ้ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2559 ที่ผา่นมา ระดบัราคาค่าเช่าปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในอาคารทกุเกรดและ

ทกุสถานที่ตัง้ โดย ณ ปลายปี พ.ศ. 2559 อาคารส านกังานที่มีราคาเสนอให้เช่าสงูกว่า 1,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

ได้แก่ อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ อาคารภิรัช แอท เอ็ม ควอเทียร์ อาคารพาร์ค เวนเจอร์ อาคารสยาม ทาวเวอร์ อาคารคิว

เฮ้าส์ ลมุพินี และอาคารเอ็มโพเรียม เป็นต้น 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 9 จาก 30 

 

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

 
ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 

แนวโน้มตลาดอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร 

ตลาดอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่ด ีเนื่องจากมีพืน้ท่ีเหลอืให้เช่าน้อย ในขณะทีม่ีความต้องการ

พืน้ท่ีเช่าในแตล่ะปีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากยงัคงมีหลายบริษัทท่ีต้องการขยายพืน้ท่ีเพิ่มเติม จึงจ าเป็นต้องหาพืน้ที่เช่า

ใหมท่ี่มีขนาดเพิ่มขึน้ โดยการใช้พืน้ท่ีอาคารส านกังานในแตล่ะปีมีการใช้พืน้ท่ีเพิ่มขึน้ประมาณ 150,000 ตารางเมตร ในขณะ

ที่อปุทานใหมข่องอาคารส านกังานท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง และคาดวา่จะแล้วเสร็จในอีก 2 ถึง 3 ปีข้างหน้ามีเพียงประมาณ 

330,000 ตารางเมตร โดยพืน้ท่ีเหลือมีเพียงประมาณ 340,000 ตารางเมตร และหากการใช้พืน้ที่ยงัอยู่ที่ประมาณ 150,000 

ตารางเมตร คาดวา่ภายในระยะเวลา 3 ถึง 4 ปีข้างหน้า อาคารส านกังานจะขาดตลาด แต่อย่างไรก็ดี บริษัทไนท์แฟรงค์ ได้

รวบรวมพืน้ที่อาคารส านกังานที่อยู่ระหว่างการวางแผน แต่ยงัไม่ท าการก่อสร้าง ซึ่งบางโครงการอาจจะเกิดขึน้จริงภายใน

ระยะเวลา 7 ถึง 10 ปี โดยพืน้ท่ีอาคารส านกังานท่ีอยูร่ะหวา่งการวางแผนดงักลา่วมีสงูถึงประมาณ 1.8 ล้านตารางเมตร   

ทัง้นี ้การลงทนุพฒันาอาคารส านกังานยงันา่ลงทนุ หากการก่อสร้างอาคารส านกังานนัน้สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ

ได้ภายในระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี ตอ่จากนีไ้ป หากช้าไปกวา่นีจ้ะต้องมาพิจารณาอาคารส านกังานท่ีอยูร่ะหวา่งการวางแผน เพื่อ

ดอูปุทานใหม ่นอกจากนี ้ระดบัราคาคา่เช่าคาดวา่จะยงัคงปรับตวัเพิ่มขึน้ โดยอาคารใหม ่และอาคารท่ีท าการปรับปรุงบรูณะ

จะได้อตัราคา่เช่าที่สงู ในขณะที่อาคารส านกังานท่ีเก่าและไมป่รับปรุงบรูณะอาจมีราคาคา่เช่าคงที่หรือลดลง 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 10 จาก 30 

 

6.2.3 บทสรุปโดยย่อ   

 

ตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร  

อปุทาน ประมาณ 4,754,463 ตารางเมตร 

อปุสงค์ ประมาณ 4,410,956 ตารางเมตร 

อตัราการเช่าปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 92.8   

ราคาคา่เช่าเฉลีย่ปี พ.ศ. 2559  737 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

อาคารเกรดเอ ในเขตศนูย์กลางธุรกิจ 960 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

อาคารเกรดบี ในเขตศนูย์กลางธุรกิจ 671 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

อาคารเกรดเอ นอกเขตศนูย์กลางธุรกิจ 809 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

อาคารเกรดบี นอกเขตศนูย์กลางธุรกิจ 508 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

แนวโน้ม ดี พืน้ท่ีเหลอืให้เช่าน้อย ระดบัราคาคา่เช่าปรับตวัขึน้สงู 

 

ตลาดอาคารส านักงานในบริเวณถนนรัชดาภเิษก   

อปุทาน ประมาณ 422,640 ตารางเมตร 

อปุสงค์ ประมาณ 400,770 ตารางเมตร 

อตัราการเช่าปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 94.8  

ราคาคา่เช่าเฉลีย่ปี พ.ศ. 2559  625 บาท ตอ่ ตารางเมตรตอ่เดือน 

อาคารเกรดเอ 875 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

อาคารเกรดบี 581 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

แนวโน้ม ดี พืน้ที่เหลือให้เช่าน้อย ระดบัราคาค่าเช่าปรับตวัขึน้สงูโดยเฉพาะอาคาร

ส านกังานท่ีตัง้อยูใ่กล้สถานีรถไฟฟ้าตา่งๆ 

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 11 จาก 30 

 

ตลาดอาคารส านักงานในบริเวณพืน้ที่โดยรอบถนนพัฒนาการ   

อปุทาน ประมาณ 272,123 ตารางเมตร  

อปุสงค์ ประมาณ 245,343 ตารางเมตร 

อตัราการเช่าปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 90.2 

ราคาคา่เช่าเฉลีย่ปี พ.ศ. 2559  ถนนพฒันาการ 500 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

ถนนเพชรบรีุ 479 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

ถนนรามค าแหง 450 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

ถนนศรีนครินทร์ 400 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน  

แนวโน้ม ปานกลาง อปุทานมีน้อย และไม่เพิ่มขึน้ อปุสงค์ใกล้เคียงกบัอปุทาน สง่ผล

ให้เกิดความสมดลุระหวา่งอปุทานและอปุสงค์  

 

6.2.4 สภาวะตลาดอาคารส านักงานเชิงลึกในบริเวณถนนรัชดาภเิษก   

การพฒันาโดยรอบบริเวณถนนรัชดาภิเษก   

หากย้อนกลับไปในช่วงที่ยังไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณถนนรัชดาภิเษกยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมของนักพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์มากนกั แต่เมื่อรถไฟฟ้าใต้ดินเปิดให้บริการ บริเวณถนนรัชดาภิเษกจึงเร่ิมเป็นที่สนใจของนกัลงทนุมากขึน้ 

เนื่องจากบริเวณดงักลา่วเป็นบริเวณที่เช่ือมต่อระหว่างศูนย์กลางธุรกิจ และบริเวณฝ่ังตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

สามารถเดินทางเข้าและออกเมืองได้สะดวก อีกทัง้ในปี พ.ศ. 2552 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ซือ้ที่ดินบนถนน

รัชดาภิเษก และปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ย้ายที่ท าการมายงับริเวณดงักลา่ว จึงสง่ผลให้บริเวณดงักลา่ว

เป็นท่ีนา่สนใจของนกัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์มากยิ่งขึน้   

ทัง้นี ้ในปัจจบุนับริเวณถนนรัชดาภิเษกมีการพฒันาโครงการอาคารส านกังานและพืน้ที่ค้าปลีกมากมาย และยงัมี

การพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมในบริเวณนีเ้ป็นจ านวนมาก อีกทัง้ถนนรัชดาภิเษกเป็นที่ตัง้ของสถานฑตูจีน และยงัเป็น

ที่ตัง้ของศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการพฒันาบนถนนรัชดาภิเษกมีหลายโครงการที่ได้พฒันาแล้วเสร็จ และอีก

หลายโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา สรุปดงันี ้

ตารางแสดงรายละเอียดและสถานะของโครงการบริเวณถนนรัชดาภิเษก 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สถานะโครงการ 

ที่ท าการแหง่ใหมข่องตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อาคารส านกังานส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย 

เปิดให้บริการแล้ว 

อาคารเอไอเอ เดอะ 

แคปปิตอล 

อาคารส านกังานสงู 34 ชัน้ พืน้ท่ีเช่าประมาณ 

54,000 ตารางเมตร 

เปิดให้บริการแล้ว 

แกรนด์ สแควร์ พระราม 9 โค ร ง กา รมิ ก ซ์ ยูสบนที่ ดิ นป ร ะมาณ  70 ไ ร่ 

ประกอบด้วย พืน้ที่ค้าปลีก คอนโดมิเนียม อาคาร

พัฒนาเสร็จเ ป็นบางส่วนและ

บางสว่นอยูร่ะหวา่งการพฒันา 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 12 จาก 30 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สถานะโครงการ 

ส านักงาน ปัจจุบันส่วนที่สร้างเสร็จและเปิด

ให้บริการ คือ อาคารส านกังานเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ 

2 อาคารตัง้อยู่บนโพเดี่ยม 8 ชัน้ สว่นอาคารเดอะ

ไนน์ประกอบด้วยอาคารสูง 32 ชัน้และ 34 ชัน้ 

พืน้ท่ีเช่ารวมประมาณ 66,000 ตารางเมตร อาคาร

ส านักงานยูนิลีเวอร์เป็นอาคารสูง 12 ชัน้ มีพืน้ที่

เช่าประมาณ 47,000 ตารางเมตร อาคารจี ทาว

เวอร์ประกอบด้วย 2 อาคาร สร้างแล้วเสร็จ 1 

อาคาร  โดย 2 อาคารมีพืน้ที่เช่ารวมประมาณ 

60,000 ตารางเมตร โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัล 

พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 และอาคารส านกังาน 

โครงการคอนโดมิเนีมเบ็ล แกรนด์ พระราม 9 

ประกอบด้วยคอนโดมิเนียมทัง้หมด 8 อาคาร 

จ านวนห้องชุด 1,992 ห้อง ตัง้อยู่บนโพดี่ยมสงู 6 

ชัน้ มีพืน้ที่พาณิชยกรรม 2 ชัน้ พืน้ที่จอดรถ 4 ชัน้ 

พืน้ที่อาคารรวมประมาณ 343,313 ตารางเมตร 

และ อาคารที่อยู่ระหว่างการวางแผนการพฒันา 

คือ โครงการเดอะ ซุปเปอร์ ทาวเวอร์ และโรงแรม

นิวเวิลด์ แกรนด์ พระราม 9 

โชว์ ดี ซ ี โครงการศูนย์การค้า ร้านค้าปลอดภาษีและเอ็น

เตอร์เทนเมนต์ พืน้ที่ทัง้หมด 43 ไร่ มีพืน้ที่ภายใน

ตวัอาคารประมาณ 180,000 ตารางเมตรแบ่งเป็น

เอนเตอร์เทนเมนต์ 55% ร้านค้า 25% และ

ร้านอาหาร 20% 

เปิดให้บริการแล้ว 

ศนูย์การค้า เดอะ สตรีท โครงการศนูย์การค้า สงู 6 ชัน้ เปิด 24 ชัว่โมง พืน้ท่ี

ค้าปลกีรวมประมาณ 30,000 ตารางเมตร  

เปิดให้บริการแล้ว 

ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั   

การเดินทางเข้าและออกเมืองจากบริเวณถนนรัชดาภิเษกสามารถท าได้โดยระบบขนส่งมวลชนแบบราง  หรือ 

รถไฟฟ้าใต้ดิน เนื่องจากบริเวณนีเ้ป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน า้เงิน อีกทัง้ยงัสามารถเดินทางเข้าออกโดยรถยนต์

สว่นตวั เนื่องจากบริเวณนีม้ีจดุขึน้ลงทางดว่นท่ีสะดวกรวดเร็ว 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 13 จาก 30 

 

ภาวะอปุทานบริเวณถนนรัชดาภิเษก  

ณ สิน้ปี พ.ศ. 2559 บริเวณถนนรัชดาภิเษก มีอปุทานพืน้ที่อาคารส านกังานทัง้สิน้ประมาณ 422,640 ตารางเมตร 

จากโครงการอาคารส านกังานทัง้สิน้ 15 อาคาร โดยในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีอุปทานอาคารส านกังานใหม่เพิ่มขึน้สงูที่สดุ 

กลา่วคือ เพิ่มขึน้ถึงประมาณ 87,708 ตารางเมตร จาก 2 อาคาร คือ อาคารเอ ไอ เอ เดอะ แคปปิตอล (ประมาณ 54,000 

ตารางเมตร) และอาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ อาคารเอ (ประมาณ 33,708 ตารางเมตร) สว่นปี พ.ศ 2559 มีอาคารส านกังาน

เปิดใหม ่2 อาคาร คือ อาคารจี ทาวเวอร์ (อาคารใต้) (ประมาณ 23,299 ตารางเมตร ) และอาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 5 (ประมาณ

15,705 ตารางเมตร)   

กราฟแสดงอปุทานพืน้ท่ีอาคารส านกังานในบริเวณถนนรัชดาภิเษกในชว่งปี พ.ศ. 2554 ถึง 2560 

 
ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั   

โดยพืน้ที่อาคารส านกังานส่วนใหญ่ตัง้อยู่บนถนนรัชดาภิเษกถึงร้อยละ 74 หรือประมาณ 311,913 ตารางเมตร 

สว่นอาคารส านกังานท่ีตัง้อยูบ่นถนนพระราม 9 มีเพียงร้อยละ 26 หรือประมาณ 110,727 ตารางเมตร 

ทัง้นี ้อปุทานอาคารส านกังานใหม่ที่จะเพิ่มขึน้ในอนาคตมีเพียงอาคารเดียวคือ อาคารจี ทาวเวอร์ (อาคารเหนือ) 

โดยคาดวา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2560 ซึง่มีพืน้ท่ีเช่าประมาณ 42,531 ตารางเมตร 

ภาวะอปุสงค์บริเวณถนนรัชดาภิเษก  

ปลายปี พ.ศ. 2559 มีพืน้ที่อาคารส านักงานถูกเช่าไปทัง้สิน้ประมาณ 400,770 ตารางเมตร จากพืน้ที่อาคาร

ส านกังานทัง้สิน้ประมาณ 422,640 ตารางเมตร คิดเป็นอตัราการเช่าที่ร้อยละ 94.8 และมีพืน้ที่อาคารส านกังานว่างให้เช่า

เพียงประมาณ 21,870 ตารางเมตร โดยค่าเฉลี่ยพืน้ที่เช่าอาคารส านกังานบริเวณนีต้่อปี  (Annual Take Up) อยู่ที่ปีละ

ประมาณ 31,000 ตารางเมตร ซึง่หากไมม่ีอปุทานใหมเ่กิดขึน้ คาดวา่พืน้ท่ีที่เหลอืจะถกูเช่าภายในปี พ.ศ. 2560 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 14 จาก 30 

 

กราฟแสดงอปุทาน อปุสงค์ และอตัราการเชา่พืน้ท่ีอาคารส านกังานบริเวณถนนรัชดาภิเษก พระราม 9 ในช่วงปี พ.ศ.2552 ถึง 

2559 

 
ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

ในปี พ.ศ. 2557 มีการใช้พืน้ที่อาคารส านกังานเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก โดยมีการใช้พืน้ที่เพิ่มขึน้ถึงประมาณ 
64,258 ตารางเมตร อนัเนื่องมาจากมีพืน้ท่ีของอาคารส านกังานใหมเ่พิ่มประมาณ 87,708 ตารางเมตร และจากการส ารวจ
พบว่าหลายๆ บริษัทที่ตัง้อยู่ในบริเวณศนูย์กลางธุรกิจยงัมีความต้องการขยายพืน้ที่ซึ่งหากพืน้ที่ในอาคารเดิมไม่เพียงพอ 
บริษัทจะจ าเป็นต้องย้ายไปยงัอาคารส านกังานใหมท่ี่เพิ่งกอ่สร้างเสร็จ เพราะจะเป็นอาคารท่ีมีพืน้ท่ีให้เช่าเพียงพอ อีกทัง้ยงั
มีพืน้ท่ีอาคารส านกังานตอ่เนื่องกนัและไมถ่กูแยกออกจากกนั ซึง่การแยกออกจากกนันัน้ จะสง่ผลให้การประสานงานไม่มี
ประสทิธิภาพ ทัง้นี ้ณ ปลายปี พ.ศ. 2559 พบวา่มีการใช้พืน้ท่ีอาคารส านกังานเพิ่มขึน้ประมาณ 40,758 ตารางเมตร 

ตารางแสดงอปุทาน อปุสงค์ และอตัราการเชา่พืน้ท่ีอาคารส านกังานบริเวณถนนรัชดาภิเษก  ปี พ.ศ. 2559 

ช่ืออาคารส านักงาน เกรด ปีท่ีเปิด 
พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ี 
ท่ีถูกเช่า (ตร.ม.) 

อัตราการเช่าพืน้ท่ี 

อาคารเอไอเอ เดอะ แคปปิตอล เอ พ.ศ. 2557 54,000 54,000 100.0% 

อาคารซีพี ทาวเวอร์ 2 บี พ.ศ. 2536 50,000 49,746 99.5% 
อาคารไซเบอร์เวร์ิล ทาวเวอร์ เอ บี พ.ศ. 2551 37,780 35,832 94.8% 
อาคารไซเบอร์เวร์ิล ทาวเวอร์ บี บี พ.ศ. 2551 22,591 12,981 57.5% 
อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 บี พ.ศ. 2536 33,686 33,686 100.0% 

อาคารเลอคองคอร์ด บี พ.ศ. 2542 26,000 22,210 85.4% 
อาคารโอลมิเปียไทย บี พ.ศ. 2536 14,500 13,614 93.9% 
อาคารภคนิทร์ บี พ.ศ. 2552 34,500 34,500 100.0% 
อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ 2 บี พ.ศ. 2552 9,255 9,255 100.0% 
อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ 3 และ 4 บี พ.ศ. 2554 13,896 13,896 100.0% 

อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ 5 บี พ.ศ. 2559 15,705 13,455 85.7% 
อาคารจี ทาวเวอร์ (อาคารใต้) เอ พ.ศ. 2559 23,299 22,629 97.1% 
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ บี พ.ศ. 2557 57,428 56,301 98.0% 
อาคารวรสมบตั ิ บี พ.ศ. 2542 30,000 28,665 95.6% 

รวม  
 

422,640 400,770 94.8% 

ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 15 จาก 30 

 

กราฟแสดงพืน้ท่ีอาคารส านกังานถกูเชา่ใหม ่(Annual Take Up) ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2559 

 
ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

ตารางถัดไปแสดงให้เห็นถึงบริษัทที่ต้องการขยายพืน้ที่อาคารส านกังาน โดยมีที่ตัง้อยู่ในบริเวณต่างๆ และย้าย

สถานท่ีตัง้บริษัทมาบริเวณถนนรัชดาภิเษก   

ตารางแสดงตวัอยา่งบริษัทท่ีมกีารย้ายส านกังานบริเวณนอกยา่นศนูย์กลางธุรกิจ 

ตัวอย่างบริษัทที่มีการย้ายส านักงาน 
นอกย่านธุรกิจ 

อาคารเดิม อาคารใหม่ พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

ปี 

บริษัท ฟอลคอน ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) สาทรธานีทาวเวอร์ เดอะไนท์ ทาวเวอร์ 1,907 พ.ศ. 2557 
บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวติ จ ากดั 
(มหาชน) 

สินทร ทาวเวอร์ 3 (ขยายสาขา) เดอะไนท์ ทาวเวอร์ 9,285 พ.ศ. 2557 

บริษัท เจอเนสส์โกลบอล จ ากดั เปิดกิจการใหม ่ เดอะไนท์ ทาวเวอร์ 736 พ.ศ. 2557 
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศนูย์ราชการ แจ้งวฒันะ เดอะไนท์ ทาวเวอร์ 3,813 พ.ศ. 2558 
รีจสั เซอร์วิสออฟฟิศ ขยายสาขา เดอะไนท์ ทาวเวอร์ 1,448 พ.ศ. 2559 
บริษัท เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์ จ ากดั ไทม์สแควร์ เดอะไนท์ ทาวเวอร์ 1,599 พ.ศ. 2558 
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีส วิศวการ ขยายสาขา เดอะไนท์ ทาวเวอร์ 1,326 พ.ศ. 2557 
บริษัท โทเทิล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์ ซนัทาวเวอร์ เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 700 พ.ศ. 2557 
บริษัท Rohde & Schwarz อาคารดบับลิว วนั พระราม 3 เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 700 พ.ศ. 2557 
บริษัท Roche อาคารรสา ทาวเวอร์ เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 3,680 พ.ศ. 2557 
บริษัท รีโนวา่ อาคารไอบีเอ็ม เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 1,000 พ.ศ. 2557 
บริษัท ไทยสมาย แอร์เวย์ จ ากดั เปิดกิจการใหม ่ เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 600 พ.ศ. 2557 
รีจสั เซอร์วิสออฟฟิศ ขยายสาขา เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 600 พ.ศ. 2557 

ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 16 จาก 30 

 

คา่เช่าของอาคารส านกังานบริเวณถนนรัชดาภิเษก  

ราคาคา่เช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานบริเวณถนนรัชดาภิเษก ณ มกราคม พ.ศ. 2560 มีอตัราอยู่ที่ 628 บาทต่อตาราง

เมตรตอ่เดือน โดยคา่เช่าได้ปรับตวัขึน้อยา่งตอ่เนื่องตัง้แตปี่ พ.ศ. 2554 ซึง่อยูท่ี่ 497 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน โดยตัง้แตปี่ 

พ.ศ. 2557 ราคาค่าเช่าปรับตวัขึน้มาก เนื่องจากอาคารใหม่ๆที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้เช่าพืน้ที่ ท าให้อาคารใหม่ๆ 

ดงักลา่วได้ราคาค่าเช่าสงูกว่าราคาตลาด โดยอตัราการปรับขึน้ของค่าเฉลี่ยต่อปีในระยะเวลา 5 ปี  (Compound Annual 

Growth Rate, “CAGR”) อยู่ในอตัราร้อยละ 3.7 ต่อปี และปัจจุบนัอาคารส านกังานใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เช่น อาคารจี 

ทาวเวอร์ มีราคาค่าเช่าเสนอสงูถึง 950 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนอาคาร เอ ไอ เอ เดอะ แคปปิตอล มีราคาค่าเช่า

เสนออยู่ที่ 800 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยสาเหตทุี่ราคาค่าเช่าเสนอของอาคารจี ทาวเวอร์ สงูกว่าอาคาร เอ ไอ เอ 

เดอะ แคปปิตอล เนื่องจากสถานที่ตัง้ของอาคารจี ทาวเวอร์ มีความสะดวกกว่า เนื่องจากมีห้ างสรรพสินค้า มีอาคาร

คอนโดมิเนียมอยูร่ายล้อม อีกทัง้ยงัตัง้อยูท่ี่มมุของสี่แยกถนนรัชดาภิเษกตดักบัถนนพระราม 9 สง่ผลให้การเดินทางมีความ

สะดวก ทัง้การขึน้ทางดว่นเพื่อออกนอกเมืองหรือมุง่เข้าเมือง นอกจากนีย้งัอยูต่ิดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอีกด้วย  

กราฟแสดงราคาเฉลีย่คา่เช่าของอาคารส านกังานบริเวณถนนรัชดาภิเษก  พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2560 

(บาท/ตร.ม./เดือน) 

 
ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 

 

 

 

 

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 17 จาก 30 

 

ตารางแสดงราคาคา่เชา่เฉลีย่อาคารส านกังานบริเวณถนนรัชดาภิเษก  พ.ศ. 2554 ถึงมกราคม 2560 (บาท/ตร.ม./เดือน) 

ช่ืออาคารส านักงาน เกรด 
พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
มกราคม 
พ.ศ. 2560 

อาคารเอไอเอ เดอะ แคปปิตอล เอ 54,000 
   

720 800 800 820 

อาคารซีพี ทาวเวอร์ 2 บี 50,000 500 525 600 590 620 620 630 
อาคารไซเบอร์เวร์ิล ทาวเวอร์ เอ บี 37,780 580 590 640 640 630 680 680 
อาคารไซเบอร์เวร์ิล ทาวเวอร์ บี บี 22,591 580 590 640 640 630 680 680 
อาคารเลอคองคอร์ด บี 26,000 550 550 580 580 580 575 575 

อาคารโอลมิเปียไทย บี 14,500 580 580 590 650 650 660 660 
อาคารภคนิทร์ บี 34,500 500 500 480 480 520 550 550 
อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ 2 บี 9,255 370 370 370 370 400 400 400 
อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ 3 และ 4 บี 13,896 370 370 370 400 400 400 400 

อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ 5 บี 15,705 
     

400 400 
อาคารจี ทาวเวอร์ (อาคารใต้) เอ 23,299 

     
950 950 

อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ บี 57,428 370 370 590 700 780 790 800 
อาคารวรสมบตั ิ บี 30,000 570 560 570 550 550 620 620 

รวม/เฉล่ีย  388,954 497 501 543 575 596 625 628 

ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 

แนวโน้มตลาดอาคารส านกังานบริเวณถนนรัชดาภิเษก   

ตลาดอาคารส านกังานบริเวณถนนรัชดาภิเษก มีแนวโน้มที่ดี โดยบริเวณถนนรัชดาภิเษก ถือว่าเป็นย่านศนูย์กลางธุรกิจ

แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร บริเวณนีจ้ึงเป็นที่สนใจของนกัลงทุน เนื่องจากเป็นบริเวณที่เช่ือมต่อระหว่างศนูย์กลางธุรกิจ และ

บริเวณฝ่ังตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถเดินทางเข้าและออกจากเมืองได้สะดวก อีกทัง้บริเวณนีม้ีการพฒันาโครงการ

ค่อนข้างมาก ทัง้โครงการพืน้ที่ค้าปลีก อาคารส านักงาน และ โครงการท่ีพักอาศัย แผนการพัฒนาที่ ดินบริเวณหัวมุมถนน

รัชดาภิเษกตดักับถนนพระราม 9 ของกลุม่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ ซึ่งประกอบด้วยอาคารส านกังาน คอนโดมิเนียม โรงแรม 

และพืน้ทีค้่าปลกี สง่ผลให้ยา่นถนนรัชดาภิเษกโดดเดน่มากยิ่งขึน้  

การพฒันาโครงการที่หลากหลายส่งผลให้บริเวณนีเ้ป็นที่สนใจของบริษัทข้ามชาติในการย้ายส านกังานมาอยู่ใน

บริเวณนี ้จึงสง่ผลให้อตัราการเช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานบริเวณนีค้อ่นข้างสงูโดยอยูท่ี่อตัราร้อยละ  94.8 และมีพืน้ที่ว่างเหลือ

เพียงประมาณ 21,870 ตารางเมตร โดยค่าเฉลี่ยพืน้ที่เช่าอาคารส านกังานบริเวณนีต้่อปี (Annual Take Up) อยู่ที่ปีละ

ประมาณ 31,000 ตารางเมตร 

   



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 18 จาก 30 

 

รายละเอียดโครงการอาคารส านกังานบริเวณถนนรัชดาภิเษก   

อาคารส านักงาน 

 

       

ช่ือ 
อาคารเอไอเอ 
เดอะแคปปิตอล 

อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ 2 
อาคารไซเบอร์เวร์ิล 

ทาวเวอร์ เอ 
อาคารไซเบอร์เวร์ิล 

ทาวเวอร์ บี 
อาคารเลอคองคอร์ด อาคารโอลิมเปียไทย อาคารภคนิท์ 

อาคารรุ่งโรจธนกุล  
2 / 3และ4 / 5 

เจ้าของโครงการ บริษัท ไอเอ กรุ๊ป จ ากดั บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัท เลอ คองคอร์ด 
โฮเตล็ จ ากดั 

บริษัท โอลมิเปียไทย 
จ ากดั 

บริษัท อาคารภคนิท์ จ ากดั บริษัท รุ่งโรจน์ธนกลุ จ ากดั 

ท าเล รัชดาภิเษก รัชดาภิเษก รัชดาภิเษก รัชดาภิเษก รัชดาภิเษก รัชดาภิเษก รัชดาภิเษก รัชดาภิเษก 
ระยะทางไปรถไฟฟ้าใต้ดนิ 
MRT 

น้อยกว่า 100 เมตร 
จาก MRT ศนูย์วฒันธรรม 

น้อยกว่า 100 เมตร 
จาก MRT พระราม9 

น้อยกว่า 500 เมตร 
จาก MRT ศนูย์วฒันธรรม 

น้อยกว่า 500 เมตร 
จาก MRT ศนูย์วฒันธรรม 

น้อยกว่า 500 เมตร 
จาก MRT ห้วยขวาง 

น้อยกว่า 500 เมตร 
จาก MRT รัชดาภิเษก 

น้อยกว่า 500 เมตร 
จาก MRT พระราม 9 

น้อยกว่า 300 เมตร 
จาก MRT พระราม 9 

จ านวนชัน้ 34 30 52 41 25 35 12 8 / 15 / 19 
พืน้ท่ีเช่า (ตร.ม.) 54,000 50,000 37,780 22,591 26,000 14,500 34,500 9,255 / 13,896 / 15,705 
พืน้ท่ีเช่าตอ่ชัน้ (ตร.ม.) 1,780-1,900 1,300 800 - 1,200 800 - 1,200 1,300 1,000 3,200 1,000 
ราคาเสนอเช่า  
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

2557 : 720 
2558 : 800 
2559 : 800 

2557 : 590 
2558 : 620 
2559 : 620 

2557 : 640 
2558 : 630 
2559 : 680 

2557 : 640 
2558 : 630 
2559 : 680 

2557 : 580 
2558 : 580 
2559 : 575 

2557 : 650 
2558 : 650 
2559 : 660 

2557 : 480 
2558 : 520 
2559 : 550 

2557 : 370 
2558 : 400 
2559 : 400 

อตัราการเช่า (%) 100% 99.5% 94.8% 57.5% 85.4% 93.9% 100% 100% / 100% / 85.7% 
ระยะเวลาเช่า 3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 
อายอุาคาร 3 ปี 24 ปี 9 ปี 9 ปี 18 ปี 24 ปี 8 ปี 8 ปี / 6 ปี / 6 เดือน 
ปราศจากเสาและสิง่กีด
ขวางในพืน้ท่ีเช่า 

ปราศจากเสา 
และสิง่กีดขวาง 

มีเสาและสิง่กีดขวาง มีเสาและสิง่กีดขวาง มีเสาและสิง่กีดขวาง มีเสาและสิง่กีดขวาง มีเสาและสิง่กีดขวาง มีเสาและสิง่กีดขวาง มีเสาและสิง่กีดขวาง 

ความสงูเพดาน (ม.) 3 2.85 - 2.6 2.4 2.4 2.7 2.6 
ท่ีจอดรถ ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 

100 ตร.ม. นอกเหนือจาก
นัน้ คา่เช่า 2,000 บาท/คนั/

เดือน 

ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 
100 ตร.ม. นอกเหนือจาก
นัน้ คา่เช่า 1,000 บาท/

คนั/เดือน 

ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 100 
ตร.ม. นอกเหนือจากนัน้  

คา่เช่า 1,800 บาท/คนั/เดือน 

ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 100 
ตร.ม. นอกเหนือจากนัน้ คา่
เช่า 1,800 บาท/คนั/เดือน 

ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 
100 ตร.ม. นอกเหนือจาก
นัน้ คา่เช่า 2,000 บาท/

คนั/เดือน 

ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 
100 ตร.ม. นอกเหนือจาก
นัน้ คา่เช่า 1,800 บาท/

คนั/เดือน 

ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 100 
ตร.ม. นอกเหนือจากนัน้ คา่
เช่า 2,000 บาท/คนั/เดือน 

ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 100 
ตร.ม. นอกเหนือจากนัน้ คา่
เช่า 2,000 บาท/คนั/เดือน 
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อาคารส านักงาน 

 

       

ช่ือ 
อาคารเอไอเอ 
เดอะแคปปิตอล 

อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ 2 
อาคารไซเบอร์เวร์ิล 

ทาวเวอร์ เอ 
อาคารไซเบอร์เวร์ิล 

ทาวเวอร์ บี 
อาคารเลอคองคอร์ด อาคารโอลิมเปียไทย อาคารภคนิท์ 

อาคารรุ่งโรจธนกุล  
2 / 3และ4 / 5 

ระบบปรับอากาศ Central Chilled System Water Cooled Package Central Chilled System Central Chilled System Water Cooled Package Water Cooled Package Water Cooled Package Split Type 
ลฟิท์ ลฟิท์โดยสาร 16  ตวั ลฟิท์โดยสาร 6  ตวั ลฟิท์โดยสาร 15  ตวั ลฟิท์โดยสาร 15  ตวั ลฟิท์โดยสาร 5 ตวั ลฟิท์โดยสาร 6 ตวั ลฟิท์โดยสาร 6  ตวั ลฟิท์โดยสาร 2  ตวั 
- ลฟิท์ขนสง่ ลฟิท์ขนของ  1 ตวั ลฟิท์ขนของ  1  ตวั ลฟิท์ขนของ  1  ตวั ลฟิท์ขนของ  1  ตวั ลฟิท์ขนของ  1 ตวั ลฟิท์ขนของ  1 ตวั ลฟิท์ขนของ  1  ตวั ลฟิท์ขนของ  1  ตวั 
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค         
- คา่ไฟ (บาท/หน่วย) 5 บาท/หน่วย 5.46 บาท/หน่วย 5 บาท/หน่วย 5 บาท/หน่วย 50 บาท ตอ่ ตร.ม. 

ส าหรับส านกังานพืน้ท่ี ไม่
เกิน 142 ตร.ม. 
6 บาท/หน่วย 

5.75 บาท/หน่วย ตามอตัราการไฟฟ้านครหลวง ตามอตัราการของไฟฟ้านคร
หลวง 

- คา่น า้ (บาท/หน่วย) 20 บาท/หน่วย 20 บาท/หน่วย 20 บาท/หน่วย 20 บาท/หน่วย 20 บาท/หน่วย ฟรี 20 บาท/หน่วย ตามอตัราของการประปานคร
หลวง 

- คา่แอร์นอกเวลาท าการ 
(บาท/ตร.ม./ชม) 

6.00 pm. – 10.00 pm 
2 บาท/ตร.ม./ชม 

10.00 pm. – 8.00 am 
3 บาท/ตร.ม./ชม 

ขัน้ต ่า 1,600 บาทตอ่
ชัว่โมง 

230 บาท/ยนิูต/ชม 6:00 pm – 10:00 pm 
1.50 บาท/ตร.ม./ชม 
หลงั 10:00 pm 

2 บาท/ตร.ม./ชม 

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 - 

- คา่ตดิตัง้โทรศพัท์ 
(บาท/สาย) 

คา่ตดิตัง้ 8,000 บาท คา่ตดิตัง้ 9,000 บาท คา่ตดิตัง้ 8,560 (TOT) 
12,840 (True) 

คา่ตดิตัง้ 8,560 (TOT) 
12,840 (True) 

คา่ตดิตัง้ 8,000 บาท คา่ตดิตัง้ 5,000 บาท คา่ตดิตัง้ 5,000 บาท - 

ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
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อาคารส านักงาน 

  
  

ช่ือ อาคารจี ทาวเวอร์ (อาคารใต้) อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ อาคารวรสมบัต ิ ทรู ทาวเวอร์ 1 

เจ้าของโครงการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท ปิยะสมบตั ิพร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 

ท าเล พระราม 9 พระราม 9 พระราม 9 รัชดาภิเษก 

ระยะทางไปรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT น้อยกว่า 50 เมตร จาก MRT พระราม 
9 

น้อยกว่า 500 เมตร จาก MRT พระราม 9 น้อยกว่า 500 เมตร จาก MRT พระราม 9 น้อยกว่า 200 เมตร 
จาก MRT ศนูย์วฒันธรรม 

จ านวนชัน้ 25 36 22 36 

พืน้ท่ีเช่า (ตร.ม.) 23,299 57,428 30,000 33,686 

พืน้ท่ีเช่าตอ่ชัน้ (ตร.ม.) 1,380 ถึง 1,452 ตร.ม. 1,270 ถึง 1559 ตร.ม. 70 ถึง 1,000 ตร.ม. 1,300 ถึง 1,500 

ราคาเสนอเช่า  
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

2557 :      - 
2558 :      - 
2559 :  950 

2557 : 700 
2558 : 780 
2559 : 790 

2557 : 500 
2558 : 550 
2559 : 620 

2559 : 625  

อตัราการเช่า (%) 97.1% 98% 95.6% 100% 

ระยะเวลาเช่า 3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 

อายอุาคาร 2 เดือน 3 ปี  18 ปี 23 ปี 

ปราศจากเสาและสิง่กีดขวางใน
พืน้ท่ีเช่า 

ปราศจากเสาและสิง่กีดขวาง มีเสาและสิง่กีดขวาง มีเสาและสิง่กีดขวาง มีเสาและสิง่กีดขวาง 

ความสงูเพดาน (ม.) 3 2.8 2.5 2.7 

ท่ีจอดรถ ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 100 ตร.ม.
นอกเหนือจากนัน้ 

คา่เช่า 2,500 บาท/คนั/เดือน 

ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 100 ตร.ม.  
นอกเหนือจากนัน้ 

คา่เช่า 1,500 บาท/คนั/เดือน 

ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 100 ตร.ม. 
นอกเหนือจากนัน้ 

คา่เช่า 1,500 บาท/คนั/เดือน 

ไม่ระบ ุ
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ที่มา:  รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั

 อาคารส านักงาน 

    
ช่ือ อาคารจี ทาวเวอร์ (อาคารใต้) อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ อาคารวรสมบัต ิ ทรู ทาวเวอร์ 1 

ระบบปรับอากาศ Central Chilled System Central Chilled System Water Cooled Package Water Cooled Package 

ลฟิท์ ลฟิท์โดยสาร 5  ตวั ลฟิท์โดยสาร 9 ตวั ลฟิท์โดยสาร 4 ตวั ลฟิท์โดยสาร 12 ตวั 

- ลฟิท์ขนสง่ ลฟิท์ขนของ 1 ตวั ลฟิท์ขนของ  1 ตวั ลฟิท์ขนของ 1 ตวั ลฟิท์ขนของ 1 ตวั 
ค่าใช้จ่ายสาธารญูปโภค     

- คา่ไฟ (บาท/หน่วย) 5.5 บาท/หน่วย  5 บาท/หน่วย  6.1 บาท/หน่วย  4.5 บาท/หน่วย 

- คา่น า้ (บาท/หน่วย) 20 บาท/หน่วย 20 บาท/หน่วย  19.8 บาท/หน่วย  ฟรี 

- คา่แอร์นอกเวลาท าการ 
(บาท/ตร.ม./ชม) 

6:00 pm – 10:00 pm 
2 บาท/ตร.ม./ชม. 

หลงั 10:00 pm – 8:00 am 
3 บาท/ตร.ม./ชม 

6:00 pm – 10:00 pm 
1.5 บาท/ตร.ม./ชม. 

หลงั 10:00 pm – 8:00 am 
3 บาท/ตร.ม./ชม ขัน้ต ่า 900 บาท/ชม. 

250 บาท/ยนิูต /ชม. ไม่ระบ ุ

- คา่ตดิตัง้โทรศพัท์ 
(บาท/สาย) 

คา่ตดิตัง้ 8,000 บาท คา่ตดิตัง้ 5,500 บาท มดัจ า 15,000 บาท และ 
คา่ตดิตัง้ 5,000 บาท 

ไม่ระบ ุ
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6.2.5 สภาวะตลาดอาคารส านักงานเชิงลึกในบริเวณพืน้ที่โดยรอบถนนพัฒนาการ 

การพฒันาโดยรอบบริเวณถนนพฒันาการ 

บริเวณถนนพัฒนาการเป็นบริเวณที่มีโครงการที่พกัอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และ

คอนโดมิเนียม อยูเ่ป็นจ านวนมาก และยงัเป็นที่ตัง้ส านกังานของบริษัทต่างๆ เช่น ส านกังานใหญ่ของบริษัท สยามแม็คโคร 

จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) และส านกังานใหญ่ของบริษัท ยามาโตะ อุนย ู

(ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทลกูของบริษัท logistic ขนาดใหญ่ของญ่ีปุ่ น และบริเวณนีย้งัเป็นที่ตัง้ของสถานทตูเกาหลี มี

โครงการพืน้ที่ค้าปลีกเพื่อให้บริการกับผู้ที่ท างานและพกัอาศยัได้แก่ โครงการลอนดอน  สตรีท คอมเพล็กซ์ ที่พฒันาโดย 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  และห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพัฒนาการ อีกทัง้ยังเป็นบริเวณที่มี

สถาบนัการศึกษา เช่น มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต โรงแรมเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ และโรงเรียนนานาชาติคริสเตียน 

กรุงเทพฯ เป็นต้น นอกจากนี ้ที่พกัอาศยัประเภทบ้านเดี่ยวบริเวณนีม้กัเป็นบ้านเดีย่วระดบับน ระดบัราคาขายสงูกวา่ 10 ล้าน

บาทตอ่หนว่ย เนื่องจากบริเวณนีค้่อนข้างมีความสะดวกในการเดินทางเข้าสูศ่นูย์กลางธุรกิจโดยทางรถยนต์ใช้เวลาไม่นาน

นกั และมีจดุขึน้ลงทางดว่นท่ีสะดวกท าให้บริเวณนีเ้ร่ิมเป็นบริเวณที่มีการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์มากขึน้   

 

ภาวะอปุทานบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบถนนพฒันาการ 

บริเวณถนนพฒันาการและพืน้ที่โดยรอบเป็นบริเวณที่มีอปุทานอาคารส านกังานไม่มากนกั อาคารส านกังานใน

บริเวณนีส้ว่นใหญ่พฒันาโดยบริษัทท่ีมีความต้องการใช้พืน้ท่ีอาคารส านกังาน และพืน้ท่ีที่เหลอืจากการใช้จึงน ามาปลอ่ยเช่า 

โดยบริษัทสว่นใหญ่ที่ใช้พืน้ที่อาคารส านกังานบริเวณนี ้มกัจะมีโรงงานการผลิตอยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณ

ใกล้ๆ เช่น นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั เป็นต้น และยงัมีการพฒันาโครงการที่พกัอาศยั ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาว

เฮ้าส์ เนื่องจากการขยายตวัของเมืองทางฝ่ังตะวนัออก 

บริเวณพืน้ที่ศึกษามีพืน้ที่เช่าอาคารส านกังานประมาณ 272,123 ตารางเมตร จากจ านวนอาคารส านกังานทัง้สิน้ 

10 อาคาร และอาคารทัง้หมดเป็นอาคารเก่า (สร้างขึน้ก่อนปี พ.ศ. 2554) และพืน้ที่โดยส่วนใหญ่ตัง้อยู่บนถนนเพชรบรีุตดั

ใหม ่ถึงร้อยละ 68 ของพืน้ท่ีศกึษา รองลงมาคือ บริเวณถนนรามค าแหง และ ถนนศรีนครินทร์ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 13 ของ

พืน้ท่ีศกึษา และ 10 ของพืน้ท่ีศกึษา ตามล าดบั สว่นบริเวณถนนพฒันาการมีพืน้ที่อาคารส านกังานคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 9 

ของพืน้ท่ีศกึษา 
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ภาวะอปุสงค์บริเวณพืน้ท่ีโดยรอบถนนพฒันาการ 

ข้อมลูอปุสงค์ย้อนหลงัของอาคารส านกังานบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบถนนพฒันาการครอบคลมุเพียงถนนเพชรบรีุ ถนน

รามค าแหง และถนนศรีนครินทร์เทา่นัน้ เนื่องจากอาคารส านกังานบริเวณถนนพฒันาการสว่นใหญ่เป็นอาคารขนาดเลก็ หรือ

เป็นอาคารท่ีเจ้าของอาคารใช้พืน้ท่ีเองทัง้หมด จากการส ารวจพบว่ามีพืน้ที่ที่ถกูเช่าไปทัง้สิน้ประมาณ 245,343 ตารางเมตร 

จากพืน้ที่ทัง้หมดประมาณ  272,123 ตารางเมตร คิดเป็นอตัราการเช่าอยู่ที่ร้อยละ 90.2 มีพืน้ที่ว่างอยู่เพียงประมาณ  

26,780 ตารางเมตร โดยการใช้พืน้ที่บริเวณนีใ้นแต่ละปีเพิ่มขึน้ประมาณ 2,000 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี พืน้ที่บริเวณนีม้ี

อปุทานใหมเ่พิ่มขึน้คอ่นข้างน้อยและมีการใช้พืน้ท่ีเพิ่มขึน้คอ่นข้างน้อยเช่นเดียวกนั 

กราฟแสดงอปุทาน อปุสงค์ และอตัราการเชา่พืน้ท่ีอาคารส านกังาน บริเวณพืน้ท่ีโดยรอบถนนพฒันาการ 

ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2559 

 
 

ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

ปลายปี พ.ศ. 2559 บริเวณถนนเพชรบุรีตดัใหม่เป็นบริเวณที่มีอุปสงค์พืน้ที่อาคารส านกังานสงูที่สดุถึงประมาณ 

162,336 ตารางเมตร เนื่องจากบริเวณถนนเพชรบรีุตดัใหม่เร่ิมเป็นที่นิยมส าหรับอาคารส านกังานเพราะสถานที่ตัง้อยู่ใกล้

ศนูย์กลางธุรกิจ และมีความสะดวกในการเดินทางเข้าเมือง แต่ทัง้นี ้ยงัไมไ่ด้รับความนิยมสงูนกั เนื่องจากบนถนนเพชรบรีุตดั

ใหมย่งัไมม่ีระบบขนสง่มวลชนแบบรางรองรับโดยจะมีอยู่เพียงจุดเดียวคือ บริเวณสี่แยกถนนอโศกตดักบัถนนเพชรบรีุ สว่น

อตัราการเช่าที่สงูที่สดุ คือ บริเวณถนนศรีนครินทร์โดยสงูถึงร้อยละ 98.8 รองลงมา คือ บริเวณถนนพฒันาการซึ่งอยู่ที่อตัรา

ร้อยละ 91.5 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 24 จาก 30 

 

กราฟแสดงอปุทาน อปุสงค์ และอตัราการเชา่พืน้ท่ี บริเวณโดยรอบถนนพฒันาการในปี พ.ศ. 2559   

 
ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 

ตารางแสดงอปุทาน อปุสงค์ และ อตัราการเชา่พืน้ท่ีอาคารส านักงานในบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบถนนพฒันาการ ปี พ.ศ. 2559 

ช่ืออาคารส านักงาน เกรด 
 

ปีท่ีเปิด 
พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีท่ีถูกเช่า 
(ตร.ม.) 

อัตราการเช่า
พืน้ท่ี 

บริเวณเพชรบุรีตัดใหม่   
 

183,229 162,336 88.6% 
บางกอก ทาวเวอร์ บี  พ.ศ. 2535 18,275 17,115 93.7% 

อิเลก็โทรลกัซ ์ บี  พ.ศ. 2538 12,150 12,150 100.0% 
อิตลัไทย ทาวเวอร์ เอ  พ.ศ. 2540 57,807 46,905 81.1% 
ธารมรมณ์บิสเนสเซน็เตอร์ บี  พ.ศ. 2537 16,120 13,514 83.8% 
ธนภมูิ บี  พ.ศ. 2536 41,000 35,450 86.5% 

ทีเอส ทาวเวอร์ (ไอเอฟซีที) บี  พ.ศ. 2528 37,877 37,202 98.2% 
บริเวณถนนรามค าแหง   

 
36,000 32,564 90.5% 

ยเูอ็ม ทาวเวอร์ บี  พ.ศ. 2536 36,000 32,564 90.5% 
บริเวณถนนศรีนครินทร์   

 
28,000 27,669 98.8% 

โมเดร์ินฟอร์ม ทาวเวอร์ บี  พ.ศ. 2537 28,000 27,669 98.8% 
บริเวณถนนพัฒนาการ   

 
24,894 22,774 91.5% 

อาคารเจเอสที บี  พ.ศ. 2545 4,240 2,120 50.0% 

อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 บี 
 อาคาร 1 พ.ศ. 2534  

อาคาร 2 พ.ศ. 2555 
20,654 20,654 100.0% 

รวม   
 

272,123 245,343 90.2% 

ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 25 จาก 30 

 

คา่เช่าของอาคารส านกังานบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบถนนพฒันาการ  

ระดบัราคาค่าเช่าเสนอบริเวณถนนพฒันาการสงูที่สดุอยู่ที่ 520 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน รองลงมาคือบริเวณ

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ และบริเวณถนนรามค าแหงอยู่ที่ 485 บาทและ 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามล าดบั ในสว่น

อตัราการเติบโตของค่าเช่าพบว่าบริเวณถนนรามค าแหงและบริเวณถนนเพชรบุรี มีอตัราการปรับขึน้ของค่าเฉลี่ยต่อปีใน

ระยะเวลา 5 ปี ((Compound Annual Growth Rate, “CAGR”) อยูท่ี่อตัราร้อยละ 3.6 และ 1.7 ตอ่ปี ตามล าดบั ทัง้นี ้บริเวณ

ศรีนครินทร์ไมม่ีการเติบโตของราคาค่าเช่า สว่นบริเวณถนนพฒันาการมีเพียง 1 อาคารที่เจ้าของอาคารเร่ิมท าการปรับปรุง

และน ามาปลอ่ยเช่าเมื่อปี 2559 โดยคิดราคาคา่เช่าเสนอท่ี 520 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน ณ มกราคม พ.ศ. 2560 

กราฟแสดงราคาเสนอให้เช่าของอาคารส านกังานจ าแนกตามสถานท่ีตัง้ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2560 

(บาท/ตร.ม./เดือน) 

 
ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

ตารางแสดงราคาคา่เชา่อาคารส านกังานบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบถนนพฒันาการปี พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2560 (บาท/

ตร.ม./เดือน) 

ช่ืออาคารส านักงาน เกรด 
พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
มกราคม 
พ.ศ. 2560 

บริเวณเพชรบุรีตัดใหม่   415 428 453 471 475 479 485 
บางกอก ทาวเวอร์ บี 18,275 390 400 450 450 450 450 450 
อิเลก็โทรลกัซ ์ บี 12,150 300 320 320 425 425 425 450 
อิตลัไทย ทาวเวอร์ เอ 57,807 500 500 480 480 480 480 480 

ธารารมณ์บิสเนสเซน็เตอร์ บี 16,120 300 350 350 350 350 400 400 
ธนภมูิ บี 41,000 500 500 570 570 570 570 580 
ทีเอส ทาวเวอร์ (ไอเอฟซีที) บี 37,877 500 500 550 550 575 550 550 
บริเวณถนนรามค าแหง   390 390 390 390 410 450 450 
ยเูอ็ม ทาวเวอร์ บี 36,000 390 390 390 390 410 450 450 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 26 จาก 30 

 

ช่ืออาคารส านักงาน เกรด 
พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
มกราคม 
พ.ศ. 2560 

บริเวณถนนศรีนครินทร์   400 400 400 405 405 400 420 
โมเดร์ินฟอร์ม ทาวเวอร์ บี 28,000 400 400 400 405 405 400 420 
บริเวณถนนพัฒนาการ   

      
 

อาคารเจเอสที บี 4,240 ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ 500 520 

ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

แนวโน้มตลาดอาคารส านกังานในบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบถนนพฒันาการ    

 บริเวณพืน้ที่โดยรอบถนนพฒันาการซึ่งได้แก่ บริเวณถนนเพชรบุรีตดัใหม่ ถนนรามค าแหง และ ถนนศรีนครินทร์ 

รวมถึงบริเวณถนนพัฒนาการเอง เป็นบริเวณที่ไม่ได้เป็นที่นิยมส าหรับบริษัทต่างๆ มากนัก แต่อย่างไรก็ดี บริเวณถนน

เพชรบุรีตดัใหม่ถือว่าเป็นบริเวณที่ดีที่สดุในบริเวณนี ้เนื่องจากสถานที่ตัง้อยู่ใกล้กบับริเวณศนูย์กลางธุกิจและอยู่ขนานกับ

ถนนสขุมุวิทซึง่มีโครงการอาคารส านกังานตา่งๆ ตัง้อยูพ่อสมควร อีกทัง้มีรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดินสง่ผลให้บริเวณ

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่มีศกัยภาพมากขึน้แต่ยงัไม่โดดเด่นมากนกั ความนิยมเช่าพืน้ที่อาคารส านกังานบริเวณนีม้ีแนวโน้ม

เพิ่มขึน้และสง่ผลให้ระดบัราคาคา่เช่าปรับตวัเพิ่มขึน้ แตบ่ริเวณถนนรามค าแหง ถนนศรีนครินทร์ และถนนพฒันาการ ยงัไม่

เป็นท่ีนิยม เนื่องจากสถานท่ีตัง้คอ่นข้างไกลศนูย์กลางธุรกิจ และยงัไม่มีระบบขนสง่มวลชนระบบรางผ่านอีก ดงันัน้ บริษัทที่

ใช้พืน้ที่อาคารส านกังานในบริเวณนี ้จึงเป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นบริษัทที่มีโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ตัง้อยู่ฝ่ัง

ตะวนัออกของกรุงเทพมหานครซึง่ได้แก่ นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั เป็นตนั  

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 27 จาก 30 

 

รายละเอียดโครงการอาคารส านกังานในบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบถนนพฒันาการ   

อาคารส านักงาน 

      

ช่ือ อาคารบางกอก ทาวเวอร์ อาคารอีเลคโทรลักซ์ อาคารอติัลไทย ทาวเวอร์ อาคารธารารมณ์ บิสซิเนส 
ทาวเวอร์ 

อาคารธนภูม ิ อาคารทีเอส ทาวเวอร์ 
(ไอเอฟซีที) 

เจ้าของโครงการ บริษัท บางกอก ทาวเวอร์ส เรสซิ
เด้นซ์ จ ากดั 

บริษัท อีเลคโทรลกัซ์ ประเทศ
ไทย จ ากดั 

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จ ากดั บริษัท ธนภมูิ ทาวเวอร์ จ ากดั บริษัท สนิบริบรูณ์ อินดสัเทรียล 
จ ากดั 

ท าเล เพชรบรีุ เพชรบรีุ เพชรบรีุ เพชรบรีุ เพชรบรีุ เพชรบรีุ 

ระยะทางไปรถไฟฟ้า BTS - - - - - - 

ระยะทางไปรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT มากกว่า 500 เมตร 
จาก MRT เพชรบรีุ 

มากกว่า 500 เมตร 
จาก MRT เพชรบรีุ 

มากกว่า 500 เมตร 
จาก MRT เพชรบรีุ 

น้อยกว่า 500 เมตร 
จาก MRT เพชรบรีุ 

- - 

จ านวนชัน้ 20 15 30 20 32 35 

พืน้ท่ีเช่า (ตร.ม.) 18,275 12,150 57,807 16,120 41,000 37,877 

พืน้ท่ีเช่าตอ่ชัน้ (ตร.ม.) 1,000 200 ถึง 1,100 1,800 816  1,249  100 ถึง 1,200 

ราคาเสนอเช่า 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

2557 : 450 
2558 : 450 
2559 : 450 

2557 : 425 
2558 : 425 
2559 : 425 

2557 :  480 
2558; 480 

2559 :  480 

2557 : 350 
2558 : 350 
2559 : 400 

2557 :  570 
2558 :  570 
2559 :  570 

2557 : 550 
2558 : 575 
2559 : 550 

อตัราการเช่า (%) 93.7% 100% 81.1% 83.8% 86.5% 98.2% 

ระยะเวลาเช่า 3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 

อายอุาคาร 25 ปี  22 ปี 20 ปี 23 ปี  24 ปี 32 ปี 

ปราศจากเสาและสิง่กีดขวางใน
พืน้ท่ีเช่า 

มีเสาและสิง่กีดขวาง มีเสาและสิง่กีดขวาง มีเสาและสิง่กีดขวาง มีเสาและสิง่กีดขวาง มีเสาและสิง่กีดขวาง มีเสาและสิง่กีดขวาง 

ความสงูเพดาน (ม.) 2.65 2.6 2.6 2.5 2.5 2.7 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 28 จาก 30 

 

อาคารส านักงาน 

      

ช่ือ อาคารบางกอก ทาวเวอร์ อาคารอีเลคโทรลักซ์ อาคารอติัลไทย ทาวเวอร์ อาคารธารารมณ์ บิสซิเนส 
ทาวเวอร์ 

อาคารธนภูม ิ อาคารทีเอส ทาวเวอร์ 
(ไอเอฟซีที) 

ท่ีจอดรถ ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 100 ตร.ม. 
นอกเหนือจากนัน้ 

คา่เช่า 1,500 บาท/คนั/เดือน 

ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 100 ตร.
ม. นอกเหนือจากนัน้ 

คา่เช่า 1,000 บาท/คนั/เดือน 

ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 100 ตร.ม. 
นอกเหนือจากนัน้ 

คา่เช่า 2,000 บาท/คนั/เดือน 

ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 100 ตร.ม. 
นอกเหนือจากนัน้ 

คา่เช่า 1,000 บาท/คนั/เดือน 

ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 100 ตร.ม. 
นอกเหนือจากนัน้ 

คา่เช่า 1,800 บาท/คนั/เดือน 

ฟรี 1คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 100 ตร.ม. 
นอกเหนือจากนัน้ 

คา่เช่า 1,600 บาท/คนั/เดือน 

ระบบปรับอากาศ Central Chilled System Water Cooled Package Central Chilled System Split Type  Central Chilled System Central Chilled System 

ลฟิท์ ลฟิท์โดยสาร 5 ตวั ลฟิท์โดยสาร 3 ตวั ลฟิท์โดยสาร 16  ตวั ลฟิท์โดยสาร 4 ตวั ลฟิท์โดยสาร 12 ตวั ลฟิท์โดยสาร 11 ตวั 

- ลฟิท์ขนสง่ ลฟิท์ขนของ  1 ตวั ลฟิท์ขนของ  1 ตวั ลฟิท์ขนของ 1 ตวั - ลฟิท์ขนของ 2 ตวั ลฟิท์ขนของ 1 ตวั 
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค       

- คา่ไฟ (บาท/หน่วย) 6 บาท/หน่วย  5 บาท/หน่วย  5.5 บาท/หน่วย  ตามอตัราของการไฟฟ้านครหลวง 5.25 บาท/หน่วย 5.5 บาท/หน่วย  

- คา่น า้ (บาท/หน่วย) 20 บาท/หน่วย  20 บาท/หน่วย  20 บาท/หน่วย  16 บาท/หน่วย  18 บาท/หน่วย 20 บาท/หน่วย 

- คา่แอร์นอกเวลาท าการ 
(บาท/ตร.ม./ชม) 

2.5 บาท/ตร.ม./ชม. 1 บาท/ตร.ม./ชม. 2.5 บาท/ตร.ม./ชม. - 300 บาท/ AHU /ชม 3 บาท/ตร.ม./ชม 

- คา่ตดิตัง้โทรศพัท์ 
 (บาท/เส้น) 

มดัจ า 10,000 บาท 
คา่ตดิตัง้ 4,000 บาท 

มดัจ า 5,000 บาท และ 
คา่ตดิตัง้  5,000 บาท 

คา่ตดิตัง้ 5,000 บาท มดัจ า 30,000 บาท คา่ตดิตัง้  3,000 บาท คา่ตดิตัง้  5,000 บาท 

ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 

 

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 29 จาก 30 

 

อาคารส านักงาน 

    

ช่ือ อาคารยูเอม็ ทาวเวอร์ อาคารโมเดร์ินฟอร์ม 
ทาวเวอร์ 

อาคารเจเอสที ทรู ทาวเวอร์ 2  

เจ้าของโครงการ บริษัท เดอะพลาซา่ ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จ ากดั บริษัท โมเดร์ินฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) - บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 

ท าเล รามค าแหง ศรีนครินทร์ ถนนพฒันาการ ถนนพฒันาการ 

ระยะทางไปรถไฟฟ้า BTS น้อยกว่า 300 เมตร จาก Airport Link 
รามค าแหง 

น้อยกว่า 500 เมตร จาก Airport Link 
รามค าแหง 

- - 

ระยะทางไปรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT - - - - 

จ านวนชัน้ 30 28 4 15 ชัน้ 

พืน้ท่ีเช่า (ตร.ม.) 36,000 28,000 4,240 20,654 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีเช่าตอ่ชัน้ (ตร.ม.) 165-1,600 1,200 1,060 800 ตารางเมตร 

ราคาเสนอเช่า (บาท/ตร.ม./เดือน) 2557 : 390 
2558 : 410 
2559 : 450 

2557 : 405 
2558 : 405 
2559 : 400 

2557 : - 
2558 : - 

2559 : 500 

2559 :  603   

อตัราการเช่า (%) 90.5% 98.8% 50% 100% 

ระยะเวลาเช่า 3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 

อายอุาคาร 24 ปี 23 ปี 25 ปี 26 ปี 

ปราศจากเสากีดขวางในพืน้ท่ีเช่า มีเสาและสิง่กีดขวาง มีเสาและสิง่กีดขวาง มีเสาและสิง่กีดขวาง มีเสาและสิง่กีดขวาง 

ความสงูเพดาน (ม) 2.4 2.5 2.3 เมตร ไม่ระบ ุ

ท่ีจอดรถ ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 100 ตร.ม., 
นอกเหนือจากนัน้คา่เช่า 1,500 บาท/คนั/เดือน 

ฟรี 1 คนัตอ่การเช่าพืน้ท่ี 100 ตร.ม., 
นอกเหนือจากนัน้คา่เช่า 1,400 บาท/คนั/เดือน 

มีคา่ใช้จ่ายตา่งหาก ไม่ระบ ุ



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์                       ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-6 หน้า 30 จาก 30 

 

ที่มา: รายงานส ารวจภาพรวมสภาวะตลาดอาคารส านกังานเชิงลกึของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 

อาคารส านักงาน 

    

ช่ือ อาคารยูเอม็ ทาวเวอร์ อาคารโมเดร์ินฟอร์ม 
ทาวเวอร์ 

อาคารเจเอสที ทรู ทาวเวอร์ 2  

ระบบปรับอากาศ Water Cooled Package Water Cooled Package Split Type Central Chilled System  

ลฟิท์ ลฟิท์โดยสาร 6 ตวั ลฟิท์โดยสาร 6 ตวั ลฟิท์โดยสาร 2 ตวั ลฟิท์โดยสาร 3 ตวั 

- ลฟิท์ขนสง่ ลฟิท์ขนของ 1 ตวั ลฟิท์ขนของ 1 ตวั - ลฟิท์ขนของ 1 ตวั 
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค     

- คา่ไฟ (บาท/หน่วย) 5 บาท/หน่วย  4.75 บาท/หน่วย 6.5 บาท/หน่วย 4.5 บาท/หน่วย 

- คา่น า้ (บาท/หน่วย) 20 บาทต ตอ่ หน่วย ฟรี ฟรี ฟรี 

- คา่แอร์นอกเวลาท าการ (บาท/
ตร.ม./ชม) 

400 บาท/ AHU /ชม. 200 บาท/ชม. - ไม่ระบ ุ

- คา่ตดิตัง้โทรศพัท์ (บาท/สาย) คา่ตดิตัง้  5,000 บาท คา่มดัจ า 15,000 บาท คา่ตดิตัง้ 6,500 บาท - ไม่ระบ ุ



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-7 หน้า 1 จาก 32 
 

7. โครงสร้างและการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

 

7.1 การจัดตัง้กองทรัสต์ 

7.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกองทรัสต์ 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ  ใช้ช่ือภาษาองักฤษว่า Bualuang Office 

Leasehold Real Estate Investment Trust (“B-WORK”) เป็นกองทรัสต์ตาม พ.ร.บ.ทรัสต์ ที่ก่อตัง้ขึน้ด้วยผลของสญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์และจะสมบรูณ์เมื่อผู้ก่อตัง้ทรัสต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์โอนเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ทรัสตีจดัการ

ทรัพย์สนิเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์จะท าขึน้ระหว่างบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (“บลจ.บวั

หลวง”) ซึ่งใช้ช่ือภาษาองักฤษว่า Bualuang Asset Management Company Limited ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และบริษัท

หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  (“บลจ.กรุงไทย”) ซึ่งใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า Krung Thai Assset 

Management Public Company Limited ในฐานะทรัสตี ทัง้นี ้การก่อตัง้ทรัสต์จะมีผลสมบรูณ์เมื่อผู้ก่อตัง้ทรัสต์โอนเงินที่ได้

จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ครัง้แรกให้แก่ทรัสตี โดยในการระดมทุนครัง้แรก กองทรัสต์จะมีทุนช าระแล้วจ านวนไม่เกิน 

3,688 ล้านบาท ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ ทัง้นี ้เพื่อรองรับการลงทนุในทรัพย์สนิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ประกาศ 

ทจ. 49/2555  

เมื่อการก่อตัง้กองทรัสต์มีผลสมบรูณ์ ทรัพย์สินเร่ิมต้นของกองทรัสต์ ได้แก่ เงินที่ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ได้จากการจ าหน่าย

หนว่ยทรัสต์ในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้แรก โดย บลจ.บวัหลวง ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์มีหน้าที่ด าเนินการให้ผู้ จดัการการ

จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์โอนเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื่อให้การก่อตัง้กองทรัสต์แล้วเสร็จภายใน 15 

วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และยื่นเอกสารหลกัฐานที่แสดงได้ว่ามีการโอนเงินดงักล่าวต่อส านกังาน 

ก.ล.ต. พร้อมกบัรายงานผลการเสนอขายหนว่ยทรัสต์  

 

http://www.ktam.co.th/
http://www.ktam.co.th/


สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-7 หน้า 2 จาก 32 
 

7.1.2 กระบวนการขัน้ตอนก่อตัง้กองทรัสต์ 

ขัน้ตอนที่ 1 การขออนุญาต ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ยื่นขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

ขัน้ตอนที่ 2 การเสนอขาย หลงัจากที่ส านกังาน ก.ล.ต. อนญุาตการขายหน่วยทรัสต์ในขัน้ตอนที่ 1 ผู้ก่อตัง้ 

ทรัสต์จะเสนอขายหนว่ยทรัสต์ผา่นผู้จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายใน 6 

เดือน 

ขัน้ตอนที่ 3 การจัดตัง้กองทรัสต์ 1. ผู้ก่อตัง้ทรัสต์และทรัสตีเข้าท าสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ก่อนหรือในวนัโอนทรัพย์สิน

ให้แก่ทรัสตี 

2. ภายใน 15 วันท าการนับแต่ปิดการขายหน่วยทรัสต์ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ต้อง

ด าเนินการให้ผู้จดัการการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์โอนเงินจากการขายหน่วยทรัสต์

ให้แก่ทรัสตี  

เมื่อด าเนินการข้อ 1 และ 2 ครบถ้วนจะถือวา่การก่อตัง้กองทรัสต์มีผลสมบรูณ์ 

ขัน้ตอนที่  4 การน าหน่วยทรัสต์เข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่

เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ 

 

7.1.3 วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์จัดตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนตาม  พ.ร.บ ทรัสต์ และตามที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนดโดยมีวตัถปุระสงค์ในการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ประเภทหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust, “REIT”) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศ ทจ. 49/2555 และมี

วตัถปุระสงค์ในการน าหนว่ยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เมื่อกองทรัสต์น าเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ไปลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์โดย บลจ.บวัหลวง ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) จะ

แต่งตัง้บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เพื่อน าทรัพย์สินหลกัดงักล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วง รายได้ที่

กองทรัสต์จะได้รับจากการด าเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่าพืน้ที่ ค่าบริการพืน้ที่ และ

ค่าตอบแทนการให้สิทธิ โดยการด าเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคมุและก ากบัดแูลโดยทรัสตีเพื่อให้

การด าเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขแห่งสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการ

กองทรัสต์ ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.ทรัสต์ รวมทัง้ประกาศอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์

ก าหนด ทัง้นี ้กองทรัสต์จะจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินหลักดังกล่าวโดยการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์เท่านัน้ โดยจะไม่

ด าเนินการในลกัษณะใดที่เป็นการใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น อีกทัง้จะไมน่ าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่า

แก่บคุคลที่มีเหตอุนัควรสงสยัวา่จะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขดัตอ่ศีลธรรมหรือไมช่อบด้วยกฎหมาย 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 
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โครงสร้างของกองทรัสต์สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

 
ที่มา: ผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

7.2 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  

การบริหารจดัการกองทรัสต์จะอยูภ่ายใต้ข้อก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ซึง่มีสรุปสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี  ้

คูส่ญัญา บริ ษัทหลักท รัพย์จัดการกองทุนรวม  บัวหลวง  จ ากัด  ในฐานะผู้ ก่ อตั ง้ ท รัส ต์  

(“ผู้ก่อตัง้ทรัสต์”) และในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เมื่อการก่อตัง้ทรัสต์ส าเร็จ (“ผู้จัดการ

กองทรัสต์”) และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทรัสตี 

(“ทรัสตี”) 

ช่ือ อาย ุประเภท และ

วตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์ 

(1) ช่ือของกองทรัสต์คือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง 

ออฟฟิศ ใช้ช่ือภาษาองักฤษว่า Bualuang Office Leasehold Real Estate 

Investment Trust หรือช่ือยอ่วา่ B-WORK 

(2) กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้โดยไม่มีก าหนดอายขุองกองทรัสต์ และเป็นกองทรัสต์ประเภท

ไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์จากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(3) มีวตัถุประสงค์หลกัในการออกหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Invest Trust หรือ REIT) เมื่อกองทรัสต์น า
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เงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์โดยผู้จดัการกองทรัสต์ (รายละเอียดเก่ียวกบัการได้รับความเห็นชอบให้

เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) จะน าทรัพย์สินหลกัดงักลา่วไป

จดัหาผลประโยชน์โดยการน าออกให้เช่า และ/หรือ ให้เช่าช่วง โดยในการจัดหา

ผลประโยชน์ดังกล่าว ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายหรือแต่งตัง้ผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ให้ด าเนินการได้ โดยการมอบหมายหรือ

แตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) จะเป็นไปตามข้อก าหนดใน

สัญญาฉบับนี  ้สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้

และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 การด าเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์ในการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์

จะอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแลโดยทรัสตี เพื่อให้การด าเนินงานของ

ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไข

แห่งสญัญานี ้รวมทัง้ตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้กองทรัสต์จะไม่

ด าเนินการในลกัษณะใดที่เป็นการใช้กองทรัสต์เข้าด าเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจ

เอง อีกทัง้กองทรัสต์จะไมน่ าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บคุคลที่มี

เหตุอนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรม

หรือไมช่อบด้วยกฎหมาย 

นอกจากนี ้กองทรัสต์สามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากการลงทุนใน

ทรัพย์สนิหลกั และ/หรือ หาดอกผลอื่นใดด้วยวิธีอื่นใดได้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และ

สดัสว่นท่ีก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้รวมทัง้ตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง 

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ วนัที่คู่สญัญาลงนามในสญัญาฉบบันี ้และผู้ก่อตัง้ทรัสต์ได้โอนเงินหรือด าเนินการให้ผู้จัด

จ าหน่ายหน่วยทรัสต์โอนเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายครัง้แรกทัง้หมด

ให้แก่ทรัสตี 

ทรัพย์สนิท่ีจะเป็นกองทรัสต์ (1) ในเบือ้งต้นเมื่อมีการก่อตัง้ทรัสต์ตามสญัญานี ้ทรัพย์สินเร่ิมต้น (Initial Assets) ที่

จะให้เป็นกองทรัสต์ ได้แก่ เงินท่ีผู้ก่อตัง้ทรัสต์ได้รับจากการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ใน

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรก (“ทรัพย์สินเร่ิมต้น”) โดยผู้ก่อตัง้ทรัสต์มีหน้าที่

ด าเนินการให้ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์โอนเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์

ให้แก่ทรัสตีเพื่อให้การก่อตัง้กองทรัสต์แล้วเสร็จภายใน 15 (สิบห้า)วนัท าการนบั

แตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และยื่นเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงได้วา่มีการโอน

เงินดงักลา่ว พร้อมกบัรายงานผลการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  
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(2) ภายหลงัจากที่กองทรัสต์โดยทรัสตีได้รับทรัพย์สินเร่ิมต้นดงักล่าว กองทรัสต์จะ

ลงทนุในทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ ได้แก่ ทรัพย์สินที่ปรากฏตามบญัชีทรัพย์สิน

ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งถือเป็นสว่นหนึ่งของสญัญานี ้โดย

กองทรัสต์จะต้องได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัภายในหกสิบ (60) วนันบัแต่วนัที่ก่อตัง้

กองทรัสต์แล้วเสร็จ ทัง้นี ้ ในการเข้าลงทนุทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์จะลงทนุครัง้

แรก กองทรัสต์จะน าทรัพย์สินเร่ิมต้น และเงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนั

การเงิน บริษัทประกันภัย และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใดที่สามารถให้สินเช่ือแก่

กองทรัสต์ได้ มาใช้ในการลงทุนทรัพย์สินหลกัดงักล่าวและการช าระค่าใช้จ่ายที่

เก่ียวข้อง โดยจ านวนเงินกู้และข้อก าหนดเก่ียวกบัการกู้ยืมเงินให้เป็นไปตามแบบ

แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์และหนังสือชีช้วน 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีของกองทรัสต์ และตามสญัญากู้ ยืมเงินที่ทรัสตี 

(ในนามของกองทรัสต์) จะเข้าท ากบัผู้ให้กู้  

นอกจากนี ้ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์ยงัรวมถึงทรัพย์สินอื่นใดที่กองทรัสต์จะ

ได้มาเพิ่มเติมตามข้อตกลงและเง่ือนไขแห่งสญัญานี ้ตลอดจนตามกฎหมายและ

ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

หนว่ยทรัสต์ (1) สทิธิในการได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ให้แบง่ออกเป็นหนว่ย หน่วยละเท่า ๆ กนั

เรียกวา่หนว่ยทรัสต์แต่ละชนิด ซึ่งหน่วยทรัสต์จะให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่า ๆ 

กนัในการเป็นผู้ รับประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยทรัสต์ (Par 

Value) คือ หน่วยละ 10 (สิบ) บาท โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับประโยชน์ตอบ

แทนจากกองทรัสต์ตามข้อตกลงและเง่ือนไขแห่งสญัญานี ้และตามกฎหมายและ

ประกาศที่เก่ียวข้อง  นอกจากนี ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นีม้ิได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอน 

(2) หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีคุณสมบตัิเป็นหน่วยทรัสต์ประเภทระบุช่ือผู้ ถือและ

ช าระเต็มมลูคา่ทัง้หมด รวมทัง้ไมม่ีข้อจ ากดัการโอนหนว่ยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจ ากดัที่

เป็นไปตามกฎหมายตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้

(3) ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้แรกมีจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้สิน้ ไม่เกิน 

368,800,000 หน่วย และมูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายต่อ

ประชาชนทัว่ไปในครัง้แรกนี ้จะมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 3,688,000,000 บาท 

ซึง่ค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ (Par Value) 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (1) การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของตวัการตวัแทน

ระหว่างผู้ ถือหน่วยทรัสต์กับทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของ
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การเป็นหุ้ นส่วนหรือลกัษณะอื่นใดระหว่างทรัสตีและผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และใน

ระหวา่งผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยกนั 

(2) การเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มิได้ท าให้บคุคลดงักลา่วมีความรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการช าระหนี ใ้ห้แก่ทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือ

เจ้าหนีข้องกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และเจ้าหนีข้องกองทรัสต์จะ

บงัคบัช าระหนีไ้ด้จากทรัพย์สนิของกองทรัสต์เทา่นัน้ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไม่ต้องรับผิด

ต่อผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีในการช าระเงินอื่นใดเพิ่มเติมให้แก่กองทรัสต์

หลงัจากที่ได้ช าระเงินคา่หนว่ยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความ

รับผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกส าหรับหนว่ยทรัสต์ที่ถือนัน้ 

(3) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่า

เงินก าไรภายหลงัจากหกัค่าใช้จ่าย ค่าส ารองต่าง ๆ การช าระคืนเงินต้นจากการ

กู้ยืมที่ถึงก าหนดช าระภาระผกูพนัอื่นที่ถึงก าหนดช าระ (ถ้ามี) โดยพิจารณาสถานะ

เงินสด และคา่ใช้จ่ายส ารองตา่ง ๆ  ตามที่กฎหมายอนญุาตให้กองทรัสต์หกัได้ และ

มีสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจ านวนทุนของกองทรัสต์ที่ปรับปรุงด้วย

ส่วนเกินหรือส่วนต ่ากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของ

หน่วยทรัสต์ สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรือรับคืนเ งินทุนของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์แตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหนว่ยทรัสต์ชนิดนัน้ ๆ ด้วย 

(4) ไม่ว่าในกรณีใด ๆ มิให้ตีความสญัญานีไ้ปในทางที่ก่อให้เกิดผลขัด หรือแย้งกับ

ข้อก าหนดตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) ข้างต้น 

(5) การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธ์ิและสิทธิเรียกร้อง

เหนือทรัพย์สนิของกองทรัสต์โดยเด็ดขาดแตเ่พียงผู้ เดยีวไมว่า่สว่นหนึง่สว่นใด และ

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนจาก

บคุคลภายนอกในกรณีที่ทรัสตี และ/หรือ ผู้จดัการกองทรัสต์ จดัการกองทรัสต์ไม่

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์อนัเป็นผลให้ทรัพย์สินใน

กองทรัสต์ถกูจ าหนา่ยจ่ายโอนไปยงับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. 

ทรัสต์ก าหนด 

(6) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ตลอดจนซกัถาม และแสดงความเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ของทรัส

ตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เก่ียวข้องและ

สญัญานีก้ าหนดไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเข้าแทรกแซง
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การด าเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations) ของผู้ จัดการกองทรัสต์

และทรัสตี ซึ่งเร่ืองดงักลา่วให้ถือเป็นอ านาจและดลุยพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ 

หรือทรัสตี แล้วแตก่รณี และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมอ่าจใช้สทิธิของตนเพื่อการใด ๆ อนั

เป็นการขดัหรือแย้ง หรือจะสง่ผลให้มีการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดใน

สญัญาฉบบันี ้

(7) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลตอบแทนจากกองทรัสต์ตาม

หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้

(8) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานี ้หรือแก้ไขวิธีการจดัการ 

โดยเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้แต่จะต้องไม่เป็น

การเพิ่มภาระหน้าที่ของทรัสตี หรือผู้จัดการกองทรัสต์โดยไม่ได้รับความยินยอม

ของทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ภาระหน้าที่ดงักล่าวจะ

เป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด ทัง้นี ้ทรัสตีหรือผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานี ้หรือแก้ไขวิธีการจัดการ เมื่อได้รับมติตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้

(9) ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อเลกิกองทรัสต์หรือเมื่อมีการลดทนุ โดย

ในกรณีของการเลิกกองทรัสต์นัน้ ทรัสตีซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกบัการช าระ

บญัชีกองทรัสต์อาจจดัให้มีผู้ช าระบญัชีท าหน้าที่เป็นผู้ช าระบญัชี โดยด าเนินการ

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ระบไุว้ในสญัญานี ้อนึ่ง ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงิน

คืนก็ตอ่เมื่อกองทรัสต์มีทรัพย์สนิคงเหลอืภายหลงัจากได้หกัคา่ใช้จ่ายและช าระหนี ้

ของกองทรัสต์เมื่อเลิกกองทรัสต์แล้วเท่านัน้ ส าหรับกรณีการลดทุนช าระแล้วให้

ผู้จัดการกองทรัสต์ด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยโดยด าเนินการตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการที่ระบุไว้ในสัญญานี ้ตลอดจนตามกฎหมายและประกาศที่

เก่ียวข้องประกาศก าหนด 

(10) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที่จะโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข 

และหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในสญัญานี ้

(11) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์สามารถน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าได้ตามกฎหมาย

และด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทรัสตี และ/หรือ นายทะเบียน

หนว่ยทรัสต์ก าหนด 

(12) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิลงมติเก่ียวกับการบริหารจดัการกองทรัสต์ โดยจะต้องอยู่

ภายใต้บงัคบัและเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้และ

จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องและจะต้องไม่เป็นการเพิ่ม
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ภาระหน้าที่ของทรัสตี ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ หรือผู้จดัการกองทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่

ภาระหน้าที่ดงักลา่วจะเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง 

การเพิม่ทนุของกองทรัสต์ 

เหตใุนการเพิม่ทนุ และ

กระบวนการเพิ่มทนุ 

(1) กองทรัสต์อาจเพิ่มทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขายตามข้อตกลงและ

เง่ือนไขแห่งสญัญานี ้ตลอดจนตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ให้

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ด าเนินการต่าง ๆ ที่เ ก่ียวข้องกับการเพิ่มทุนของ

กองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การจดัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติ

อนุมัติให้เพิ่มทุนและด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นเพื่อให้การเพิ่มทุน

ดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์ และให้เป็นไปตามสญัญานี ้ตลอดจนตามกฎหมายและ

ประกาศที่เก่ียวข้อง และมติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(2) เหตใุนการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ให้มีได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เพื่อลงทนุในทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติมจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทนุครัง้แรก

หรือเพิ่มเติมจากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ที่มีอยูเ่ดิม 

(ข) เพื่อบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองทรัสต์ซึ่งรวมถึง

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิการ

เช่า ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์หรือให้

สอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าที่เปลีย่นแปลงไป 

(ค) เพื่อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของ

กองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า เพื่อประโยชน์ในการจัดหา

ผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรือเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความ

ต้องการของลกูค้าที่เปลีย่นแปลงไป 

(ง) เพื่อลงทนุในทรัพย์สินอื่นตามหลกัเกณฑ์และสดัสว่นที่ก าหนดในประกาศ

ของส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง 

(จ) เพิ่มทนุเพื่อช าระเงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

(ฉ) เพื่อเหตุอื่นใดที่ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรและจ าเป็นให้มีการเพิ่มทุน 

โดยได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี 

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

ประกาศก าหนด 

(3) กรณีอื่นใดที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนของกองทรัสต์ได้ โดยต้อง

สอดคล้องกบัสญัญานี ้และกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง 

(4) การเพิ่มทนุของกองทรัสต์จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีมติ

อนมุตัิให้เพิ่มทนุด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียง
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ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน และเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์บางราย ต้องไมม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ซึง่ถือหนว่ยทรัสต์รวมกนัเกิน

กว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคดัค้านการเพิ่มทนุ 

(ข) การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้กระท าได้

เฉพาะกรณีที่แสดงไว้อยา่งชดัเจนวา่การจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่จาก

การเพิ่มทุนจะเป็นไปตามอัตราและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ 

เก่ียวกบัการเพิ่มทนุของบริษัทจดทะเบียน โดยอนโุลม และตามแนวทางที่

ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดในรายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทาง

ปฏิบตัิ (ถ้ามี) 

(ค) การเพิ่มทนุต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้

ถือหนว่ยทรัสต์มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุ 

(5) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ด าเนินการตามที่สมควรเพื่อให้หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่

ในแตล่ะคราวสามารถเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 45 

(สีส่บิห้า)วนั นบัแตว่นัปิดการจองซือ้และช าระเงินคา่หนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุนัน้ 

การลดทนุช าระแล้วของ

กองทรัสต์ เหตใุน 

การลดทนุ และกระบวนการ

ลดทนุ 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ 

โดยด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกฎหมายและประกาศที่

เก่ียวข้องประกาศก าหนด และมติของที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(2) เหตใุนการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ให้มีได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที่ เหลืออยู่ภายหลังการจ าหน่าย

อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการตดัจ าหน่ายสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี ) ทัง้นี  ้ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า

กองทรัสต์ไมม่ีก าไรสะสมเหลอือยูแ่ล้ว 

(ข) กองทรัสต์มีการเพิ่มทนุเพื่อให้ได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม แต่ปรากฏ

เหตขุดัข้องในภายหลงั ท าให้ไมส่ามารถได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

(ค) มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการ

ประเมินคา่หรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิ 
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(ง) กองทรัสต์มีรายการคา่ใช้จ่ายที่ไมใ่ช่เงินสดและไมม่ีเหตตุ้องน าไปใช้ในการ

ค านวณก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้

(จ) กองทรัสต์มีสภาพคลอ่งสว่นเกินจากเงินสดจากการด าเนินงาน หรือเงินสด

จากภาษีมลูคา่เพิ่มที่ได้รับคืน และไมม่ีเหตตุ้องน าไปใช้ในการค านวณก าไร

สทุธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้

(ฉ) กรณีอื่นใดที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้ลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ได้ 

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

ก าหนด 

(3) การลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์จะกระท าได้ต่อเมื่อไม่ขัดหรือแย้งกับ

เจตนารมณ์ในการก่อตัง้กองทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง โดย

กระบวนการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่

กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องได้ประกาศก าหนด และรวมถึงที่จะประกาศ

ก าหนดในอนาคต และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ ส าหรับกรณีตามข้อ (ก) ถึง (ง) ข้างต้น 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีอ านาจในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาลดทุนช าระแล้ว

ของกองทรัสต์ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องขอมติอนุมัติจากที่ประชุม  

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(ข) กรณีการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ ส าหรับกรณีตามข้อ (จ) ข้างต้น 

ต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ทัง้นี ้ส าหรับกรณีตามข้อ 

(ฉ) ข้างต้น ให้เป็นตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

จะได้ประกาศก าหนด (ถ้ามี) อย่างไรก็ดี หากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้ก าหนดไว้ชัดเจน ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์มี

อ านาจในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ตามที่

เห็นสมควรเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้กองทรัสต์ 

ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง 

(4) การลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์จะกระท าได้โดยด าเนินการลดทนุช าระแล้วด้วย

วิธีการลดมลูคา่หนว่ยทรัสต์ให้ต ่าลงเทา่นัน้ 

(5) ผู้จดัการกองทรัสต์จะเฉลี่ยเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีช่ืออยู่ในสมดุทะเบียน ณ 

วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยทรัสต์ โดยค านวณมลูค่าหน่วยทรัสต์ ที่ใช้ใน

การลดทนุช าระแล้วจากมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน

พกัการโอนหนว่ยทรัสต์ ทัง้นี ้เงินท่ีเฉลีย่คืนต้องมิได้มาจากเงินก าไรของกองทรัสต์ 
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(6) ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีข้อมลูเก่ียวกบัการลดเงินทนุช าระแล้วของกองทรัสต์

ทุกครัง้ไว้ในเว็บไซต์ของทรัสตีหรือเว็บไซต์ของผู้ จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์สามารถตรวจสอบได้ โดยมีข้อมูลตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด 

(7) ภายหลังจากที่ด าเนินการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์เสร็จสิน้ ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ต้องรายงานมูลค่าหน่วยทรัสต์ของหน่วยทรัสต์ภายหลงัจากการลดทุน

ช าระแล้วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัท่ีด าเนินการลดทนุ

แล้วเสร็จ 

การโอนหนว่ยทรัสต์ (1) หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ออกตามสญัญานีส้ามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด 

เว้นแต ่ 

(ก) การโอนหน่วยทรัสต์นัน้เป็นเหตใุห้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสญัชาติต่างด้าวถือ

หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจ านวน

หนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือ 

(ข) การโอนหน่วยทรัสต์นัน้เป็นเหตใุห้สดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ของผู้จดัการ

กองทรัสต์ และทรัสตี (ถ้ามีการถือหนว่ย) และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใด

รายหนึ่ง รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(2) การโอนหน่วยทรัสต์ที่มีใบทรัสต์ย่อมสมบรูณ์เมื่อผู้ โอนได้สลกัหลงัใบทรัสต์ โดย

ระบช่ืุอผู้ รับโอนและลงลายมือช่ือของผู้ โอนกบัผู้ รับโอน และสง่มอบใบทรัสต์ให้แก่

ผู้ รับโอน การโอนหน่วยทรัสต์จะใช้ยนักองทรัสต์ได้เมื่อทรัสตี หรือบุคคลที่ทรัสตี

มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้ รับค าร้องขอให้ลงทะเบียน 

การโอนหนว่ยทรัสต์แล้ว แตจ่ะใช้ยนับคุคลภายนอกได้เมื่อทรัสตี หรือบคุคลที่ทรัส

ตีมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ได้ลงทะเบียนการโอนหนว่ยทรัสต์แล้ว 

ในการนี ้หากทรัสตี หรือนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์เห็นวา่การโอนหน่วยทรัสต์นัน้ไม่

ถกูต้องสมบรูณ์ ให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์แจ้งแก่ผู้ยื่นค าร้องภายใน 7 

(เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ เพื่อด าเนินการแก้ไข ในกรณีที่ผู้ รับโอน

หน่วยทรัสต์ประสงค์จะได้ใบทรัสต์ใหม่ ให้ร้องขอต่อทรัสตี หรือนายทะเบียน

หน่วยทรัสต์โดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของผู้ รับโอนหน่วยทรัสต์และมีพยาน

อยา่งน้อย 1 (หนึง่) คนลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือนัน้ พร้อมทัง้เวนคืนใบทรัสต์

เดิมหรือหลกัฐานอื่นให้แก่ทรัสตี หรือนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ ในการนี ้หากทรัสตี 

หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่าการโอนหน่วยทรัสต์นัน้ถกูต้องตามกฎหมาย 
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และตามสญัญานีแ้ล้ว ให้ทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนการโอน

หน่วยทรัสต์ภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัแต่วนัได้รับค าร้องขอและให้ทรัสตี หรือนาย

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกใบทรัสต์ให้ใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนบัแต่วนัได้รับค า

ร้องขอนัน้ ทัง้นี ้ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) และ

จดัสง่เอกสารหลกัฐาน ตามที่นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ก าหนด 

(3) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบทรัสต์จะต้องปฏิบัติ

ตามหลกัเกณฑ์ที่ระบุโดยนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ 

และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน

หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ 

และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด 

การลงทนุของกองทรัสต์ (1) การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน

ประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง 

(2) การลงทนุในทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ต้องเป็นไปตามนโยบายการลงทนุรวมทัง้

ประเภททรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์จะลงทุน วิธีการได้มา และหลกัเกณฑ์ในการ

ลงทุนตามที่ก าหนดในสญัญานี ้กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลกั

ประเภทอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วง

อสังหาริมทรัพย์)  และทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบหรือเค ร่ืองอุปกรณ์ของ

อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วน

ควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่น

ที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

โดยประเภททรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุได้แก่ อาคารส านกังาน หรือพืน้ที่เพื่อให้

เช่าเป็นส านักงาน หรือให้บริการพืน้ที่ท างาน (Co-Working Space) รวมถึง

อสงัหาริมทรัพย์อื่นใดที่เก่ียวข้อง สนนัสนนุ หรือสง่เสริมธุรกิจอาคารส านกังานให้

เช่า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ อสงัหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อเป็นร้านค้า ร้านอาหาร 

และพืน้ท่ีจอดรถ สถานออกก าลงักาย ศนูย์ดแูลเด็กเลก็ ห้องสมดุ และทรัพย์สนิอื่น

ใดที่อาจส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์  และการจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรัพย์ 

(3) กองทรัสต์ไมม่ีนโยบายในการลงทนุทรัพย์สนิอื่นใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สนิ

ที่มีการระบเุอาไว้ในสญัญาฉบบันี ้

(4) ก่อนการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัแต่ละครัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินการต่าง ๆ 

ตามที่ก าหนดในสัญญานี  ้เช่น ต้องตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า Due 
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Diligence) ข้อมลูและสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ (ถ้า

มี) ต้องประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักอย่างน้อยตามข้อก าหนดในสัญญานี ้  

ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที่เป็นการ

เช่าช่วง จะจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่

อาจเกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่า หรือการไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญา

เช่า วิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซือ้ เช่า หรือรับ

โอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ส าหรับการด าเนินการดงักลา่ว ฯลฯ รวมทัง้ต้องมีสาระและระบบการอนมุตัิตามที่

ก าหนดในสญัญา เช่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไป

ตามสญัญานีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ฯลฯ รวมทัง้ต้องมีสาระและระบบการ

อนุมัติตามที่ก าหนดในสญัญานีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญานีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวข้อง

แล้ว ฯลฯ 

(5) ก่อนการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการต่าง ๆ 

ตามที่ก าหนดในสญัญานี ้เช่น ก่อนการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกั ให้ผู้จัดการ

กองทรัสต์จดัให้มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัตามสญัญานี ้ทัง้นี ้การจ าหน่าย

ไปซึง่ทรัพย์สนิหลกัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) การจ าหน่ายไปจะกระท าโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการ และมี

กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ตามที่ก าหนดในสญัญานี ้

(ข) การจ าหน่ายทรัพย์สินหลกัก่อนครบหนึ่ง (1) ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์ได้มา

ซึ่งทรัพย์สินหลกันัน้หรือการจ าหน่ายทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ได้มาซึ่ง

กรรมสทิธ์ิให้แก่เจ้าของเดิมนอกจากจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญา

นีแ้ล้วยังต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

(6) นอกเหนือจากการลงทนุในทรัพย์สนิหลกั กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่ง

ทรัพย์สนิอื่นตามที่ระบไุว้ในสญัญานี ้เช่น พนัธบตัรรัฐบาล ตัว๋เงินคลงั เงินฝากใน

ธนาคาร เป็นต้น 

การจดัหาผลประโยชน์ของ

กองทรัสต์ 

(1) กองทรัสต์สามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัได้โดยการให้เช่า การให้

เช่าช่วง การให้ใช้ หรือการให้บริการในท านองเดียวกบัการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

รวมถึงการให้บริการที่ เ ก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวด้วย ห้ามมิให้กองทรัสต์
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ด าเนินการในลกัษณะใดที่เป็นการใช้กองทรัสต์เข้าด าเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจ

ที่กองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการได้เองโดยตรง เช่น เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม 

หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น 

(2) ในกรณีที่กองทรัสต์จะให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลที่จะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้

ไปประกอบธุรกิจที่กองทรัสต์ไมส่ามารถด าเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ

โรงพยาบาล เป็นต้นนัน้ จะต้องมีข้อตกลงที่ก าหนดให้ค่าเช่าสว่นใหญ่เป็นจ านวน

ที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วนที่อ้างอิงกับผลประกอบการของผู้ เช่า 

จ านวนเงินคา่เช่าสงูสดุที่อ้างอิงกบัผลประกอบการนัน้จะไมเ่กินกวา่ร้อยละ 50 (ห้า

สบิ) ของจ านวนเงินคา่เช่าที่ก าหนดไว้แนน่อนลว่งหน้า 

(3) ห้ามมิให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ให้ใช้พืน้ที่ใน

อสงัหาริมทรัพย์แก่บุคคลที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้

ประกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละ

ครัง้ กองทรัสต์ต้องจดัให้มข้ีอตกลงเพื่อให้กองทรัสต์สามารถเลกิสญัญาเช่าได้หาก

ปรากฏวา่ผู้ เช่าน าอสงัหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 

(4) ผู้จดัการกองทรัสต์จะดแูลรักษาทรัพย์สินหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจดัหา

รายได้ โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่จัดให้มีการประกนัภยัในวงเงินที่ทรัสตีเห็น

วา่เพียงพอและเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลกั โดย

ประกนัภยัดงักลา่วอย่างน้อยต้องครอบคลมุการประกนัวินาศภยัที่อาจเกิดขึน้กบั

อสงัหาริมทรัพย์ และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับ

ความเสยีหายจากอสงัหาริมทรัพย์หรือจากการด าเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ 

(5) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิ หรือสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วง

ในอสงัหาริมทรัพย์ และผู้ จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วโดยการให้เช่าแก่เจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือผู้ทรงสิทธิการเช่า

เดิม ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องก าหนดค่าเช่าท่ีเรียกเก็บจากเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือผู้

ทรงสทิธิการเช่าเดิมในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการท า

ธุรกรรมกบัคูค้่าทัว่ไปท่ีเป็นบคุคลภายนอก 

การกู้ยมืเงินและก่อภาระ

ผกูพนัของกองทรัสต์ 

(1) กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินได้แตเ่ฉพาะการกู้ยืมเงินเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า และ/หรือ สทิธิการเช่าช่วงซึง่เป็น

ทรัพย์สนิหลกัหรือทรัพย์สนิหลกัเพิ่มเติม 

(ข) น ามาใช้ในการบริหารจดัการกองทรัสต์และทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(ค) น ามาใช้เพื่อการดแูล ซอ่มบ ารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
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ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรืออสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มี

สทิธิการเช่า และ/หรือ สทิธิการเช่าช่วง หรือสทิธิครอบครอง ให้อยูใ่นสภาพ

ดีและพร้อมน าไปจัดหาผลประโยชน์ หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือ

ความต้องการของลกูค้าที่เปลีย่นแปลงไป 

(ง) ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึ่งสังหาริมทรัพย์หรืออุปกรณ์ที่

เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์

มีสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วง หรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ใน

สภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ 

(จ) ตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินท่ีมีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์

หรือที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครองเพื่อประโยชน์ในการ

จดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรือสอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความ

ต้องการของลกูค้าที่เปลีย่นแปลงไป 

(ฉ) ปรับโครงสร้างเงินกู้ ยืม หรือเพื่อช าระเงินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันของ

กองทรัสต์ 

(ช) ป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรือ ป้องกัน

ความเสีย่งทางด้านอตัราดอกเบีย้ อนัเนื่องมาจากการกู้ยืมเงินหรือออกตรา

สารหนี ้

(ซ) เหตุจ าเป็นอื่นใดตามที่ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อบริหารจัดการ

กองทรัสต์และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(2) กองทรัสต์อาจก าหนดวิธีการกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของ

กองทรัสต์โดยวิธีใดวิธีหนึง่หรือหลายวิธีร่วมกนัในขณะใดขณะหนึง่ ซึง่หมายความ

รวมถึงการออกตราสารหรือการเข้าท าสญัญาไม่ว่าในรูปแบบใดที่มีความหมาย

หรือเนือ้หาสาระที่แท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ยืมเงิน ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การกู้ยืมเงิน การขอสินเช่ือ หรือการเบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชย์ 

สถาบนัการเงิน บริษัทประกันภยั และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใดที่สามารถให้

สินเช่ือแก่กองทรัสต์ได้ และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลกัประกนัในการ

ช าระเงินกู้ ยืมดังกล่าวด้วย นอกจากนี ้กองทรัสต์อาจท าสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้า หรือซือ้ขายตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (Derivative Product) 

เพื่อป้องกนัความเสีย่งของกองทรัสต์จากอตัราแลกเปลี่ยน และ/หรือ อตัรา

ดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จากการกู้ยืมเงินไมว่า่ทัง้จ านวนหรือบางสว่น เช่น สญัญา

แลกเปลี่ยนอตัราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) หรือสญัญา
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แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เป็นต้น ทัง้นี ้โดยไม่ขดั

กบักฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ หรือหลกัเกณฑ์ใด ๆ ที่เก่ียวข้องที่ส านกังาน 

ก.ล.ต. หรือหนว่ยงานก ากบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนด 

(ข) การออกตราสารหนี ้ไมว่า่ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อจ าหนา่ยให้แก่ผู้ลงทนุ

ทัง้ประเภทบคุคลและสถาบนัตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง และ

กองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลักประกันที่เก่ียวข้องกับการออกตราสาร

ดงักลา่วด้วย ทัง้นี ้โดยไม่ขดักบักฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องประกาศ

ก าหนด 

(3) การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ไมว่า่ด้วยวิธีการใด ต้องไมม่ีลกัษณะดงันี  ้

(ก) ข้อตกลงและเง่ือนไขท านองเดียวกบัข้อก าหนดของหุ้นกู้ที่ให้ไถ่ถอนหุ้นกู้

เมื่อมีการเลกิบริษัท (perpetual bond) 

(ข) มีลกัษณะของอนพุนัธ์แฝง เว้นแตเ่ป็นกรณีที่เข้าลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

  ให้สิทธิลกูหนีใ้นการช าระหนีค้ืนก่อนก าหนด (callable) หรือ

ให้สิทธิกองทรัสต์ในการเรียกให้ลูกหนีช้ าระหนีค้ืนก่อนก าหนด 

(puttable) 

  ก าหนดดอกเบีย้หรือผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็น

อตัราที่ผนัแปรตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบีย้

อื่น 

  ไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนที่

อ้างอิงกบัปัจจยัอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม 

(ค) มีลกัษณะเป็นการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

(4) สดัส่วนการกู้ ยืมเงินต้องไม่เกินอัตราส่วนตามที่ก าหนดในสญัญานี ้และตามที่

กฎหมายก าหนด 

(5) การก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่จ าเป็นและ

เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน

สญัญา 

(6) กองทรัสต์จะกู้ ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผูกพันได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์วิธีการกู้ยืม

เงินหรือการก่อภาระผูกพนัตามที่ก าหนดในสญัญานี ้โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะ

พิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกู้ ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระ

ผกูพนัเหนือทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการ
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กู้ ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผูกพนัตามที่ก าหนดในสญัญานี ้และกฎหมายและ

ประกาศที่เก่ียวข้อง จากนัน้น าเสนอต่อทรัสตีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยไม่ต้องขอ

อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่าที่ไม่ขดักับสญัญาฉบบันี ้และกฎหมาย

และประกาศที่เก่ียวข้อง และทรัสตีเป็นผู้ ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าท า

สญัญาเพื่อกู้ ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรือ

อาจมอบอ านาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์ลงนามผกูพนักองทรัสต์ตามสญัญาดงักลา่ว

แทนได้ 

(7) กองทรัสต์อาจกู้ ยืมเงินโดยการขอสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน 

บริษัทประกันภัย และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใดที่สามารถให้สินเช่ือแก่กองทรัสต์ได้ 

หรือเข้าท าสญัญาที่มีลกัษณะเป็นการกู้ยืม และ/หรือ ก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์ และ/หรือ ท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี 

และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ได้ ตามสญัญานี ้และตาม

กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด 

การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ (1) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการแต่งตัง้ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน โดยผู้ประเมิน

มลูคา่ทรัพย์สนินัน้ต้องเป็นบคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตาม

ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวกับการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินและผู้ ประเมินหลัก โดยผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลที่

ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่า

ทรัพย์สนิให้สะท้อนมลูคา่ที่แท้จริงได้อยา่งนา่เช่ือถือเพียงพอ 

(2) การประเมินมูลค่าต้องไม่กระท าโดยผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรายเดียวกัน

ติดตอ่กนัเกิน 2 (สอง) ครัง้ 

(3) ต้องด าเนินการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบตามที่ก าหนดในสญัญานี ้เพื่ อ

วตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุและผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(4) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการสอบทานการประเมินมลูค่าทกุ 1 (หนึ่ง) ปีนบั

แตว่นัท่ีมีการประเมินมลูคา่เต็มรูปแบบครัง้ลา่สดุ 

การท าธุรกรรมระหวา่ง

กองทรัสต์กบัผู้จดัการ

กองทรัสต์ หรือบคุคลที่เก่ียว

โยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

(1) ด้านสาระของรายการต้องเป็นธุรกรรมที่เข้าลกัษณะที่ก าหนดในสญัญา 

(2) ด้านระบบในการอนมุตัิ การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์

หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์อื่นนอกจากที่ได้แสดงข้อมลูไว้อย่าง

ชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วน เช่น ได้รับความเห็นชอบ

จากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญานีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือใน

กรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูคา่เกินกวา่ 1,000,000 (หนึง่ล้าน) บาท หรือตัง้แตร้่อยละ 
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0.03 (ศูนย์จุดศูนย์สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ขึน้ไป แล้วแต่

มลูคา่ใดจะสงูกวา่ ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูค่าตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สิบ

ล้าน) บาทขึน้ไป หรือเกินร้อยละ 3 (สาม) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 

แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่ธุรกรรมดงักลา่วเป็นการได้มาหรือจ าหน่าย

ไปซึง่ทรัพย์สนิหลกั การค านวณมลูคา่จะค านวณตามมลูคา่การได้มาหรือจ าหนา่ย

ไปซึง่ทรัพย์สนิทัง้หมดของแตล่ะโครงการท่ีท าให้โครงการนัน้ ๆ พร้อมจะหารายได้ 

ซึง่รวมถึงทรัพย์สินที่เก่ียวเนื่องกบัโครงการนัน้ด้วย เว้นแต่การท าธุรกรรมระหว่าง

กองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์ที่

ได้แสดงข้อมลูไว้อยา่งชดัเจนในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชีช้วนแล้ว 

การท าธุรกรรมที่เป็นการ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์

ระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตี 

(1) ในการจัดการกองทรัสต์ ห้ามมิให้ทรัสตีกระท าการใดอันเป็นการขัดแย้งกับ

ประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเอง

หรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแตเ่ป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นทรัสตี 

หรือเป็นธุรกรรมที่มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของ

ธุรกรรมนัน้ และทรัสตีแสดงให้เห็นได้วา่ได้จดัการกองทรัสต์ในลกัษณะที่เป็นธรรม

และได้เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว

ตามที่ก าหนดในสญัญานี ้โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดง

การคดัค้านแต่อย่างใด ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมลูและการคดัค้านดงักลา่วให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) การเปิดเผยข้อมลูในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ

ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ ลงทุน ก่อนการเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งกับ

ประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(ก) เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรัพย์ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ที่

เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึง

ข้อมลูการจะเข้าท าธุรกรรมได้อยา่งทัว่ถึง 

(ข) มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมลูที่สมเหตสุมผล ซึง่ต้องไมน้่อยกวา่ 14 (สบิ

สี)่ วนั 

(ค) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดค้านที่

ชดัเจน โดยระยะเวลาดงักล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วนั เว้นแต่ใน
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กรณีที่มีการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว ให้การ

คดัค้านกระท าในการขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นัน้ 

(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แสดงการคดัค้านอยา่งชดัเจนตามวิธีการท่ีมีการเปิดเผย

ข้างต้น ในจ านวนเกินกวา่ 1 ใน 4 (หนึง่ในสี)่ ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้

แ ล้ วทั ง้ หมด  ท รัสตี จ ะกระท า ห รื อยิ นยอมใ ห้มี ก า รท า ธุ รก ร รมที่ เ ป็ น 

การขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ไมไ่ด้ 

การเปิดเผยข้อมลูของ

กองทรัสต์ 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจดัท าและเปิดเผยข้อมลูของ

กองทรัสต์เก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ ต่อ

ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จ ากัดเพียง การจัดส่งรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

และทรัสตี พร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปี ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมูล

ของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ที่ ทจ. 51/2555 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและ

ผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ตลอดจนตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง 

(2) ในการปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัท าและ

เปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ตามสญัญานี ้หากผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติหน้าที่

บกพร่อง หรือไมป่ฏิบตัิหน้าที่ให้ถกูต้องครบถ้วน ซึง่รวมถึงการไม่เปิดเผยข้อมลูให้

ถกูต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑ์ของประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

หรือเปิดเผยข้อมลูอนัเป็นเท็จ เปิดเผยข้อมลูที่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่เปิดเผย

ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ปกปิด ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ทราบ หรือ

ข้อความที่อาจท าให้ส าคัญผิดเก่ียวกับการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของ

กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนจนเป็นเหตุให้เกิดความรับผิด

ตามกฎหมายตอ่กองทรัสต์ หรือเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในคา่ปรับหรือ

ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ ให้กองทรัสต์มีสิทธิเรียกร้องโดยตรงต่อผู้ จัดการ

กองทรัสต์เพื่อได้รับชดเชยความเสียหายใด ๆ จากผู้ จัดการกองทรัสต์จนเต็ม

จ านวนตามที่กองทรัสต์ต้องเสียหายจริง หรือในกรณีที่สามารถด าเนินการได้ตาม

กฎหมายผู้จดัการกองทรัสต์ตกลงเข้ารับผิดชอบชดเชยความเสยีหายใด ๆ โดยตรง

กบัผู้ เสยีหายหรือกองทรัสต์แล้วแตก่รณี 

(3) ในกรณีที่มีประกาศ หรือค าสัง่ใดของตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. 

ก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล หรือน าสง่สารสนเทศใด
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อันเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามประกาศ หรือค าสัง่ดงักลา่วด้วย 

การจา่ยผลประโยชน์ตอบ

แทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 (เก้าสบิ) ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี และอย่างน้อยปี

ละ 1 (หนึง่) ครัง้ ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร อาจมีการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าปีละ 1 (หนึ่ง) ครัง้ได้ โดยประโยชน์ตอบ

แทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้แบ่งเป็นประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปี

บญัชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล ( Interim 

Distribution) (หากมี) 

(2) ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การก าหนดอตัราการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์

ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายตอ่หนว่ยทรัสต์ระหวา่งรอบไตรมาสหรือรอบปีบญัชีใดมี

มลูคา่ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 0.10 (ศนูย์จดุหนึง่ศนูย์) บาท ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวน

สิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และให้สะสมประโยชน์ตอบแทน

ดงักลา่วเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

(3) ส าหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ

ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสญัญานี  ้เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการ

แ ก้ ไ ข เ ป ลี่ ย น แปล ง  เ พิ่ ม เ ติ ม  ป ร ะ ก า ศ  ก า ห นด  สั่ ง ก า ร  เ ห็ น ช อ บ  

และ/หรือ ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ 

การขอมติและการประชมุผู้

ถือหนว่ยทรัสต์ 

(1) การขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่ออนมุตัิในเร่ืองใด ๆ ในการบริหารจัดการและ

การด าเนินงานของกองทรัสต์ตามที่สญัญานีแ้ละ พ.ร.บ. ทรัสต์ก าหนดนัน้ ให้

กระท าด้วยวิธีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เทา่นัน้ 

(2) เหตใุนการขอมติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 

(สามสบิ) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

(ข) การออกตราสารหนีห้ รือหลักทรัพย์ประเภทหนี  ้หรือการกู้ ยืมเ งินที่

กองทรัสต์ต้องจดัหาหลกัประกนั 

(ค) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบุไว้เป็นการ

ลว่งหน้าในสญัญานี ้

(ง) การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 
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(จ) การท าธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรัสต์ซึ่งมีขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาท หรือเกิน

กว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่า

ใดจะสงูกวา่ 

(ฉ) การเปลีย่นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(ช) การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนทรัสตี (ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดที่

เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนทรัสตีตามที่ได้ก าหนดไว้ใน

สญัญานี)้ 

(ซ) การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์ (ซึ่งจะต้องเป็นไปตาม

ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์

ตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญานี ้และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์) 

(ฌ) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาฉบบันีใ้นเร่ืองที่กระทบสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่าง

มีนยัส าคญั 

(ญ) การเลกิกองทรัสต์ 

(ฎ) กรณีอื่นใดที่ทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือ

สมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติใน

เร่ืองดงักลา่ว 

(3) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมสามัญประจ าปีซึ่งต้องจัดให้มีขึน้

ภายใน 4 (สี)่ เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีของกองทรัสต์ 

(4) เมื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของ

จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เข้าช่ือกันท าหนงัสือขอให้ผู้จดัการ

กองทรัสต์เรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(5) ในกรณีเร่ืองใดที่ทรัสตีเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ที่

ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเร่ืองนัน้ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มี

การประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(6) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยในการเรียก

ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิตามวิธีการเรียกประชุมผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ที่สญัญานีก้ าหนด 

(7) ในกรณีตามข้อ (4) และข้อ (5) หากผู้จดัการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเรียกประชุม

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายในระยะเวลา 1 (หนึง่) เดือนนบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตีด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือ
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หนว่ยทรัสต์ได้ 

(8) การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 (ยี่สบิห้า) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกนัไม่น้อยกว่า 

1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะเป็น

องค์ประชมุ ทัง้นี ้ให้ผู้จดัการกองทรัสต์แตง่ตัง้บคุคลรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็นตวัแทน

ของผู้จดัการกองทรัสต์ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประธาน

ในที่ประชุมมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

และถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้อย่างไรก็ดี การพิจารณาของที่ประชุมผู้

ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดที่ผู้ จดัการกองทรัสต์มีส่วนได้เสีย ให้ทรัสตีหรือตวัแทน

ของทรัสตีแต่งตัง้บุคคลหนึ่งเพื่อให้ท าหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ แทน ในกรณีที่ทัง้ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่นได้

เสยีในวาระใด ให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึง่ขึน้

เป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ แทน  หากการประชุมผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่นได้

เสยี ให้ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์

ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว (ในกรณีที่ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์และ

ตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์) 

(9) เว้นแต่สญัญานีจ้ะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้

ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีทัว่ไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

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

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 

(สามสบิ) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

 การเพิ่มทนุหรือการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบไุว้เป็นการ

ลว่งหน้าในสญัญานี ้

 การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 

 การท าธุรกรรมกับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เ ก่ียวโยงกันกับ
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ผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) 

บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

 การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเ งินทุนให้ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 

 การเปลีย่นแปลงหรือถอดถอนทรัสตี (ซึง่จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดที่

เก่ียวข้องกบัการเปลีย่นแปลงหรือถอดถอนทรัสตีตามที่ได้ก าหนดไว้ใน

สญัญานี)้ 

 การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผู้ จัดการกองทรัสต์ (ซึ่งจะต้องเป็นไป

ตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผู้จัดการ

กองทรัสต์ตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญานี)้ 

 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 

 การเลกิกองทรัสต์ 

การจ ากดัสทิธิในการรับ

ประโยชน์ตอบแทน การ

จดัการกบัประโยชน์ตอบแทน 

และสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(1) การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ จัดการ

กองทรัสต์อยูใ่นบงัคบัต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ และอตัรา

ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่ม

บคุคลเดียวกนัได้ไม่เกินร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ หรือในสดัสว่นอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 

ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกิน

กวา่อตัราหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 หรือใน

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

มีข้อจ ากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน ทัง้นี ้เฉพาะในอตัราส่วนที่เกินกว่า

หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือกลุ่มบุคคล

เดียวกนัของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วจะได้รับประโยชน์ตอบแทนเพียงเทา่ที่เป็นไป

ตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ในสว่นที่อยู่ในอตัราที่ประกาศ ทจ. 49/2555 หรือ

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

ก าหนด โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะจัดให้มีการค านวณหาจ านวนหน่วยทรัสต์ที่มี

สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายที่อยู่ในกลุ่ม

บุคคลนัน้ โดยจะใช้วิ ธีการเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือ
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หนว่ยทรัสต์แตล่ะราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณการจ่ายประโยชน์

ตอบแทน ทัง้นี ้เว้นแต่ส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด สัง่การ หรือผ่อนผนั

เป็นอย่างอื่น ส่วนประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ดงักลา่วนัน้ให้ตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ 

โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิได้รับในคราวนัน้ หรือในคราวอื่นใด 

สทิธิ หน้าที่ และความ

รับผิดชอบของทรัสต ี

(1) ภายใต้บังคับแห่งสัญญานี  ้ทรัสตีมีสถานะเ ป็นนิติบุคคล มีอ านาจและ

ความสามารถทางกฎหมาย มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามและเป็นผู้ ได้รับ

อนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี รวมทัง้มีสิทธิตาม

กฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ มีสิทธิเหนือ

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจดัการกองทรัสต์

ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญานี ้พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ สร. 26/2555 และ

ประกาศ กร. 14/2555 

(2) การตดัสนิใจใด ๆ ของทรัสตีในการปฏิบตัิในขอบเขตอ านาจหน้าที่ซึ่งได้ก าหนดไว้

ในสญัญาฉบบันี ้และ/หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัที่

เก่ียวข้อง หากทรัสตีได้กระท าไปด้วยความสจุริตแล้ว ให้ถือเป็นที่สดุ อนึ่ง ในการ

ตีความว่าทรัสตีมีอ านาจด าเนินการใดที่เก่ียวข้องกับกองทรัสต์หรือไม่นัน้ หาก

สญัญานี ้และ/หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องอื่นใด

มิได้ก าหนดไว้อย่างแจ้งชดั ให้ตีความในลกัษณะที่เป็นการให้อ านาจแก่ทรัสตีใน

การด าเนินการใดที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ได้ 

(3) ห้ามมิให้ทรัสตีกระท าการใดอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่า

การกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเอง หรือประโยชน์ของผู้อื่น ยกเว้น

การท าธุรกรรมที่ทรัสตีสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีเง่ือนไขและข้อตกลงการท า

รายการที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และได้เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการท า

ธุรกรรมดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ลงทนุทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว และ

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้คดัค้าน ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมลูและการคดัค้านดงักล่าวให้

เป็นไปตามข้อ 13.3 แห่งสญัญานี ้และหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/

หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(4) ทรัสตีไมต้่องรับผิดหากวา่ทรัสตีได้กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการโดยสจุริตโดย

อาศยัความเห็น ค าแนะน า ค าชีแ้จง ข้อมลูหรือเอกสารที่ทรัสตีได้รับตามข้อนีโ้ดย

ได้ใช้ความระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพและความช านาญในการพิจารณาแล้ว ทัง้นี ้
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ทรัสตีจะตรวจสอบการลงลายมือช่ือใด ๆ ในเอกสารที่เก่ียวข้องกับกองทรัสต์ที่

ได้รับหากมีเหตใุห้สงสยัถึงความถกูต้องแท้จริงของลายมือช่ือเช่นวา่นัน้ 

(5) ทรัสตีมีสิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตี ตามเง่ือนไข

และหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในสญัญานี ้

(6) ในการจดัการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไมม่อบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรัสต์ เว้นแตเ่ข้า

ข้อยกเว้นท่ีก าหนดในสญัญานี ้

การเปลีย่นแปลงทรัสต ี (1) ทรัสตีได้รับการแต่งตัง้โดยผลของสญัญานี ้เมื่อมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตี 

การแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่ให้กระท าได้โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

เทา่นัน้ 

(2) เง่ือนไขในการเปลีย่นแปลงทรัสตี 

(ก) ทรัสตีลาออกจากการท าหน้าที่ 

(ข) ทรัสตีถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ ศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟูกิจการ หรือสิน้สภาพนิติ

บคุคล หรือสิน้สภาพธนาคารพาณิชย์ (ถ้ามี) 

(ค) ทรัสตีเลกิกิจการและเข้าสูก่ระบวนการช าระบญัชี 

(ง) ทรัสตีหยดุประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีไมว่า่โดยสมคัรใจหรือตามค าสัง่พกัการ

ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั่วคราว หรือสัง่เพิกถอนการอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 

(จ) ทรัสตีถกูถอดถอนจากการท าหน้าที่ตามที่ก าหนดในสญัญานี ้

(ฉ) ทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่หรือข้อตกลงที่เป็นสาระส าคญัใด 

ๆ ตามที่ระบไุว้ในสญัญานี ้หรือผิดค ารับรองที่เป็นสาระส าคญัใด ๆ ตามที่

ให้ไว้ในสญัญานี ้และการดงักล่าวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดูแล

จดัการกองทรัสต์หรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั และทรัสตี

ไมส่ามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญานีภ้ายใน 180 

(หนึ่งร้อยแปดสิบ) วนันบัจากวนัที่ทราบหรือควรทราบถึงเหตแุห่งการผิด

สญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คู่สญัญาได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี 

คู่สัญญาตกลงที่จะร่วมกันหารือโดยสุจริตและยุติธรรมเพื่อพิจา รณา

เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นรายกรณีก่อนที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงทรัสตี 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่หรือข้อตกลง หรือผิดค า

รับรองที่เป็นสาระส าคญัใด ๆ ตามที่ให้ไว้ในสญัญานีอ้นัเนื่องมาจากเหตุ

สดุวิสยัหรือเหตกุารณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของทรัสตี ซึ่งใน

กรณีดงักลา่ว ไมถื่อเป็นเหตขุองการเปลีย่นแปลงทรัสตีตามสญัญานี ้
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(ช) ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่ระบุไว้ในสญัญานี ้ให้เปลี่ยนแปลง 

ทรัสตี 

(ซ) ทรัสตีขาดคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามที่กฎหมายและ

ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

ผู้จดัการกองทรัสต์และหน้าที่

ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสญัญานี ้และสญัญา

แต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือตามที่กฎหมาย และประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

โดยขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัที่เก่ียวข้องกบัการดแูลจดัการ

กองทรัสต์ ซึง่รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(2) ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในเร่ืองต่าง ๆ ตามที่

ก าหนดในสญัญานี ้ซึง่รวมถึง 

(ก) ดแูลจดัการกองทรัสต์ในสว่นที่เป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการ

ลงทุน การกู้ ยืมเงินและก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้า

ท าสัญญา และการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อกองทรัสต์ ทัง้นี  ้ภายใน

ขอบเขต หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขเท่าที่สัญญานี ้และสัญญาแต่งตัง้

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ระบไุว้ 

(ข) จดัท าและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ ซึง่รวมถึงข้อมลูตามมาตรา 56 และ

มาตรา 57 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และข้อมลูอื่นตามที่ก าหนดในสญัญานี ้

และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ค) จดัท าและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการบริหารจดัการ 

การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ โดยเมื่อมี

เหตุผลอนัสมควรและไม่กระทบต่อการด าเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์ 

หากทรัสตีจะตรวจสอบการจดัการในเร่ืองใด ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ให้

ความร่วมมือและน าส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทัง้ให้เข้าไป

ตรวจสอบในสถานท่ีตัง้ของอสงัหาริมทรัพย์ตามที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ทรัส

ตีสามารถตรวจสอบให้มัน่ใจได้ว่า ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่ได้ปฏิบตัิฝ่าฝืน

กฎหมาย หรือข้อก าหนดของสญัญานี ้หรือไม่รักษาประโยชน์ของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 

(ง) จัดท าและจัดส่งข้อมูลเอกสารต่าง ๆ พร้อมทัง้รับรองความถูกต้องของ

ข้อมลูและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัโครงสร้างรายได้ของกองทรัสต์ 

วิธีการให้เช่าการจดัหาและการจัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สามารถ

เรียกเก็บจากกองทรัสต์ สญัญาที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ท าในนามกองทรัสต์
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กับบริษัทหรือบุคคลต่าง ๆ นอกจากนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีต้อง

ประสานงานและท าข้อตกลงเก่ียวกบัลกัษณะของข้อมลู เอกสารหลกัฐาน

ประกอบการท าธุรกรรม และรายงานตา่ง ๆ รวมทัง้ความถ่ีและระยะเวลาที่

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องน าส่งข้อมูลและเอกสารดงักล่าวให้แก่ทรัสตี ทัง้นี ้

เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดแูลและตรวจสอบการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

(จ) ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะให้บคุคลอื่นรับด าเนินการในงานที่

อยู่ในความรับผิดชอบของตน ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่คัดเลือกผู้ รับ

ด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจนก ากับ ควบคุม ดูแล 

และตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ รับด าเนินการ ทัง้นี ้การมอบหมายให้

บคุคลอื่นด าเนินการแทนนัน้จะต้องไมม่ีสาระที่ขดัหรือแย้งกบัประกาศ สช. 

29/2555 รวมถึงกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องอื่นอยา่งมีนยัส าคญั 

(ฉ) จัดให้มีการประกันภัยกับผู้ รับประกันภัยที่ทรัสตียอมรับเพื่อประกันภัย

ความรับผิดที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจหรือการปฏิบตัิงานของตนใน

ฐานะเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานของตน ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบเป็น

ผู้จดัการกองทรัสต์ แต่ทัง้นี ้ไม่รวมถึงความรับผิดต่อบคุคลภายนอกที่เกิด

จากการท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของผู้จดัการ

กองทรัสต์มีเจตนากระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกนัน้ หรือประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นผลละเมิดต่อบคุคลภายนอกนัน้ อนึ่ง วงเงิน

ประกันภัยให้เป็นไปตามที่ทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นร่วมกันว่า

เพียงพอและเหมาะสม 

(ช) ในการท าธุรกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจ าหน่าย จ่าย โอน 

อสงัหาริมทรัพย์ หรือการเข้าท าสญัญาที่เก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อ

กองทรัสต์ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และ

เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไปอย่าง

เหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีการประเมินความพร้อมของตนเองในการ

บริหารการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ๆ ก่อนรับเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 

หรือก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวเพื่อกองทรัสต์ แล้วแต่

กรณี รวมถึงการวิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและ

สอบทาน (การท า Due Diligence)อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมิน
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ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ๆ 

พร้อมทัง้จัดให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้วย ทัง้นี  ้ความเสี่ยง

ดงักล่าวให้หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการพฒันาหรือ

ก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง

ลา่ช้า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ได้ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือ

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม ในกรณีการเพิ่ มทุนของ

กองทรัสต์เพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ภายใน 60 (หกสิบ) วนันบั

แต่วันที่ก่อตัง้กองทรัสต์แล้วเสร็จส าหรับในกรณีที่ เป็นการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ครัง้แรกและยังไม่ได้จัดตัง้กองทรัสต์ หรือนบัแต่วนัที่ปิดการ

เสนอขายหน่วยทรัสต์ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่ม

ทนุของภายหลงัการจดัตัง้กองทรัสต์แล้ว 

(ซ) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามที่ก าหนดในสญัญานี ้โดยอาจเป็น

ผู้ รับมอบฉนัทะ (Proxy) จากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อใช้สทิธิในการประชมุผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ เฉพาะในวาระการประชุมที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่มีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในวาระการประชมุที่ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ ทรัสตีอาจเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ฌ) การปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ตามสญัญานี ้และสญัญาแต่งตัง้

ผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ใช้ความรอบคอบและ

ระมัดระวังในการด าเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ต้องไม่มี

ผลประโยชน์อื่นที่อาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ และ

หากมีกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดง

ได้วา่มีมาตรการหรือกลไกที่สามารถรองรับให้การจดัการกองทรัสต์ด าเนิน

ไปในลกัษณะที่เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรัสต์ และเป็นไปตาม

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

การเปลีย่นแปลงผู้จดัการ

กองทรัสต์ 

การเปลีย่นแปลงหรือถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์สามารถท าได้เฉพาะในกรณีใดกรณีหนึง่

ดงัตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้ 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์ลาออกตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดในสญัญานี ้

(2) ผู้จดัการกองทรัสต์ถกูถอดถอนจากการท าหน้าที่โดยทรัสตี เนื่องจากปรากฏเหตใุด
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เหตหุนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อปรากฏวา่ผู้จดัการกองทรัสต์มิได้จดัการกองทรัสต์ตามหน้าที่ให้ถกูต้อง 

และครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องอื่นใด และการไม่ปฏิบตัิหน้าที่

นัน้ทรัสตีเห็นวา่เป็นการก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกองทรัสต์ 

และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ได้

ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ข) ผู้ จัดการกองทรัสต์ผิดสญัญาข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ และการผิดสญัญานัน้ทรัสตีเห็นวา่เป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิด

ความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่กองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และไม่

สามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ได้ภายในระยะเวลาที่ทรัสตีก าหนดตาม

สมควร ทรัสตีอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ได้โดยบอก

กลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 

30 (สามสบิ) วนั 

(ค) ปรากฏข้อเท็จจริงต่อทรัสตีว่าผู้จัดการกองทรัสต์มีลกัษณะไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ในหมวด 1 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 2 

ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ของส านกังาน ก.ล.ต. 

หรือปฏิบตัิตามค าสัง่แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่ส านกังาน 

ก.ล.ต. ก าหนด 

(ง) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของ

ส านกังาน ก.ล.ต. สิน้สดุลง และผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ได้รับการต่ออายกุาร

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

(จ) ปรากฏวา่มีการเปลีย่นแปลงของกฎหมายที่เก่ียวข้อง อนัท าให้ทรัสตีเห็นวา่

ผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ของตนในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั

ของสญัญาฉบบันี ้และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

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

หรือสัง่พักการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นเวลาเกินกว่า 90 

(เก้าสบิ) วนั ตามประกาศ สช. 29/2555 

(ช) ผู้จดัการกองทรัสต์สิน้สภาพนิติบคุคล หรืออยูใ่นขัน้ตอนการเลกิบริษัท หรือ

ช าระบญัชี หรือถูกพิทกัษ์ทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นค าสัง่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

หรือไม่ก็ตาม หรือถกูศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรือมีการร้องขอให้ฟืน้ฟูกิจการ
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ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ซ) กรณีการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์สิน้อายุ และผู้ จัดการ

กองทรัสต์ไมย่ื่นค าขอตอ่อายกุารให้ความเห็นชอบตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

(ฌ) ผู้จดัการกองทรัสต์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่ หรือมีลกัษณะไม่เป็นไปตาม

กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องตามที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการ

กองทรัสต์ และไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ของส านกังาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตัิตาม

ค าสัง่แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

และทรัสตีได้ท าหนงัสือแจ้งการบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์

แก่ผู้จดัการกองทรัสต์แล้ว 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ย (1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ต้องเป็น

คา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรซึ่งเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์โดยตรง 

ทัง้นี ้ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการใด ๆ เพื่อการก่อตัง้ท

รัสต์และการบริหารจัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ใน

ตารางด้านลา่งนีซ้ึง่จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ได้ไมเ่กินอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญา

นี ้และในการก าหนดคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยของแตล่ะรายการให้เป็นไปตามที่

คู่สญัญาที่เก่ียวข้องตกลงกันในแต่ละคราวแยกต่างหากออกจากสญัญานี ้โดย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั 

(2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ได้แก่ 

(ก) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้เป็นไปตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

(ถ้ามี) 

(ข) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามอัตราที่นายทะเบียน

หนว่ยทรัสต์ก าหนด 

(ค) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบทรัสต์ ให้

เป็นไปตามอตัราที่นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ก าหนด 

(ง) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจ าน าหน่วยทรัสต์กับนายทะเบียน

หนว่ยทรัสต์ให้เป็นไปตามอตัราที่ทรัสตี และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์

ก าหนด 

(จ) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือนาย

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยท รัสต์เป็นกรณีพิเศษ

นอกเหนือจากกรณีปกติ ให้เป็นไปตามที่จ่ายจริง 
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การแก้ไขเพิม่เติมสญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์ 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานีต้้องไมข่ดัหรือแย้งกบัเจตนารมณ์ในการก่อตัง้กองทรัสต์ 

และกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง 

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานีใ้นเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องได้รับมติ

ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดในสญัญานี ้เว้นแต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตาม

ค าสัง่ของส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แหง่ พ.ร.บ. ทรัสต์ 

(3) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานีใ้นประเด็นที่ไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือ 

เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง คู่สัญญาสามารถท าความตกลง

เห็นชอบร่วมกนัได้โดยไมต้่องขอมติของที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

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

อ านาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ 

หนงัสือเวียน ค าผ่อนผนั ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอันท าให้ต้องมีการแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญานี ้คู่สัญญาจะต้องเข้าท าความตกลงเพื่อแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสญัญานี ้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ข้อบงัคบั ค าสัง่ที่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือเพิ่มเติมดงักล่าวโดยไม่ต้องขอมติที่

ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(5) หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานีใ้นกรณีอื่นใดอันจะเป็นคุณต่อ

กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าข้อตกลงและเง่ือนไขเดิม และไม่กระทบ

สิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมในทางที่ท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์ 

ให้ทรัสตีมีอ านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสญัญานีไ้ด้ตามที่เห็นสมควร

โดยปรึกษาหารือร่วมกับผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยไม่จ าต้องขอมติที่ประชุมผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 

(6) กรณีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ หากเป็นไปตาม

นโยบายการลงทนุ ประเภททรัพย์สนิ หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกั รวมถึงการด าเนินการในการท าธุรกรรมระหว่าง

กองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ (ถ้า

มี) ตามที่ก าหนดในสัญญานี ้ให้คู่สัญญามีอ านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเติมสญัญานีไ้ด้ตามที่เห็นสมควร โดยการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสญัญา

ดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง และไม่กระทบสิทธิ

ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในทางที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เสียประโยชน์ โดยไม่จ าต้องขอมติที่

ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
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การเลกิกองทรัสต์ เมื่อปรากฏเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ทรัสตีจะเลกิกองทรัสต์ 

(1) เมื่อจ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 (สามสบิห้า) ราย  

(2) เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินหลกั และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการ

เพื่อให้กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เ ป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 

500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของ

มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่จ าหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สนิหลกัดงักลา่ว  

(3) กรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงผู้ จัดการกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ที่มี

คณุสมบตัิเหมาะสมในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่

ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด นับแต่วันที่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ จัดการ

กองทรัสต์รายเดิมสิน้สดุ และทรัสตีได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการขอมติที่

ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยังไม่

สามารถแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ได้ ในกรณีดงักลา่วนี ้ให้ทรัสตีขอมติที่

ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการเลกิกองทรัสต์ 

(4) เมื่อมีเหตตุ้องเปลี่ยนแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่ เพราะมีเหตอุนัมิ

อาจหลกีเลีย่งได้ และผู้มีสว่นได้เสยีได้ร้องขอตอ่ศาลให้มีการแตง่ตัง้ทรัสตีรายใหม่

แล้ว แตม่ิอาจแตง่ตัง้ได้ และศาลได้มีค าสัง่ให้เลกิกองทรัสต์ 

(5) เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน

สญัญานี ้

(6) ในกรณีที่มีการควบรวมกองทรัสต์กับกองทรัสต์อื่น และกฎหมายและประกาศที่

เก่ียวข้องก าหนดให้มีการเลกิกองทรัสต์ 

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

  

7.3 ช่องทางที่ ผู้ถอืหน่วยทรัสต์จะสามารถขอดูส าเนาสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถขอดสู าเนาสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้ที่ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีได้ในช่วงเวลาท าการของ

ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี 
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8. ผู้จัดการกองทรัสต์ 

 

8.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ( “บลจ.บัวหลวง”) 

(Bualuang Asset Management Company Limited, “BBLAM”) 

 ประเภทธุรกิจ การจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล (ที่มิใช่กองทนุส ารองเลีย้ง

ชีพและที่เป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ) และการเป็นทรัสตีภายใต้ พ.ร.บ. ทรัสต์ 
 ใบอนุญาต บลจ.บวัหลวง ได้รับใบอนญุาตประเภท ค ให้ประกอบกิจการจดัการกองทนุรวม 

กองทนุสว่นบคุคล และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เมื่อวนัท่ี 15 มกราคม 2553 และ

ได้รับใบอนญุาตการเป็นทรัสตี เมื่อวนัท่ี 16 กรกฏาคม 2557 

 ความเห็นชอบเ ป็น

ผู้จัดการกองทรัสต์ 

บลจ.บัวหลวง ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 15 

กมุภาพนัธ์ 2560 โดยมีก าหนดระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่วนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2560 

ถึงวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2565 

 ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

 โทรศัพท์ 02-674-6488 

 โทรสาร 02-679-5996 

 เว็บไซต์ www.bblam.co.th 

 อีเมลล์ crm@bblam.co.th 

 เวลาท าการ 8.30 น. ถึง 17.00 น. 

 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

 ทุนช าระแล้ว 100,000,000 บาท 

 จ านวนหุ้นที่ออกและ

เรียกช าระแล้ว 

1,000,000 หุ้น 

 มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทตอ่หุ้น 
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8.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 31 พ.ศ. ธันวาคม 2559 

ล าดับ ชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื  

(หุ้น) 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 749,995 74.9995 

2. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 100,000 10.0000 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 100,000 10.0000 

4. บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 50,000 5.0000 

5. นายเชิดช ู โสภณพนิช 3 0.0003 

6. นายอายสุม์  กฤษณามระ 1 0.0001 

7. นางวรวรรณ  ธาราภมูิ 1 0.0001 

ที่มา:  ผู้จดัการกองทรัสต์ 
 

กลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตกิารณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของผู้จัดการ

กองทรัสต์อย่างมีนัยส าคัญ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอ านาจควบคุมของผู้จัดการ

กองทรัสต์ โดย ณ ปัจจบุนั ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ คิดเป็นร้อยละ 74.9995 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว

ทัง้หมด ธนาคารกรุงเทพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 

(Industry: Financial) ในหมวดธนาคาร (Sector: Bank) นอกจากนี ้ธนาคารกรุงเทพยงัอาจเป็นผู้ ให้เงินกู้ยืมแก่กองทรัสต์

ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุครัง้แรก 
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แผนผังโครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 
ที่มา:  งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 และแบบ 56-1 ของธนาคารกรุงเทพปี 2559 

 

รายชื่อนิติบุคคลที่มีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

นิติบุคคลในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ล าดับ ชื่อนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
จ านวนหุ้นที่ถอื 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถอื 

(ร้อยละ) 

1. บริษัท บริหารสนิทรัพย์ทวี จ ากดั บริหารสนิทรัพย์ 24,999,996 100.00 

2. บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ากดั ธุรกิจเงินร่วมลงทนุ 199,999,997 100.00 

3. บลจ. บางกอกแคปปิตอล จ ากดั  

ถือหุ้ นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด 

(มหาชน) ร้อยละ 100.00 

ธุรกิจจดัการ 

กองทนุรวม 

19,999,997 100.00 

4. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรัพย์ 1,078,765,100 99.89 

5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง 

จ ากดั 

ธุรกิจจดัการ 

กองทนุรวม 

749,995 75.00 

6. บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ากดั ผู้ให้บริการสวิตช์ช่ิงใน

การช าระเงินหลาย

ระบบและการให้บริการ

หกับญัชี 

899,820 49.99 

7. บริษัท บีเอสแอล ลสีซิ่ง จ ากดั ให้เชา่ทรัพย์สนิแบบลี

สซิ่งและให้เชา่ซือ้ 

358,750 35.88 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 
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ล าดับ ชื่อนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
จ านวนหุ้นที่ถอื 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถอื 

(ร้อยละ) 

8. บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ากดั บริการด้านคอมพวิเตอร์ 149,985 30.00 

9. บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากดั ผู้ให้บริการสวิตช์ช่ิงใน

การช าระเงินหลาย

ระบบและการให้บริการ

หกับญัชี 

84,550 16.91 

ที่มา:  งบการเงินปี 2559 และแบบ 56-1 ของธนาคารกรุงเทพปี 2559 
 

นิติบุคคลในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ล าดับ ชื่อนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ 
จ านวนหุ้นที่ถอื 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถอื 

(ร้อยละ) 

1. บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากดั ธุรกิจการเงิน 600,000,000 100.00 

2. บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ธนาคาร 100,000 100.00 

3. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากดั ธนาคาร ไมร่ะบ*ุ 100.00 

4. บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตนั) เบอร์ฮาด  

ถือหุ้นโดยบางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ร้อยละ 100 

ธุรกิจสนบัสนนุ ไมร่ะบ ุ 100.00 

ที่มา:   งบการเงินปี 2559 และแบบ 56-1 ของธนาคารกรุงเทพปี 2559 

หมายเหตุ:  *ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไมไ่ด้ระบปุระเภทหุ้นและจ านวนหุ้น 
 

8.3 โครงสร้างการจัดการ 

8.3.1 แผนผังโครงสร้างการจัดการ 

 
ที่มา:  ผู้จดัการกองทรัสต์ 
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8.3.2 คณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 1 ชดุ คือคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการย่อยอีก 3 

คณะ รวมทัง้หมดเป็น 4 คณะท างานดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 

2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee) 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Internal Audit Committee) 

4. คณะกรรมการการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Committee) 

 

รายละเอียดและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการทัง้ 4 คณะมีดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)  

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ล าดับ ชื่อและสกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ (ย้อนหลงั 5 ปี) 

1 นางวรวรรณ ธาราภมูิ  

Mrs. Voravan Tarapoom 

ประธาน

กรรมการบริหาร 

- ปริญญาโท  MBA 

University of North 

Texas 

- ปริญญาตรี 

สถาปัตยกรรมศาสตร์

บณัฑิต มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

- ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ

รวม บวัหลวง จ ากดั       

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ

รวม บวัหลวง จ ากดั 
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ล าดับ ชื่อและสกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ (ย้อนหลงั 5 ปี) 

2 นายพีรพงศ์  จิระเสวจิีนดา  

Mr. Peerapong 

Jirasevijinda 

ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร 

- ปริญญาโท สาขา

การตลาดและการเงิน 

สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจ ศศินทร์ 

- ปริญญาตรี สาขา

การเงิน Georgia State 

University 

- กรรมการผู้จดัการ สายงาน 

Fund Management บริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวั

หลวง จ ากดั   (ปัจจบุนั) 

- EVP SSEC Asset 

Management Securities Co., 

Ltd.  

- Vice President บริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวั

หลวง จ ากดั 

- Fund Manager บริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม 

เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  

- Institutional Sales Manager  

บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

- Deal Manager บริษัทเงินทนุ

หลกัทรัพย์ ภทัรธนกิจ จ ากดั 

3 นายสตีเฟน แทน 

Mr. Stephen Tan 

กรรมการ - Master of Business 

Administration, 

St.John’s University 

- BA Rutgers 

University 

- Executive Director, Asia 

Financial Group 

- CEO, Asia Commercial 

Bank Ltd. 

4 นางสาวสญุาณี ภริูปัญญวา

นิช 

Ms. Suyanee 

Puripanyawanich 

กรรมการ - ปริญญาโท สาขา

การเงิน สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

- Senior Vice President, 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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ล าดับ ชื่อและสกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ (ย้อนหลงั 5 ปี) 

5 นายนรินทร์ โอภามรุธาวงศ์ 

Mr. Narin 

Opamurathawong 

กรรมการ - Master of Business 

Administration in 

Finance, University of 

Chicago 

- ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่  ธนาคาร

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

6 นายไพศาล เลศิโกวิทย์ 

Mr. Paisarn Lertkowit 

กรรมการ - Master of Commerce 

, Funds Management , 

University of New 

Southwales 

- กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์

จดัการกองทนุรวม บวัหลวง 

จ ากดั 

- Dealer –  Senior  Vice 

President Treasury ธนาคาร

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

7 นางสาวปิยะมาศ  ค าไทรแก้ว  

Ms. Piyamart Kumsaikaew 

กรรมการ - ปริญญาเอก สาขา

วิศวกรรมอตุสาหการ 

Iowa State University 

- ปริญญาโท สาขา

วิศวกรรมอตุสาหการ 

Iowa State University 

- ปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั  

- Senior Vice President, 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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ล าดับ ชื่อและสกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ (ย้อนหลงั 5 ปี) 

8 นายวศิน วฒันวรกิจกลุ 

Mr. Wasin 

Wattanaworakijkul 

กรรมการ - ปริญญาโท สาขา 

การตลาดจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขา 

การตลาดระหวา่ง

ประเทศ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- กรรมการผู้จดัการ สายงาน 

Business Distribution บริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวั

หลวง จ ากดั (ปัจจบุนั) 

- ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 

กองทนุสว่นบคุคล บลจ.เอ็มเอฟ

ซี  

- หวัหน้าฝ่ายการตลาด Siam 

Industrial Credit Finance and 

Securities PCL 

9 นายวิพล วรเสาหฤท 

Mr. Vipon  Vorasowharid 

กรรมการ - ปริญญาโทสาขา

บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท 

กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั 

(มหาชน)  

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

ล าดับ ชื่อและสกุล สัญชาต ิ ต าแหน่ง 

1 นางวรวรรณ ธาราภมู ิ 

Mrs. Voravan Tarapoom 

ไทย ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายพีรพงศ์  จิระเสวจิีนดา  

Mr. Peerapong Jirasevijinda 

ไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3 นางสาวสญุาณี ภริูปัญญวานิช 

Ms. Suyanee Puripanyawanich 

ไทย กรรมการ 

4 นายไพศาล เลศิโกวิทย์ 

Mr. Paisarn Lertkowit 

ไทย กรรมการ 

5 นายวศิน วฒันวรกิจกลุ 

Mr. Wasin Wattanaworakijkul 

ไทย กรรมการ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทน บลจ.บวัหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทน บลจ .บวัหลวง ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ ได้แก่ นางวรวรรณ ธาราภูมิ 

นางสาวสญุาณี ภริูปัญญวานิช นายไพศาล เลิศโกวิทย์ นายนรินทร์ โอภามรุธาวงศ์ นางสาวปิยะมาศ  ค าไทรแก้ว นายวศิน 

วฒันวรกิจกลุ และนายพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา สองในเจ็ดคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่และความรับผิดชอบในการ

ด าเนินกิจการของบริษัท  และหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้การบริหารจดัการ โดยในสว่นของหน้าที่และ

ความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ ในการพิจารณา ทบทวนและอนุมัติให้กับ

คณะกรรมการการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้ด าเนินการ ยกเว้นเร่ืองการอนมุตัิที่เป็นไปตามประกาศ ซึ่งมีรายละเอียด

ดงันี ้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อตัวบริษัทฯ 

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ ถือหุ้น

ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบท่ีเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ภายใต้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

3. รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. ด าเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิผลและเช่ือถือได้ 

5. ควบคมุ ดแูล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งมีจริยธรรม และมีความเทา่เทียมกนั 

6. มีความพร้อมที่จะใช้ดลุยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกลยทุธ์ การบริหารงาน การ

แต่งตัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระท าของ

กรรมการอื่นหรือฝ่ายจดัการ ในกรณีที่มีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือ

หุ้นทกุราย 

7. พิจารณาเสนอวาระการประชุม กรณีที่เห็นว่ามีเร่ืองที่ส าคญัที่คณะกรรมการควรพิจารณา และยงัมิได้มีการ

บรรจไุว้ในวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

8. พิจารณาคดัเลือก แต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง  รวมทัง้คดัเลือก เสนอแต่งตัง้

กรรมการเพิ่มเติมตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

9. พิจาณาและอนุมตัิเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานที่ส าคญัของบริษัทฯ เช่น การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ การจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ การคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน

ของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นต้น  
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หน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ 

1. ก าหนดนโยบายที่ส าคญัของกองทรัสต์ ได้แก่ นโยบายการลงทุน การให้เช่าทรัพย์สิน การคดัเลือกผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

2. ดแูลจดัการให้ผู้บริหารมีการรายงานผลประกอบการของกองทรัสต์ รวมทัง้รายงานประเด็นต่างๆ ที่ส าคญัต่อ

คณะกรรมการในทกุๆ ไตรมาส หรือในเวลาอนัสมควร 

3. พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการตามประกาศที่เก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์

การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ และการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

ตามหลกัเกณฑ์และกฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนัน้ๆ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีง 

4. พิจารณาอนมุตัิแนวทางด าเนินการเพื่อบริหารความเสีย่งตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบักองทรัสต์ 

5. ดแูลให้กองทรัสต์มีการควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระบบการควบคุมภายในของ

กองทรัสต์ 

6. หากกรรมการรับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคญัอนัจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ กรรมการจะต้องระงับการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่

ข้อมูลในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น โดย

ผู้ ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย 

 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งประกอบด้วยตวัแทนจากหนว่ยงานตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1.    กรรมการบริษัท 1 ราย       ประธาน 

2.    หวัหน้าฝ่ายงาน Risk Management     กรรมการและเลขานกุาร 

3.    หวัหน้าฝ่ายงาน Compliance & Legal    กรรมการ 

4.    หวัหน้าฝ่ายงาน Fund Management    กรรมการ 

5.    หวัหน้าฝ่ายงาน Business Distribution    กรรมการ 

6.    หวัหน้าฝ่ายงาน Real Estate & Infrastructure Investment  กรรมการ 

7.    หวัหน้าฝ่ายงาน Operation & System     กรรมการ 

8.    หวัหน้าฝ่ายงาน Product Management     กรรมการ 

 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีหน้าที่ก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษัท 

ควบคุมให้ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีกลไกด้านการบ่งชี  ้ การวดั การควบคุม และการติดตามความเสี่ยงที่มี
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ประสิทธิภาพ รวมทัง้ดูแล ติดตามและประเมินผลกระบวนการบริหารความสี่ยงของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่

ก าหนด โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาและอนมุตัินโยบาย และแนวทางในการปฏิบตัิส าหรับการบริหารความเสี่ยง วิธีการประเมินและวดั

ความเสี่ยงที่เหมาะสม พิจารณาก าหนดกรอบในการใช้เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงรวมถึงวิธีการประเมินผล

การด าเนินงานของกองทนุเมื่อเปรียบเทียบกบัความเสีย่ง (Risk Adjusted Return) 

2. อนมุตัิ ติดตาม และทบทวน แนวทางการบริหารความเสีย่งทางด้านการลงทนุ (Investment Risk Guidelines) 

รวมถึงก าหนดมาตรการการควบคมุความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk Limit) 

3. ตรวจสอบดแูลให้ขัน้ตอนการติดตาม ควบคมุ และรายงานด้านความเสีย่งมีประสทิธิภาพ 

4. พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในตราสารแตล่ะประเภท รวมถึงวงเงินลงทนุสงูสดุ 

5. อนมุตัิ ติดตาม และทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางด้านการลงทนุทัง้ในระดบักองทนุ  (Portfolio 

Level) และระดบัธุรกรรม (Transaction Level) 

6. พิจารณาอนมุตัิวงเงินรายช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ  รวมถึง อนมุตัิและก าหนด

วงเงินการท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารหนีก้บัคูค้่าแตล่ะราย 

7. ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และพิจารณาอนุมัติหลกัเกณฑ์การปฏิบัติงาน  (Operating 

Procedures) และคูม่ือปฏิบตัิงาน (Working Manual) 

8. วิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง ระบบขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ระบบบญัชี และระบบสารสนเทศ อยา่งสม ่าเสมอ 

 

ประเภทของความเสี่ยง 

ความเสีย่งที่ทางคณะกรรมการบริหารความเสีย่งให้ความส าคญั แบง่ออกเป็น 6 ประเภทหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความเสีย่งด้านธุรกิจ (Business Risk) 

2. ความเสีย่งด้านเครดิต (Credit Risk) 

3. ความเสีย่งด้านตลาด (Market Risk) 

4. ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) 

5. ความเสีย่งด้านกฎหมาย (Legal Risk) 

6. ความเสีย่งด้านการด าเนินการ (Operational Risk) 

 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) 

 ความเสีย่งด้านธุรกิจ หมายถึง ความเสีย่งที่รายได้ เงินทนุ หรือการด าเนินธุรกิจจะปรับลดลงหรือขาดความต่อเนื่อง 

อนัอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และกฎระเบียบต่างๆ โดยจะพิจารณาจากโครงสร้าง 
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ความสามารถในการบริหารงานหรือการด าเนินงานของแต่ละบริษัท ว่าจะรับมือกบัสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ได้

อยา่งไร เช่น การบริหารต้นทนุ เป็นต้น 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีหน้าที่ติดตามการเปลีย่นแปลงหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัภายนอก

ทัง้ในสว่นของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และกฎระเบียบตา่ง ๆ อยา่งใกล้ชิด และประเมินผลกระทบอนัอาจจะเกิดขึน้กบัรายได้ 

เงินทนุ หรือความตอ่เนื่องในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายงานให้กบัคณะผู้บริหารของบริษัทรับทราบเพื่อท่ีจะได้ปรับ

โครงสร้าง แผนกลยทุธ์และแนวทางการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 

 

2. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

 ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและผลประโยชน์จากการลงทนุหรือความ

เสีย่งที่คูค้่าจะไมส่ามารถช าระราคาหรือสง่มอบหลกัทรัพย์ให้กบักองทนุได้ตามที่ตกลงกนัไว้ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่พิจารณาอนมุตัิการลงทนุและวงเงินลงทนุ  ในตราสารหนีแ้ละเงินฝากของ

สถาบนัการเงิน โดยกลุม่จดัการกองทนุจะท าการศึกษาและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  แนวโน้มธุรกิจของบริษัทแต่ละราย 

และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขออนมุตัิการลงทนุและวงเงินลงทนุ โดยจะมีการวิเคราะห์และทบทวนฐานะการเงินของ

บริษัทโดยสม ่าเสมอ (Credit Review) เพื่อปรับปรุงรายช่ือและวงเงินลงทนุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ นอกจากนีค้ณะกรรมการ

บริหารความเสีย่งจะก าหนดวงเงินลงทนุสงูสดุในแตล่ะบริษัท และสถาบนัการเงิน ทัง้ที่เป็นร้อยละต่อมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทนุ (Issuer Limit) ร้อยละของขนาดตราสาร (Limit to Issued Size) และจ านวนเงินขัน้สงูสดุที่เป็นบาท (Investment 

Line) รวมถึงก าหนดสดัสว่นการลงทนุสงูสดุในแต่ละภาคอุตสาหกรรม  (Sector Limit) เป็นร้อยละต่อมลูค่าทรัพย์สินของ

กองทนุ 

 นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยงัมีหน้าที่พิจารณาอนุมตัิรายช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขาย หลกัทรัพย์

ประเภทตราสารทนุ รวมถึงอนมุตัิและก าหนดวงเงินการท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารหนีก้บัคูค้่าแตล่ะราย (Counterparty Limit) 

อีกด้วย 

 

3. ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) 

 ความเสี่ยงด้านการตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจะ

ปรับตวัลดลงจากการผนัผวนของราคาตลาดของหลกัทรัพย์ที่กองทนุถือครอง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่อนมุตัิการลงทนุในตราสารทุน  หน่วยลงทุน หุ้นกู้ อนุพนัธ์ (Structured 

Note) และตราสารอนพุนัธ์ (Derivatives) ตา่ง ๆ โดยกลุม่จดัการกองทนุจะเป็นผู้วิเคราะห์ลกัษณะส าคญัของตราสาร ระดบั

ความเสี่ยง อตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั และวตัถปุระสงค์ในการลงทนุน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อขอ

อนมุตัิการลงทนุ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยงัมีหน้าที่ก าหนดวิธีการวดัความเสี่ยง มาตรการควบคุมความเสี่ยงและระดบั

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Limit) ของตราสารหรือกองทุนแต่ละประเภท โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้จดัเตรียม
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รายงานด้านความเสี่ยงของแต่ละกองทนุ และให้ค าแนะน าในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิส าหรับการ

บริหารความเสีย่งจากการลงทนุ และการจดัการลงทนุ 

 

4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง หมายถึง ความเสี่ยงที่กองทนุจะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอเนื่องจากไม่สามารถขาย

หลกัทรัพย์ได้ หรือความเสีย่งที่กองทนุจะมีสภาพคลอ่งไม่เพียงพอที่จะสง่มอบให้กบัผู้ ถือหน่วย ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหน่วย

ลงทนุเป็นจ านวนมาก 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีหน้าที่ก าหนดมาตรการเพื่อบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุ โดยจ ากดัการลงทนุใน

ตราสารท่ีเปลีย่นมือไมไ่ด้ หรือเปลีย่นมือได้ยาก โดยก าหนดเป็นสดัสว่นร้อยละต่อมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  จ ากดัการ

ลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวและก าหนดอัตราส่วนขัน้ต ่าของทรัพย์สินที่ใกล้เคียงเงินสดที่ควรจะด ารงไว้  นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยงัมีหน้าที่ก าหนดระบบงานในการติดตามการด ารงสภาพคลอ่งให้เพียงพอต่อการไถ่ถอน

หน่วยลงทนุ และพิจารณาอนมุตัิทางเลือกอื่นๆ ในการระดมทนุเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทนุในกรณีฉกุเฉินด้วย  เช่น 

ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน เป็นต้น 

 

5. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk) 

 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย หมายถึง ความเสี่ยงจากการท าสัญญาที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีหน้าที่พิจารณาอนมุตัิการเข้าท าสญัญาต่างๆ ทัง้กบัลกูค้า คู่ค้า หรือบคุคลอื่นที่เก่ียวข้อง 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่งอาจจะปรึกษาและหาค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญทางกฎหมายทัง้จากภายในองค์กรและ

ภายนอก โดยผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมายของบริษัทจะเป็นผู้ให้บริการ ให้ค าแนะน าทางด้านกฎหมายในกรณีประจ าวนัทัว่ๆ ไป 

และมีการจ้างผู้ เช่ียวชาญซึง่มีความช านาญเฉพาะด้านจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้บริษัทในบางกรณี  เช่น 

การเข้าท าสญัญา ISDA ส าหรับธุรกรรม Swap เป็นต้น 

 

6. ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ (Operational Risk) 

 ความเสีย่งด้านการด าเนินการ หมายถึง ความเสีย่งที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบปฏิบตัิงานระบบบญัชี ระบบ

สารสนเทศ รวมถึงการทจุริต การใช้ข้อมลูที่ไมถ่กูต้อง และการเกิดเหตกุารณ์วิบตัิภยัตา่งๆ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ก าหนดระเบียบ และหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิงานโดยการจัดให้มีคู่มือ

ปฏิบตัิงาน (Manual) ซึง่ประกอบด้วยกระบวนการท างาน (Workflow) และทางเดินเอกสารที่ใช้ในการปฏิบตัิงาน (Document 

Flow) ส าหรับธุรกรรมตา่ง ๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิงานมีแนวทางปฏิบตัิที่ถกูต้องเหมาะสมและสอดคล้องกนั ตลอดจนจดัให้มีระบบ

การควบคมุภายในที่ดี มีการอนมุตัิโดยถกูต้อง และจดัให้มีระบบการสอบยนัการปฏิบตัิงานโดยฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง  ทัง้นี ้

เพื่อให้มีการก ากับดแูลการปฏิบตัิงานในทุกขัน้ตอนและป้องกนัมิให้มีการทุจริตหรือการหาประโยชน์ในทางมิชอบภายใน

บริษัท รวมทัง้จดัให้มีระบบการรับเร่ืองร้องเรียนจากลกูค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านช่ือเสียง (Reputation 
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Risk) ให้ลดลงหรือน้อยที่สดุ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยงัมีหน้าที่วิเคราะห์ ทบทวนระบบขัน้ตอนการ

ปฏิบตัิงาน ระบบบญัชี และระบบสารสนเทศ โดยสม ่าเสมออยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อหาวิธีปรับปรุงให้ระบบดงักลา่วมีความ

เสีย่งที่ลดลง 

 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Internal Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัทอยา่งน้อย 2 ทา่น  

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบัญชี เก่ียวกับพฤติการณ์อันควรสงสยัว่า กรรมการ ผู้ จัดการ หรือบุคคล ซึ่ง

รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าผิดตามที่ก าหนดไว้ใน พรบ.หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 

89/25 

2. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อ 1 พร้อมรายงานการตรวจสอบให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และผู้สอบบญัชีทราบภายใน 30 วนั นบัแตท่ี่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

 

4. คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Committee) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการการลงทุนด้านอสงัหาริมทรัพย์  

 คณะกรรมการการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์ เป็นคณะกรรมการที่จดัตัง้ขึน้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 

3/2559 เมื่อวนัที่ 7 กันยายน พ.ศ.  2559 โดยได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ให้ท าหน้าที่หลกัในการพิจารณา

ทบทวนและอนุมตัิการเข้าท ารายการเก่ียวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ของกองทรัสต์  การจ าหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์ และการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

รวมถึงการพิจารณา ทบทวนและอนมุตัิการเข้าท ารายการอื่นๆ ที่มีนยัส าคญัต่อการบริหารจดัการกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์

และกฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  

 คณะกรรมการการลงทุนด้านอสงัหาริมทรัพย์ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆจ านวน 5 ท่าน ซึ่งต้องเป็น

กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ผู้บริหารบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน และผู้บริหารฝ่ายงาน Real Estate & Infrastructure 

Investement  อยา่งน้อย 1 ทา่น 

 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที่เป็นผู้ก าหนดกลยทุธ์การลงทนุ นโยบายในการบริหารจดัการ

กองทรัสต์ รวมถึงก ากบัดแูลการด าเนินงานของกองทรัสต์ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั 

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์ มีดงัตอ่ไปนี ้

1.  ท าหน้าที่ทบทวนและอนุมตัิ กลยทุธ์การลงทุน นโยบายการจัดการ รวมถึงโครงสร้างเงินทนุ ของกองทรัสต์

ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท 

2. ท าหน้าที่ทบทวนและอนมุตัิ กรอบการปฏิบตัิงานของสว่นงาน REIT 
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3. ก ากบัดแูล การด าเนินงานของกองทรัสต์ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท ให้มีกลยทุธ์การลงทนุ นโยบาย

การจดัการ รวมถึงโครงสร้างเงินทนุ เป็นไปตามที่ได้อนมุตัิไว้ 

4. ติดตามและควบคมุการปฏิบตัิงานของกองทรัสต์ให้อยู่ภายในกรอบของหลกัเกณฑ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง รวมถึง

กรอบการปฏิบตัิงานท่ีได้อนมุตัิไว้ 

5. ท าหน้าที่ทบทวนและอนมุตัิ ข้อเสนอด้านการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่ส าคญั 3 เร่ือง คือ (1) การได้มาซึ่ง

ทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์ (2) การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์ และ

(3) การเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท ก่อนที่

จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิตอ่ไป 

6. ท าหน้าที่ในการรายงานเร่ืองหรือการเข้าท ารายการที่มีนัยส าคัญต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

รายการการด าเนินงานของสว่นงาน REIT ที่ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. การพิจารณาอนมุตัิกลยทุธ์การลงทนุ นโยบายการจดัการ รวมถึงโครงสร้างเงินทนุ ของกองทรัสต์ 

2.  การพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ รับมอบหมายงานภายนอก ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ รับประกันการจัด

จ าหนา่ย และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

3. การพิจารณาอนมุตัิกรอบการปฏิบตัิงานของสว่นงาน REIT 

4. การอนมุตัิการคดัเลอืกทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุ ตามขัน้ตอนการได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 

5. การอนมุตัิการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ ตามขัน้ตอนการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 

6. การพิจารณาตรวจสอบ และอนุมตัิการท ารายการที่เข้าข่ายการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ

ผู้จดัการกองทรัสต์ 

7. การอนมุตัิการก าหนดงบประมาณประจ าปี ตามขัน้ตอนการก าหนดงบประมาณในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์

ของกองทรัสต์ 

8. การอนมุตัิการเพิ่มทนุ การกู้ยืม และการออกหุ้นกู้  ตามขัน้ตอนการจดัหาเงินทนุส าหรับกองทรัสต์ 

9. การติดตามรายงานผลการจัดการกับเร่ืองร้องเรียน และข้อพิพาทที่เกิดขึน้จากส่วนงาน REIT รวมถึงร่วม

พิจารณาแนวทางแก้ไขหากมีข้อร้องเรียน และข้อพิพาทท่ีมีนยัส าคญั  

10. การพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการอื่นๆ ที่มีนยัส าคญัต่อการบริหารจดัการกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และ

กฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง เช่น การอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลของกองทรัสต์ เป็นต้น 

 

8.4 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์  

 บลจ.บวัหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัในการดูแลและจัดการกองทรัสต์ซึ่ง

รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และควบคมุการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) 
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โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการด าเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี และตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ท

รัสต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

8.4.1 หน้าที่โดยทั่วไป 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการ

กองทรัสต์ หรือตามที่กฎหมาย และประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด โดยขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบหลกัที่เก่ียวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ ซึง่รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(2) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในเร่ืองต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ซึง่รวมถึง 

(ก) ดแูลจดัการกองทรัสต์ในสว่นท่ีเป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซึง่รวมถึงการลงทนุ การกู้ยืมเงินและก่อ

ภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าท าสัญญา และการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อ

กองทรัสต์ ทัง้นี ้ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขเทา่ที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญาแตง่ตัง้

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ระบไุว้ 

(ข) จดัท าและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงข้อมลูตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. 

หลกัทรัพย์ และข้อมลูอื่นตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ค) จดัท าและจดัเก็บข้อมลูและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการบริหารจดัการ การควบคมุภายใน และ

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักองทรัสต์ โดยเมื่อมีเหตผุลอนัสมควรและไม่กระทบต่อการด าเนินงาน

ของผู้จดัการกองทรัสต์ หากทรัสตีจะตรวจสอบการจดัการในเร่ืองใด ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ให้

ความร่วมมือและน าส่งข้อมูลและเอกสารหลกัฐาน รวมทัง้ให้เข้าไปตรวจสอบในสถานที่ตัง้ของ

อสงัหาริมทรัพย์ตามที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้มัน่ใจได้วา่ ผู้จดัการกองทรัสต์

ไมไ่ด้ปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก าหนดของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือไม่รักษาประโยชน์ของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 

(ง) จดัท าและจดัส่งข้อมูลเอกสารต่าง ๆ พร้อมทัง้รับรองความถกูต้องของข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่

เก่ียวกับการจัดโครงสร้างรายได้ของกองทรัสต์ วิธีการให้เช่าการจัดหาและการจัดเก็บรายได้ 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต์ สัญญาที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ท าในนาม

กองทรัสต์กบับริษัทหรือบคุคลตา่ง ๆ นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีต้องประสานงานและ

ท าข้อตกลงเก่ียวกบัลกัษณะของข้อมลู เอกสารหลกัฐานประกอบการท าธุรกรรม และรายงานต่าง ๆ 

รวมทัง้ความถ่ีและระยะเวลาที่ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องน าสง่ข้อมลูและเอกสารดงักลา่วให้แก่ทรัสตี 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดแูลและตรวจสอบการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

(จ) ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะให้บคุคลอื่นรับด าเนินการในงานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ

ตน ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่คดัเลือกผู้ รับด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจน
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ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ รับด าเนินการ ทัง้นี ้การมอบหมายให้

บุคคลอื่นด าเนินการแทนนัน้จะต้องไม่มีสาระที่ขัดหรือแย้งกับประกาศ สช. 29/2555 รวมถึง

กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องอื่นอยา่งมีนยัส าคญั 

(ฉ) จดัให้มีการประกนัภยักบัผู้ รับประกนัภยัที่ทรัสตียอมรับเพื่อประกนัภยัความรับผิดที่อาจเกิดขึน้จาก

การด าเนินธุรกิจหรือการปฏิบตัิงานของตนในฐานะเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตัิงาน

ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของตน ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ

กองทรัสต์ แต่ทัง้นี ้ไม่รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากการที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของผู้จดัการกองทรัสต์มีเจตนากระท าละเมิดตอ่บคุคลภายนอกนัน้ 

หรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงจนเป็นผลละเมิดต่อบคุคลภายนอกนัน้ อนึ่ง วงเงินประกนัภยัให้

เป็นไปตามที่ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์เห็นร่วมกนัวา่เพียงพอและเหมาะสม 

(ช) ในการท าธุรกรรมเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องด าเนินการเพื่อให้

มั่นใจได้ว่าการจ าหน่าย จ่าย โอน อสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าท าสัญญาที่ เ ก่ียวเนื่องกับ

อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อกองทรัสต์ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และเพื่อให้

มัน่ใจได้ว่าการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมี

การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ๆ ก่อนรับเป็น

ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทนุเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวเพื่อกองทรัสต์  แล้วแต่กรณี 

รวมถึงการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การท า Due 

Diligence)อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์นัน้ ๆ พร้อมทัง้จดัให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้วย ทัง้นี ้ความเสี่ยงดงักลา่ว

ให้หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาหรือก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น 

ความเสีย่งที่อาจเกิดจากการก่อสร้างลา่ช้า และการไม่สามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์

ได้ เป็นต้น ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิหรืออสงัหาริมทรัพย์

ที่กองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มเติม ในกรณีการเพิ่มทนุของกองทรัสต์เพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ก่อตัง้กองทรัสต์แล้วเสร็จส าหรับในกรณีที่เป็นการเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ครัง้แรกและยงัไมไ่ด้จดัตัง้กองทรัสต์ หรือนบัแตว่นัท่ีปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในกรณี

ที่เป็นการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทนุของภายหลงัการจดัตัง้กองทรัสต์แล้ว 

(ซ) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยอาจเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

(Proxy) จากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อใช้สทิธิในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เฉพาะในวาระการประชุมที่

ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในวาระการประชุมที่ผู้จดัการกองทรัสต์

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ ทรัสตีอาจเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แทน

ผู้จดัการกองทรัสต์ 
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การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ใช้ความรอบคอบและระมดัระวงัในการด าเนินการเพื่อป้องกนั

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์ต้องไม่

มีผลประโยชน์อื่นท่ีอาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ และหากมีกรณีที่อาจก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที่สามารถรองรับให้การ

จดัการกองทรัสต์ด าเนินไปในลกัษณะที่เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรัสต์ และเป็นไปตาม

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

 

8.4.2 หน้าที่ในการบริหารจดัการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

1. เพื่อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญา

แต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ รวมทัง้เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีระบบงานที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานที่มี

ประสทิธิภาพ และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลมุ

เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) การก าหนดนโยบายในการจดัการกองทรัสต์ การจดัโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ การตดัสินใจ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ การพิจารณาคดัเลือกการลงทนุ และการก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ใน

การจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้การจดัการลงทนุตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วย

ความรอบคอบ ระมดัระวงั สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และเป็นไป

ตามที่กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด ตลอดจนเพื่อรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้

ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(2) การบริหารและจดัการความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการดแูลจัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้สามารถป้องกนัและจดัการความเสีย่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามสญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์ กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(3) การจัดการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกองทรัสต์กับ

ผู้จดัการกองทรัสต์และบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงมาตรการหรือแนวทาง

ด าเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเมื่อเกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ขึน้ 

(4) การคัดเลือกบุคลากรของผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ รับมอบหมายในงานที่เ ก่ียวข้องกับการ

ด าเนินการของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เพื่อให้มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคณุสมบตัิที่ เหมาะสม
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กบังานที่จะปฏิบตัิและเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ก าหนด 

(5) การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ จัดการและบุคลากรของผู้ จัดการกองทรัสต์ รวมทัง้การ

ตรวจสอบดแูลผู้ รับมอบหมายในงานที่เก่ียวกบัการจดัการกองทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตามที่สญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์ แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์และกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

(6) การเปิดเผยข้อมลูที่ครบถ้วนถกูต้องและเพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์และกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

(7) การปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ (Back Office) 

(8) การตรวจสอบและควบคมุภายใน 

(9) การติดตอ่สือ่สารกบัผู้ลงทนุและการจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ลงทนุ 

(10) การจดัการกบัข้อพิพาททางกฎหมาย 

ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บคุคลอื่นเป็นผู้ รับด าเนินการในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ

เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 นี ้

2. การจดัให้มีระบบงานที่กลา่วมาข้างต้นทัง้หมดนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเ ป็นผู้ รับ

ด าเนินการในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ได้เท่าที่จ าเป็นเพื่อสง่เสริมให้

การประกอบธุรกิจเป็นไปอยา่งคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การมอบหมายต้องไม่มีลกัษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ผู้ รับด าเนินการไม่สามารถ

ด าเนินการตอ่ไปได้ 

(3) ในกรณีที่มีการมอบหมายงานเก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สนิอื่นของกองทรัสต์ต้องมอบหมายให้กบั

ผู้ที่สามารถด าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

การมอบหมายให้บคุคลอื่นเป็นผู้ รับด าเนินการตามข้างต้น ต้องมิใช่การมอบหมายระบบและงานตามข้อ 1 

(1) (2) (3) (4) และ )9(   

3. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องบริหารจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดแห่งสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญา

แต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ ตลอดจนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วน

การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ทัง้นี ้หากทรัสตีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ได้เข้าท าสญัญาใด ๆ กบับคุคลภายนอก (เช่น สญัญากู้ เงิน

ที่ทรัสตีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์เข้าท ากับผู้ ให้กู้  เป็นต้น) ซึ่งสญัญาดังกล่าวก าหนดให้ทรัสตีใน
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ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่วซึ่งอาจสง่ผลต่อการด าเนินงานในการ

บริหารจัดการกองทรัสต์ของผู้ จัดการกองทรัสต์ ให้ทรัสตีแจ้งข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสัญญาที่

กองทรัสต์มีความผกูพนักบับคุคลภายนอกและอาจสง่ผลตอ่การด าเนินงานในการบริหารจดัการกองทรัสต์

ของผู้จดัการกองทรัสต์ให้แกผู่้จดัการกองทรัสต์ทราบ เมื่อผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับหนงัสอืดงักลา่วจากทรัส

ตีแล้ว ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ถือปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ทรัสตีก าหนดไว้ในหนงัสือนัน้ ทัง้นี ้

เพื่อมิให้กองทรัสต์กระท าผิดสญัญาใด ๆ ท่ีกองทรัสต์เข้าท าไว้ 

4. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องคดัเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที่จะให้กองทรัสต์ไป

ลงทนุด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั โดยต้องบนัทกึและจดัเก็บข้อมลูรวมทัง้เอกสาร หลกัฐานเก่ียวกบั

การคดัเลือก การตรวจสอบ และการตดัสินใจที่จะลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งให้แก่

กองทรัสต์ไว้ด้วย ทัง้นี ้การคดัเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที่จะให้กองทรัสต์ไป

ลงทนุตามสญัญาข้อนีน้ัน้ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิในการจดัการกองทนุและทรัสต์ที่

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยให้

ยดึถือและปฏิบตัิตามเป็นมาตรฐานขัน้ต ่าในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ และตามที่ก าหนดใน

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

5. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินการต่าง ๆ ให้มัน่ใจได้ว่าได้จดัการด้านการเงินและมลูค่าเชิงเศรษฐกิจของ

สนิทรัพย์ของกองทรัสต์อยา่งมืออาชีพและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เช่น  

(1) ก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง

กบัข้อผกูพนัท่ีก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

และหนงัสอืชีช้วน 

(2) ดแูลจดัการกองทรัสต์ในสว่นที่เป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทนุ การกู้ยืมเงินและ

ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าท าสญัญา และการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อ

กองทรัสต์ ทัง้นีภ้ายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขเท่าที่สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดง

รายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนได้ระบไุว้ 

(3) ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่ตรงกับวตัถุประสงค์การลงทุนของกองทรัสต์ และเป็นไปตามสญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ หนงัสือชีช้วน หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด

ในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และค าสัง่ที่เก่ียวข้องอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ 

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

(4) บริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์ 

(5) พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

(6) จดัให้มีการประกนัภยัตลอดเวลาที่กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลกัเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่

อาจเกิดขึน้กบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลมุถึงการประกนัวินาศภยัที่
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อาจเกิดขึน้กับอสังหาริมทรัพย์ การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 

Insurance) และการประกนัภยัส าหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหาย

จากทรัพย์สินหลกัหรือจากการด าเนินการในทรัพย์สินหลกั ในวงเงินที่ทรัสตีเห็นว่าเพียงพอและ

เหมาะสม โดยระบใุห้กองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในการประกนัภยัดงักลา่ว (เว้นแตใ่นกรณีการ

ประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก) ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทนุเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่า

ใน 

อสงัหาริมทรัพย์ที่มีลกัษณะเป็นการเช่าช่วง ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุมีการประกนัภยัในวงเงินท่ีเหมาะสม และหากกองทรัสต์มิได้เป็นผู้ รับ

ผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัในการประกนัภยัดงักลา่ว เนื่องจากเหตใุด ๆ เช่น การเข้าเป็นผู้ รับ

ผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัดงักลา่วขดักบัข้อก าหนดในสญัญาเช่าหลกั ผู้จดัการกองทรัสต์จะ

ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจวา่มมีาตรการหรือกลไกที่เหมาะสมเพียงพอในการน าเงินคา่สนิไหมทดแทน

มาสร้างทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนขึน้ใหม่เพื่อให้หาประโยชน์ได้ต่อไป และ/หรือ ชดเชยให้แก่

กองทรัสต์ส าหรับการขาดประโยชน์ในการครอบครองทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

(7) ควบคมุดแูลให้ผู้ เช่าปฏิบตัิตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 

(8) ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องที่ใช้บงัคบักบัอสงัหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ได้ลงทนุ ตลอดจนดแูลและด าเนินการให้มัน่ใจได้วา่อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทุน

นัน้ ไม่ถกูน าไปใช้ในการประกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนไม่ให้

เช่าอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลที่มีเหตอุนัควรสงสยัวา่จะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้ประกอบธุรกิจที่

ขดัตอ่ศีลธรรมหรือไมช่อบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครัง้ ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่จดั

ให้มีข้อตกลงเพื่อให้กองทรัสต์สามารถเลิกสญัญาเช่าได้หากปรากฏว่าผู้ เช่าน าอสงัหาริมทรัพย์ไป

ใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 

(9) จดัการและบริหารพืน้ท่ีส าหรับให้บริการและพืน้ท่ีให้เช่า เช่น ควบคมุดแูลให้มีการใช้บริการพืน้ท่ีใน

อตัราการเช่าที่สงูและเหมาะสมตามสภาวะตลาด และดูแลการปลอ่ยเช่าให้มีการต่อสญัญาเช่า

อย่างต่อเนื่อง หรือมีอตัราพืน้ที่ว่างต ่า เจรจาต่อรองกบัผู้ เช่าเก่ียวกบัสญัญาเช่า ทบทวนอตัราค่า

เช่า บอกเลิกหรือต่ออายุสญัญาเช่าส าหรับการเช่าระยะยาว เป็นต้น ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตาม

ข้อก าหนดในสญัญากู้ ยืมที่กองทรัสต์เป็นคู่สญัญา (ถ้ามี) และไม่เป็นการตัดสิทธิทรัสตีในการ

เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึน้กับกองทรัสต์หากปรากฏว่าผู้จัดการกองทรัสต์ด าเนินการเข้าท า

สญัญาเช่าดงักลา่วโดยไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญากู้ยืมที่กองทรัสต์เป็นคูส่ญัญา 

(10) ประเมินผลการปลอ่ยเช่าและการให้บริการในอดีต เพื่อก าหนดเง่ือนไขในการปลอ่ยเช่าและการ

ให้บริการ และจดัท าสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการให้เหมาะสม และประเมินผลความถูกต้อง 

การติดตามเรียกเก็บรายได้ คา่เช่า คา่ใช้จ่าย เพื่อบนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหรือตดัหนีส้ญู หรือ
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บนัทกึหนีส้ญูรับคืน (ในกรณีที่เรียกเก็บเงินได้ภายหลงัตดัหนีส้ญู) 

(11) จดัให้มีระบบดแูลรักษาความปลอดภยัของอาคารสิง่ปลกูสร้างที่กองทรัสต์ได้ลงทนุ เช่น ระบบแจ้ง

เตือนไฟไหม้ ระบบการติดตอ่สือ่สาร และการจดัการเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

(12) ก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงานในการบริหาร บ ารุงรักษา และปรับปรุงอาคารสิง่ปลกูสร้าง

ที่กองทรัสต์ได้ลงทนุ 

6. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องตรวจสอบให้มัน่ใจว่ากองทรัสต์มีกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ท่ี

กองทรัสต์ลงทนุโดยถกูต้อง รวมทัง้สญัญาต่าง ๆ ที่กองทรัสต์เข้าไปเป็นคู่สญัญามีการจดัท าโดยถกูต้อง

ตามกฎหมาย และมีผลผกูพนัหรือสามารถใช้บงัคบัได้ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาดงักลา่ว 

7. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีระบบในการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน

ของกองทรัสต์และบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง หนังสือเชิญประชุมผู้ ถื อ

หน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้วน รายงานประจ าปีของ

กองทรัสต์ งบการเงินและเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีของกองทรัสต์และบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ 

และการปฏิบตัิตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้บงัคบักบักองทรัสต์และทรัพย์สินที่ลงทุน 

โดยเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารดงักลา่วให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา

อยา่งน้อย 5 (ห้า) ปีนบัแตว่นัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

8. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัท าและเผยแพร่งบการเงิน รายงานประจ าปี และข้อมลูอื่นใดเก่ียวกบักองทรัสต์ 

ให้ถกูต้องครบถ้วนและเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการ

กองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ หนงัสือชีช้วน รวมทัง้กฎหมายและประกาศ

ที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวข้องในการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ ต้องรับผิดชอบร่วมกนัในเนือ้หา

ข้อมลูที่ประกาศหรือเผยแพร่ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทนุทัว่ไป โดยต้องจดัให้มีระบบการตรวจสอบที่

ท าให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้วน 

หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เอกสารโฆษณา ประกาศสิ่งตีพิมพ์ หรือเอกสารเผยแพร่อื่นใดได้รับ

การตรวจสอบว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั ไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ทราบ หรือไม่มี

ข้อความที่อาจท าให้ส าคญัผิดเก่ียวกบัการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ และได้ให้ข้อมลู

ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนแล้ว รวมทัง้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ กฎหมายและประกาศที่

เก่ียวข้องแล้ว 

9. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องดแูลให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้รับข้อมลูที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ ก่อนที่จะใช้สิทธิ

ออกเสยีงในการอนมุตัิเร่ืองตา่ง ๆ รวมทัง้ได้รับข้อมลูนัน้ลว่งหน้าตามระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้  

ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนงัสือชีช้วน รวมถึงกฎหมายและประกาศที่
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เก่ียวข้อง 

10. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องควบคมุดแูลให้กองทรัสต์ปฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง หรือ

แนวทางปฏิบตัิที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรก ากบัดูแลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ

กองทรัสต์ 

11. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ท

รัสต์ กล่าวคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี ซึ่งหมายถึง 

ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) การหกัก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมิน

คา่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. 

เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 

(2) การหักด้วยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ ยืมเงินของ

กองทรัสต์ตามวงเงินท่ีได้ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสือชี ้

ชวนหรือแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี แล้วแตก่รณี 

นอกจากนี ้ให้รวมถึงเง่ือนไขเพิ่มเตมิตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยจะจ่ายภายใน 90 (เก้าสบิ) 

วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้วแต่กรณี แต่

อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูจ่ะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

12. ในกรณีที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ การ

เบิกจ่ายดงักลา่วจะกระท าได้เฉพาะกรณีที่เป็นการเบิกจ่ายจากบญัชีเพื่อการด าเนินงานประจ าวนัและ

บญัชีเงินสด (Petty Cash) ภายใต้วงเงินท่ีได้รับการอนมุตัิจากทรัสตีในการเบิกคา่ใช้จ่ายจากกองทรัสต์ ซึง่

ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากทรัสตีในการลงนามแทนทรัสตีตามที่ได้รับการอนุมัติ

จากทรัสตี และผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 3 (สาม) ครัง้ต่อเดือน โดยให้ผู้ จัดการ

กองทรัสต์จดัท าและจดัสง่รายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดงักลา่ว

ได้ภายในระยะเวลาที่ทรัสตีเห็นสมควร พร้อมทัง้จดัสง่ใบแจ้งหนี ้(Invoice) ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) และ/

หรือ หลกัฐานแสดงรายละเอียดซึ่งเก่ียวกบัรายการค่าใช้จ่ายดงักลา่วมายงัทรัสตี โดยทรัสตีซึ่งกระท าใน

นามของกองทรัสต์จะตรวจพิจารณาและช าระเงินเข้าบญัชีเพื่อการด าเนินงานประจ าวนัภายใน 7 (เจ็ด) 

วนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัสตีได้รับเอกสารหลกัฐานดงักลา่วครบถ้วน 

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทรัสต์ ซึง่รวมถึงเอกสารประกอบยนืยนัการจ่ายเงินสดยอ่ยตา่ง ๆ และต้นฉบบัใบเสร็จรับเงินคา่ใช้จ่าย

ต่าง ๆ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5    )ห้า  (ปีนบัแต่วนัที่มีการท าเอกสารด ัังกล่าวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

ครบถ้วน และพร้อมให้ทรัสตีตรวจสอบ 

ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีอาจร่วมกนัพิจารณาปรับขยาย หรือลดวงเงินส าหรับบญัชีเพื่อการด าเนินงาน
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ประจ าวนัและบญัชีเงินสด (Petty Cash) ข้างต้นได้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการด าเนนิงานของ

กองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ทีด่ีที่สดุของกองทรัสต์ 

13. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินการจดัท า และ/หรือ จดัสง่และรับรองความถกูต้องของข้อมลูที่เก่ียวข้องกบั

การบริหารจดัการกองทรัสต์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการ

กองทรัสต์ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องหรือตามที่ทรัสตีเห็นสมควร ให้

แก่ทรัสตี และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงข้อมลูเก่ียวกบัการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ

สทุธิ (NAV) รายงานประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ 

14. ในกรณีที่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์สญูหาย ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ต้องด าเนินการใด ๆ เพื่อติดตามเอา

คืนซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้กลบัมาอยูใ่นความครอบครองของกองทรัสต์ดงัเดิม 

15. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ตรวจตราและด าเนินการใด ๆ ตามสมควรเพื่อให้สดัส่วนการกู้ ยืมเงินของ

กองทรัสต์ เป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตามที่ประกาศ ทจ. 49/2555 

หรือกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง 

16. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัเตรียมแผนเร่ืองการกู้ยืมเงินให้แก่กองทรัสต์ ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) จดัเตรียมแผนเร่ืองการกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อใช้ในการช าระหนีเ้งินกู้ เดิม (Refinancing) ก่อนที่หนี ้

เงินกู้ตามสญัญาเงินกู้ ระยะยาวที่ยงัมีผลใช้บงัคบัอยูจ่ะถึงก าหนดช าระอยา่งน้อย 1 (หนึง่) ปี 

(2) จัดเตรียมแผนเร่ืองการทบทวนวงเงินหมุนเวียนระยะสัน้เพื่อใช้ในการด าเนินการในกิจการ 

(Working Capital) ในตลาดเงิน เพื่อเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ วงเงินหมนุเวียนระยะ

สัน้เพื่อใช้ในการด าเนินการในกิจการ (Working Capital) ที่ยงัมีผลใช้บงัคบัอยู่ 

โดยการกู้ยืมเงินนัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องมีการน าเสนอตอ่ทรัสตีเพื่อพิจารณาอนมุตัิเป็นกรณีไปโดยให้

เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

17. ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ให้ความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่เก่ียวข้องเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลกัษณะของ

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุตามที่ได้รับการร้องขอจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

18. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการเปลี่ยนแปลง ฟืน้ฟู และดดัแปลงทรัพย์สินหลกั ตามความจ าเป็นและ

สมควรเทา่ที่ไมข่ดัหรือแย้งกบัสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง รวมทัง้สญัญาจดัหา

ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยจะต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบลว่งหน้า 

19. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องควบคุมและดแูลการบริหารจดัการทรัพย์สินหลกั และการจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สนิหลกั รวมตลอดถึงการบริหารจดัการในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน การซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ตามที่

จ าเป็น ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบลว่งหน้าในกรณีที่เป็นการซอ่มแซมใหญ่ 

20. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่บริหารและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทรัสต์นอกจาก

ทรัพย์สินหลกั รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อให้การบริหารทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทรัสต์

นอกจากทรัพย์สนิหลกัเป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปี สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการ



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-8 หน้า 25 จาก 37 
 

กองทรัสต์ กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง 

21. ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ด าเนินการใด ๆ ร่วมกับทรัสตี เพื่อท าให้ทรัสตีได้มาซึ่งใบอนุญาต หนังสือ

อนุญาต หนังสือผ่อนผัน และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้องและจ าเป็นในการจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สนิหลกั 

22. ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้กบัทรัสตีหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการ

ตรวจตราทรัพย์สินหลกั ภายในวนัและเวลาท าการของผู้จดัการกองทรัสต์ รวมทัง้ให้ข้อมลู ถ้อยค า และ/

หรือ สง่มอบเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ ตามที่ทรัสตีร้องขอในกรณีที่มีความ

จ าเป็นและเหมาะสม 

23. ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้กบับริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์หรือบคุคลที่

ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดงักล่าวในการส ารวจทรัพย์สินหลกัเพื่อการประเมินค่า 

รวมทัง้ให้ข้อมูล ถ้อยค า และ/หรือ ส่งมอบเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ ตาม

บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิร้องขอในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 

24. ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานใดๆ ท่ีอยูใ่นความครอบครองของผู้จดัการกองทรัสต์

อนัเก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินหลกั และ/หรือ ได้ครอบครองไว้ในนามของกองทรัสต์ รวมทั ง้

เอกสารหลกัฐานทางการบัญชีที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับกองทรัสต์เพื่อให้ทรัสตีหรือบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายจากทรัสตี และ/หรือ ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบได้ภายในวนัและเวลาท าการของผู้จดัการ

กองทรัสต์ และหากได้รับการร้องขอจากทรัสตีหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี  และ/หรือ ผู้สอบ

บญัชี ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินการสง่มอบบรรดาเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องกบักองทรัสต์

ตามที่ได้รับการร้องขอให้แก่ทรัสตี และ/หรือ ผู้สอบบญัชี (แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 (สิบห้า) วนัท าการนบั

แตว่นัท่ีได้ทราบถึงหรือควรทราบถึงการร้องขอดงักลา่ว เว้นแต่จะมีเหตอุนัสมควรหรือคู่สญัญาตกลงเป็น

อยา่งอื่น 

25. ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่แจ้งให้ทรัสตีทราบภายในระยะเวลาอนัสมควรถึงความช ารุดบกพร่องของ

ทรัพย์สินหลกั รวมถึงอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่จะท าให้

มลูคา่ของทรัพย์สนิหลกัลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

26. ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ด าเนินการอื่นใดตามที่กองทรัสต์จะพิจารณาเห็นว่าจ าเป็นและสมควร เพื่อให้

ทรัพย์สนิหลกัอยูใ่นสภาพท่ีดีและพร้อมในการจดัหาผลประโยชน์ หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสญัญา

แต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ทุกประการ รวมทัง้ให้ค าแนะน าเก่ียวกับสภาวะตลาดในกรณีที่กองทรัสต์

ประสงค์จะจ าหนา่ย หรือโอนสทิธิการเช่าในทรัพย์สนิหลกั 

27. นอกเหนือจากกรณีภายใต้ข้อ 8.4.4 ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะให้บคุคลอื่นรับด าเนินการใน

งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนนอกเหนือจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เช่น การมอบหมายให้บคุคล

อื่นบริหารทรัพย์สินอื่นนอกจากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องคัดเลือกผู้ รับ
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ด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจนการก ากับและตรวจสอบการด าเนินการของผู้ รับ

ด าเนินการ ทัง้นี ้ข้อก าหนดเก่ียวกับการมอบหมายงานต้องไม่มีสาระที่ขัดหรือแย้งกับประกาศ สช. 

29/2555 รวมถึงประกาศอื่นที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 

8.4.3 หน้าที่ในการท าสัญญาในการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

1 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์จะกระท าได้โดยการให้เช่า และ/หรือ ให้เช่าช่วง

อสงัหาริมทรัพย์เทา่นัน้ ซึง่ต้องมีมลูคา่รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของมลูค่าหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย

ทัง้หมดรวมทัง้จ านวนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) 

2 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการควบคมุ ดแูล รวมทัง้สร้างมาตรการในการควบคุม ดูแล และด าเนินการใด ๆ ที่

จ าเป็นและเหมาะสมในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้ เช่า ผู้ เช่าช่วง (ถ้ามี) และ/หรือ บคุคลภายนอกที่เก่ียวข้อง

กบัการบริหารจดัการทรัพย์สนิหลกั ปฏิบตัิตามหน้าที่ เง่ือนไข และ/หรือ ข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า สญัญา

เช่าช่วง (ถ้ามี) และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิหลกั รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือข้อก าหนดอื่น

ใดของทรัพย์สนิหลกั หรือนโยบายที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิหลกั 

3 ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการจดัท าสญัญาเช่าพืน้ที่ สญัญาบริการ สญัญาว่าจ้างกบัผู้ ให้บริการภายนอก และ

สญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิหลกั (ถ้ามี) 

 

8.4.4 การให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) รับด าเนินการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ )rPgarPM  tpeporP  (รับด าเนินการในงาน ที่อยู่

ในความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่คดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด้วยความ

รอบคอบระมดัระวงั เพื่อให้ได้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน

การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ตลอดจนจัดท าสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้

สอดคล้องและไมข่ดักบัสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมทัง้ควบคมุดแูล ก ากบั และตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

สญัญานี ้สญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดี

ที่สดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และผู้ลงทนุโดยทัว่ไป โดยต้องด าเนินการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

1 การคดัเลอืกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

การมอบหมายหรือแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นผู้บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้า

ไปลงทนุ เช่น ดแูลด้านการขาย การตลาด และการบริหารงานประจ าวนับนอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ผู้จัดการ

กองทรัสต์ต้องจดัให้มกีารด าเนินการอยา่งน้อยในเร่ืองตอ่ไปนี ้

(1) มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ ช่ือเสยีง และผลงานในอดีตของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
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ในเร่ืองตา่ง ๆ เช่น ความสามารถในการจดัหาผู้ เช่า การตดิตามหนี ้การบ ารุงรักษาทรัพย์สนิภายใน

อาคาร ระบบการบริหารจดัการพืน้ที่ให้เช่า การดแูลให้บริการแก่ผู้ เช่า ผู้ ใช้บริการ ระบบควบคุม

ภายในเพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของรายได้และควบคมุการเบิกคา่ใช้จ่ายให้รัดกมุ เป็นต้น อนึ่ง ระบบ

ควบคมุภายในของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดขัน้ต ่าตามแนวปฏิบตัิในการ

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

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) มีการพิจารณาความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องก าหนด

ตามระดบัความสามารถในการปฏิบตัิงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พยายาม

เพิ่มรายได้และลดคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

(3) จดัให้มีกลไกที่ท าให้กองทรัสต์สามารถปรับเปลี่ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีที่ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไข ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ หรือกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง หรือมีผลการบริหารจดัการไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ 

(4) จัดให้มีระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์โดยสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในยงัคงมีประสิทธิผลและ

สามารถป้องกันการทุจริตหรือท าให้ตรวจพบการทุจริตหรือการปฏิบตัิที่ไม่เป็นไปตามระบบการ

ควบคุมภายในได้โดยง่าย เช่น ก าหนดให้ผู้สอบบญัชีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องประเมิน

ระบบการควบคุมภายในของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในระหว่างการสอบบญัชี และให้รายงาน

จดุออ่นหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบเป็นต้น 

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาก าหนดในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ให้ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้กับผลประโยชน์ของกองทรัสต์อัน

เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในระบบการควบคุมท าให้เกิดการ

ทจุริตได้โดยง่าย 

(5) ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์พบวา่ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไมป่ฏิบตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดในสญัญา

แตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือกระท าการหรือละเว้นการกระท าการอนัเป็นเหตใุห้ขาดความ

น่าเช่ือถือในการปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้อง

ด าเนินการบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายนัน้ เพื่อที่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ

สามารถเข้าไปด าเนินงานแทน หรือคดัเลอืกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ใหมเ่พื่อทดแทนรายเดิม 

อนึง่ ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ปลอ่ยเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ เช่ารายเดียวโดยกองทรัสต์

ได้รับคา่ตอบแทนทัง้หมดหรือบางสว่นในรูปสว่นแบง่ก าไร (rPgfiM ShpPieo) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้อง

มีระบบในการคัดเลือกและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ เช่ารายเดียวนีใ้นลกัษณะ

เดียวกบัการมอบหมายหรือแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ข้างต้นด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้
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เช่ารายเดียวนีจ้ะสามารถจ่ายคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ได้ครบถ้วนตามเง่ือนไขของสญัญาเช่าและไม่

มีการร่ัวไหลของรายได้ อนัอาจท าให้กองทรัสต์ไมไ่ด้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่ตามที่กองทรัสต์พึง

ได้รับ 

(6) ในกรณีที่ทรัสตีพบว่า ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือกระท าการหรือละเว้นการกระท าการอันเป็นเหตุให้ขาดความ

น่าเช่ือถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์  ทรัสตีอาจแจ้งให้

ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบเป็นหนงัสอืถึงเหตกุารณ์ดงักลา่วเพื่อให้ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินการตาม

ข้อ 1(5) แหง่สญัญานี ้

2 การก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าทีก่ ากบัดแูลการบริหารจดัการปฏิบตังิานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ

รักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และผู้ลงทนุโดยทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผู้จดัการกองทรัสต์

มีหน้าที่ควบคมุดแูลและบริหารรายรับรายจ่ายของกองทรัสต์เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทรัสต์เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึง่มาตรการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มดีงันี  ้

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องมีส่วนร่วมในการจัดท าหรือเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนด าเนินการจัดท า

งบประมาณประจ าปีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อแสดงรายละเอียดของรายรับและรายจ่ายที่

เกิดขึน้คอ่นข้างแนน่อนในแตล่ะเดือน เพื่อหลกีเลีย่งรายจ่ายที่ไมพ่งึประสงค์ ก าหนดเป้าหมายการ

จัดหารายได้แต่ละเดือนและแต่ละปี รวมทัง้ติดตามควบคุมดูแลให้รายรับและรายจ่ายของ

กองทรัสต์ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณประจ าปีที่วางไว้ โดยได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี 

(2) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องพิจารณาหรือทบทวนการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการตลาดและ

สง่เสริมการจ าหน่าย รวมถึงแผนการด าเนินการด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้

กองทรัสต์สามารถเพิ่มการจัดหารายได้ และลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของรายได้ค่าเช่า

ให้แก่กองทรัสต์ รวมถึงประสานงาน ติดตามและควบคมุให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการใน

ด้านตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามกลยทุธ์และแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ 

(3) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการคดัเลือกผู้ เช่าและผู้ ใช้บริการรายใหญ่ 

และวางแผนการจัดสดัส่วนประเภทธุรกิจของผู้ เช่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน ซึ่งจัดท าโดย

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อจ ากดัและควบคมุความเสีย่งหรือความผนัผวนของรายได้คา่เช่าในแต่

ละปี 

(4) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องพิจารณา ทบทวน การก าหนดนโยบายค่าเช่าของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

เพื่อให้อตัราคา่เช่าเป็นไปในอตัราที่เหมาะสมตามสภาวะตลาดการให้เช่าและให้บริการในขณะนัน้ 

รวมทัง้ต้องก ากับดูแลและติดตามให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย

ดงักล่าว และต้องก ากับดูแลและติดตามให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการให้เป็นไปตาม
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ข้อตกลงกบัผู้ เช่าเก่ียวกบัการค านวณและการช าระคา่เช่า 

(5) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องเข้าไปตรวจสอบระบบในการควบคุมดแูลค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือ

ซอ่มแซมอปุกรณ์หรืออาคารที่กองทรัสต์ลงทนุ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการซ่อมแซมหรือ

การเปลี่ยนทดแทน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าค่าใช้จ่ายดงักล่าวไม่สญูเปล่าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่

กองทรัสต์โดยแท้จริง 

(6) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคมุเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างของ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้กองทรัสต์ได้รับสินค้าหรือบริการที่คุ้มค่ากบัเงินที่จ่ายไป ไม่มีการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินความจ าเป็น และอยู่ภายใต้กรอบที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

สญัญานี ้กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่

เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์แก่ผู้ลงทนุ และมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(7) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องประเมิน ติดตามและควบคมุการจดัเก็บรายได้ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

เพื่อให้กองทรัสต์ได้รับรายได้คา่เช่าครบถ้วน 

(8) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องก าหนดให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที่ติดตามและควบคมุดแูลให้ผู้ เช่า

และผู้ ใช้บริการจ่ายช าระค่าภาษีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ต้อง

ก ากบัดแูลและติดตามให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว 

(9) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการบริหารจัดการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

รวมทัง้สุม่ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

(10) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องคดัเลอืก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบควบคมุภายในของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์อยา่งสม ่าเสมอ 

นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องมีระบบในการติดตามควบคมุ และสุม่ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจได้

วา่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์อยา่งน้อยในเร่ืองดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) จดัเก็บรายได้และน าสง่ให้กองทรัสต์ครบถ้วนถกูต้อง 

(ข) ไมเ่รียกเก็บคา่ใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินความจ าเป็น และต้องอยูภ่ายในกรอบที่สญัญา

นีก้ าหนดให้เรียกเก็บได้ 

(ค) มีการดแูลและซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้

สามารถใช้จดัหาผลประโยชน์ได้อยา่งตอ่เนื่องในระยะยาว 

(ง) จดัให้มีแผนฉุกเฉิน เพื่อรองรับเหตฉุกุเฉินหรือเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรืออาจมี

ผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่การด าเนินงานของกองทรัสต์ หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ 

(จ) ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ระหว่าง

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ 
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8.5 การบริหารจัดการ 

บลจ  .บวัหลวง ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวนัที่ 15 

กมุภาพนัธ์ 2560  โดยฝ่ายงานท่ีมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนนัสนนุงานเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

มีอยู ่6 ฝ่ายงาน ซึง่มีขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายงานสามารถสรุปได้ดงันี ้

 

8.5.1 ฝ่ายงาน Real Estate and Infrastructure Investment  

ฝ่ายงาน Real Estate and Infrastructure Investment เป็นฝ่ายงานที่มีหวัหน้าฝ่ายงาน (Head of Real Estate 

and Infrastructure Investment) เป็นผู้ควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานของแตล่ะสว่นงานให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบตัิงานที่

ได้ก าหนดไว้ ซึง่ประกอบด้วย 3 สว่นงาน คือ   

1. สว่นงาน Infrastructure Fund  

2. สว่นงาน Property Fund  

3. สว่นงาน Real Estate Investment Trust (REIT) ซึง่เป็นสว่นงานท่ีท าหน้าที่หลกัในการรับผิดชอบในการบริหาร

จดัการกองทรัสต์ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

 

8.5.2 ฝ่ายงาน Compliance & Legal 

 ฝ่ายงาน Compliance & Legal มีหน้าที่ตรวจสอบการท างานในหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ และก ากบัให้การ

ท างานของผู้จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดตามหลกัการไว้วางใจได้  เช่น การจดัตัง้กองทรัสต์ให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงงานท่ีเก่ียวข้องด้านกฎหมายทัว่ไป  

 

8.5.3 ฝ่ายงาน Operation & System  

ฝ่ายงาน Operation & System มีหน้าที่จดัเตรียมระบบการจดัสรรหน่วยทรัสต์ การจองซือ้หน่วยทรัสต์ รวมทัง้งาน

บญัชีการเงินของกองทรัสต์ในสว่นท่ีผู้จดัการกองทรัสต์รับผิดชอบ 

 

8.5.4 ฝ่ายงาน Product Management  

ฝ่ายงาน Product Management มีหน้าที่ร่วมจดัเตรียมเอกสารยื่นจดัตัง้และเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจดัพิมพ์ใบ

จองซือ้และใบหนว่ยทรัสต์ หนงัสอืชีช้วน และเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง มีหน้าที่ร่วมวางแผน จดัเตรียม และด าเนินการ

งานโฆษณาประชาสมัพนัธ์ที่เก่ียวข้องกบังานจดัการกองทรัสต์ เช่น สือ่โฆษณา งานประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และงานโฆษณา

ประชาสนัธ์อื่นๆ ทีไ่ด้รับการร้องขอเป็นครัง้คราว เป็นต้น 
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8.5.5 ฝ่ายงาน Risk Management  

ฝ่ายงาน Risk Management มีหน้าที่บริหารความเสี่ยง น าเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมตัิ น ากรอบการบริหารความเสี่ยงไปใช้เป็น

พืน้ฐานและแนวทางในการประเมินและรายงานความเสีย่ง และถ่ายทอดให้ผู้บริหารและพนกังานได้รับทราบ 

 

8.5.6 ฝ่ายงาน HR Strategy & Service Support  

ฝ่ายงาน HR Strategy & Service Support ท าหน้าที่ร่วมวางแผน ประสานงาน และด าเนินการงานด้านทรัพยากร

บคุคล 

รายละเอียดบคุลากรและผู้ รับผิดชอบในการบริหารจดัการกองทรัสต์ของหน่วยงานต่างๆของผู้จดัการกองทรัสต์ ณ 

วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2560 มีดงันี ้

หน่วยงาน จ านวน

บุคลากร 

ผู้รับผิดชอบหลกั คุณสมบัติและประสบการณ์ 

ฝ่ายงาน Real Estate & 

Infrastructure Investment  

16 นายสทุธิพงศ์ พวัพนัธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จดัการประสบการณ์

ก า รท า ง า น ด้ า นก า ร เ งิ น แล ะ

อสงัหาริมทรัพย์ 15 ปี 

ฝ่ายงาน Compliance & Legal   5 นายสธีุร์  คนัธารวงสกลุ รองกรรมการผู้จดัการประสบการณ์

การท างานด้านก ากับดูแลการ

ปฏิบตัิงาน และกฏหมาย 25 ปี 

ฝ่ายงาน Operation & System 39 นายวินยั  หิรัณย์ภิญโญภาศ กรรมการผู้จดัการประสบการณ์การ

ท างานด้านการเงินและบลจ. 29 ปี 

ฝ่ายงาน Product Management   19 นางสาววิภารัตน์  เสร็จกิจ รองกรรมการผู้จดัการประสบการณ์

การท างานด้านการเงินและบลจ. 

24 ปี 

ฝ่ายงาน Risk Management 5 ดร.อดิศร  โรจน์พนัธุ์ ผู้ ช่ ว ย ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร

ประสบการณ์การท างานด้านการ

บริหารความเสีย่งและบลจ. 10 ปี 

ฝ่ายงาน HR Strategy & Service 

Support 

21 นางอบุลรัตน์  บษุยะกนิษฐ์ รองกรรมการผู้จดัการประสบการณ์

การท างานด้านบริหารทรัพยากร

บคุคลและบลจ. 26 ปี 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-8 หน้า 32 จาก 37 
 

8.6 กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พจิารณาตัดสนิใจลงทุน รวมทัง้การบริหารจัดการทรัสต์ 

8.6.1 การลงทุนในทรัพย์สนิหลักของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ จะด าเนินการดงัตอ่ไปนีก้่อนการได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัแตล่ะครัง้  

1. ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สนิซึง่รวมถึงข้อมลูและเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Due Diligence) 

2. จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุตามที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

3. ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที่เป็นการเช่าช่วง ผู้จดัการกองทรัสต์จะ

จดัให้มีมาตรการป้องกนัความเสีย่งหรือการเยียวยาความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่า หรือการ

ไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า และเปิดเผยมาตรการป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วต่อทรัสตีและผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สนิหลกัเพิ่มเติม ผู้จดัการกองทรัสต์ จะด าเนินการดงันีด้้วย 

1. จดัให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงทนุในทรัพย์สนิ วา่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง 

2. ขออนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สนิ ดงันี ้

2.1 การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนัเป็นเจ้าของโดย  

 เว้นแตเ่ป็นกรณีที่เปิดเผยไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันี ้

 ส าหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทรัสต์ขึน้ไป แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท 

 ส าหรับธุรกรรมที่มีมลูคา่ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไปหรือเกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์มีข้อมลูประกอบการตดัสนิใจใน

การอนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

 ด าเนินการให้บคุคลที่มีความเก่ียวโยงกบัทรัพย์สนิท่ีเสนอขายไมม่ีสว่นร่วมในการอนมุตัิการลงทนุใน

ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

2.2 การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีบคุคลทัว่ไปท่ีมิใช่ผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนัเป็นเจ้าของ 

 การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 10.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ขึน้ไป ต้อง

ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

 การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 30.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับ

มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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8.6.2 หลักเกณฑ์ในการลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ 

การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ของกองทรัสต์จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์

โดยสามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงัต่อไปนี ้ซึ่งสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ในสว่นที่ 2 เร่ืองโครงสร้างและการด าเนินงานของ

กองทรัสต์ ข้อ 7.2 สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(1) การลงทนุในทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ต้องเป็นไปตามนโยบายการลงทนุรวมทัง้ประเภททรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์จะ

ลงทนุ วิธีการได้มา และหลกัเกณฑ์ในการลงทนุตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ กองทรัสต์มีนโยบายการลงทนุ

ในทรัพย์สนิหลกัประเภทอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์) 

และทรัพย์สนิอนัเป็นสว่นควบหรือเคร่ืองอปุกรณ์ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ซึง่รวมถึงสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น 

ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง 

และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทนุได้แก่ อาคาร

ส านักงาน หรือพืน้ที่เพื่อให้เช่าเป็นส านักงาน หรือให้บริการพืน้ที่ท างาน (Co-Working Space) รวมถึง

อสงัหาริมทรัพย์อื่นใดที่เก่ียวข้อง สนนัสนนุ หรือส่งเสริมธุรกิจอาคารส านกังานให้เช่า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ 

อสงัหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และพืน้ที่จอดรถ สถานออกก าลงักาย ศนูย์ดูแลเด็กเล็ก ห้องสมุด 

และทรัพย์สนิอื่นใดที่อาจสง่เสริมการลงทนุของกองทรัสต์ และการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) กองทรัสต์ไมม่ีนโยบายในการลงทนุทรัพย์สนิอื่นใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สนิท่ีมีการระบเุอาไว้ในสญัญาฉบบันี  ้

(3) ก่อนการได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัแตล่ะครัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินการตา่ง ๆ ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

เช่น ต้องตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า Due Diligence) ข้อมลูและสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิหลกัและ

อปุกรณ์ (ถ้ามี) ต้องประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัอยา่งน้อยตามข้อก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  ในกรณีที่กองทรัสต์

จะลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที่เป็นการเช่าช่วง จะจดัให้มมีาตรการป้องกนัความเสีย่งหรือการ

เยียวยาความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้จากการผิดสญัญาเชา่ หรือการไมส่ามารถบงัคบัตามสทิธิในสญัญาเชา่ วเิคราะห์

และศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซือ้ เช่า หรือรับโอนสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ โดยผู้จดัการ

กองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยส าหรับการด าเนินการดงักลา่ว ฯลฯ รวมทัง้ต้องมีสาระและระบบการอนมุตัิ

ตามทีก่ าหนดในสญัญา เช่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากทรัสตวีา่เป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องแล้ว ฯลฯ รวมทัง้ต้องมีสาระและระบบการอนมุตัิตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องแล้ว ฯลฯ 

นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สินหลกั กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นตามที่ระบุไว้ใน

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ เช่น พนัธบตัรรัฐบาล ตัว๋เงินคลงั เงินฝากในธนาคาร เป็นต้น 

8.6.3 การจ าหน่ายทรัพย์สนิหลักของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ อาจจะพิจารณาจ าหนา่ยทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์โดยมีกระบวนการ ดงัตอ่ไปนี ้
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1. จัดให้มีการประเมินราคาโดยผู้ ประเมินอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัต้องกระท าโดยเปิดเผย มีสาระของรายการ และมีระบบในการอนมุตัิตามที่

ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ อีกทัง้มีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์เช่นเดียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิ  

3. การจ าหนา่ยทรัพย์สนิที่เข้าลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะกระท าได้เมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร และได้รับอนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท 

 การจ าหนา่ยทรัพย์สนิหลกัก่อนครบ 1 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์ได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกันัน้ 

 การจ าหนา่ยทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิให้แก่เจ้าของเดิม 

 

8.6.4 การบริหารจัดการทรัพย์สนิหลักของกองทรัสต์ 

ในการบริหารทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้างผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ โดยคดัเลอืกจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สนิในแตล่ะประเภททรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ  

 

8.6.5 การคัดเลือกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ มีการคดัเลอืกบคุลากรเพื่อท าหน้าที่บริหารจดัการกองทรัสต์โดยพิจารณาจากประสบการณ์การ

ท างานในหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องเป็นส าคญั ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ จะมีการตรวจสอบวา่บคุลากรท่ีเป็นผู้บริหารมีคณุสมบตัิตามที่

ระบไุว้ในประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ดงันี ้

 เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์รวมกันเป็น

ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัเร่ิมงานกบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

 เป็นผู้ที่ไม่มีลกัษณะต้องห้ามของบุคคลที่มีอ านาจในการจัดการกองทรัสต์ ซึ่งเป็นลกัษณะต้องห้ามตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยลกัษณะต้องห้ามของบคุลากรในธุรกิจตลาดทนุโดยอนโุลม 

 คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ดูแลคดัเลือกบุคลากรตามคุณสมบตัิที่

กลา่วไว้ข้างต้น โดยมีฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงานและนกัลงทนุสมัพนัธ์ร่วมตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้สมคัรด้วย 

ทัง้นี ้บคุลากรท่ีได้รับการคดัเลอืกในแตล่ะต าแหน่งงาน จะมีข้อจ ากดัมิให้ท าหน้าที่ในต าแหน่งงานอื่นที่อาจขดัแย้ง

ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่งานหลกัที่ได้รับการมอบหมาย 
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8.6.6 การลงทุนในทรัพย์สนิอื่นเพื่อการบริหารกระแสเงนิสด 

ผู้จดัการกองทรัสต์ มีระบบในการควบคมุดแูลการลงทนุในทรัพย์สินอื่นเพื่อการบริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์ 

โดยจะตรวจสอบประเภทของทรัพย์สินอื่นที่ต้องการลงทนุและสดัสว่นการลงทนุในทรัพย์สินอื่นให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

 

8.7 ระบบในการตดิตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์จะท าการวา่จ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตามความเหมาะสมให้เป็น

ผู้ด าเนินการในการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินของกองทรัสต์ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีระบบในการติดตามดูแล

ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจัดส่งรายงานให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ เช่น  รายงานการ

บริหารและจัดหาผลประโยชน์พืน้ที่เช่า รายงานการวิเคราะห์ลูกหนีค้้างช าระ รายงานทะเบียนคุมเช็ค รายงานผลการ

ด าเนินงานเปรียบเทียบกบังบประมาณ และรายงานบนัทกึสภาพอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

 

8.8 ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ 

รายละเอียดแสดงไว้ในสว่นท่ี 2 ข้อ 10 อตัราและวิธีการเก็บคา่ธรรมเนียมทีจ่ะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

 

8.9 วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตวัผู้จัดการกองทรัสต์ 

8.9.2 การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์  

การเปลีย่นแปลงหรือถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์สามารถท าได้เฉพาะในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้ 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์ลาออกตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัตส์ 

(2) ผู้จดัการกองทรัสต์ถกูถอดถอนจากการท าหน้าที่โดยทรัสตี เนื่องจากปรากฏเหตใุดเหตหุนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อปรากฏวา่ผู้จดัการกองทรัสต์มิได้จดัการกองทรัสต์ตามหน้าที่ให้ถกูต้อง และครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน

สญัญาก่อตัง้ทรัตส์ สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องอื่นใด และ

การไมป่ฏิบตัิหน้าที่นัน้ทรัสตีเห็นวา่เป็นการก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่กองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ได้ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้

ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ข) ผู้จดัการกองทรัสต์ผิดสญัญาข้อหนึง่ข้อใดของสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ และการผิดสญัญานัน้ทรัสตี

เห็นวา่เป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงต่อกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และ

ไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ได้ภายในระยะเวลาที่ทรัสตีก าหนดตามสมควร ทรัสตีอาจบอกเลิก

สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ได้โดยบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบลว่งหน้า

ไมน้่อยกวา่ 30 (สามสบิ) วนั 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-8 หน้า 36 จาก 37 
 

(ค) ปรากฏข้อเท็จจริงต่อทรัสตีว่าผู้จดัการกองทรัสต์มีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 1 หรือฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ของส านกังาน 

ก.ล.ต. หรือปฏิบตัิตามค าสัง่แตไ่มส่ามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(ง) ปรากฏข้อเท็จจริงวา่การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของส านกังาน ก.ล.ต. สิน้สดุลง และผู้จดัการ

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

(จ) ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวข้อง อนัท าให้ทรัสตีเห็นว่าผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าที่ของตนในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัของสญัญาฉบบันี ้และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

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

ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นเวลาเกินกวา่ 90 (เก้าสบิ) วนั ตามประกาศ สช. 29/2555 

(ช) ผู้จดัการกองทรัสต์สิน้สภาพนิติบคุคล หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท หรือช าระบญัชี หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

ไม่ว่าจะเป็นค าสัง่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่ก็ตาม หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรือมีการร้องขอให้ฟืน้ฟู

กิจการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ซ) กรณีการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์สิน้อายุ และผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ยื่นค าขอต่ออายุการให้

ความเห็นชอบตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

(ฌ) ผู้จดัการกองทรัสต์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่ หรือมีลกัษณะไม่เป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง

ตามที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ และไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ของส านกังาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตัิ

ตามค าสัง่แตไ่มส่ามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และทรัสตีได้ท าหนงัสอืแจ้งการ

บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์แก่ผู้จดัการกองทรัสต์แล้ว 

 

8.9.3 วิธีการแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่  

1 ทรัสตีตกลงแต่งตัง้บริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงรับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้จดัการกองทรัสต์และปฏิบตัิงานและหน้าที่ใน

ฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อเข้าดูแล บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมาย

จากทรัสตีโดยมีขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ตลอดจนสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ข้อผกูพนัใดที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) มติของผู้

ถือหน่วยทรัสต์ และข้อตกลงอื่นใดระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ามี) ทัง้นี ้เป็นไปตามคู่มือระบบการ

ท างานและระบบควบคุมภายในของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และ

สอดคล้องกบักฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ทัง้นี ้ในการแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอบเขตงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ คู่สญัญาตก

ลงวา่จะด าเนินการได้ตอ่เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคู่สญัญาแต่ละฝ่าย เว้นแต่เป็นการแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติม

ขอบเขตงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง ทรัสตีมีสิทธิ

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอบเขตงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ได้ โดยแจ้งให้
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ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงาน หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นการแก้ไขในสาระส าคัญและมีผลให้ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องรับภาระเพิ่มขึน้หรือมี

คา่ใช้จ่ายมากขึน้ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์เพิ่มขึน้ตามที่ทรัสตีและผู้จดัการ

กองทรัสต์จะได้ตกลงกนั 

2 ผู้จดัการกองทรัสต์มีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมในการปฏิบตัิงานในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และมีสทิธิเบิกจ่ายเงินจาก

กองทรัสต์ได้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขแหง่สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

3 ผู้จดัการกองทรัสต์และกลุม่บคุคลเดียวกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ตนเป็นผู้ บริหาร

จดัการรวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 50 (ห้าสบิ)  ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

 

8.10 การท าหน้าที่บริหารจดัการกองทรัสต์อื่น 

ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์อื่น อย่างไรก็ดี 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีนโยบายจะจัดตัง้กองทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ในอนาคต นอกเหนือไปจาก

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทส านกังานให้เช่า เช่น ประเภทค้าปลีก ประเภทโรงแรม  เป็นต้น ซึ่งจะไม่แข่งขนัหรือก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ที่จดัตัง้ขึน้นี ้เนื่องจากไมไ่ด้เป็นอสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกนั 
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9. ทรัสตี  

 

9.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อทรัสตี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“บลจ.กรุงไทย”)  

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

 ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศัพท์ 02-686-6100 

 โทรสำร 02-670-0430 

 เว็บไซต์ www.ktam.co.th 

 

9.2 ใบอนุญำตที่เกี่ยวข้อง 

ทรัสตีได้รับใบอนญุาตการประกอบธุรกิจทรัสตีจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในวนัท่ี 23 มกราคม 2557  

 

9.3 สิทธิ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรเป็นทรัสตี  

ภายใต้บงัคบัแหง่สญัญานี ้ทรัสตีมีสถานะเป็นนิติบคุคล มีอ านาจและความสามารถทางกฎหมาย มีคณุสมบตัิและ
ไม่มีลกัษณะต้องห้ามและเป็นผู้ ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี รวมทัง้มีสิทธิตาม
กฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ และมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการจัดการกองทรัสต์ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญานี ้ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ สร. 
26/2555 และประกาศ กร. 14/2555 

ทัง้นี ้ระหว่างการปฏิบตัิหน้าที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลงัว่ า ทรัสตีขาดความเป็น
อิสระตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. พร้อมทัง้แสดงมาตรการ
ที่สมเหตสุมผลและน่าเช่ือได้ว่าจะท าให้ทรัสตีสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่
วนัท่ีปรากฏข้อเท็จจริงดงักลา่ว และให้ด าเนินการตามมาตรการท่ีแสดงไว้นัน้ เว้นแตส่ านกังาน ก.ล.ต. จะมีค าสัง่เป็น
อยา่งอื่น  

อนึง่ รายการเก่ียวกบัสทิธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตีมีดงัตอ่ไปนี  ้

สิทธิ 

(1) นอกเหนือจากค่าตอบแทนของทรัสตีตามสญัญานีแ้ล้ว ให้ทรัสตีมีสิทธิถือหน่วยทรัสต์ได้โดยเป็นไปตาม
ข้อจ ากดัสทิธิในการใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามข้อ Error! Reference source not 

found. แหง่สญัญานี ้

http://www.ktam.co.th/
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(2) ห้ามมิให้ทรัสตีกระท าการใดอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของทรัสตีเอง หรือประโยชน์ของผู้อื่น ยกเว้นการท าธุรกรรมที่ทรัสตีสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า
มีเง่ือนไขและข้อตกลงการท ารายการที่เป็นธรรม สมเหตสุมผล และได้เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการท า
ธุรกรรมดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้
คัดค้าน ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่า วให้เป็นไปตามข้อ 13.3 แห่งสัญญานี ้และ
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(3) ทรัสตีสามารถใช้ประโยชน์จากและด าเนินการใด ๆ โดยอาศยั 

(ก) ความเห็นหรือค าแนะน าจากที่ปรึกษากฎหมายในการให้ความเห็นในข้อกฎหมายการตีความ
สญัญานี ้ หรือเอกสารอื่นใด (่มว่า่จะเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ตามข้อก าหนดแหง่กฎหมายหรือ่มก็่

ตาม )รวมทัง้ความ เห็นหรือค าแนะน าโดยทัว่่ปท่ีเก่ียวกบักองทรัสต์ 

(ข) ค าแนะน า ความเห็น ค าชีแ้จง หรือข้อมลูจากวาณิชธนกิจ นกัการบญัชี ผู้ตรวจสอบบญัชี ผู้
ประเมินราคา และบคุคลอื่นใดทีท่รัสตีขอค าปรึกษา และผู้ที่ทรัสตีเช่ือโดยสจุริตวา่เป็นผู้เช่ียวชาญ
ในเร่ืองที่ทรัสตีขอค าปรึกษานัน้ 

(ค) เอกสารที่ทรัสตีเช่ือโดยสจุริตวา่เป็นเอกสารต้นฉบบัอนัถกูต้องแท้จริง หรือส าเนาเอกสารอนัแสดง
ถึงการท่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตง่ตัง้บคุคลให้เป็นตวัแทนในการด าเนนิการใด ๆ อนัเก่ียวข้องกบั
กองทรัสต์ และ 

(ง) เอกสารอื่นใดที่ทรัสตี่ด้รับและเก่ียวข้องกบักองทรัสต์ซึง่ทรัสตมีีเหตอุนัสมควรท่ีจะใช้เอกสาร
เหลา่นัน้ 

อนึ่ง ทรัสตีไม่ต้องรับผิดหากว่าทรัสตีได้กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการโดยสจุริตโดยอาศยัความเห็น 
ค าแนะน า ค าชีแ้จง ข้อมลูหรือเอกสารที่ทรัสตีได้รับตามข้อนีโ้ดยได้ใช้ความระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพและ
ความช านาญในการพิจารณาแล้ว ทัง้นี ้ทรัสตีจะตรวจสอบการลงลายมือช่ือใด ๆ ในเอกสารที่เก่ียวข้องกบั
กองทรัสต์ที่ได้รับหากมีเหตใุห้สงสยัถึงความถกูต้องแท้จริงของลายมือช่ือเช่นวา่นัน้ 

(4) การตดัสินใจใด ๆ ของทรัสตีในการปฏิบตัิในขอบเขตอ านาจหน้าที่ซึ่งได้ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้และ/
หรือ  พ.ร.บ. ทรัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง หากทรัสตีได้กระท าไปด้วยความสจุริต
แล้ว ให้ถือเป็นท่ีสดุ อนึ่ง ในการตีความว่าทรัสตีมีอ านาจด าเนินการใดที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์หรือไม่นัน้ 
หากสญัญานี ้และ/หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องอื่นใดมิได้ก าหนดไว้อย่าง
แจ้งชดั ให้ตีความในลกัษณะที่เป็นการให้อ านาจแก่ทรัสตีในการด าเนินการใดที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ได้ 

(5) ทรัสตีมีสทิธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สนิคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตี ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การจดัการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรัสต์โดยชอบตามสญัญานี ้หากมี
ค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้กบับคุคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่
เป็นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจ าเป็นอันสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินหรือ
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ทรัพย์สนิคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแตส่ญัญานีจ้ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น 

สทิธิในการได้รับเงินหรือทรัพย์สนิคืนจากกองทรัสต์ตามที่กลา่วมาข้างต้นนีใ้ห้หมายความรวมถึง
แตไ่มจ่ ากดัเพียง คา่ใช้จ่าย คา่ธรรมเนียมศาล คา่ใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ หรือที่ปรึกษา
กฎหมายซึง่ทรัสตีได้วา่จ้างตามที่สมควรแก่กรณีเมื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของกองทรัสต์ และความรู้ความสามารถของทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้
เงินชดใช้ตามข้อนีใ้ห้รวมถงึ คา่ใช้จ่ายในการทวงถาม การด าเนินคดี และการบงัคบัคดี ในจ านวน
ที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม และในจ านวนที่ได้จ่ายไปตามความเป็นจริง ตลอดจนการรับผิด
ชดใช้ จากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ส าหรับความรับผิดใด ๆ อนัทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึน้ อนัเป็นผลมา
จากการที่ทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าที่และใช้อ านาจของทรัสตีอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามสญัญานี ้
และตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง ในจ านวนที่ไมเ่กินมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

(ข) สิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามสัญญานี ้ย่อมเป็นบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์และบคุคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิที่อาจ
บงัคบัได้ในทนัทีโดยไม่จ าต้องรอให้มีการเลิกกองทรัสต์ และในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยน
รูป หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื่อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมี
อ านาจด าเนินการดงักล่าวได้แต่ต้องกระท าโดยสจุริตและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและ
วิธีการท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด อย่างไรก็ตาม ห้ามมิให้ทรัส
ตีใช้สทิธิตามข้อนีจ้นกวา่ทรัสตีจะได้ช าระหนีท้ี่มีอยูต่อ่กองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแตเ่ป็นหนีท้ี่
อาจหกักลบลบหนีก้นัได้ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

(ค) สทิธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตีตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้ให้มีผล
ใช้บงัคบัต่อไปภายหลงัที่ทรัสตีพ้นจากต าแหน่งหรือถกูถอดถอนจากต าแหน่งการเป็นทรัสตีของ
กองทรัสต์ 

หน้ำที่ 

ทรัสตีมีหน้าที่จดัการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทัง้ด้วยความช านาญ โดย
ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญานี ้
ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง มติของที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และข้อผกูพนัที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) โดยในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว ทรัสตีอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาวิชาชีพที่มีความเป็นอิสระ
ตามแตท่ี่ทรัสตีจะพิจารณาเห็นสมควร 

อนึ่ง การปฏิบตัิหน้าที่ของทรัสตี ให้ทรัสตีงดเว้นการกระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ว่า
การกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแตเ่ป็นการเรียกคา่ตอบแทนในการท า
หน้าที่เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จัดการกองทรัสต์ในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลที่
เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทนุทราบก่อนเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้
แสดงการคัดค้าน ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 13.3 แห่งสัญญานี ้และ
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หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ภายใต้บังคบัแห่งสญัญานี ้รวมตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีมีอ านาจหน้าที่ดังจะกล่าว
ตอ่ไปนี ้ 

1. การใช้อ านาจและการปฏิบตัิหน้าที่ของทรัสตีในการจดัการกองทรัสต์เป็นเร่ืองเฉพาะตวัของทรัสตี ทรัสตีจะ
มอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่ 

(1) การท าธุรกรรมที่มิใช่เร่ืองที่ต้องท าเฉพาะตวัและไมจ่ าเป็นต้องใช้วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี 

(2) การท าธุรกรรมที่โดยทัว่ไปผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สนิซึง่มีทรัพย์สนิและวตัถปุระสงค์ของการจดัการใน
ลกัษณะท านองเดียวกนักบักองทรัสต์จะพงึกระท าในการมอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการแทน 

(3) ทรัสตีอาจมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจดัท าสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือ
การปฏิบตัิงานด้านการสนบัสนนุให้บริษัทในเครือของทรัสตีหรือผู้อื่นด าเนินการได้  

(4) เร่ืองอื่นใดที่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบและด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานีห้รือ
หลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ ทจ. 51/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ 
สช. 29/2555 และ/หรือ ประกาศหรือข้อก าหนดอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

(5) กรณีอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้มอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการแทน หรือมี
ข้อก าหนดอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนดเร่ืองดงักลา่วไว้ 

ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนบทบญัญตัิตามวรรคหนึง่ ให้การท่ีท าไปนัน้ผกูพนัทรัสตีเป็นการสว่นตวั ไมผ่กูพนักองทรัสต์  

ทัง้นี ้เมื่อทรัสตีมอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรัสต์ตามข้อก าหนดแห่งสญัญานีแ้ล้ว นอกเหนือจากเร่ืองที่
ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ด าเนินการตามสญัญานีห้รือหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ ทจ. 
51/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 และ/หรือ ประกาศหรือข้อก าหนดอื่นใดที่
เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีเลือกผู้ รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และต้องก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการจดัการแทนอยา่งเพียงพอด้วยความระมดัระวงัและความเอาใจใส ่โดยต้องก าหนดมาตรการ
ในการด าเนินงานเก่ียวกบัการมอบหมายงานตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ กข. 1/2553 ดงันี ้

ในการมอบหมายงานการจดัการกองทรัสต์ ทรัสตีจะก าหนดมาตรการในการด าเนินงานในเร่ืองดงัตอ่ไปนี  ้

(1) การคดัเลอืกผู้ที่สมควรได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและบคุลากร
ของผู้ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ รับมอบหมายงานและ
กองทรัสต์ 

(2) การควบคมุและประเมินผลการปฏิบตัิของผู้ได้รับมอบหมายงาน 
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(3) การด าเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏวา่ผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมที่จะได้รับมอบหมายงาน
อีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้ทรัสตีสามารถมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดท าสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือ
การปฏิบัติการด้านงานสนับสนุนได้ ซึ่งในการมอบหมายงานดังกล่าว ทรัสตีจะมอบหมายให้บุคคล
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การเก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้องเป็นการมอบหมายให้ผู้ที่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม  

(ข) ผู้ รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุสว่นบคุคล  

(ค) ทรัสตีรายอื่น 

(ง) ผู้ รับฝากทรัพย์สนิโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่กองทรัสต์ได้
ลงทนุไว้ หรือของประเทศที่ผู้ รับฝากทรัพย์สนิตัง้อยู่ 

(2) การจดัท าสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ต้องเป็นการมอบหมายให้ผู้ที่สามารถประกอบธุรกิจนาย
ทะเบียนหนว่ยทรัสต์ได้ 

โดยในการมอบหมายงานท่ีกลา่วมาข้างต้นนี ้ทรัสตีจะต้องมอบหมายงานในลกัษณะที่ท าให้มัน่ใจได้วา่การ
บริหารจดัการกองทรัสต์จะสามารถด าเนินไปได้อยา่งตอ่เนื่อง ไมเ่กิดผลเสยีหายตอ่กองทรัสต์ และทรัสตีจะ
ยงัคงรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ ตามที่ พ.ร.บ. ทรัสต์ก าหนด  

2. บงัคบัช าระหนีห้รือดแูลให้มีการบงัคบัช าระหนีเ้พื่อให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลอื่น 

3. ห้ามมิให้ทรัสตีน าหนีท้ี่ตนเป็นลกูหนีบ้คุคลภายนอกอนัมิได้เกิดจากการปฏิบตัิหน้าที่เป็นทรัสตีไปหกักลบ
ลบหนีก้บัหนีท้ี่บคุคลภายนอกเป็นลกูหนีท้รัสตีอนัสบืเนื่องมาจากการจดัการกองทรัสต์ การด าเนินการที่ฝ่า
ฝืนข้อห้ามตามข้อ Error! Reference source not found. แหง่สญัญานีใ้ห้ตกเป็นโมฆะ 

4. แจ้งตอ่บคุคลภายนอกทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื่อเข้าท านิติกรรมหรือธุรกรรมกบับคุคลภายนอกวา่เป็น
การกระท าในฐานะทรัสตี และต้องระบุในเอกสารหลกัฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรมนัน้ให้ชดัแจ้งว่าเป็น
การกระท าในฐานะทรัสตี  

5. จัดท าบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สินและบญัชีอื่น ๆ ของทรัสตี ในกรณีทรัสตี
จดัการกองทรัสต์หลายกอง ต้องจดัท าบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน 
และบนัทึกบญัชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั รวมทัง้แยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ไว้ต่างหากจาก
ทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตี ทรัพย์สินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู่ และทรัพย์สินของกองทรัสต์อื่นที่ทรัสตี
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จดัการ (ถ้ามี) ด้วย 

6. ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 18.1.5 แหง่สญัญานี ้จนเป็นเหตใุห้ทรัพย์สนิของกองทรัสต์
ปะปนอยู่กับทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์และ
ทรัพย์สนิใดเป็นทรัพย์สนิท่ีเป็นสว่นตวัของทรัสตีเอง ให้สนันิษฐานวา่  

(1) ทรัพย์สนิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้เป็นของกองทรัสต์ 

(2) ความเสยีหายและหนีท้ี่เกิดจากการจดัการทรัพย์สนิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้เป็นความเสยีหายและหนีท้ี่
เป็นสว่นตวัของทรัสตี  

(3) ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจดัการทรัพย์สนิท่ีประปนกนัอยูน่ัน้เป็นของกองทรัสต์  

7. ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 18.1.5 แห่งสญัญานี ้ จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์แต่ละกอง
ปะปนกันจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สันนิษฐานว่าทรัพย์สินนัน้ รวมทัง้
ทรัพย์สินที่ถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนัน้และประโยชน์ใด ๆ หรือหนีส้ินที่เกิดขึน้
จากการจดัการทรัพย์สนิดงักลา่ว เป็นของกองทรัสต์แตล่ะกองตามสดัสว่นของทรัพย์สินที่น ามาเป็นต้นทนุ
ที่ปะปนกนั  

8. ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่มอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรัสต์ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นที่ก าหนดใน
สญัญานี ้

9. ทรัสตีจะไมใ่ช้สทิธิรับเงินหรือทรัพย์สนิคืนจากกองทรัสต์ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ช าระให้กบับคุคลภายนอกที่ไม่
เก่ียวข้องกบัการจัดการกองทรัสต์ ทัง้นี ้ทรัสตียงัคงมีสิทธิรับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ตามข้อ 
Error! Reference source not found. (5)(ก) แหง่สญัญานี ้

10. ท าหน้าที่ต่อไปเพื่อรวบรวม จ าหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเมื่อกองทรัสต์สิน้สดุลง โดยต้องช าระสะสาง
หนีส้นิและคา่ใช้จ่ายเมื่อกองทรัสต์สิน้สดุลงตามล าดบัท่ีก าหนดใน พ.ร.บ. ทรัสต์ 

11. จดัให้มีระบบงานอยา่งเหมาะสมตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง ประกาศก าหนด โดยอย่างน้อยให้
ระบบงานของทรัสตีครอบคลมุเร่ืองตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การตรวจสอบการจดัการกองทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้ รับมอบหมายงานรายอื่น (ถ้ามี)
เพื่อให้เป็นไปตามสญัญานี ้ พ.ร.บ. ทรัสต์ สญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้อง (ถ้าม)ี และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(2) การเก็บรักษาทรัพย์สินโดยมีการแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ภายใต้สญัญานีอ้อกจากทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์อื่นหรือทรัพย์สนิสว่นตวัของทรัสตี 

(3) การบันทึกกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิเหนือทรัพย์สินในกองทรัสต์ รายได้ รายจ่ายและหนีส้ินของ
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กองทรัสต์ ตลอดจนบญัชีที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ 

(4) การตรวจสอบดูแลและติดตามการท าหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์หรือผู้ รับมอบหมายรายอื่น
ตามข้อ 18.1.13 แหง่สญัญานี ้(ถ้ามี) เพื่อสทิธิประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(5) การควบคมุ ตรวจสอบและป้องกนัมิให้มีการจดัการกองทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามสญัญานีแ้ละ พ.ร.บ. 
ทรัสต์ และมิให้มีการทจุริตในการจดัการกองทรัสต์ 

(6) การแยกงบการเงินของกองทรัสต์ออกจากงบการเงินของกองทรัสต์อื่นหรือของทรัสตีโดยค านึงถึง
มาตรฐานที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี โดยงบการเงินที่จดัท าขึน้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในประกาศ กข. 1/2553 โดยต้องมีการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผู้สอบบญัชีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี และผู้สอบ
บญัชีดงักลา่วต้องมใิชก่รรมการ พนกังาน หรือลกูจ้างของทรัสตี ก่อนท่ีจะยื่นตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 
และเปิดเผยตอ่สาธารณชนตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(7) การจดัสรรสทิธิประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

12. ดแูลให้สญัญานีม้ีสาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนีก้รณีที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญา 

(1) ดแูลให้การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเป็นไปตามวธีิการและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้และเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(2) ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานีไ้ม่เป็นไปตามข้อ 18.1.10 (ก) แห่งสญัญานี  ้ ให้ทรัสตี
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อดแูลรักษา
สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(3) ในกรณีที่หลกัเกณฑ์เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์ที่ออกตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั และสญัญามีข้อก าหนด
ที่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ให้ทรัสตีด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานีใ้ห้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์นัน้ ตามวิธีการท่ีก าหนดในสญัญานี ้หรือตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. มีค าสัง่ตามมาตรา 
21 แหง่ พ.ร.บ. ทรัสต์ 

13. ติดตาม ดแูลและตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) บริหารจดัการกองทรัสต์
ให้เป็นไปตามสญัญานี ้สญัญาอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้หมายความรวมถึง
การท าหน้าที่ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) ดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระท าโดยผู้ จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตัง้อยู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่
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สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้และทรัสตีเข้าจดัการกองทรัสต์ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรือ
จ ากดัมิให้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในสญัญานีแ้ละ พ.ร.บ. ทรัสต์ในการจดัให้มีผู้จดัการกองทรัสต์
รายใหม ่

(2) ดูแลและด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) มี
ลกัษณะและปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในสญัญานี ้สญัญาอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผู้ จัดการกองทรัสต์รายเดิม และการแต่งตัง้
ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมต่ามข้อ 19.5.2 แหง่สญัญานี ้หรือผู้ รับมอบหมายรายใหม่ (ถ้ามี) 

(3) ควบคมุดแูลให้การลงทนุของกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญานีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(4) ควบคมุดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์อยา่งถกูต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในสญัญานี ้
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

(5) แสดงความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการหรือการท าธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ 
และผู้ที่ได้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) เพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การ
เปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ตอ่ผู้ลงทนุหรือเมื่อส านกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

(6) ในกรณีที่จ าเป็น และเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ทรัสตีอาจ
ก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) ต้องขอความเห็นชอบจากทรัส
ตี หรือต้องด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามที่ทรัสตีเห็นสมควรนอกเหนือจากที่ก าหนดในสญัญา
แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวมก็ได้ 

(7) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ จัดการกองทรัสต์กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความ
เสยีหายแก่กองทรัสต์ หรือไมป่ฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญานีห้รือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีมีหน้าที่
ดงันี ้

(ก) รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วนัท าการนบัแต่รู้หรือพึงรู้ถึงเหตกุารณ์
ดงักลา่ว 

(ข) ด าเนินการแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ตามที่
เห็นสมควร 

(8) ในกรณีที่ไม่มีผู้จดัการกองทรัสต์ หรือมีเหตุที่ท าให้ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ให้ทรัสตีมีอ านาจในการจดัการกองทรัสต์ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกัน ยบัยัง้ หรือจ ากดัมิให้เกิด
ความเสยีหายร้ายแรงตอ่ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม และด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ที่ระบไุว้ในสญัญานีแ้ละ พ.ร.บ. ทรัสต์ในการจดัให้มีผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่โดย
ในการด าเนินการดงักลา่ว ทรัสตีอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการกองทรัสต์แทนในระหว่างนัน้ก็
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ได้ ทัง้นี ้ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ประกาศ กร. 14/2555 และสญัญานีไ้ด้ระบไุว้  

นอกจากนี ้เมื่อทรัสตีเห็นว่ากรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ และ /หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)  ไม่
ปฏิบตัิหน้าที่ให้ถกูต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศของ
ส านักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศที่เก่ียวข้องอื่นใด เป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อยา่งร้ายแรงตอ่กองทรัสต์และ/หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และไมส่ามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ได้
ภายในระยะเวลาอันสมควร ให้ทรัสตีสามารถเข้าไปด าเนินการแทนผู้ จัดการกองทรัสต์ได้
ตามที่ทรัสตีเห็นสมควร ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวมก็ได้ 

(9) ทรัสตีมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์และการจดัการกองทรัสต์ หรือ
ข้อมลูตา่ง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงานของผู้จดัการกองทรัสต์แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ 

นอกจากนี ้ในกรณีผู้จัดการกองทรัสต์ร้องขอความช่วยเหลือจากทรัสตีในส่วนที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของผู้ จัดการกองทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้จดัการกองทรัสต์ตามสมควร เพื่อให้การปฏิบตัิงานของผู้จัดการกองทรัสต์ตามสญัญาแต่งตัง้
ผู้จดัการกองทรัสต์ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

(10) ทรัสตีซึ่งกระท าในนามกองทรัสต์มีหน้าที่ช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ จัดการ
กองทรัสต์โดยเรียกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญา
แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(11) นอกเหนือจากที่ก าหนดในสญัญานี ้ทรัสตีอาจก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองที่ผู้จดัการกองทรัสต์ 
และ /หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) ต้องขอความเห็นชอบจากทรัสตีเสียก่อนจึงจะสามารถ
ด าเนินการได้ 

14. รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมตลอดจนด าเนินการแก้ไข ยบัยัง้ หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้แก่
กองทรัสต์ตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิด
ความเสยีหายแก่กองทรัสต์ หรือไมป่ฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญานีห้รือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

15. เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกครัง้ โดยหากต้องมีการขอมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อ

ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทรัสตีจะต้องตอบข้อซกัถามและให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการวา่เป็นไป

ตามสัญญานีห้รือกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ รวมทัง้ทักท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการ

ด าเนินการดงักลา่วไมส่ามารถกระท าได้ หากไมเ่ป็นไปตามสญัญานีห้รือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

อนึ่ง ในกรณีที่ทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้องมีการออกเสียงหรือด าเนินการใด ๆ ใน
ฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และ
ตัง้อยูบ่นหลกัแหง่ความซื่อสตัย์สจุริต และรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งหรือกระทบ
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ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ 

16. จัดท าสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือผู้ ได้รับ
ใบอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ด าเนินการแทนได้ โดยเมื่อมีการ
มอบหมายผู้ อื่นเป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าที่ก ากับดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในข้อ Error! Reference source not found. และ Error! Reference source not 

found. แหง่สญัญานี ้เว้นแตม่ีการจดัท าหลกัฐานตามระบบของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

17. จดัท าหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์ หรือใบทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด
ในข้อ Error! Reference source not found. แหง่สญัญานี ้

18. ออกหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์ หรือใบทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอนัสมควร ซึ่งอย่าง
น้อยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้เว้นแต ่การจดัท าหลกัฐานตามระบบของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ่งรวมถึงในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตี
หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่ หรือใบทรัสต์ใหม่แทนหลกัฐาน
เก่าที่สญูหาย ลบเลอืน หรือช ารุดเสยีหายในสาระส าคญั  

(1) มีข้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ และใช้อ้างอิงตอ่ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ และบคุคลอื่นได้ 

(2) มีข้อมลูของบคุคลตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ นาย
ทะเบียนหนว่ยทรัสต์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถติดตอ่กบับคุคลเหลา่นัน้ได้ 

(3) มีข้อมลูที่แสดงวา่ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และในกรณีที่มี
ข้อจ ากดัสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ต้องระบขุ้อจ ากดัสทิธิเช่นวา่นัน้ไว้ให้ชดัเจน 

19. ระบคุวามเห็นของทรัสตีเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในรายงานประจ าปีของกองทรัสต์
ซึ่งผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จัดท ารายงานดังกล่าวเสนอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีจะต้องแสดง
ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู้ จัดการกองทรัสต์ในการบริหารจัดการกองทรัสต์เป็นอย่างไร 
สอดคล้องกับข้อก าหนดแห่งสญัญานี ้รวมทัง้กฎหมาย ประกาศและข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือไม ่
หากผู้จดัการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดแห่งสญัญานี ้หรือกฎหมาย หรือประกาศและ
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องอื่นใดนัน้ ให้ระบุเร่ืองดงักลา่ว ตลอดจนการด าเนินการของทรัสตีในการแก้ไขให้มี
ความถกูต้อง 

20. รับรองรายงานมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์และมลูคา่หนว่ยทรัสต์ ณ วนัท าการสดุท้ายของแต่ละไตร
มาสตามหลกัเกณฑ์ที่กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด เพื่อที่ผู้จดัการกองทรัสต์จะใช้ในการเปิดเผย
รายงานดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สีส่บิห้า) วนันบัแตว่นัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาสนัน้ 

นอกจากนี ้ทรัสตีมีหน้าที่ใช้ความรอบคอบและระมดัระวงัเพื่อให้ผู้จดัการกองทรัสต์ค านวณมลูค่าทรัพย์สิน
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สทุธิ (NAV) ตอ่หนว่ยของกองทรัสต์  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องประกาศ
ก าหนด เมื่อผู้จดัการกองทรัสต์ออกรายงานประจ าปีในแต่ละรอบระยะเวลา โดยจดัพิมพ์ข้อมูลเก่ียวกับ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูค่าหน่วยทรัสต์ในรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้อง
สง่ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงรายงานประเมิน
มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องรับรองความถกูต้องของข้อมลูที่สง่ให้แก่ทรัสตีด้วย 

21. ทรัสตีอาจก่อให้เกิดหนี ้และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญานี ้ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องอื่นใด 

22. ในการลงทุนทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินหลกั ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ลงทุน แต่
อย่างไรก็ตาม ทรัสตีอาจเป็นผู้ ลงทุนหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ ลงทุนในทรัพย์สินอื่นได้ตามที่
เห็นสมควร โดยจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศ สร. 26/2555 และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ฉบบัอื่นที่เก่ียวข้อง  

23. ทรัสตีมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง  

24. ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหมพ่บวา่ก่อนที่ทรัสตีรายใหม่เข้ารับหน้าที่ มีการจดัการ
กองทรัสต์ที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานีห้รือ พ.ร.บ. ทรัสต์จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์เสียหาย 
ให้ทรัสตีรายใหมด่ าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) เรียกร้องคา่เสยีหายจากทรัสตีรายที่ต้องรับผิด 

(2) ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบคุคลภายนอก ไม่ว่าบคุคลนัน้จะได้ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตี
รายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็น
ทรัพย์สินอย่างอื่นก็ตาม เว้นแต่บคุคลดงักลา่วจะได้ทรัพย์สินนัน้มาโดยสจุริต เสียค่าตอบแทน 
และไมรู้่หรือไมม่ีเหตอุนัควรรู้วา่ทรัพย์สนินัน้ได้มาจากการจดัการกองทรัสต์โดยมิชอบ  

อนึ่ง การที่ทรัสตีเข้าท าสญัญานีม้ิได้เป็นการให้หลกัประกันรายได้หรือผลการประกอบการของกองทรัสต์ หรือ
หลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาของบรรดาผู้ เช่าไมว่า่รายใด อนึง่ ทรัสตีไมม่ีหน้าที่ให้หลกัประกนัใด ๆ เพื่อประกนั
การปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะทรัสตี และทรัสตีไม่มีหน้าที่อื่นใดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด 
นอกเหนือไปจากที่ได้ระบไุว้ในสญัญานี ้และ/หรือ ที่กฎหมายได้บญัญตัิไว้ 

กำรแต่งตัง้ เงื่อนไขและวธีิกำรเปลี่ยนแปลง และค่ำตอบแทนของทรัสตี 

1. การแตง่ตัง้ทรัสตี 

ทรัสตีได้รับการแต่งตัง้โดยผลของสญัญานี ้เมื่อมีเหตใุห้ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตี การแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่
ให้กระท าได้โดยอาศยัมติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เทา่นัน้  
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2. เง่ือนไขและวิธีการเปลีย่นแปลงทรัสตี 

(1) เง่ือนไขในการเปลีย่นแปลงทรัสตี 

(ก) ทรัสตีลาออกจากการท าหน้าที่ 

(ข) ทรัสตีถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ ศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟูกิจการ หรือสิน้สภาพนิติบคุคล หรือ
สิน้สภาพธนาคารพาณิชย์ (ถ้ามี) 

(ค) ทรัสตีเลกิกิจการและเข้าสูก่ระบวนการช าระบญัชี  

(ง) ทรัสตีหยุดประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีไม่ว่าโดยสมัครใจหรือตามค าสัง่พกัการประกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชัว่คราว หรือสัง่เพิกถอนการอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 

(จ) ทรัสตีถกูถอดถอนจากการท าหน้าที่ตามข้อ 1.12 แหง่สญัญานี ้

(ฉ) ทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่หรือข้อตกลงที่เป็นสาระส าคญัใด ๆ ตามที่
ระบไุว้ในสญัญานี ้หรือผิดค ารับรองที่เป็นสาระส าคญัใด ๆ ตามที่ให้ไว้ในสญัญานี ้และ
การดังกล่าวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดูแลจัดการกองทรัสต์หรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั และทรัสตีไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้
ถูกต้องตามสญัญานีภ้ายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วนันบัจากวันที่ทราบหรือควร
ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คู่สญัญาได้ตกลงกัน 
อย่างไรก็ดี คู่สัญญาตกลงที่จะร่วมกันหารือโดยสุจริตและยุติธรรมเพื่อพิจารณา
เหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นรายกรณีก่อนที่จะด าเนินการเปลีย่นแปลงทรัสตี 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่หรือข้อตกลง หรือผิดค ารับรองที่เป็น
สาระส าคญัใด ๆ ตามที่ให้ไว้ในสญัญานีอ้นัเนื่องมาจากเหตสุดุวิสยัหรือเหตกุารณ์ใด ๆ 
ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของทรัสตี ไม่ถือเป็นเหตุของการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตาม
สญัญานี ้

(ช) ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.8.2 แห่งสัญญานี  ้ให้
เปลีย่นแปลงทรัสตี 

(ซ) ทรัสตีขาดคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามที่กฎหมายและประกาศที่
เก่ียวข้องก าหนด  

(2) วิธีการเปลีย่นแปลงทรัสตี 

(ก) ในกรณีทรัสตีลาออกจากการท าหน้าที่ตามข้อ Error! Reference source not found. 
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(1) (ก) แหง่สญัญานีใ้ห้มีการเปลีย่นแปลงทรัสตีตามที่กลา่วไว้ในข้อ 1.11 แหง่สญัญานี ้ 

(ข) ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์การเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่กลา่วไว้ในข้อ Error! Reference 

source not found. แห่งสญัญานี ้ (นอกเหนือจากกรณีทรัสตีลาออกจากการท าหน้าที่
ตามข้อ Error! Reference source not found. (1) (ก) แห่งสญัญานี)้ ให้ผู้จัดการ
กองทรัสต์มีหนงัสอืบอกกลา่วลว่งหน้าไปยงัทรัสตีอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เดือน ก่อนวนัที่มี
การพ้นสภาพจากการเป็นทรัสตีหรือถอดถอนทรัสตี  

อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่ทรัสตีถูกถอดถอนหรือส านักงาน ก.ล.ต. สัง่พักการ
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั่วคราว หรือเพิกถอนการอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ทรัสตีตามที่ก าหนดใน
วรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี ้ให้ทรัสตีรายเดิมท าหน้าที่ทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแล
รักษาประโยชน์หรือการใช้สทิธิในกองทรัสต์เพื่อมิให้กองทรัสต์เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้
ประโยชน์จนกวา่ทรัสตีรายใหมจ่ะมีสทิธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

(ค) ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์การเปลี่ยนแปลงทรัสตีเพราะเหตตุามที่ก าหนดไว้ในข้อ Error! 

Reference source not found.(1)(ข) และ (ค) แห่งสญัญานีใ้ห้ผู้จดัการกองทรัสต์มี
หนงัสอืแจ้งไปยงัผู้ช าระบญัชี เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ หรือบคุคลอื่นใดที่มีอ านาจตาม
กฎหมายอื่นในท านองเดียวกับบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี ด าเนินการเก่ียวกับ
กองทรัสต์เท่าที่จ าเป็นและสมควรจนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือ
กองทรัสต์ 

(ง) ในกรณีที่เกิดเหตุในการเปลี่ยนแปลงทรัสตี (ยกเว้นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทรัสตี
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 18.2.2(1)(ช)) ให้ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
โดยเร็วและให้ทรัสตีรายเดิม ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้จัดการกองทรัสต์มีสิทธิเสนอช่ือ
บคุคลที่มีคณุสมบตัิและได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นทรัสตีรายใหมเ่พื่อให้ที่
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตัง้ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิทรัสตีรายเดิม หรือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ที่จะเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิและได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. 
เพื่อเป็นทรัสตีรายใหม ่

(จ) ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่ระบุไว้ในข้อ 18.2.2(1)(ช) ให้
ด าเนินการแตง่ตัง้ทรัสตีรายใหมเ่พื่อปฏิบตัิหน้าที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ตามที่ก าหนด
โดยมติของที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงักลา่ว 

(ฉ) หากมีการเปลีย่นแปลงทรัสตีไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม สญัญานีย้งัคงมีผลบงัคบัใช้และไม่
มีผลกระทบต่อสถานะของกองทรัสต์ และทรัสตีรายเดิมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็น
เพื่อให้ทรัสตีรายใหมม่ีสทิธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ และเพื่อให้ทรัสตีรายใหม่ทราบ
เก่ียวกับการจัดการกองทรัสต์ที่ผ่านมาและที่ต้องท าต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสาร
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หลกัฐาน และข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการจัดการกองทรัสต์เพื่อให้ทรัสตีรายใหม่สามารถ
ท าหน้าที่ตอ่ไปได้ ทัง้นีใ้นการสง่มอบดงักลา่ว ให้ทรัสตีรายเดิมลงลายมือช่ือในหนงัสือ
เพื่อรับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิง่ที่สง่มอบให้ทรัสตีรายใหม่และมอบหนงัสือ
ดงักลา่วให้ทรัสตีรายใหม่เก็บรักษาไว้ โดยให้ทรัสตีรายเดิมด าเนินการดงักลา่วให้แล้ว
เสร็จภายใน 90 (เก้าสบิ) วนันบัแตว่นัท่ีทรัสตีรายใหมเ่ข้าปฏิบตัิหน้าที่ 

หากทรัสตีรายเดิมมิได้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ทรัสตีรายใหม่ร้องขอต่อ
ศาลเพื่อให้มีค าสัง่ให้ทรัสตีรายใหมไ่ด้มาซึง่สทิธิเหนือกองทรัสต์ได้ 

ในกรณีที่ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่มิได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งของข้อนี ้
หากมีความเสียหายเกิดขึน้กบักองทรัสต์หรือผู้ รับประโยชน์ ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตี
รายที่เหลอือยูต้่องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ทัง้นี ้หากความเสียหายเกิดขึน้กบักองทรัสต์
และทรัสตีรายใหม่ยังไม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์ตามข้อ 18.2.2(2)(ช) ด้านล่างนี ้ผู้ รับ
ผลประโยชน์อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่เพื่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ได้  

(ช) ทัง้นี ้เมื่อทรัสตีรายใหม่เข้าท าหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิม ทรัสตีรายใหม่ต้องผูกพนัตาม
สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่ก าหนดไว้ในสัญญานีทุ้กประการ และมีหน้าที่แก้ไข
เพิ่มเติมสญัญานีต้ามสมควร รวมทัง้เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความในคดีหรือเป็นฝ่ายที่ต้อง
ผกูพนัตามค าพิพากษา นอกจากนี ้ทรัสตีรายใหม่มีหน้าที่แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
ส านกังาน ก.ล.ต. และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบวา่ตนได้เข้าสวมสทิธิและหน้าที่แทนทรัสตี
รายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่ภายใน 15  (สิบห้า) วนันบัแต่วนัที่ต้นได้เข้าสวมสิทธิ
และหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิมหรือร่วมกับทรัสตีรายที่ เหลืออยู่  พร้อมทัง้แจ้ง
บคุคลภายนอกที่ตนทราบว่าเป็นคู่สญัญากบัทรัสตีรายเดิมว่า ตนได้เข้าสวมสิทธิและ
หน้าที่แทนทรัสตีรายเดิมแล้ว  

ในกรณีที่ทรัสตีรายใหมม่ิได้แจ้งตามวรรคหนึง่ของข้อนี ้หากมีความเสยีหายเกิดขึน้ ทรัส
ตีรายใหมต้่องรับผิดชอบตอ่ทรัพย์สนิในกองทรัสต์หรือตอ่บคุคลภายนอก แล้วแตก่รณี 

(ซ) ในกรณีที่มีเหตใุห้ต้องเปลีย่นแปลงทรัสตี แตม่ิอาจแตง่ตัง้ทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตอุนั
มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ผู้มีสว่นได้เสียร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่ ถ้ามิ
อาจแตง่ตัง้ได้ ให้ศาลมีค าสัง่เลกิทรัสต์ ทัง้นี ้ให้ศาลมีอ านาจแตง่ตัง้บคุคลใดเข้าจดัการ
กองทรัสต์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ โดยได้รับคา่ตอบแทนตามที่ศาลก าหนดให้ ทัง้นี ้
การอทุธรณ์ค าสัง่ศาลดงักลา่ว ให้ยื่นตอ่ศาลฎีกา 

(ฌ) การเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่ระบไุว้ในข้อ 18.2.2(2) นี ้ไม่ได้มีผลกระทบต่อการมีผล
บงัคบัใช้ของสญัญานีแ้ละไมม่ีผลตอ่สถานะของกองทรัสต์ 
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3. คา่ตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมของทรัสตี 

ค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมของทรัสตีให้เป็นไปตามที่ก าหนดเอาไว้ในข้อ Error! Reference source 

not found. แหง่สญัญานี ้

กำรลำออกหรือกำรถอดถอนทรัสตี 

1. การลาออกของทรัสตี 

(1) หากทรัสตีประสงค์ที่จะลาออก ให้แจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และผู้จัดการ
กองทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่า 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วนัก่อนวนัที่การลาออกมีผลบงัคบั พร้อมทัง้
เสนอผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นทรัสตีรายใหม่ให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาลงมติเห็นชอบเพื่อ
แต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่และปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และระยะเวลาที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด ทัง้นี ้ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในการนี ้ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มี
สิทธิเสนอรายช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิและได้รับอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อให้ที่ประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์พิจารณา คัดเลือกและแต่งตัง้เป็นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ด้วย และให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแต่งตัง้บุคคลใหม่ (ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต.) ให้เป็นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์แทนที่ทรัสตีรายเดิม ใน
การนี ้ให้ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์หารือร่วมกนัโดยสจุริตเพื่อก าหนดบคุคลผู้มีคณุสมบตัิและ
ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. และเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
เป็นทรัสตีรายใหมข่องกองทรัสต์ โดยทรัสตีรายใหมน่ีจ้ะต้องเข้าท าสญัญาเพิ่มเติมสญัญานีก้บัท
รัสตีรายเดิมและผู้จดัการกองทรัสต์  

หากพ้นก าหนดระยะเวลา 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วนันบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับหนงัสือแจ้ง
การลาออกจากทรัสตีรายเดิมแล้ว และผู้จดัการกองทรัสต์ยงัไม่สามารถแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่ได้ 
ให้ทรัสตีมีสทิธิแตง่ตัง้บคุคลที่ทรัสตีคดัเลือก (โดยต้องเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิและได้รับอนญุาตจาก
ส านกังาน ก.ล.ต.) ให้เป็นทรัสตีรายใหม่ 

(2) ในกรณีที่มีทรัสตีลาออกตามข้อสญัญานี ้การพ้นจากต าแหน่งของทรัสตีให้มีผลเมื่อทรัสตีรายใหม่
เข้าท าหน้าที่เป็นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ โดยให้ทรัสตีรายเดิมท าหน้าที่ทรัสตีต่อไป
จนกวา่ทรัสตีรายใหมจ่ะมีสทิธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

2. การถอดถอนทรัสต ี

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยอาศยัมติไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อ 16 แห่งสญัญานีอ้าจถอดถอนทรัสตีได้ เมื่อปรากฏ
วา่ทรัสตีมิได้จดัการกองทรัสต์ตามหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ หรือกระท าการหรืองด
เว้นกระท าการอนัเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ หรือกฎหมายอื่นใดซึง่มิใช่ความผิดลหโุทษ และทรัสตีไม่
อาจเยียวยาแก้ไขให้สิน้ไปได้ภายในระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วนั นบัแต่วนัที่ผู้จดัการกองทรัสต์แจ้งให้ทรัสตี
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ทราบถึงเหตดุงักลา่ว  

ควำมเป็นอิสระและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของทรัสตี 

1. ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือวา่ทรัสตขีาดความเป็นอิสระ และจะรับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์มิได้ 

(1) เป็นผู้ ถือหุ้นในผู้จดัการกองทรัสต์ เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

(2) มีผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นในทรัสตี เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของทรัสตีดงักลา่ว  

(3) มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในทรัสตีเป็นบคุคลเดียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้จดัการกองทรัสต์ 

(4) มีกรรมการหรือผู้บริหารของทรัสตีเป็นบคุคลเดียวกบักรรมการหรือผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(5) มีความเก่ียวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกบัผู้จดัการกองทรัสต์ในลกัษณะท านองเดียวกับ 
(1) ถึง (4) หรือในลกัษณะอื่นอย่างมีนยัส าคญัในประการที่อาจเป็นเหตใุห้ทรัสตีขาดความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ 

(6) เป็นหรือมีความเก่ียวข้องกบัผู้ที่จะจ าหนา่ย โอน ให้เช่า หรือให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ 
ในลกัษณะที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในสว่นที่เก่ียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์หรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ได้อยา่งเป็นอิสระ 

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลงัจากการเข้ารับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ว่าทรัสตีขาดความเป็นอิสระ
ตามข้อ 18.4.1 แห่งสญัญานี ้ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. พร้อมทัง้แสดงมาตรการที่
สมเหตสุมผลและนา่เช่ือได้วา่จะท าให้ทรัสตีสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระภายใน 15 (สิบห้า) วนั
นบัแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงดงักล่าว และให้ด าเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้นัน้ เ ว้นแต่ส านักงาน 
ก.ล.ต. จะมีค าสัง่เป็นอยา่งอื่น 

2. ภายใต้บังคับตามข้อ 18.4.1 แห่งสัญญานี ้ทรัสตีจะกระท าการใดที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของ
กองทรัสต์ หรืออาจท าให้ทรัสตีขาดความเป็นอิสระมิได้ เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นธุรกรรมที่มีมาตรการ หรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของธุรกรรมดงักลา่ว 

(2) ในกรณีที่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้องมีการเปิดเผย
ข้อมลูที่เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยบคุคลดงักลา่วไม่คดัค้าน 
หรือคดัค้านในจ านวนที่น้อยกวา่หลกัเกณฑ์ตามข้อ 13 แหง่สญัญานี ้และประกาศ สร. 27/2557 

3. ในกรณีที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ทรัสตีต้องด าเนินการให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทนุได้รับการปฏิบตัิ
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ที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีให้
รวมถึงการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ทรัสตีต้องไมม่ีผลประโยชน์อื่นท่ีอาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ และหากมีกรณี
ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะท าให้เช่ือมัน่ได้
ว่า การบริหารจัดการกองทรัสต์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดี ที่สุดของกองทรัสต์และผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(2) กองทรัสต์จะไม่เข้าท ารายการใดที่อาจส่งผลให้ทรัสตีไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น 
การซือ้อสังหาริมทรัพย์จากบุคคลที่เ ก่ียวโยงกันกับทรัสตีซึ่งอาจท าให้ทรัสตีไม่สามารถให้
ความเห็นเก่ียวกบัการตรวจสอบและสอบทาน (การท า Due Diligence) ของผู้จดัการกองทรัสต์
ได้อยา่งเป็นอิสระ เป็นต้น 

ควำมรับผิดของทรัสต ี

1. ในกรณีที่ทรัสตีจดัการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญานีห้รือ พ.ร.บ. ทรัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดต่อ
ความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตผุลอนัสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจดัการกองทรัสต์เป็นอยา่งอื่นให้ตา่งไปจากที่ก าหนดไว้ในสญัญานีไ้ด้ และ
หากทรัสตีได้จดัการตามที่ได้รับความเห็นชอบนัน้ด้วยความสจุริตและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์
แล้ว ทรัสตีไมจ่ าต้องรับผิดตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์อนัเกิดจากการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะทรัส
ตีดงักลา่ว 

2. ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือบุคคลใด ๆ จากการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของทรัสตี หากทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ 
รวมทัง้ด้วยความช านาญ โดยปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ และเป็นไปตามสญัญานี ้ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง และข้อผกูพนัท่ีได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) 

ในการนี ้แม้ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง 
ให้ทรัสตียงัมีหน้าที่ด าเนินการเรียกร้องต่อผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
เพื่อให้กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้รับชดเชยความเสยีหายตามความเป็นจริง 

3. ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือบคุคลใด ๆ จากการ
กระท า หรือการงดเว้นกระท าการใด ๆ ของผู้จดัการกองทรัสต์ หากว่าทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าที่โดยสจุริต และ
ได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรในการก ากบัดแูลและตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์
เพื่อให้เป็นไปตามสญัญานี ้และ พ.ร.บ. ทรัสต์ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้องแล้ว 
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ในกรณีเช่นวา่ให้กองทรัสต์โดยทรัสตีมสีทิธิเรียกร้องโดยตรงตอ่ผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อให้ผู้ จดัการกองทรัสต์
ชดเชยเยียวยาความเสยีหายที่เกิดขึน้ให้แก่กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามความเป็นจริง 

กำรจ ำกดัควำมรับผิดของทรัสตี 

1. ภายใต้บงัคับแห่งสญัญานีแ้ละ พ.ร.บ. ทรัสต์ ความรับผิดต่อบุคคลใดตามสญัญาซึ่งทรัสตีได้กระท าใน
ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลใดอันเกิดจาก หรือที่เก่ียวกับทรัพย์สินใด ๆ ของ
กองทรัสต์ให้มีจ านวนจ ากัด โดยทรัสตีจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่เกินจ านวนเงินชดใช้
คา่เสยีหายที่ทรัสตีจะได้รับตามข้อ 18.1(5) แห่งสญัญานี ้ทัง้นีใ้นกรณีที่ทรัสตีไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ พ.ร.บ. 
ทรัสต์ก าหนดไว้ โดยเจตนา โดยไม่สจุริตหรือโดยประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง ในกรณีเช่นว่านี ้ทรัสตีจะมี
ข้อยกเว้นความรับผิดมิได้  

2. ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของทรัสตี (แล้วแต่กรณี) 
เป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมาย กฎ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือ ค าสัง่ศาล ค าพิพากษาของศาล หรือ 
ค าสัง่อื่นใดของหนว่ยงานราชการ ไมว่า่จะมีผลบงัคบัเป็นกฎหมายหรือไม ่นอกจากนี ้ทรัสตีไมต้่องรับผิดใน
กรณีที่ทรัสตีไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อสญัญาข้อใดข้อหนึง่ตามสญัญานีไ้ด้ เนื่องจากเหตสุดุวิสยั หรือเหตทุี่
อยูน่อกเหนือการควบคมุของทรัสตี รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงเหตทุี่ระบไุว้ในข้อ 4 แหง่สญัญานี ้

3. ในการโอนหนว่ยทรัสต์ระหวา่งผู้ ถือหนว่ยทรัสต์กนัเอง ทรัสตีไมต้่องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถกูต้อง
แท้จริงของลายมือช่ือ หรือ ตราประทบั ที่ปรากฏในใบทรัสต์ หรือในการสลกัหลงัใบทรัสต์ หรือในตราสาร
การโอนหนว่ยทรัสต์ หรือตราสารใด ๆ ซึ่งแสดงกรรมสิทธ์ิในหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีมิต้องรับผิด หากมีการ
ปลอมแปลงลายมือช่ือ หรือ ตราประทบั รวมถึงในกรณีที่ผู้ลงลายมือช่ือไม่มีอ านาจลงนาม อย่างไรก็ตาม 
ทรัสตีมีสิทธิ (แต่มิได้มีหน้าที่) เรียกให้มีการพิสจูน์ความแท้จริงของลายมือช่ือของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน
เอกสารหรือตราสารตามสญัญานีซ้ึ่งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องลงลายมือช่ือหากมีเหตุผลให้สงสยัถึงความ
ถกูต้องแท้จริงของลายมือช่ือนัน้ 

4. ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบต่อกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในความสญูเสียหรือความเสียหายที่เกิ ดขึน้
เนื่องจากสาเหตทุี่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทรัสตี หรือพนกังานของทรัสตี ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง 
การที่ทรัพย์สินถูกโอนเป็นของรัฐ การเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ กฎเกณฑ์เก่ียวกับการปริวรรตเงินตรา 
สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล การปฏิวตัิ การก่อความไม่สงบ การประท้วง เหตสุดุวิสยั การขดัข้อง
ของเคร่ืองมือ หรือ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคมุของทรัสตี หรือ เหตุอื่นใดที่ทรัสตีไม่
สามารถควบคมุได้ 

5. ทรัสตีไมจ่ าต้องกระท าการใด ๆ ที่จะเป็นเหตใุห้ทรัสตีต้องใช้เงิน หรือทรัพย์สนิสว่นตวัของทรัสตี (ทรัพย์สินที่
ไม่ใช่ทรัพย์สินในกองทรัสต์) หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางการเงินอื่นใด ในการปฏิบตัิหน้าที่หรือใช้สิทธิ
ตามสญัญานีข้องทรัสตี  

1.2 กำรชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่ทรัสตี  
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1. ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินชดใช้ความเสียหาย รวมทัง้ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ 
หรือที่ปรึกษากฎหมายซึง่ทรัสตีได้วา่จ้างตามสมควรแก่กรณี ทัง้นี ้เงินชดใช้ตามข้อนีใ้ห้รวมถึง คา่ใช้จ่ายใน
การทวงถาม การด าเนินคดี และการบงัคบัคดี ในจ านวนที่สมเหตสุมผลและเหมาะสม และในจ านวนที่ได้
จ่ายไปตามความเป็นจริง ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ส าหรับความรับผิดใด ๆ 
อนัทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึน้ อนัเป็นผลมาจากการท่ีทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าที่และใช้อ านาจของทรัสตีอย่างถกูต้อง
เหมาะสมตามสญัญานี ้และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ในจ านวนที่ไม่เกิน
มลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์  

2. ภายใต้บงัคบัแหง่ พ.ร.บ. ทรัสต์ เงินชดใช้ความเสยีหายและการรับผิดชดใช้ตามข้อ 18.7.1 แห่งสญัญานีใ้ห้
รวมถึงความรับผิดอนัเป็นผลมาจากการกระท า หรือการงดเว้นการกระท าใด ๆ ของผู้ที่ทรัสตีได้มอบอ านาจ 
หรือตวัแทนซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากทรัสตีด้วย 

3. เงินชดใช้ความเสยีหายตามข้อ 18.7 แหง่สญัญานี ้

(1) เป็นเงินที่ทรัสตีพึงได้รับเพิ่มเติมจากเงินชดใช้ความเสียหายอื่นใดที่ทรัสตีมีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย 

(2) ยงัคงมีผลใช้บังคับต่อไปภายหลงัที่ทรัสตีพ้นจากต าแหน่งหรือถูกถอดถอนจากต าแหน่งการ
เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตี ได้ใน

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

 

9.4 ค่ำธรรมเนียมในกำรท ำหน้ำที่ทรัสตี 

 เป็นไปตามที่ก าหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 10 เร่ืองอตัราและวิธีการเก็บคา่ธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-10 หน้า 1 จาก 13 

 

10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็1 
 

10.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 

เวลาที่เรียกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่ เป็นรายจ่ายประจ าของกองทรัสต์ ซึ่งไม่

รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่ จ่ายรายครัง้ เมื่อมีการเพิ่มทุนหรือ

ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 

ไมเ่กิน 15.00%  รายเดือนหรือรายปี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่ จ่ายรายครั้ง เมื่อมีการเพิ่มทุนหรือได้มา

หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
ไมเ่กิน 10.00%  รายครัง้ 

10.1.1 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ แบง่เป็น 3 สว่น    

ส่วนที่ 1 คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทรัสต์ ไมเ่กิน 1.00% ไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของ TAV แต่ไม่ต ่ากว่า 

8 ล้านบาทตอ่ปี 

รายเดือน 

ส่วนที่ 2 คา่ธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ไมเ่กิน 3.00%   

 1) คา่ธรรมเนียมพืน้ฐาน  ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของรายได้จากการ

ด าเนินงานส าหรับแตล่ะโครงการ   

รายเดือน 

 2) คา่ธรรมเนียมพิเศษ  ไม่เกิน 10.00% ของก าไรขัน้ต้นจาก

อสงัหาริมทรัพย์หลงัปรับปรุง  ส าหรับแต่ละ

โครงการ  

รายเดือน 

                                                   
1 อตัราคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวเน่ืองกบักองทรัสต์ที่แสดงไว้ในที่นี ้เป็นอตัราซึง่ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-10 หน้า 2 จาก 13 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 

เวลาที่เรียกเกบ็ 

 3) คา่ธรรมเนียมการบริการการท าสญัญา 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  ค่าธรรมเนียมสว่นที่ 2 ผู้จดัการกองทรัสต์จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ และ

จ่ายให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 ไมเ่กิน 3 เดือนของรายได้ค่าเช่าพืน้ที่ และ/

หรือ ค่าบริการพืน้ที่  ส าหรับการเข้าท า

สญัญาใหมห่รือการตอ่อายสุญัญาเดิมเพื่อ

การเช่าหรือการให้บริการพืน้ที่ รวมถึงการ

น าทรัพย์สินของกองทรัสต์จดัหาประโยชน์ 

ส าหรับก าหนดระยะเวลาตามสญัญา 3 ปี 

และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 

รายครัง้ 

ส่วนที่ 3 คา่ธรรมเนียมการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกั ไมเ่กิน 5.00% ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สิน

หลกัที่มีการได้มาหรือจ าหนา่ยไป  

ส าหรับการลงทนุครัง้แรกไมม่ีการเรียกเก็บ 

รายครัง้ 

10.1.2 คา่ธรรมเนียมทรัสตี และผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ ไมเ่กิน 1.00% ไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของ TAV แต่ไม่ต ่ากว่า 

4 ล้านบาทตอ่ปี 

รายเดือน 

10.1.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ ไมเ่กิน 0.05% ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของทนุช าระแล้ว

ของกองทรัสต์  หรืออัตราอื่นใดที่นาย

ทะเบียนหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ก าหนด 

ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม

จะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนั

ท าการ 

รายปี 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-10 หน้า 3 จาก 13 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 

เวลาที่เรียกเกบ็ 

10.1.4 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไมเ่กิน 3.00%  ส าหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อ

ประชาชนครัง้แรก ( Initial Public 

Offering, “IPO”) ไม่มีค่าธรรมเนียมที่

ปรึกษาทางการเงิน 

 ส าหรับการลงทุนหรือระดมทุนใน

อนาคต ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่า

ธุรกรรม  

รายครัง้ 

10.1.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ไมเ่กิน 3.00%  ส าหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อ

ประชาชนครัง้แรก ( IPO) ไม่มี

คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย 

 ส าหรับการระดมทุนในอนาคต ไม่เกิน

ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่

ออกและเสนอขายการระดมทุนครัง้

นัน้ๆ 

รายครัง้ 

10.1.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ควบคุมงาน ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา และ/หรือ 

ก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง พฒันา เพิ่มมูลค่า และ/หรือ ปรับแบบภูมิทศัน์

หรือภูมิสถาปัตย์ อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที่เก่ียวข้องที่กองทรัสต์

ลงทนุ 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-10 หน้า 4 จาก 13 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 

เวลาที่เรียกเกบ็ 

10.1.7 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการ และ /หรือ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เช่น  

คา่สาธารณปูโภค ค่าบริการรักษาความสะอาดและก าจดัขยะ ค่าบริการรักษา

ความปลอดภัย ค่าบริการก าจัดแมลง ค่าดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

สาธารณปูโภค คา่จดัท าป้ายช่ือผู้ เช่ารายยอ่ย ป้ายบอกทาง คา่ดแูลตกแตง่ดแูล

พืน้ที่สีเขียว ค่าอุปกรณ์การช่าง ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สิน้เปลือง ค่าธรรมเนียม

ธนาคาร คา่นายหน้า/ตวัแทนขาย คา่นายหน้าในการจดัหาผู้ เช่า คา่ระบบท่ีจอด

รถ เป็นต้น  

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

10.1.8 คา่เบีย้ประกนัภยั ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง รายปี 

10.1.9 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นที่เก่ียวข้องตามอัตราที่กฎหมาย

ก าหนดและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยราชการ เช่น ภาษีโรงเรือน 

ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

10.1.10 คา่ใช้จ่ายในทางการตลาด การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายที่

เก่ียวข้องกับทรัพย์สินของกองทรัสต์ เช่น ค่าวางแผน ค่าออกแบบ ค่าจัดท า 

และคา่เผยแพร่สื่อโฆษณา การจดักิจกรรมและงานอีเว้นท์ การตกแต่งเนื่องใน

งานเทศกาลตามความเหมาะสม การจัดท าและดูแลรักษาเว็บไซต์ของ

กองทรัสต์ ทรัพย์สิน การจดัท าและดแูลรักษา สื่อสงัคมออนไลน์ต่างๆ การจัด

หรือสนับสนุนงานการกุศลต่างๆ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) การจัด

กิจกรรมตามวนัประเพณี การจดังานแถลงข่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จาก

การใช้บริการผู้ให้บริการภายนอก 

ไมเ่กิน 0.50%  ส าหรับ IPO จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง 

แตไ่มเ่กิน 10 ล้านบาท 

 ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกจะเรียก

เก็บตามที่จ่ายจริง 

รายครัง้ 

 

 

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-10 หน้า 5 จาก 13 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 

เวลาที่เรียกเกบ็ 

10.1.11 คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบ

อาคาร คา่ใช้จ่ายจดัท ารายงาน หรือบทวิจยั ซึง่รวมถึงการส ารวจภาพรวมตลาด 

และ/หรือ ภาวะอตุสาหกรรม และ/หรือ คา่ตรวจสอบทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง และคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สนิ   

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง รายครัง้ 

10.1.12 ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมจากการกู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน 

บริษัทประกนัภยั และ/หรือนิติบคุคลประเภทอื่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าที่ปรึกษา

ในการจดัหาเงินกู้ยืมหรือการออกตราสารที่มีลกัษณะเดียวกนั คา่ธรรมเนียมใน

การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Credit Rating) ทัง้ในกรณีการจดัอนัดบัเพื่อออก

ตราสาร และเพื่อประโยชน์อื่นๆ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบใุน

สญัญาเงินกู้  และคา่ธรรมเนียมในการด าเนินการด้านหลกัประกนัรวมถึงค่าจด

จ านองและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง รายเดือน/รายครัง้ 

10.1.13 คา่เช่า และ/หรือ เช่าช่วง ท่ีดิน สิง่ปลกูสร้าง และ/หรือ อสงัหาริมทรัพย์อื่นใด  ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง รายเดือน/รายปี 

10.1.14 คา่ใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวเนื่องกบักองทรัสต์    

1) ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจัดตัง้ และ/หรือ เสนอขาย

กองทรัสต์ เช่น คา่ธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมยื่นค าขอเสนอขายหน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

หน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเตรียมและจัดท า

เอกสารสญัญา คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลู เช่น data room คา่ธรรมเนียม

ที่ปรึกษาทางด้านภาษี กฎหมาย การเงิน วิศวกรรม การท ารังวดัที่ดิน การเตรียม

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-10 หน้า 6 จาก 13 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 

เวลาที่เรียกเกบ็ 

และจดัท าเอกสารสญัญา เป็นต้น 

2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการด ารงสถานะเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของกองทรัสต์ และการตรวจสอบ

ภายใน 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

4) ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา ได้มา จ าหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ 

ทรัพย์สิน หลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในการจัดหา 

ได้มา จ าหน่าย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่าย หรือโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่านายหน้าในการ

จ าหน่าย ค่าธรรมเนียมการจดสิทธิการเช่า ค่าท ารังวดั ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม 

คา่ใช้จ่ายในการแก้ไขสญัญา และเอกสารที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

5) ค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่เก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

อสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นของกองทรัสต์ เช่น ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

และจะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมื่อมีการขายหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง

กับการซื อ้หรือขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ หรือ 

อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

6) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายในการประเมนิคา่และ/หรือ สอบทานการประเมิน

คา่ทรัพย์สนิ (รวมถึงกรณีลงทนุทางอ้อม) 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-10 หน้า 7 จาก 13 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 

เวลาที่เรียกเกบ็ 

7) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์

ลงทนุให้แล้วเสร็จ 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

8) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินการตามกฎหมายเพื่อ

การรับช าระหนีใ้ดๆ หรือคา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีในศาล เพื่อรักษา

สทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ ทรัสตี ซึง่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์      

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

9) ค่าจดัท า จดัพิมพ์ ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ หนงัสือชีช้วน เอกสารสื่อความ 

หนงัสือบอกกล่าว ข้อมูลและรายงานต่างๆ รวมถึงรายงานประจ าปีที่น าเสนอนกั

ลงทนุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบับทวิจยั การส ารวจภาพรวมตลาด และ/หรือ 

ภาวะอตุสาหกรรม และเอกสารอื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากบัภาษี และแบบฟอร์ม

อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทรัสต์ ตลอดจนค่าแปล ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร

ดังกล่าว และการลงประกาศหนังสือพิมพ์  ทัง้ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และ

อิเลก็ทรอนิกส ์

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าจัดท าและค่าจัดส่ง

จดหมายเชิญประชมุ และ/หรือเอกสารการประชมุ รายงานการประชมุ คา่พิธีกร ค่า

ว่าจ้างพนักงานชั่วคราว ค่าสถานที่ ค่าของช าร่วย ค่าบริการการจัดการประชุม 

คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบัการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ตลอดจนคา่ออกแบบ ค่าแปล 

และคา่จดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-10 หน้า 8 จาก 13 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 

เวลาที่เรียกเกบ็ 

11) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การ

เพิ่มทนุ และ/หรือลดทนุ คา่ใช้จ่ายในการรับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยทรัสต์ คา่ใช้จ่ายใน

การช าระเงินในกรณีมีการลดทุน และ/หรือจ่ายปันผล ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ และค่าใช้จ่ายอนัเป็นผลมาจากการติดตามสถานะเช็คคงค้าง เช่น 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าบริการที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ค่า

ไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าแก้ไขข้อมลูเช็ค ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค

ฉบบัใหม ่เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

12) คา่ใช้จ่ายอนัเก่ียวเนื่องจากการเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และ/

หรือที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่

เก่ียวข้อง  

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

13) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับงานทะเบียน ค่า

เอกสารการลงบญัชีกองทรัสต์  

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 

เวลาที่เรียกเกบ็ 

14) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีทางศาลที่เก่ียวกับการ

ด าเนินงานและการบริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรับ

ค าปรึกษาทางกฎหมายในเร่ืองต่างๆ ของกองทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 

ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้ จัดการ

กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ

ด าเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่

บคุคลภายนอก ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขสญัญา และเอกสารที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

15) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทรัสต์ หรือเปลี่ยนแปลงผู้จดัการ

กองทรัสต์ ทรัสตี หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

16) คา่ธรรมเนียมผู้จดัการทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่ทรัพย์สนิหลกั  ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

17) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของทรัสตีที่ฟ้องร้องให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ปฏิบตัิตาม

หน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้ จัดการกองทรัสต์เพื่อ

ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้ปวงหรือเมื่อได้ รับค าสั่งจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

18) คา่สนิไหมทดแทนแก่บคุคลภายนอกส าหรับความเสียหายที่เกิดขึน้อนัเนื่องมาจาก

การด าเนินงานของกองทรัสต์ ในสว่นท่ีเกินจากค่าสินไหมทดแทนที่กองทรัสต์ได้รับ

ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยั 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

19) คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชีในระหวา่งการช าระบญัชีกองทรัสต์ ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 

เวลาที่เรียกเกบ็ 

20) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทาง

กฎหมาย คา่ที่ปรึกษาทางภาษี เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

21) คา่ใช้จ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

การพบปะนกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

22) คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการรับรองผู้สนใจจะเชา่ ลกูค้า ผู้ เช่า วิทยากร ตวัแทน และ/

หรือ บคุคลที่มาติดตอ่อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ  

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

23) คา่ใช้จ่ายในการขออนมุตัิ และ/หรือ ด ารงสถานะอาคาร อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม และ/

หรือ พลงังาน เช่น LEED Certificate และ BCA Green Mark Certification เป็น

ต้น 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

24) ค่าใบอนญุาตและค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาต ใบรับรองต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่

เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟ และการ

อบรมดบัเพลงิประจ าปี เป็นต้น  

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

25) ค่าธรรมเนียมผู้ แทนหรือตัวแทนในการจัดหาอสังหาริมทรัพย์ (ค่าธรรมเนียม

นายหน้า) (ถ้ามี) ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกับผู้ จัดการกองทรัสต์ที่ท าหน้าที่

ทางการตลาด ในการซือ้ จดัหา จ าหนา่ย หรือโอนสทิธิ 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

26) คา่ธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการ

ซือ้ เช่า หรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์

ซึ่งมีความซับซ้อน และ/หรือ ต้องการความเห็นและการศึกษาเพิ่มเติมจาก

ผู้ เช่ียวชาญ 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-10 หน้า 11 จาก 13 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 

เวลาที่เรียกเกบ็ 

27) ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเก่ียวเนื่องกับการด าเนินงานของ

กองทรัสต์ 

ไมเ่กิน 1.00%  ตามทีจ่่ายจริง - 

ที่มา:  ผู้จดัการกองทรัสต์  
หมายเหตุ:     * เพดาน % ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ (Net Asset Value, “NAV”) ตอ่ปี หรือ รายครัง้ภายหลงัธุรกรรมในแตล่ะครัง้ 
                      ** อตัราคา่ธรรมเนียมที่แสดงไว้ในที่นี ้เป็นอตัราตามที่จา่ยจริงที่ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั 
 TAV หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (Total Asset Value)



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-10 หน้า 12 จาก 13 

 

10.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้หรือผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)* 

10.2.1 คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยทรัสต์ ไมม่ี 

10.2.2 คา่ธรรมเนียมการโอนเงิน ตามที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (ถ้ามี) 

10.2.3 คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยทรัสต์ ตามอตัราที่นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ก าหนด โดย

ปัจจบุนัยกเว้นไมม่ีการเรียกเก็บ 

เมื่อมีการเรียกเก็บจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกวา่ 5 วนัท าการ 

10.2.4 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์ ตามอตัราที่นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ก าหนด โดย

ปัจจบุนัยกเว้นไมม่ีการเรียกเก็บ 

เมื่อมีการเรียกเก็บจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกวา่ 5 วนัท าการ 

10.2.5 คา่ธรรมเนียมอื่นๆ  

1) คา่ธรรมเนียมในการจดแจ้งการจ าน าหนว่ยทรัสต์กบันายทะเบียน

หนว่ยทรัสต์ 

ตามอตัราที่นายทะเบยีน และ/หรือ ผู้จดัการ

กองทรัสต์ก าหนด 

2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 

และ/หรือ ผู้จดัการกองทรัสต์ ด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็น

กรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ 

ตามที่จ่ายจริง 

ที่มา:  ผู้จดัการกองทรัสต์  

หมายเหตุ: * อตัราคา่ธรรมเนียมที่แสดงไว้ในที่นี ้เป็นอตัราตามที่จา่ยจริงที่ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดท านอง

เดียวกนั 

 

10.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

10.3.1. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ ไม่เกินกว่าอัตราเพดานที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 และ 

10.2 

ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม ลด ยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ ไม่เกินกว่าอตัรา

เพดานที่ระบไุว้ในข้อ 10.1 และ 10.2 โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  

อย่างไรก็ดี ผู้ จัดการกองทรัสต์จะท าการติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ ที่ส านักงานของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-10 หน้า 13 จาก 13 

 

10.3.2. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนอกเหนือ ที่เรียกเก็บเกินกว่าอัตราที่ 

ระบุไว้ในในข้อ 10.1 และ 10.2  

ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์จะเพิ่มคา่ธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บเกินกว่าอตัราเพดานที่ระบไุว้ในข้อ 10.1 

และ 10.2 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตาม

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ 

ส านกังานของผู้จดัการกองทรัสต์ 

 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-11 หน้า 1 จาก 2 

 

11. นโยบายการกู้ยมืเงนิในอนาคต 

 

11.1 นโยบายการกู้ยมืเงนิในอนาคต 

ในอนาคตกองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุอื่นที่นอกเหนือจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ 

ด้วยการขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือการออกตราสารหนีโ้ดยกองทรัสต์ เช่น หุ้นกู้  หรือการเข้าท าสญัญาที่มีลกัษณะเป็น

การกู้ยืม หรือตราสารอื่นๆ ทัง้นี ้การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์จะเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อจ ากดั และการด าเนินการที่ก าหนด

ไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ซึง่แสดงไว้ในสว่นที่ 2 ข้อ 7 โครงสร้างและการด าเนินงานของทรัสต์  

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนดให้กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิหลกัเพิ่มเติม ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะ

อสังหาริมทรัพย์และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อด าเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของ กองทรัสต์หรือ

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดี หรือต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็น

ของกองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มีสทิธิการเช่า รวมทัง้การลงทนุในทรัพย์สนิอื่นใด การช าระหนีท้ี่กองทรัสต์มีอยู่กบัเจ้าหนีต้่างๆ 

และเพื่อด าเนินการอื่นใดหรือเพื่อเหตุจ าเป็นอื่นใดตามที่ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์  

 

11.2 ข้อจ ากัดในเร่ืองอตัราส่วนในการกู้ยมืเงนิ 

กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้โดยอยูภ่ายใต้ข้อจ ากดัในเร่ืองอตัราสว่นในการกู้ยืมเงินดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) จ านวนเงินท่ีกู้ยืมต้องไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์  

(ข) ในกรณีที่กองทรัสต์มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ซึง่เป็นอนัดบั

ความนา่เช่ือถือครัง้ลา่สดุที่ได้รับการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบ

จากส านกังาน ก.ล.ต. ไมเ่กิน 1 ปีก่อนวนักู้ยืมเงิน จ านวนเงินที่กู้ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของมลูค่าทรัพย์สิน

รวมของกองทรัสต์  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ตอ่มาภายหลงัจ านวนเงินท่ีกู้ยืมเกินอตัราสว่นดงักลา่ว แตก่ารเกินอตัราสว่นนัน้มิได้เกิดจากการกู้ยืม

เงินเพิ่มเติม ผู้จดัการกองทรัสต์จะคงอตัราสว่นการกู้ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่าอตัราสว่นการ

กู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกวา่อตัราสว่นท่ีก าหนดไว้ดงักลา่วข้างต้น 

 

11.3 การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยมืเงนิ 

ในการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของกองทรัสต์

หรือเพื่อการลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ หรือเพื่อวตัถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ผู้จัดการ

กองทรัสต์จะพิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน รวมถึงการให้หลกัประกนัใดๆ และแจ้งความคืบหน้า

พร้อมข้อสรุปในการด าเนินการดงักลา่วแก่ทรัสตี แล้วทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ลงนามร่วมกนัในการเข้าท าสญัญา และ/

หรือเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง  



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-11 หน้า 2 จาก 2 

 

11.4 รายละเอียดการกู้ยมืเงนิเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนครัง้แรก  

ในการลงทุนครัง้แรก กองทรัสต์จะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกู้ ยืมโดยกองทรัสต์จะเข้าท าสญัญาเงินกู้ กับ

ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินในประเทศ โดยมีสรุปสาระส าคญัเก่ียวกบัการกู้ยืมเงินแสดงไว้ในสว่นที่ 2 ข้อ 2 ข้อมลู

เก่ียวกบัทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ หวัข้อ การกู้ยืมเงินส าหรับการลงทนุครัง้แรก และรายละเอียดเก่ียวกบัความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึน้จากการกู้ยืมเงินแสดงไว้ในสว่นท่ี 2 ข้อ 1 ปัจจยัความเสีย่ง 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-12 หน้า 1 จาก 2 
 

12. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจ ากดั 
 

12.1 ข้อก าหนด นโยบาย และวิธีการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาการจา่ยประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มากกวา่ปีละ 2 ครัง้ได้ 

ทัง้นี ้

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 ของก าไร

สทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที่

มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้แล้วแตก่รณี หรืออตัราอื่นใดที่ ก.ล.ต.ก าหนด 

อยา่งไรก็ดี ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณากนัเงินส ารองเพื่อการปรับปรุง และ/หรือซอ่มแซมทรัพย์สนิครัง้ใหญ่ 

(Major Renovation) ตามแผนท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการ

ด าเนินงานในรอบปีบญัชี โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจ าเป็น ความพอเพียงของเงินทนุส าหรับ

การปรับปรุง และ/หรือซอ่มแซมทรัพย์สนิครัง้ใหญ่ รวมถึงแหลง่เงินทนุอื่น เช่น การกู้ยืมเงินระยะสัน้ เป็นต้น 

(2) ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 

 

12.2 ข้อจ ากัดและวธีิการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(1) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่ผู้จดัการกองทรัสต์ว่ามีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ใดเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ผู้จดัการกองทรัสต์จะแจ้งให้

บคุคลดงักลา่วทราบโดยไมช่กัช้าถึงข้อจ ากดัสทิธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะ

ไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน

หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนดหรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น  โดยให้

ประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์โดยผู้จัดการ

กองทรัสต์จะพิจารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิได้รับในคราวนัน้  

(2) ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราประโยชน์ตอบแทน 

โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

(ข) ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ค) สง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนและทรัสตี

หรือแจ้งข้อมลูผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-12 หน้า 2 จาก 2 
 

(3) ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือ

เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 

(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมใ่ช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายในอายคุวามใช้สิทธิเรียกร้องตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่น าประโยชน์ตอบแทนจ านวนดงักลา่วไปใช้เพื่อ

การอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(5) ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายตอ่หนว่ยทรัสต์ระหว่างปีบญัชี

มีมลูค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จดัการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ 

และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวด

ถดัไป 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-13 หน้า 1 จาก 1 

 

13. ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

 

เนื่องจากกองทรัสต์ยงัไม่จดัตัง้และจะด าเนินการจดัตัง้ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนในครัง้

แรก ดงันัน้จึงยงัไมม่ีผลการด าเนินงาน ส าหรับข้อมลูผลการด าเนินงานในอดีตของทรัพย์สนิท่ีลงทนุครัง้แรกได้แสดงไว้ในสว่น

ที่ 2 ข้อ 2 ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ หวัข้อ โครงสร้างรายได้และคา่ใช้จ่ายหลกัก่อนการลงทนุโดยกองทรัสต์ 

 

 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเก่ียวกบัทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-14 หน้า 1 จาก 2 
 

14. นโยบายการลงทุนในอนาคต 

ในสว่นของการลงทนุในอนาคต ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทนุเพิ่มเติม และ /หรือ ปรับการลงทนุโดยจะท า

การซือ้ ขาย หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ให้กบักองทรัสต์ และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิท่ีลงทนุ โดยจะมีแนวทางการลงทนุ

และการบริหารจัดการภายใต้ขอบเขตและทิศทางเดียวกันกับวตัถุประสงค์ในการจัดตัง้กองทรัสต์ และนโยบายการลงทุน

ส าหรับการลงทุนในครัง้แรก คือจะเน้นลงทุนในสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านักงาน เพื่อจัดหา

ผลประโยชน์โดยการให้เช่า หรือให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และกองทรัสต์  

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาด าเนินการใดๆ ที่ไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และเป็นไปตามที่

ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศอื่นทื่เก่ียวข้อง ทัง้ที่มีผลใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัและที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน

อนาคต 

สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ดังนี ้(รายละเอียดเก่ียวกับการลงทุนของ

กองทรัสต์ แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 7 โครงสร้างและการด าเนินงานของกองทรัสต์ หวัข้อ สรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ 

ทรัสต์)   

 

14.1 กองทรัสต์มีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สนิประเภทอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (รวมถึง

สิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์) และทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์ของอสงัหาริมทรัพย์

ดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่นที่ เ ก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของ

อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทนุได้แก่ อาคารส านกังาน หรือพืน้ที่เพื่อให้

เช่าเป็นส านกังาน หรือให้บริการพืน้ท่ีท างาน (Co-Working Space) รวมถึงอสงัหาริมทรัพย์อื่นใดที่เก่ียวข้อง 

สนนัสนนุ หรือสง่เสริมธุรกิจอาคารส านกังานให้เช่า ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ อสงัหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อเป็น 

ร้านค้า ร้านอาหาร และพืน้ที่จอดรถสถานออกก าลงักาย ศูนย์ดแูลเด็กเล็ก ห้องสมดุ และทรัพย์สินอื่นใดที่

อาจสง่เสริมการลงทนุของกองทรัสต์ 

14.2 กองทรัสต์อาจลงทนุในทรัพย์สินหลกัโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ

ด าเนินการในลกัษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ในอัตราส่วนที่กฎหมายที่เก่ียวข้อง

ก าหนด ซึง่ในปัจจบุนักองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ และผู้จัดการ

กองทรัสต์และทรัสตีจะต้องมีมาตรการหรือกลไกในการดูแลและควบคุมให้บริษัทดงักล่าวมีการประกอบ

กิจการเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นที่เก่ียวข้อง

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  



ส่วนที ่2 ข้อมลูเก่ียวกบัทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-14 หน้า 2 จาก 2 
 

14.3 กองทรัสต์อาจจะพิจารณาลงทนุเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื่นนอกเหนือจากที่ระบไุว้ใน 14.1 และ 

14.2 หรือทรัพย์สนิอื่นใดที่ส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ

จะประกาศก าหนดให้เป็นทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 



สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 2-15 หน้า 1 จาก 1 

 

15. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

- ไมม่ี -  



สว่นที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 



สว่นที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 3 หน้า 1 จาก 20 

 

ส่วนที่ 3 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
 

1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย 

1.2 ลักษณะส าคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  

ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  

(“บลจ.บวัหลวง”)  

ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย ใบทรัสต์ที่แสดงสทิธิของผู้ ถือในฐานะผู้ รับประโยชน์ในกองทรัสต์

(หนว่ยทรัสต์) 

ประเภทการลงทนุ กองทรัสต์จะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนครัง้แรกใน

ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้

1) สิทธิการเช่าอายุ 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าใน

ที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และ 

2) สิทธิการเช่าอาย ุ30 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าใน

ที่ดินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

รวมถึงกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์และงานระบบของโครงการทรู 

ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

คณุสมบตัิของหนว่ยทรัสต์ ประเภทระบุช่ือผู้ ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด รวมทัง้ไม่มี

ข้อจ ากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจ ากัดที่ เป็นไปตาม

กฎหมายตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

มลูคา่ที่ตราไว้ 10.00 บาท ตอ่หนว่ย  

ราคาหนว่ยที่เสนอขาย 10.00 บาท ตอ่หนว่ย  

จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย ไมเ่กิน 368,800,000 หนว่ย  

มลูคา่รวมของหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอ

ขาย 

ไมเ่กิน 3,688,000,000 บาท  

จ านวนหนว่ยจองซือ้ขัน้ต ่า 2,000 (สองพนั) หนว่ย และเพิม่เป็นทวีคณูของ 100 (หนึง่ร้อย) 

หนว่ย  

จ านวนเงินจองซือ้ขัน้ต า่ 20,000 (สองหมื่น) บาท และเพิม่เป็นทวคีณูของ 1,000 (หนึง่พนั) 

บาท 
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1.2 ตลาดรองของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะน าหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้นีไ้ปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ (SET) อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ประชาชนในครัง้นีไ้ด้ด าเนินการก่อนที่จะได้รับทราบผล

การพิจารณาอนมุตัิให้น าหน่วยทรัสต์เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นตลาดรองส าหรับการซือ้ขาย

หนว่ยทรัสต์ ดงันัน้ ผู้ลงทนุจึงอาจมีความเสีย่งในเร่ืองสภาพคลอ่งและการไมไ่ด้รับผลตอบแทนจากการขายหนว่ยทรัสต์ตามที่

คาดการณ์ไว้ หากผู้จดัการกองทรัสต์ไมไ่ด้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ให้หน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ ซึง่จะสง่ผลให้หนว่ยทรัสต์ไมม่ีตลาดรองส าหรับการซือ้ขาย     

อย่างไรก็ตาม ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ด าเนินการยื่นค าขอให้รับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ (SET) แล้ว เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2560 ซึ่งขณะนีต้ลาดหลกัทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณารับหน่วยทรัสต์

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของหน่วยทรัสต์ในเบือ้งต้นแล้ว และพบว่า

หนว่ยทรัสต์มีคณุสมบตัิครบถ้วนท่ีจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ แตย่กเว้นคณุสมบตัิเร่ืองการกระจายการ

ถือหนว่ยทรัสต์ให้ผู้ลงทนุรายยอ่ยที่ก าหนดให้ต้องมผีู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายยอ่ยถือหนว่ยทรัสต์รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ของ

จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายทัง้หมด โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่าภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นีแ้ล้วเสร็จ 

กองทรัสต์จะมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ให้ผู้ ลงทุนรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดดงักล่าว

ข้างต้น    

 

1.3 ที่มาของการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย 

วิธีการก าหนดราคาเสนอขายจะอ้างองิจากราคาประเมินของทรัพย์สนิท่ีจดัท าโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระท่ี

ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่งๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

(1) ภาวะของตลาดเงินและตลาดทนุในช่วงที่มกีารเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

(2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่คาดวา่นกัลงทนุจะได้รับ 

(3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ 

(4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก 

(5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้หนว่ยลงทนุของกองทนุ

หรือกองทรัสต์ รวมถงึการลงทนุทางเลอืกอื่นๆ 

(6) ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั  
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2. การจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรร  

2.1 วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์   

การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ ทัง้หมด จ านวน

ไม่เกิน 368,800,000 หน่วย เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 2.3.1 โดยเป็นการจัด

จ าหน่ายแบบรับประกนัการจดัจ าหน่ายทัง้จ านวน (Firm Commitment)  ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนในแต่ละประเภทตาม

นิยามดงัตอ่ไปนี ้

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัท่ีจองซือ้หนว่ยทรัสต์ผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ที่มีลกัษณะ

ใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(2) ธนาคารพาณิชย์  

(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(4) บริษัทเงินทนุ 

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(6) บริษัทหลกัทรัพย์ 

(7) บริษัทประกนัวินาศภยั 

(8) บริษัทประกนัชีวิต 

(9) กองทนุรวม 

(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลกัทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้

ลงทนุตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25)  

(11) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(12) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(13) ประกนัสงัคม 

(14) กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(15) กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(16) ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(17) ผู้ประกอบธุรกิจการซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยการซือ้ขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้า 

(18) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 

(19) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

(20) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(21) นิติบคุคลประเภทบรรษัท 
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(22) นิติบคุคลซึง่มีบคุคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมด 

(23) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (22) 

(24)  ผู้จดัการกองทนุหรือผู้จัดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่า

ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบับคุคลากรในธุรกิจตลาดทนุที่มีช่ือในทะเบียนผู้มีคณุสมบตัิเป็นผู้จดัการกองทนุตาม

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ

ในการแตง่ตัง้และการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทนุ 

(25) ผู้ลงทนุอื่นใดตามที่ส านกังานประกาศก าหนด  

ทัง้นี ้นกัลงทนุสถาบนัดงักลา่วจะต้องจองซือ้หน่วยทรัสต์ผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่ายเท่านัน้ โดยนกัลงทนุสถาบนั

สามารถซือ้หน่วยทรัสต์ได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.4 และในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุนสถาบนัจะอยู่ใน

ดลุพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยดงักลา่วตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 2.4 

 

ผู้จ าหน่ายทรัพย์สิน หมายถึง บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากัด และกลุ่มบุคคลเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะเป็นผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์รายใหญ่ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครัง้นี ้ 

ผู้จ าหนา่ยทรัพย์สนิจะต้องจองซือ้หนว่ยทรัสต์ผา่นผู้จดัการการจดัจ าหน่ายเท่านัน้ โดยผู้จ าหน่ายทรัพย์สินสามารถ

จองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 2.3.4 และในการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จ าหน่ายทรัพย์สิน จะเป็นไปตาม

วิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 2.4  

ทัง้นี ้ผู้จ าหนา่ยทรัพย์สนิ และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั อาจเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ซึ่งเมื่อรวมกบัหน่วยทรัสต์ที่บคุคลที่เก่ียว

โยงกนัเข้าลงทนุทัง้หมดจะไมเ่กินกวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้ 

 

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย หมายถึง บคุคลธรรมดา และ/หรือ นิติบคุคลที่มิใช่นกัลงทุนสถาบนั

ตามนิยามที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงลกูค้าหรือผู้ที่คาดวา่จะเป็นลกูค้า คูส่ญัญา บริษัทคูค้่า ผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ มี

อปุการคณุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย รวมทัง้บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลต่างๆ ดงักลา่ว

ข้างต้นทัง้ที่ติดตอ่ในปัจจบุนั ที่เคยติดตอ่ หรือผู้ที่คาดวา่จะได้ติดตอ่ของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย   

ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยสามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ผา่นผู้จดัการการจดัจ าหน่ายตามวิธีที่ระบไุว้

ในข้อ 2.3.4 โดยการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบไุว้ในข้อ 

2.4 ทัง้นี ้ไมร่วมถึงการจดัสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของ

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและผู้ที่เก่ียวข้อง ซึง่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทธ. 

27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้ที่ได้มีการ
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แก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจองซือ้ของผู้ ซือ้หน่วยทรัสต์ทัง้หมดหรือเป็นการจัดสรร

หนว่ยทรัสต์เฉพาะกรณีที่เป็นกองทนุ หรือนิติบคุคลซึง่สามารถได้รับจดัสรรตามเง่ือนไขที่ก าหนดในข้อ 21 (3) (ก) (ข) (ค) ของ

ประกาศดงักลา่ว 

 

สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์   

สดัสว่นการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในเบือ้งต้น จะเป็นดงันี ้

 เสนอขายตอ่นกัลงทนุสถาบนั ไมเ่กิน  221,280,000 หนว่ย  คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 60 

 เสนอขายตอ่ผู้จ าหนา่ยทรัพย์สนิ ไมน้่อยกวา่ 56,000,000  หนว่ย 

และไมเ่กิน  184,400,000  หนว่ย 

คิดเป็นไมต่ า่กวา่ร้อยละ 15 

และไมเ่กินร้อยละ 50 

 เสนอขายตอ่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการ

การจดัจ าหนา่ย 

ไมเ่กิน  165,960,000 หนว่ย คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 45 

 จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขายทัง้สิน้  ไมเ่กิน   368,800,000 หนว่ย  คิดเป็นร้อยละ 100 

ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยขอสงวนสทิธิในการใช้ดลุพินิจในการเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่ผู้

ลงทนุแตล่ะประเภทตามที่ระบไุว้ข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสว่นที่ 3 

ข้อ 2.4 หวัข้อ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ของเอกสารฉบับนีโ้ดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้ 

หนว่ยทรัสต์ของนกัลงทนุในแตล่ะประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้นีป้ระสบความส าเร็จในการเสนอขาย

สงูสดุ  
 

2.2 วิธีการขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

ผู้ลงทนุสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้ที่ส านกังานและสาขาของผู้จัดการการจัด

จ าหน่าย (ยกเว้นสาขาไมโคร) ในวนัที่ 29 มกราคม ถึงวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2561 ในระหว่างเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขา 

และวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึงเวลา 15.30 น. ส าหรับผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และในวนัที่ 29 มกราคม 

ถึงวนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2561 ในระหว่างเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขา และวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงเวลา 15.30 น. 

ส าหรับนกัลงทนุสถาบนัและผู้จ าหนา่ยทรัพย์สนิ 

ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้วน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีช้วนที่ยื่นต่อ

ส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้นีไ้ด้ก่อนท าการจองซือ้หน่วยทรัสต์จากเว็บไซต์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์ที่ www.set.or.th หรือส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 
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2.3 วันและวิธีการจองและการช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

2.3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์    

 ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย  

 ชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 ที่อยู่ 333 ถนนสลีม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ 02-230-1621 และ 02-626-3592 

 โทรสาร 02-236-0501 

 

2.3.2 เงื่อนไขและค่าตอบแทนการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  

ผู้จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์จะได้รับคา่ตอบแทนการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของมลูคา่หนว่ยทรัสต์

ที่เสนอขายครัง้แรก (ไมร่วมจ านวนที่จดัสรรให้แก่ผู้จ าหน่ายทรัพย์สิน) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการการจดั

จ าหน่ายและสญัญาที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี ส าหรับการเสนอขายครัง้แรก ผู้ จ าหน่ายทรัพย์สินตกลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบ

คา่ตอบแทนการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ดงักลา่ว 

 

2.3.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้นี ้

ค่าใช้จ่าย (ประมาณการค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท 

ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ที่ออกใหม ่

100,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

ประเภทหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

ไมเ่กิน 368,800 บาท 

คา่ธรรมเนียมการเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ไมเ่กิน 1,894,000 บาท 

คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ *(ประมาณ) ประมาณ 100,000 บาท 

รวมคา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด (ประมาณ) ประมาณ 2,462,800 บาท 

หมายเหตุ *คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ รวมถึงคา่ใช้จา่ยในการท าการตลาด เป็นต้น  
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2.3.4 วิธีการจองซือ้หน่วยทรัสต์  

ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์จนเตม็ตามจ านวนท่ีจองซือ้ให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย ณ วนัท่ี
จองซือ้หนว่ยทรัสต์ พร้อมทัง้กรอกรายละเอยีดตา่งๆ ในใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมกบัยื่น
เอกสารประกอบตามที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยก าหนดให้ครบถ้วน 
 ส าหรับนักลงทุนสถาบัน  

 ผู้จองซือ้แตล่ะรายสามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้ที่ส านกังานของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย ตามวนัเวลาที่ระบุ

ไว้ในเอกสารฉบบันี ้โดยจะต้องจองซือ้หนว่ยทรัสต์เป็นจ านวนขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ 2,000 (สองพนั) หนว่ย และ

เพิ่มเป็นทวีคณูของ 100 (หนึง่ร้อย) หนว่ย    

  

ส าหรับผู้จ าหน่ายทรัพย์สิน  

 ผู้จ าหน่ายทรัพย์สินสามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้ที่ส านกังานของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ตามวนัเวลาที่

ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ้โดยจะต้องจองซือ้หน่วยทรัสต์เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 56,000,000 (ห้าสิบหกล้าน) 

หนว่ยและเพิ่มเป็นทวีคณูของ 100 (หนึง่ร้อย) หนว่ย    

  

ส าหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 

 ผู้จองซือ้แตล่ะรายสามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้ที่ส านกังานและสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย (ยกเว้น

สาขาไมโคร)  ตามวนัเวลาที่ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ้โดยจะต้องจองซือ้หนว่ยทรัสต์เป็นจ านวนขัน้ต ่าไม่น้อย

กวา่ 2,000 (สองพนั) หนว่ย และเพิ่มเป็นทวีคณูของ 100 (หนึง่ร้อย) หนว่ย  

 

2.3.5 การรับช าระและการเก็บรักษาเงนิค่าซือ้หน่วยทรัสต์  

ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนตามจ านวนที่จองซือ้ ซึ่งผู้จองซือ้จะต้องปฏิบัติตามรูปแบบ

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายจดัเตรียมไว้ในแต่ละสถานที่ และจะไม่รับจองซือ้ทางไปรษณีย์ โดยวิธีการ

ช าระเงินคา่จองซือ้ให้ช าระด้วยวิธีการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

 (1) ส าหรับนักลงทุนสถาบัน และผู้จ าหน่ายทรัพย์สิน 

 (ก) ช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

จากส านกัหกับญัชีเดียวกนั โดยผู้จองซือ้ต้องระบช่ืุอ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซือ้ลงบน

ด้านหลงัของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ เพื่อความสะดวกในการติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์ของผู้

จองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

(ข) ช าระด้วยเงินสด หรือเงินโอน โดยผู้จองซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีที่จองซือ้และสัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงิน

ฝากที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยเปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินซือ้หนว่ยทรัสต์  

ผู้จองซือ้ต้องส่งใบจองซือ้หน่วยทรัสต์และหลกัฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของผู้จัดการการจัด

จ าหน่ายในเวลาเปิดท าการของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายในวนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2561 ตามเง่ือนไข 

และ/หรือ วิธีการท่ีผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยก าหนด 
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 (2) ส าหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย  

 (ก) ช าระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

จากส านกัหกับญัชีเดียวกัน ค าสัง่หกับญัชี เงินสด หรือวิธีอื่นใดที่ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายยอมรับ  

ตามระยะเวลาและเง่ือนไขที่ก าหนดด้านลา่ง โดยผู้จองซือ้ต้องระบช่ืุอ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์

ของผู้จองซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและ

เพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์  

(ข) ช าระด้วยเงินสด หรือเงินโอน หรือวิธีอื่นใดที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยยอมรับ โดยผู้จองซือ้จะต้องลง

วนัที่ตามวนัที่ที่จองซือ้และสัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายเปิดไว้ เพื่อการรับ

ช าระเงินซือ้หนว่ยทรัสต์ 

ผู้จองซือ้ต้องส่งใบจองซือ้หน่วยทรัสต์และหลกัฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของผู้จัดการการจัด

จ าหน่ายในวันที่ 29 มกราคม ถึงวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2561 ในระหว่างเวลาเปิดท าการของแต่ละ

สาขาและวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึงเวลา 15.30 น. ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ที่จองซือ้หลงัวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 

2561 เวลา 12.00 น. จะต้องช าระค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ตามจ านวนที่จองซือ้ด้วยเงินสดและเงิน

โอนเข้าบญัชีเทา่นัน้  
 

2.3.6 วิธีการช าระค่าจองซือ้  

  ส าหรับนักลงทุนสถาบัน และ ผู้จ าหน่ายทรัพย์สิน สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์ด้วย

เงินสด เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ได้ที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย 

โดยจะต้องช าระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซือ้โดยจองซือ้ในวนัที่ 29 มกราคม ถึงวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 

2561 ในระหวา่งเวลาเปิดท าการของแตล่ะสาขาและวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงเวลา 15.30 น. โดยกรณีที่

ช าระเป็นเงินโอน ต้องโอนเงินเข้าบญัชีจองซือ้ภายในเวลา 10.00 น. ของวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2561 กรณีที่

ช าระเป็นเช็ค เช็คธนาคาร หรือ ดร๊าฟท์ต้องลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2561 และที่สามารถเรียกเก็บ

เงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนัโดยผู้จองซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย  

ช่ือบญัชี บัญ ชี จ อ ง ซื อ้ ท รั ส ต์ เ พื่ อ ก า รล งทุน ใ นสิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า

อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

 ส าหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์ได้ที่

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยในเวลาเปิดท าการของแตล่ะสาขาโดยจะต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่

สัง่ซือ้และไมรั่บจองซือ้ทางไปรษณีย์ โดยวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีช าระด้วยเงินสด หรือเงินโอนให้ช าระในวนัท่ี 29 มกราคม ถึงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 ในระหว่าง

เวลาเปิดท าการของแตล่ะสาขาและวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึงเวลา 15.30 น.  

ช่ือบญัชี บัญ ชี จ อ ง ซื อ้ ท รั ส ต์ เ พื่ อ ก า รล งทุน ใ นสิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า

อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 
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(2) กรณีช าระด้วยเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนัให้

ช าระในวนัท่ี 29 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ในระหวา่งเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขาในและ วนัที่ 1 

กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงเวลา 12.00 น. โดยผู้จองซือ้จะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซือ้โดยลงวนัที่ไม่เกิน

วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย    

ช่ือบญัชี บัญ ชี จ อ ง ซื อ้ ท รั ส ต์ เ พื่ อ ก า รล งทุน ใ นสิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า

อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 
 

 

2.3.7 เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองซือ้ 

 (1) หลงัจากที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายได้รับการจองซือ้หน่วยทรัสต์พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์จาก  

ผู้จองซือ้แล้ว ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย จะออกส าเนาใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ไว้เป็น

หลกัฐาน 

(2) ในกรณีที่ผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยทรัสต์เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็ค

ธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่จองซือ้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายจะถือว่าผู้ จองซือ้หน่วยทรัสต์ท าการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในวันท าการที่

สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

(3) ในกรณีที่วนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ/หรือ เวลาที่ลว่งเลยจากช่วงระยะเวลา

การเสนอขายไปแล้ว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของ  

ผู้จองซือ้รายนัน้  

(4) ในกรณีที่เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซือ้ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจองซือ้

หนว่ยทรัสต์ของผู้จองซือ้รายนัน้ 

(5) ในการช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ ผู้จองซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์เต็มตามจ านวนที่

จองซือ้ และไมส่ามารถหกักลบลบหนีก้บัผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยได้ 

(6) ผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่ได้ท าการจองซือ้หนว่ยทรัสต์และได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยทรัสต์เต็มตามจ านวน

แล้ว จะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยทรัสต์และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ

อนมุตัิจากผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยเป็นกรณีพิเศษ 

(7) ผู้จองซือ้ทกุรายที่ได้ช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ในวนัจองซือ้ จะไมม่ีสทิธิได้รับดอกเบีย้ และ/หรือ

ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์จากผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์และจากผู้จดัการการจัด

จ าหนา่ย (เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ระบไุว้ตามข้อ 2.7 2.8 และ 2.9 ที่จะกลา่วตอ่ไป) 

(8) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้หน่วยทรัสต์ก่อนก าหนด หากจ านวน

หนว่ยทรัสต์มีผู้จองซือ้เข้ามาครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว 
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(9) ในกรณีที่ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายทราบ (ภายในเวลาท าการของ

ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย) ว่ามีเหตุที่ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ หรือไม่สามารถสง่มอบหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซือ้ได้  ผู้จองซือ้มีสิทธิที่จะ

ยกเลกิการจองซือ้ภายในวนัท าการถดัไปนบัจากวนัที่ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์แจ้งระงบัหรือหยดุการ

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ หรือไมส่ามารถสง่มอบหนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซือ้ได้ดงักลา่ว ทัง้นี ้

หากเหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้ในวนัจองซือ้หน่วยทรัสต์วันสดุท้าย ให้ผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะยกเลิก

การจองซือ้หนว่ยทรัสต์ต้องด าเนินการภายในวนันัน้ ("ก าหนดเวลายกเลกิการจองซือ้หนว่ยทรัสต์") 

(10) ในกรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์รายใดไม่มีประวตัิการเป็นลกูค้าของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย  ผู้จอง

ซือ้หน่วยทรัสต์รายดงักลา่วต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มการรู้จกัลกูค้า (Know Your Customer : 

KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Customer Due Diligence : CDD) 

(11) ในการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยจะตรวจสอบวา่ผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์มีประวตัิการ

ท า Suitability Test แล้วหรือไม ่หากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์รายใดไม่มีประวตัิการท า Suitability Test 

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายจะจดัให้ผู้ลงทนุดงักล่าวท า Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของ

หนว่ยทรัสต์ที่เหมาะสมกบัผู้ลงทนุ โดยผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย  สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้ใน

กรณีที่ผู้ลงทุนไม่ยินยอมท า Suitability Test หรือในกรณีที่หน่วยทรัสต์มีระดบัความเสี่ยงสงูกว่า

ระดบัความเสีย่งที่ผู้ลงทนุรับได้ตาม Suitability Test 

 

2.3.8    เงื่อนไขในการขายหน่วยทรัสต์  

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซือ้หน่วยทรัสต์ทัง้หมดหรือบางสว่นใน

กรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) กรณีที่การจองซือ้หนว่ยทรัสต์นัน้มีผลท าให้จ านวนหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าจ านวนหน่วยทรัสต์ที่

เสนอขายในครัง้นี ้ 

(2) กรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดประสงค์จะจองซือ้หน่วยทรัสต์ในจ านวนที่อาจเป็นเหตใุห้บคุคล

ใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดดงักลา่วถือหน่วยทรัสต์รวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่

จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

(3) กรณีเอกสารหรือข้อมลูที่ผู้ จดัการการจัดจ าหน่ายได้รับจากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ไม่ถกูต้องตามความเป็น

จริงหรือไมค่รบถ้วน  

(4) กรณีผู้จดัการการจดัจ าหน่ายเกิดข้อสงสยัว่าการซือ้หน่วยทรัสต์ของผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ไม่โปร่งใส เช่น 

อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น 

(5) ในกรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายเห็นว่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทนุ อาจมีมลูค่ารวมกนัแล้วไม่

ถึงร้อยละ 75 ของมลูคา่เงินที่กองทรัสต์ระดมทนุได้ ทัง้จากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์และการกู้ยืมเงิน  
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(6) กรณีผู้ลงทนุต่างด้าวประสงค์จะจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด 

(7) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในบางกรณีตามที่ผู้ จดัการ

การจดัจ าหนา่ยเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์หรือผู้

ถือหน่วยทรัสต์ หรือกรณีที่การจองซือ้หน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทรัสต์ หรือ

ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือในกรณีที่ผู้ จองซือ้เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา บคุคลซึง่ปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่ว และบริษัท

หรือห้างหุ้ นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทัง้นี  ้เพื่อเป็นการรักษา

ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยเป็นหลกั  

(8) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่มีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ 

และภาษีตา่งๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เอง 

ทัง้นี ้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายจะถือว่าผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้ลงทุน ได้

ท าการศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบตัิตามหรือผูกพนัตามข้อตกลง ข้อก าหนด สญัญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่

กองทรัสต์เข้าผกูพนัไว้ตามอ านาจที่มีตามกฎหมายทัง้ที่ได้ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทรัสต์ และ/หรือ หนงัสือชี ้

ชวน และ/หรือ ตามประกาศ ค าสั่ง ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายได้ประกาศก าหนด ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และที่จะ

ได้แก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมในภายหน้า 

 

2.3.9 เอกสารหลักฐานในการจองซือ้ 

 (1) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วน 

และชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจอง

ซือ้ ดงันี ้

 (1.1) กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

(ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถกูต้อง 

(ข) ส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคาร กรณีผู้จองซือ้ขอรับเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์คืนโดยการโอน

เงินเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารดงักล่าวไว้ ผู้จดัการ

การจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ จองซือ้

หนว่ยทรัสต์ ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

         กรณีที่ผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครอง บิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม 



สว่นที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 3 หน้า 12 จาก 20 

 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ

ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยูพ่ร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(1.2) กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว (มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย) 

(ก) ส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ  

(ข) ส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคาร กรณีผู้จองซือ้ขอรับเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์คืนโดยการโอน

เงินเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารดงักลา่วไว้ ผู้จดัการ

การจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ จองซือ้

หนว่ยทรัสต์ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

(ค) กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้โดยถกูต้อง

ตามกฎหมาย 

 (1.3) กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  

(ก) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถกูต้องและประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 

(ข) ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลยงัที่ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถกูต้อง  

(ค) หนงัสอืมอบอ านาจกระท าการส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทนพร้อมส าเนา

บตัรประชาชนที่ยงัไมห่มดอายขุองกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและผู้ รับมอบอ านาจ

รับรองส าเนาถกูต้อง อนึ่ง หากหนงัสือมอบอ านาจกระท าการเป็นฉบบัส าเนา เอกสารฉบบัส าเนา

ดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบอ านาจด้วย 

(ง) ส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคาร กรณีผู้จองซือ้ขอรับเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์คืนโดยการโอน

เงินเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารดงักลา่วไว้ ผู้จดัการ

การจดัจ าหนา่ยขอสงวนสทิธิด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ให้แก่ผู้

จองซือ้หนว่ยทรัสต์ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

 (1.4) กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ หนงัสือรับรองที่ออกโดย
หนว่ยงานของประเทศที่นิติบคุคลตัง้อยูซ่ึง่รับรองถึงช่ือนิติบคุคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึง
วนัยื่นใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ ซึ่งกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถกูต้องและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 

(ข) ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 



สว่นที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 3 หน้า 13 จาก 20 

 

 หมายเหต ุ

 กรณีเป็นเอกสารที่มาจากตา่งประเทศจะต้องมีการรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 

 ส าเนาเอกสารข้างต้นต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือของผู้จัดท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถูกต้องของ

เอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมประทบัตราของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย

เจ้าหน้าที่สถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท า โดยการรับรองต้องไม่

เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

 ผู้ลงทนุทกุรายจะต้องให้การรับรองวา่ยินยอมที่จะผกูพนัตามข้อตกลงและข้อก าหนดต่างๆ ตามที่ได้ระบุ

ไว้ในโครงการนี ้และ/หรือตามประกาศ ค าสัง่ ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. ได้ประกาศก าหนดทัง้ที่ได้มีอยู่ในปัจจุบนัและที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมใน

ภายหน้า  

 ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบรูณ์ของเอกสารหรือขอเอกสารเพิ่มเติม

หรือทดแทนซึ่งเป็นข้อปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก .ล.ต. 

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. ได้ประกาศก าหนด หรือระเบียบของผู้จัดการการจัด

จ าหน่าย และ/หรือผู้ ร่วมจดัการการจดัจ าหน่าย และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยทรัสต์ (หากมี) ทัง้นี ้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ ระเบียบตา่งๆ ท่ีประกาศก าหนด 

 

2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 

การจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายในครัง้นี ้แบ่งเป็นการจัดสรร 3 ส่วน ตามรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้อ 2.1 หวัข้อ 

วิธีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ ได้แก่ (1) นกัลงทนุสถาบนั (2) ผู้จ าหน่ายทรัพย์สิน และ (3) ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดั

จ าหนา่ย  

นอกจากนี ้การจดัสรรหนว่ยทรัสต์โดยผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยจะอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี ้

(1) ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย จะไมจ่ดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเองรวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวทัง้หมด เพื่อให้

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการ

จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรร

หนว่ยทรัสต์ที่เหลอืจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ทัง้หมดหรือเป็นการจดัสรรหนว่ยทรัสต์เฉพาะกรณี

ที่เป็นกองทนุ หรือนิติบคุคลซึง่สามารถได้รับจดัสรรตามเง่ือนไขที่ก าหนดในข้อ 21 (3) (ก) (ข) (ค) ของประกาศ

ดงักลา่ว นอกจากนี ้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายจะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ของผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วทัง้หมด 

รวมถึงกองทนุสว่นบคุคลของบคุคลดงักลา่ว เว้นแต ่ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนด

ในข้อ 28 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
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ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2555 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. หรือเป็นการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เหลอืจากการจองซือ้ของผู้จอง

ซือ้ทัง้หมด  

(2) ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดลุพินิจเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่นกัลงทนุ

ในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายเพิ่มเติม หาก

พิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน่วยทรัสต์เหลือจากการจดัสรรในสว่นของนกัลงทนุสถาบนั เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อให้การ

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 

(3) ภายหลงัจากการปิดรับจองซือ้หนว่ยทรัสต์ส าหรับผู้จองซือ้ในแต่ละประเภท ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวน

สิทธิเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามี

หน่วยทรัสต์เหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้ จ าหน่ายทรัพย์สิน แต่มีผู้ สนใจจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่า

จ านวนที่จะจดัสรรส าหรับส่วนของผู้มีอปุการคุณของผู้จดัการการจัดจ าหน่าย หรือนกัลงทนุสถาบนั เป็นต้น 

ทัง้นี ้การด าเนินการดงักลา่วจะอยูภ่ายใต้ดลุพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายแต่เพียงผู้ เดียว โดยปฏิบตัิตาม

กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องและจะมีการแจ้งข่าวให้นกัลงทนุที่เก่ียวข้องได้ทราบโดยทัว่กนัทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสม

ตอ่ไป 

(4) การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในครัง้นีเ้ป็นการปฏิบตัิเพื่อให้สอดคล้องกบัคณุสมบตัิที่ก าหนดตามข้อ 5 (3) เร่ืองการ

กระจายการถือหน่วยทรัสต์รายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การ

เปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุ พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 

2558 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 

วิธีจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุนสถาบัน 

การจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นกัลงทุนสถาบนัให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจดัจ าหน่าย โดยจะท าการจดัสรร

หน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ ภายในสดัส่วนการเสนอขายที่ก าหนดของนักลงทุนสถาบัน หรือจะปฏิเสธการจัดสรร

หนว่ยทรัสต์ให้แก่บคุคลใดก็ได้ ทัง้นี ้จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่ได้จดัสรรให้แก่นกัลงทนุสถาบนัจะมีจ านวนขัน้ต ่า 2,000 (สองพนั) 

หนว่ย และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 100 (หนึง่ร้อย) หนว่ย  

หากยอดการจองซือ้หน่วยทรัสต์ครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับ

จองซือ้หนว่ยทรัสต์ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้  

หากปรากฏว่ายงัมีจ านวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภายหลงัการจัดสรรให้แก่นกัลงทนุสถาบนัข้างต้น ผู้จดัการการจัด

จ าหนา่ยอาจพิจารณาจดัสรรจ านวนหนว่ยทรัสต์คงเหลือดงักลา่วให้แก่นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการ

จดัจ าหนา่ยเพิ่มเติม   
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วิธีจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จ าหน่ายทรัพย์สิน  

การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จ าหนา่ยทรัพย์สนิให้อยู่ในดลุพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย โดยจะท าการจดัสรร

หนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จ าหนา่ยทรัพย์สนิภายในสดัสว่นการเสนอขายที่ก าหนดของผู้จ าหน่ายทรัพย์สิน แต่จะไม่น้อยกว่าจ านวน

ขัน้ต ่าที่ระบไุว้ในข้อ 2.1 และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 100 (หนึง่ร้อย) หนว่ย       

หากปรากฏวา่ยงัมีจ านวนหนว่ยทรัสต์คงเหลอืภายหลงัการจดัสรรให้แก่ผู้จ าหน่ายทรัพย์สินข้างต้น ผู้จดัการการจดั

จ าหนา่ยอาจพิจารณาจดัสรรจ านวนหนว่ยทรัสต์คงเหลือดงักลา่วให้แก่นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการ

จดัจ าหนา่ยเพิ่มเติม   

 

วิธีจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย  

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ จัดการการจัด

จ าหน่ายโดยจะท าการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะเป็นลกูค้าของผู้จัดการการจัด

จ าหน่าย หรือผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจก่อนจึงจะจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และภายใน

สดัส่วนการเสนอขายที่ก าหนดของผู้มีอุปการคุณของผู้จดัการการจัดจ าหน่าย  หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่

บคุคลใดก็ได้ ทัง้นี ้จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยจะมีจ านวนขัน้ต ่า 2,000 (สอง

พนั) หนว่ย และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 100 (หนึง่ร้อย) หนว่ย   

หากยอดการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของผู้จองซือ้ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายครบตามจ านวนที่ก าหนด

แล้ว ผู้จัดการการจดัจ าหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้หน่วยทรัสต์ของผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย 

ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

หากปรากฏวา่ยงัมีจ านวนหนว่ยทรัสต์คงเหลอืภายหลงัการจดัสรรให้แก่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย

ข้างต้น ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจ านวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่าวให้แก่นักลงทุนสถาบัน หรือผู้

จ าหนา่ยทรัพย์สนิเพิ่มเติม  
 

2.5 ข้อจ ากัดการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และข้อจ ากัดการถอื/โอนหน่วยทรัสต์  

เนื่องจากประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์

เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กร.14/2555 เร่ือง 

หลัก เกณฑ์ เ ก่ี ยวกับการ เ ป็นผู้ ก่ อตั ง้ท รัส ต์และการ เ ป็นท รัสตี ของท รัสต์ เพื่ อการลงทุนในอสังหา ริมท รัพ ย์  

ได้ก าหนดข้อจ ากัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้ ดงันัน้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่

บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัท่ีจะท าให้ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การจัดสรรที่จะท าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์เกินร้อยละ  50 ของจ านวน

หนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(2) การจดัสรรท่ีจะท าให้ทรัสตีของกองทรัสต์หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัถือหน่วยทรัสต์เกินร้อยละ 50 ของจ านวน

หนว่ยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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(3) การจดัสรรที่จะท าให้ผู้จดัการกองทรัสต์หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัถือหน่วยทรัสต์เกินร้อยละ 50 ของจ านวน

หนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ทัง้นี ้เว้นแตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนดหรือ 

แก้ไขเปลีย่นแปลงสดัสว่นการจดัสรรเป็นอยา่งอื่น 

นอกจากนี ้ยังมีข้อจ ากัดสิทธิในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ก าหนด โดยผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิรับผลประโยชน์ตอบแทนและไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในสว่นท่ีตนถือหนว่ยทรัสต์เกินกว่า

อตัราที่ก าหนด โดยกองทรัสต์จะยกผลประโยชน์ตอบแทนสว่นดงักลา่วให้เป็นของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายอื่นตามสดัสว่น และถือ

วา่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทัง้ปวงรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว  

 

2.6 ข้อจ ากัดตามกฎหมายเกี่ยวกับอัตราการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ได้ก าหนดข้อจ ากัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้ส าหรับผู้ลงทุนต่างด้าวว่า ในกรณีที่ กองทรัสต์มีการ

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ให้ผู้ลงทุนต่างด้าวถือหน่วยทรัสต์เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนซึ่งกฎหมาย หรือ

ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์นัน้ก าหนดไว้ส าหรับผู้ ลงทุนต่างด้าว โดยผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย จะจัดสรร

หนว่ยทรัสต์ให้กบัผู้ลงทนุตา่งด้าวไมเ่กินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เนื่องจากกองทรัสต์นีม้ี

หรือจะมีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือ

หนว่ยทรัสต์เกินกวา่ข้อจ ากดัดงักลา่วจะมีข้อจ ากดัสทิธิเช่นเดียวกบัท่ีระบใุนข้อ 2.5 ข้างต้น 

 

2.7 การยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไม่ถกูต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 2.3 

(วนัและวิธีการจองและการช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์) และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการช าระเงินครบถ้วนจากผู้จองซือ้ ณ 

เวลาที่ท าการจองซือ้หน่วยทรัสต์ ในกรณีช าระเงินโดยเงินสดหรือเงินโอน หรือในกรณีที่ผู้ จองซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค 

หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ แต่ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนักบัสถานที่

จองซือ้นัน้ ๆ  

 

2.8 วิธีคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในกรณีที่ ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจ านวน

ที่จองซือ้ 

กรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยทรัสต์ หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มจ านวนที่จองซือ้ หรือ

ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย ใช้สิทธิปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายจะ

ด าเนินการจัดสง่คืนเงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้รับจดัสรรหรือในสว่นที่ไม่ได้รับการจดัสรรเต็มตามจ านวนที่จองซือ้

หรือในส่วนที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายปฏิเสธการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้ จองซือ้



สว่นที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 3 หน้า 17 จาก 20 

 

หน่วยทรัสต์ โดยจัดท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยก าหนด โดย

ได้รับความยินยอมจากส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่จะต้องไมเ่กิน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ ส าหรับผู้

จองซือ้ที่ระบวุิธีการคืนเงินโดยการโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้จองซือ้ และไม่เกิน 10 (สิบ) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอ

ขายหนว่ยทรัสต์ ส าหรับผู้จองซือ้ที่ระบวุิธีการคืนเงินโดยสง่เช็คทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือน าสง่โดยวิธีการ

อื่นตามที่อยู่ของผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้  ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผู้ จดัการการจัดจ าหน่ายก าหนด 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในก าหนดระยะเวลาสง่คืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ดงักลา่ว 

ผู้ จองซือ้ดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้

หน่วยทรัสต์ที่ต้องคืนให้แก่ผู้ จองซือ้นัน้ นับจากวันที่พ้นก าหนดเวลา 10 (สิบ) วันท าการนบัจากวันปิดการเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ดงักลา่ว จนถึง (แตไ่มร่วม) วนัท่ีได้มีการช าระเงินคืน ทัง้นี ้ไมว่า่ในกรณีใด ๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้

หนว่ยทรัสต์ทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินคืน

คา่จองซือ้แล้วโดยถกูต้อง และผู้จองซือ้จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

2.9 วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในกรณีที่ ผู้ออกหน่วยทรัสต์ระงับหรือหยุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์

หรือไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายได้ 

ในกรณีที่ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์ระงบัหรือหยดุการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือไม่สามารถสง่มอบหน่วยทรัสต์ที่เสนอ

ขายได้ ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะด าเนินการให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายส่งคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ดงักล่าวโดยไม่มี

ดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์โดยจดัท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์

ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้อง ไม่เกิน 7 

(เจ็ด) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือวนัที่ปรากฎข้อเท็จจริงที่เป็นเหตแุห่งการยกเลิกการเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ (แล้วแตก่รณี) ส าหรับผู้จองซือ้ที่ระบวุิธีการคืนเงินโดยการโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้จองซือ้ และไม่เกิน 10 (สิบ) 

วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลายกเลกิการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ หรือวนัท่ีปรากฎข้อเท็จจริงที่เป็นเหตแุห่งการยกเลิกการ

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ (แล้วแตก่รณี) ส าหรับผู้จองซือ้ที่ระบวุิธีการคืนเงินโดยสง่เช็คทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

หรือน าสง่โดยวิธีการอื่น ตามที่อยูข่องผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผู้จดัการการจดั

จ าหนา่ยก าหนด ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในก าหนดเวลาสง่คืนเงินค่าจอง

ซือ้หนว่ยทรัสต์ดงักลา่ว ผู้จองซือ้ดงักลา่วมีสิทธิได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจากจ านวน

เงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์นัน้นบัจากวนัที่พ้นก าหนดเวลา 10 (สิบ) วนัท าการนบัจากวนั

ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือวนัที่ปรากฎข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) 

จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่ได้มีการช าระคืน ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์

หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว หรือได้มีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้จองซือ้

หน่วยทรัสต์แล้ว ให้ถือว่าผู้ จองซือ้หน่วยทรัสต์ได้รับคีนเงินค่าจองซือ้แล้วโดยถูกต้อง และผู้ จองซือ้หน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิ

เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ ทัง้สิน้  
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3. กรณีผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ระดมทุนได้ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินที่ กองทรัสต์จะลงทุนครัง้แรก

ได้ทัง้หมดทุกรายการตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลของการเสนอขายหน่วยทรัสต์นี ้ 

ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์สามารถเลอืกลงทนุในทรัพย์สนิบางรายการ หรือด าเนินการขอเพิกถอนการจดัตัง้และจดัการ

กองทรัสต์ ตามหวัข้อเง่ือนไขการลงทนุที่ระบใุนสว่นที่ 2 ข้อ 2 ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ หรือกรณีที่เมื่อปิด

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรก เกิดเหตกุารณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้ซึ่งผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะยกเลิกการเสนอ

ขายหนว่ยทรัสต์ทัง้จ านวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 49/2555 

(1) มีผู้จองซือ้ไมถ่ึง 250 (สองร้อยห้าสบิ) ราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อบงัคบั

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเก่ียวกบัการรับหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(2) มลูคา่หนว่ยทรัสต์ที่จองซือ้เมื่อรวมกบัมลูคา่เงินกู้ยืมจากบคุคลอื่น (ถ้ามี) มีมลูค่าไม่เพียงพอที่จะลงทนุ

ในอสงัหาริมทรัพย์หรือไมถ่ึงจ านวนตามที่ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชีช้วน 

(3) มีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บคุคลใด กลุม่บคุคลเดียวกนัใด ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ 

หรือผู้ลงทุนต่างด้าว ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศดงักลา่ว และไม่สามารถ

แก้ไขให้ถกูต้อง   

(4) ไม่สามารถโอนเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีเพื่อก่อตัง้ทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 

(สบิห้า) วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์   

ในกรณีข้างต้น ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายจะพิจารณาคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์โดยการโอนเงินภายใน 7 

(เจ็ด) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ภายใน 

10 (สบิ) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ ตามสดัสว่นของเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ ทัง้นี ้การคืนเงินค่าจอง

ซือ้จะเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด นอกจากนี ้เมื่อมีการยกเลิกการเสนอขายไม่ว่าด้วยเหตใุดดงักลา่ว ผู้

เสนอขายหนว่ยทรัสต์จะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัที่ปรากฏเหตดุงักลา่ว 

หากผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้อัน

เนื่องจากความผิดพลาดของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 

(เจ็ดจุดห้า) ต่อปี นบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลา 10 (สิบ) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์นัน้จนถึงวนัที่

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยช าระคืนเงินคา่จองซือ้จนครบถ้วน 

 

4. ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง 

- ไมม่ี – 

 

5. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์    

ปัจจุบนั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนาย

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้กบัผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และให้บริการรับฝากใบทรัสต์ที่จองซือ้ในการเสนอขายครัง้นี ้กลา่วคือ ผู้
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จองซือ้สามารถใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อขอให้น าหน่วยทรัสต์ที่ตนได้รับการจดัสรรเข้าสูร่ะบบซือ้ขายแบบไร้

ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทนัที ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้จองซือ้สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ทนัทีที่หน่วยทรัสต์ได้รับอนญุาตให้

เร่ิมท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยซึ่งแตกต่างกบักรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ ซึ่งผู้จองซือ้

จะไมส่ามารถขายหนว่ยทรัสต์ได้จนกวา่จะได้รับใบทรัสต์   

ในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครัง้นี ้ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไมป่ระสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แตป่ระสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless 

System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหนว่ยทรัสต์ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขาย

หลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนีผู้้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะด าเนินการน าหน่วยทรัสต์ที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กับ “บริษัท 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวน

หนว่ยทรัสต์ที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหนว่ยทรัสต์อยู ่และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 (เจ็ด) 

วนัท าการนบัจากวนัท่ีปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชี

จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ผู้จองซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจดัสรร

ได้ทนัทีที่หนว่ยทรัสต์ได้รับอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้จองซือ้

เลือกให้ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ด าเนินการตาม (1) นี ้ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหนว่ยทรัสต์ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้แล้ว ผู้ เสนอ

ขายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิในการฝากหน่วยทรัสต์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 

ตาม (2) ท่ีจะกลา่วไว้ด้านลา่งนีใ้ห้แก่ผู้จองซือ้แทน  

(2) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไมป่ระสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แตป่ระสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless 

System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 

กรณีนี ้ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะด าเนินการน าหน่วยทรัสต์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหนว่ยทรัสต์ตามจ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ใน

บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 (เจ็ด) 

วนัท าการนบัจากวนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทัง้นีผู้้ จองซือ้ต้องปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์

ตา่งๆที่เก่ียวข้อง รวมถงึกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ด้วย 

ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยได้ การจะฝากหน่วยทรัสต์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้จะต้องกรอก 

“เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” เพื่อน าสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ด้วย ซึ่งหากไม่จดัท าเอกสาร

ตามที่ก าหนดข้างต้นอย่างครบถ้วน ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกเป็นใบทรัสต์ให้

แทน และจะจดัสง่ให้ตามช่ือและที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ และหากผู้จองซือ้ต้องการถอนหนว่ยทรัสต์ออกจาก

บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้สามารถติดตอ่ได้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ่งจะมี

คา่ธรรมเนียมการถอนหนว่ยทรัสต์ตามอตัราที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด 
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(3) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์

โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะส่งมอบใบทรัสต์ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ จองซือ้ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามช่ือที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ภายใน 15 (สิบห้า) วนัท าการนบัจากวนัที่ปิดการ

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรจะไมส่ามารถขายหนว่ยทรัสต์ที่ได้รับการจดัสรรใน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลงัจากที่หน่วยทรัสต์ของผู้

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ หรือ ข้อมลูที่ผู้จองซือ้ระบไุม่สมัพนัธ์กนัหรือไม่ชดัเจน 

หรือไม่ได้ระบรุหสัสมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้

เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกเป็นใบทรัสต์ให้แทน และผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบใน

กรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการ

จดัสรร  ; 
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ส่วนที่ 4 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

1. การรับรองความถกูต้องของข้อมูลโดยผู้จัดการกองทรัสต์  

 1.1. กรรมการบริหาร  

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงั

ในฐานะของผู้จดัการกองทรัสต์ ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่

ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั  

นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจดัให้บริษัทมีระบบควบคมุภายในท่ีดี และระบบการ

บริหารจดัการที่รัดกมุเพียงพอ ที่จะท าให้การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทและกองทรัสต์มีความถกูต้องครบถ้วน  รวมทัง้เพื่อให้การ

จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้า

ได้มอบหมายให้ นายสทุธิพงศ์  พวัพนัธ์ประเสริฐ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ช่ือของ นายสทุธิพงศ์  พวัพนัธ์ประเสริฐ ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้ว

ดงักลา่วข้างต้น   

 

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

 

นางวรวรรณ ธาราภมูิ ประธานกรรมการบริหาร __________________________ 

นายพีรพงศ์ จิระเสวจิีนดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร __________________________ 

นางสาวสญุาณี ภริูปัญญวานิช กรรมการ __________________________ 

นายไพศาล  เลศิโกวิทย์ กรรมการ __________________________ 

นายวศิน วฒันวรกิจกลุ  กรรมการ 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 
__________________________ 

 

ผู้ รับมอบอ านาจในการลงช่ือก ากบัเอกสาร  

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

 

นายสทุธิพงศ์  พวัพนัธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จดัการ __________________________ 
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ส่วนที่ 4 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

1. การรับรองความถกูต้องของข้อมูลโดยผู้จัดการกองทรัสต์  

 1.2. กรรมการบริษัท   

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงั

ในฐานะของกรรมการของบริษัท ข้าพเจ้าไมม่ีเหตอุนัควรสงสยัว่า ข้อมลูดงักลา่วไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคญั

ผิด หรือขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั  

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตอุนัควร

สงสยัวา่ ข้อมลูดงักลา่วไมถ่กูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั ข้าพเจ้า

ได้มอบหมายให้ นายสทุธิพงศ์  พวัพนัธ์ประเสริฐ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ช่ือของ นายสทุธิพงศ์  พวัพนัธ์ประเสริฐ ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักลา่วข้างต้น   

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 
1. นางวรวรรณ  ธาราภมู ิ กรรมการ และ 

ประธานกรรมการบริหาร 
_________________________ 

2. นายพีรพงศ์  จิระเสวจิีนดา กรรมการ และ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

_________________________ 

3. นางสาวสญุาณี  ภริูปัญญวานิช กรรมการ _________________________ 
4. นายนรินทร์  โอภามรุธาวงศ์ กรรมการ _________________________ 
5. นายวิพล  วรเสาหฤท กรรมการ _________________________ 
6. นางสาวปิยะมาศ  ค าไทรแก้ว กรรมการ _________________________ 
7. นายไพศาล  เลศิโกวิทย์ กรรมการ _________________________ 
8. นายวศิน  วฒันวรกิจกลุ กรรมการ _________________________ 
9. Mr. Stephen  Tan กรรมการ _________________________ 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 
 

ผู้ รับมอบอ านาจในการลงช่ือก ากบัเอกสาร 

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

นายสทุธิพงศ์  พวัพนัธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จดัการ __________________________ 
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สว่นที่ 4 หน้า 3 จาก 3 

2. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงนิ  

ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่เสนอขายหนว่ยทรัสต์ ขอรับรองวา่ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบ

แสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอ

รับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วนไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 

เว้นแตข้่อมลูในเร่ือง รายงานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทนุของแบบแสดงรายการข้อมลูการ

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัท าโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั ลงวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ รายงานการประเมนิคา่อสงัหาริมทรัพย์ที่จดัท าโดยบริษัท เอ็ดมนัด์ 

ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั ลงวนัที่ 15 กนัยายน พ.ศ. 2560 ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนีเ้ป็น

อยา่งดี    

 

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

 

นายนรินทร์ โอภามรุธาวงศ์ ผู้ รับมอบอ านาจ __________________________ 
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สว่นที่ 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมลู ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

สว่นที่ 4 หน้า 1 จาก 3 
 

ส่วนที่ 4 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

1. การรับรองความถกูต้องของข้อมูลโดยผู้จัดการกองทรัสต์  

 1.1. กรรมการบริหาร  

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนส าหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัใน

ฐานะของผู้จดัการกองทรัสต์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่

ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั  

นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจดัให้บริษัทมีระบบควบคมุภายในท่ีดี และระบบการ

บริหารจดัการที่รัดกมุเพียงพอ ที่จะท าให้การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทและกองทรัสต์มีความถกูต้องครบถ้วน  รวมทัง้เพื่อให้การ

จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้า

ได้มอบหมายให้ นายสทุธิพงศ์  พวัพนัธ์ประเสริฐ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ช่ือของ นายสทุธิพงศ์  พวัพนัธ์ประเสริฐ ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้ว

ดงักลา่วข้างต้น   

 

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

 

นางวรวรรณ ธาราภมูิ ประธานกรรมการบริหาร __________________________ 

นายพีรพงศ์ จิระเสวจิีนดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร __________________________ 

นางสาวสญุาณี ภริูปัญญวานิช กรรมการ __________________________ 

นายไพศาล  เลศิโกวิทย์ กรรมการ __________________________ 

นายวศิน วฒันวรกิจกลุ  กรรมการ 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 
__________________________ 

 

ผู้ รับมอบอ านาจในการลงช่ือก ากบัเอกสาร  

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

 

นายสทุธิพงศ์  พวัพนัธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จดัการ __________________________ 
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สว่นที่ 4 หน้า 2 จาก 3 
 

ส่วนที่ 4 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

1. การรับรองความถกูต้องของข้อมูลโดยผู้จัดการกองทรัสต์  

 1.2. กรรมการบริษัท   

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนส าหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัใน

ฐานะของกรรมการของบริษัท ข้าพเจ้าไมม่ีเหตอุนัควรสงสยัวา่ ข้อมลูดงักลา่วไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 

หรือขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั  

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตอุนัควร

สงสยัวา่ ข้อมลูดงักลา่วไมถ่กูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ข้าพเจ้า

ได้มอบหมายให้ นายสทุธิพงศ์  พวัพนัธ์ประเสริฐ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ช่ือของ นายสทุธิพงศ์  พวัพนัธ์ประเสริฐ ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักลา่วข้างต้น   

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 
1. นางวรวรรณ  ธาราภมูิ กรรมการ และ 

ประธานกรรมการบริหาร 
_________________________ 

2. นายพีรพงศ์  จิระเสวจิีนดา กรรมการ และ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

_________________________ 

3. นางสาวสญุาณี  ภริูปัญญวานิช กรรมการ _________________________ 
4. นายนรินทร์  โอภามรุธาวงศ์ กรรมการ _________________________ 
5. นายวิพล  วรเสาหฤท กรรมการ _________________________ 
6. นางสาวปิยะมาศ  ค าไทรแก้ว กรรมการ _________________________ 
7. นายไพศาล  เลศิโกวิทย์ กรรมการ _________________________ 
8. นายวศิน  วฒันวรกิจกลุ กรรมการ _________________________ 
9. Mr. Stephen  Tan กรรมการ _________________________ 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 
 

ผู้ รับมอบอ านาจในการลงช่ือก ากบัเอกสาร 

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

นายสทุธิพงศ์  พวัพนัธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จดัการ __________________________ 
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สว่นที่ 4 หน้า 3 จาก 3 
 

2. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงนิ  

ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่เสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือ

ชีช้วนส าหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วนไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 

เว้นแต่ข้อมลูในเร่ือง รายงานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทนุของหนงัสือชีช้วนส าหรับการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัท าโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั ลงวนัที่ 15 กนัยายน พ.ศ 2560 และ รายงานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัท าโดยบริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี 

(ประเทศไทย) จ ากดั ลงวนัที่ 15 กนัยายน พ.ศ. 2560 ซึง่ข้าพเจ้าเห็นวา่เป็นผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนีเ้ป็นอยา่งดี    

 

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

 

นายนรินทร์ โอภามรุธาวงศ์  ผู้ รับมอบอ านาจ __________________________ 

 

 

 

 



 

สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 

Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust (B-WORK) 

 

ระหว่าง 

 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด  

ในฐานะ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ 

และ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

ในฐานะ ทรัสต ี

 

 

วนัท่ี [●] 

 

 

 

 

 

 

540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 22 
ถนนเพลนิจิต  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 10330 
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สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust (B-WORK)  

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ("สัญญา") ฉบบันีท้ าขึน้เม่ือวนัท่ี [] ระหวา่ง  

(1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ซึง่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากดั จดทะเบียน
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ส านกังานตัง้อยู่ เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ซึ่งจะเข้าเป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์เมื่อมีการก่อตัง้กองทรัสต์แล้ว (ซึ่งต่อไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “ผู้ก่อตัง้ทรัสต์” หรือ “ผู้จัดการ
กองทรัสต์”) ฝ่ายหนึง่กบั  

(2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซึง่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจ ากดั 
จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ส านกังานตัง้อยู่ เลขท่ี 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32  ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในฐานะทรัสตี (ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “ทรัสตี”) อีกฝ่าย
หนึง่  

โดยที่ 

(ก) ผู้ก่อตัง้ทรัสต์มีเจตนาจะจดัตัง้ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เรียกว่า ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ (Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust: B-
WORK)  

(ข) ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ตกลงท่ีจะด าเนินการให้มีการโอนเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตี
จดัการทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ (ตามท่ีได้นิยามด้านลา่ง) 

(ค) ผู้ก่อตัง้ทรัสต์มีความประสงค์จะเข้าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์และยอมรับการปฎิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้ จดัการกองทรัสต์
ภายหลังการก่อตัง้กองทรัสต์และมีความพร้อมท่ีจะปฎิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ ตามข้อตกลงและ
เง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ (ตามท่ีได้นิยามด้านลา่ง) 

(ง) ทรัสตีตกลงท่ีจะด าเนินการเป็นทรัสตีเพ่ือกองทรัสต์และยอมรับการปฎิบัติหน้าท่ีเป็นทรัสตี (ตามท่ีได้นิยาม
ด้านล่าง) และมีความพร้อมท่ีจะปฎิบัติหน้าท่ีเป็นทรัสตีตามข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญานี ้
รวมทัง้กฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง (ตามท่ีได้นิยามด้านลา่ง) และ 

(จ) ผู้ก่อตัง้ทรัสต์และทรัสตีได้ตกลงเข้าท าสญัญานี ้โดยมีเนือ้ความและสาระส าคญัเป็นไปตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ 
(ตามท่ีได้นิยามด้านล่าง) ประกาศ สร. 26/2555 (ตามท่ีได้นิยามด้านล่าง) รวมทัง้ประกาศ กฎ และค าสัง่ท่ี
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ออกตามกฎหมายดังกล่าวและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 (ตามท่ีได้นิยามด้านล่าง) 
รวมทัง้กฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง (ตามท่ีได้นิยามด้านลา่ง)  

คูส่ญัญาจงึตกลงกนัเข้าท าสญัญาโดยมีข้อตกลงและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1 ค าจ ากัดความ 

เว้นแตข้่อความในสญัญานีจ้ะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ถ้อยค าท่ีใช้ในสญัญานีใ้ห้มีค าจ ากดัความดงัตอ่ไปนี ้

“กฎหมายและประกาศที่ เกี่ยวข้อง” หมายความว่า พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถงึหนงัสือเวียน หนงัสือผ่อนผนั หนงัสือซกัซ้อมความเข้าใจ หนงัสืออนุญาต กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และ/
หรือ เอกสารอื่นใดท่ีมีผลใช้บังคบัตามกฎหมายท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ/หรือ 
พ.ร.บ. ทรัสต์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั หรือท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 
แล้วแตก่รณี  

“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายความวา่ บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งหรือหลายลกัษณะ
ตามท่ีก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. จะได้
ประกาศก าหนดหรือแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 

“กองทรัสต์” หมายความวา่ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ (Bualuang 
Office Leasehold Real Estate Investment Trust:B-WORK) 

“การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป” (General Mandate) หมายความว่า การเพ่ิมทุนของกองทรัสต์ตาม
มติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีให้อ านาจผู้จัดการกองทรัสต์ก าหนดหรือเห็นชอบวตัถุประสงค์การออกและ
จดัสรรหน่วยทรัสต์เพ่ิมทนุแตล่ะคราวตามความเหมาะสม เช่น วตัถปุระสงค์การเพ่ิมทนุ การก าหนดราคา วนั
และเวลาท่ีจะเสนอขาย หรือเง่ือนไขในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็นต้น 

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้
หมายความรวมถงึ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุด้วย 

“ค่าเช่า” หมายความว่า ค่าตอบแทนท่ีได้จากการให้เช่า การให้เช่าช่วง การให้ใช้พืน้ท่ี  และการให้บริการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการให้เช่า การให้เช่าช่วง หรือการให้ใช้พืน้ท่ี 

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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“ทรัพย์สินหลัก” หมายความว่า ทรัพย์สินหลกัท่ีกองทรัสต์สามารถลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 รวมถงึประกาศอื่น ๆ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้องทัง้
ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัหรือท่ีจะประกาศก าหนดหรือแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 

“ทรัพย์สินอ่ืน” หมายความว่า ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินหลกั ทัง้นี ้ตามท่ี
ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ซึง่เป็นไปตามประกาศ สร. 26/2555 

“ที่ปรึกษาทางการเงิน” หมายความว่า ท่ีปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อประชาชนและ
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

“ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ” หมายความว่า ท่ีปรึกษาทางการเงินในการให้ความเห็นในการเข้าท ารายการ
แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการพิจารณาอนุมัติต่าง  ๆ และเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

“ทุนช าระแล้ว” หมายความวา่ มลูคา่รวมของหน่วยทรัสต์ท่ีช าระเตม็จ านวนแล้ว 

“บริษัทประกัน” หมายความวา่ บริษัทประกนัภยัและบริษัทประกนัชีวิตซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กบัประกนัภยั 

“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัหรือท่ีจะมีการประกาศหรือแก้ไขเพ่ิมเติม
ในอนาคต 

“ประกาศ กข. 9/2552” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ท่ี  
กข. 9/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (รวมถึงท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) 

“ประกาศ กข. 1/2553” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ท่ี  
กข. 1/2553 เร่ือง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตี (รวมถึงท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) 

“ประกาศ กร. 14/2555” หมายความวา่ ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี กร. 
14/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเป็นผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ และการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  

“ประกาศ ทจ. 49/2555” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555 เร่ือง การ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
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“ประกาศ ทจ. 51/2555” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ท่ี ทจ. 51/2555 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  

“ประกาศ สช. 29/2555” หมายความว่า ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ท่ี สช. 29/2555 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จดัการกองทรัสต์
และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

“ประกาศ สร. 26/2555” หมายความว่า ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ท่ี สร. 26/2555 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกบัรายการและข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

“ประกาศ สร. 27/2557” หมายความว่า ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ท่ี สร. 27/2557 เร่ือง หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าท่ีเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของทรัสต์
เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

“ผู้จัดการกองทรัสต์” หมายความว่า บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั และหมายความ
รวมถงึ บคุคลอื่นซึง่ได้รับการแตง่ตัง้และเข้ามาบริหารจดัการกองทรัสต์ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ 

“พ.ร.บ. ทรัสต์” หมายความว่า พระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (รวมถึงท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม)  

“พ.ร.บ. หลักทรัพย์” หมายความวา่ พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามท่ี
ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  

“มูลค่าทรัพย์สินรวม” (Total Asset Value: TAV) หมายความว่า มลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด ทัง้ทรัพย์สินหลกั
และทรัพย์สินอื่น ซึง่ค านวณตามวิธีท่ีก าหนดไว้ในข้อ 11 สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

“มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ” (Net Asset Value: NAV) หมายความว่า มลูค่าทรัพย์สินรวมหกัด้วยหนีส้ิน ซึ่ง
ค านวนตามวิธีท่ีก าหนดไว้ในข้อ 11 ของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้ 

“มูลค่าหน่วยทรัสต์” หมายความวา่ มลูคา่ท่ีตราไว้ (Par Value) ซึง่ค านวณจากมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิหารด้วย
จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัท าการท่ีค านวณ 

“รอบปีบัญชี” หมายความว่า ระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม ทัง้นี ้ให้รอบระยะเวลา
บญัชีแรกเร่ิมนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
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“วันท าการ” หมายความว่า วัน นอกเหนือจากวันเสาร์ และวันอาทิตย์ และวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายความวา่ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

“สัญญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์” หมายความว่า สญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ ระหว่างทรัสตีและ
ผู้จดัการกองทรัสต์  

“สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์” หมายความวา่ สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ระหว่าง
ผู้จดัการกองทรัสต์และบริษัท ทรู พรอพเพอรตีส์ จากดั ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

“สมาคมบริษัทจัดการลงทุน” หมายความว่า สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้
จดัตัง้และจดทะเบียนกบัส านกังาน ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทที่เก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 

“ส านักงาน ก.ล.ต.” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“หน่วยทรัสต์” หมายความวา่ ใบทรัสต์ท่ีแสดงสิทธิของผู้ ถือในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

“ให้เช่า” หมายความรวมถึง การให้เช่าใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน การให้เช่าช่วง การให้ใช้พืน้ท่ี หรือการ
ให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้เช่า การให้เช่าช่วง หรือการให้ใช้พืน้ท่ี 

“อสังหาริมทรัพย์” ให้หมายความรวมถึง อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
สิทธิการเช่าช่วงในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ได้มาหรือจะได้มา 

2 การก่อตัง้ทรัสต์ 

2.1 ลกัษณะของกองทรัสต์และกลไกการบริหาร 

“ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ ” ใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า 
“Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust” หรือ “B-WORK” เป็นกองทรัสต์ตาม 
พ.ร.บ. ทรัสต์ ท่ีก่อตัง้ขึน้ด้วยผลของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นี ้และสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตัง้ทรัสต์ด าเนินการให้มีการ
โอนเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดัการทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ กองทรัสต์นีไ้ม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรัพย์สินท่ีอยู่ในช่ือและอ านาจการจัดการ
ของทรัสตี 

การจัดการกองทรัสต์จะกระท าโดยทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตี ซึ่งได้รับการ
แต่งตัง้ตามสัญญานี ้โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดในรายการเก่ียวกับ
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อ านาจหน้าท่ีของทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ ในสญัญานี ้และสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลงั ในการนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัท่ีเก่ียวข้อง
กบัการดแูลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ส่วนทรัสตีมีอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบหลกัในการก ากบัดแูลการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ รับมอบหมายรายอื่น 
(ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสญัญาท่ีเก่ียวข้องและตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สินอื่นท่ีมิใช่ทรัพย์สินหลกั การจดัการลงทนุในทรัพย์สิน
อื่นดังกล่าวอาจด าเนินการโดยทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์  หรือบุคคลอื่นท่ีทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์
มอบหมาย โดยจะเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสญัญานี  ้ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และ
หนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และสญัญาอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีต่างฝ่ายต่างจะปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นผู้ ท่ีมีวิชาชีพซึง่ได้รับความไว้วางใจ 
ด้วยความระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต โดยต้องปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรมเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและเป็นไปตามสัญญานีแ้ละกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อ
ผกูพนัท่ีได้ให้ไว้เพ่ิมเติมในเอกสารท่ีเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี) และ
มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

2.2 ช่ือ อาย ุประเภทและวตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์ 

2.2.1 ช่ือ อาย ุและประเภท 

ช่ือของกองทรัสต์:  ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ  

ช่ือภาษาองักฤษ:  Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust  

ช่ือย่อ:   B-WORK  

อนึ่ง ช่ือของกองทรัสต์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ก าหนดเป็นครัง้คราว โดยได้รับอนุมัติจากทรัสตีและจากท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 

อาย:ุ    กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้โดยไมม่ีก าหนดอายขุองกองทรัสต์  

ประเภท:  ไมรั่บไถ่ถอนหรือซือ้คืนหน่วยทรัสต์จากผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

2.2.2 วตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์จัดตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการออกหลักทรัพย์ประเภท
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Invest Trust หรือ REIT)  
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เมื่อกองทรัสต์น าเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
กองทรัสต์โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ (รายละเอียดเก่ียวกับการได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ จั ดการ
กองทรัสต์ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) จะน าทรัพย์สินหลกัดงักล่าวไปจัดหาผลประโยชน์โดยการ
น าออกให้เช่า และ/หรือ ให้เช่าช่วง โดยในการจดัหาผลประโยชน์ดงักล่าว ผู้จดัการกองทรัสต์อาจ
มอบหมายหรือแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ให้ด าเนินการได้ โดยการ
มอบหมายหรือแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) จะเป็นไปตามข้อก าหนดใน
สญัญาฉบับนี ้สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
กฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

การด าเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์ในการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การ
ควบคุมและก ากับดูแลโดยทรัสตี เพ่ือให้การด าเนินงานของผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขแห่งสญัญานี ้รวมทัง้ตามกฎหมายและประกาศท่ี
เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่ด าเนินการในลกัษณะใดท่ีเป็นการใช้กองทรัสต์เข้าด าเนิน
ธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง อีกทัง้ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่น าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้
เช่าแก่บุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้ประกอบธุรกิจท่ีขัดต่อศีลธรรม
หรือไมช่อบด้วยกฎหมาย 

นอกจากนี ้กองทรัสต์สามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สินหลกั  และ/
หรือ หาดอกผลอื่นใดด้วยวิธีอื่นใดได้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และสดัส่วนท่ีก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้
รวมทัง้ตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

2.3 ผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ตัง้อยู่เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 
21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศพัท์ 0-2674-6488 
หมายเลขโทรสาร 0-2679-5996 เป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทจ ากดั จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 
2535 ตามกฎหมายไทย  

ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ตกลงท่ีจะด าเนินการให้มีการโอนเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ด้วยความไว้วางใจ
ให้ทรัสตีจดัการทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  

อนึง่ ในกรณีท่ีผู้ก่อตัง้ทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์และกลุม่บคุคลเดียวกนักบั
ผู้ก่อตัง้ทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทรัสต์ หรือในสัดส่วนอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. จะ
ประกาศก าหนด 
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เม่ือการก่อตัง้กองทรัสต์มีผลสมบูรณ์แล้ว ผู้ก่อตัง้ทรัสต์จะเข้าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์
ตกลงท่ีจะเข้ารับดแูลจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตีโดยมีขอบเขต อ านาจ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญานี ้และกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์และข้อตกลงอื่นระหวา่งผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ามี) 

อนึง่ ในกรณีท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์และกลุ่มบุคคล
เดียวกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ หรือในสดัส่วนอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน 
ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด  

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการบริหารจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 2 

2.4 ทรัสต ี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตัง้อยู่เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศพัท์ 0-2686-6100 หมายเลขโทรสาร 
0-2670-0430 เป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทมหาชนจ ากดั จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2545 
ตามกฎหมายไทย  

ทรัสตีเป็นผู้ มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง โดยทรัสตีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ซึง่รายละเอียดเก่ียวกบัการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3  

ทรัสตีตกลงท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ โดยตกลงเข้าถือทรัพย์สินท่ีจะเป็นกองทรัสต์ซึ่ง  
ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์โอนให้แก่ทรัสตีด้วยความไว้วางใจให้จัดการทรัพย์สินดังกล่าวเ พ่ือประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามข้อตกลงและเง่ือนไขแห่งสญัญานี ้โดยทรัสตีมีหน้าท่ีหลกัในการก ากบัดแูลการปฏิบตัิหน้าท่ี
ของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้ รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสญัญาและตามกฎหมาย และมี
ระบบงานเป็นไปตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องก าหนด  

อนึ่ง ในกรณีท่ีทรัสตีประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ทรัสตีและกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัทรัสตีจะถือ
หน่วยทรัสต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทรัสต์ หรือในสดัสว่นอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด 
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2.5 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามท่ีปรากฏช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึง่ได้จัดท าตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนท่ี
ก าหนดในสญัญานีเ้ป็นผู้ รับประโยชน์ของกองทรัสต์นี ้อนึง่ สิทธิและหน้าท่ีของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
จะเป็นไปตามท่ีข้อก าหนดและอยู่ภายใต้บังคบัของสญัญานี ้รวมทัง้ตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง
อนึ่ง ผู้ก่อตัง้ทรัสต์และทรัสตีจะเป็นผู้ รับประโยชน์ด้วยมิได้ เว้นแต่มีบุคคลอื่นเป็นผู้ รับประโยชน์รวมอยู่ด้วย  
และผู้ รับประโยชน์ท่ีเป็นผู้ก่อตัง้ทรัสต์หรือทรัสตีได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ไม่เกินสดัส่วนท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

อนึ่ง บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ หรือในสดัส่วนอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด 

2.6 ทรัพย์สนิท่ีจะให้เป็นกองทรัสต์ 

ในเบือ้งต้นเมื่อมีการก่อตัง้ทรัสต์ตามสญัญานี ้ทรัพย์สินเร่ิมต้น (Initial Assets) ท่ีจะให้เป็นกองทรัสต์ ได้แก่ 
เงินท่ีผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรก ( “ทรัพย์สิน
เร่ิมต้น”) โดยผู้ ก่อตัง้ทรัสต์มีหน้าท่ีด าเนินการให้ผู้ จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์โอนเงินท่ีได้จากการจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีเพ่ือให้การก่อตัง้กองทรัสต์แล้วเสร็จภายใน 15 (สิบห้า) วนัท าการนบัแต่วนัปิดการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ และย่ืนเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงได้ว่ามีการโอนเงินดงักล่าว พร้อมกบัรายงานผลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  

ภายหลงัจากท่ีกองทรัสต์โดยทรัสตีได้รับทรัพย์สินเร่ิมต้นดงักล่าว กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ ได้แก่ ทรัพย์สินท่ีปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนตามเอกสารแนบ 4 ซึง่ถือ
เป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี ้โดยกองทรัสต์จะต้องได้มาซึง่ทรัพย์สินหลกัภายในหกสิบ (60) วนันบัแตว่นัท่ีก่อตัง้
กองทรัสต์แล้วเสร็จ ทัง้นี ้ในการเข้าลงทุนทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์จะลงทุนครัง้แรก กองทรัสต์จะน า
ทรัพย์สินเร่ิมต้น และเงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน บริษัทประกนัภยั และ/หรือ นิติบุคคลอื่น
ใดท่ีสามารถให้สินเช่ือแก่กองทรัสต์ได้ มาใช้ในการลงทุนทรัพย์สินหลกัดังกล่าวและการช าระค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้อง โดยจ านวนเงินกู้ และข้อก าหนดเก่ียวกับการกู้ ยืมเงินให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์และหนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีของกองทรัสต์ และ
ตามสญัญากู้ ยืมเงินท่ีทรัสตี (ในนามของกองทรัสต์) จะเข้าท ากบัผู้ ให้กู้   

นอกจากนี ้ทรัพย์สินท่ีจะให้เป็นกองทรัสต์ยงัรวมถึงทรัพย์สินอื่นใดท่ีกองทรัสต์จะได้มาเพ่ิมเติมตามข้อตกลง
และเง่ือนไขแห่งสญัญานี ้ตลอดจนตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
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2.7 วันที่ก่อตัง้กองทรัสต์ 

วนัท่ีก่อตัง้กองทรัสต์ได้แก่วนัท่ี [●] ซึง่เป็นวนัท่ีคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายได้ลงนามในสญัญาฉบับนี ้และจะมีผล
สมบูรณ์เมื่อผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้โอนหรือด าเนินการให้ผู้ จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์โอนเงินท่ีได้จากการจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายครัง้แรกทัง้หมดให้แก่ทรัสตี  
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3 หน่วยทรัสต์ 

สิทธิในการได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ให้แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละเท่า ๆ กันเรียกว่าหน่วยทรัสต์ ซึ่ง
หน่วยทรัสต์แตล่ะชนิดจะให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่า ๆ กนัในการเป็นผู้ รับประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยมลู
คา่ท่ีตราไว้ (Par Value) ของหน่วยทรัสต์ คือ หน่วยละ 10 (สิบ) บาท โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับประโยชน์
ตอบแทนจากกองทรัสต์ตามข้อตกลงและเง่ือนไขแห่งสญัญานี  ้ และตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง
นอกจากนี ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นีม้ิได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอน 

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีคุณสมบัติเป็นหน่วยทรัสต์ประเภทระบุช่ือผู้ ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด 
รวมทัง้ไมม่ีข้อจ ากดัการโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแตข้่อจ ากดัท่ีเป็นไปตามกฎหมายตามท่ีได้ระบุไว้ในสญัญาฉบบั
นี ้

ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้แรกมีจ านวนหนว่ยทรัสต์ทัง้สิน้ไมเ่กิน 368,800,000 หน่วย และมลูคา่รวม
ของหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในครัง้แรกนี ้จะมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน  
3,688,000,000 บาท ซึง่ค านวณตามมลูคา่ท่ีตราไว้ (Par Value) 

4 การเพิ่มทุนของกองทรัสต์ 

4.1 อ านาจหน้าท่ีของผู้จดัการกองทรัสต์ในการเพ่ิมทนุ 

4.1.1 กองทรัสต์อาจเพ่ิมทนุโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพ่ือเสนอขายตามข้อตกลงและเง่ือนไขแห่งสญัญานี ้
ตลอดจนตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีด าเนินการต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัการเพ่ิมทนุของกองทรัสต์ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ การจดัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เพ่ือขอมติอนุมตัิให้เพ่ิมทุนและด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นเพ่ือให้การเพ่ิมทุนดงักล่าว
เสร็จสมบรูณ์ และให้เป็นไปตามสญัญานี ้ตลอดจนตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง และมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

4.1.2 กองทรัสต์อาจเพ่ิมทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพ่ือเสนอขายเป็นการทั่วไปต่อผู้ ลงทุน ต่อ  
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ หรือเสนอขายเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์บางรายก็ได้ โดยให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์และข้อก าหนดใน
สญัญาฉบบันี ้

4.1.3 การออกหน่วยทรัสต์กรณีเพ่ิมทุนให้ออกเป็นหน่วยเต็ม กองทรัสต์จะออกหน่วยทรัสต์ท่ีเป็นเศษมิได้ 
ในการออกหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามจ านวนเงินคา่จองซือ้นัน้ ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับ
หน่วยทรัสต์เป็นจ านวนเตม็เท่านัน้  



 

12 

4.1.4 การออกหน่วยทรัสต์เพ่ือเพ่ิมทุนของกองทรัสต์ให้กระท าเฉพาะวันท าการเท่านัน้ เว้นแต่ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะก าหนดเป็นประการอื่นใดโดยได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีก่อน 

4.1.5 หากการเพ่ิมทนุของกองทรัสต์จะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์
และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของ
ผู้จดัการกองทรัสต์งดออกเสียงในวาระท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุของกองทรัสต์และการออกหน่วยทรัสต์ 

4.1.6 ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีด าเนินการตามท่ีสมควรเพ่ือให้หน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ในแต่ละคราว
สามารถเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 45 (สี่สิบห้า)วนั นบัแต่วนัปิดการ
จองซือ้และช าระเงินคา่หน่วยทรัสต์เพ่ิมทนุนัน้ 

4.2 เหตใุนการเพ่ิมทนุ 

เหตใุนการเพ่ิมทนุของกองทรัสต์ให้มีได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1 เพ่ิมทนุเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพ่ิมเติมจากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนครัง้แรกหรือเพ่ิมเติมจาก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ท่ีมีอยู่เดิม 

4.2.2 เพ่ิมทนุเพ่ือบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซอ่มแซมทรัพย์สินของกองทรัสต์ซึง่รวมถึงอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์หรืออสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่า ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมท่ีจะใช้
หาผลประโยชน์หรือให้สอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

4.2.3 เพ่ิมทุนเพ่ือต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือ ท่ี
กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า เพ่ือประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรือเพ่ือให้สอดคล้อง
กบัสภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4.2.4 เพ่ือลงทุนในทรัพย์สินอื่นตามหลกัเกณฑ์และสดัส่วนท่ีก าหนดในประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี
เก่ียวข้อง 

4.2.5 เพ่ิมทนุเพ่ือช าระเงินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

4.2.6 เพ่ือเหตุอื่นใดท่ีผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรและจ าเป็นให้มีการเพ่ิมทุน โดยได้รับความเห็นชอบ
จากทรัสตี 

4.2.7 เพ่ือเหตอุื่นใดตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

4.2.8 กรณีอื่นใดท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เพ่ิมทนุของกองทรัสต์ได้ โดยต้องสอดคล้องกบัสญัญา
นี ้และกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
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4.3 กระบวนการเพ่ิมทนุ 

4.3.1 การเพ่ิมทุนของกองทรัสต์จะกระท าได้ต่อเมื่อไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้กองทรัสต์ 
ตลอดจนกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

4.3.2 การเพ่ิมทนุของกองทรัสต์จะต้องได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยด าเนินการจดัประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีระบุไว้ในข้อ 16 แห่งสัญญานี ้
โดยมีมติอนุมตัิให้เพ่ิมทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติม
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การเพ่ิมทนุโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย 
ต้องไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงคดัค้านการเพ่ิมทนุ 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ให้กระท าได้เฉพาะกรณีท่ีแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่จากการเพ่ิมทุนจะเป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใด ๆ เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนของบริษัทจด
ทะเบียน โดยอนุโลม และตามแนวทางท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดในรายละเอียดเพ่ือให้
เกิดความชดัเจนในทางปฏิบตัิ (ถ้ามี) รวมทัง้มีข้อก าหนดให้การเพ่ิมทุนต้องกระท าให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 (หนึง่) ปีนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนมุตัิให้เพ่ิมทนุ  

 

4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นการเพ่ิมทุนเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพ่ิมเติม ได้ผ่านกระบวนการเก่ียวกบัการได้มา
ซึง่ทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ตามท่ีก าหนดในข้อ 8.1.3 แห่งสญัญานี ้และหากเป็นการท าธุรกรรม
ระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องผ่านการ
ด าเนินการตามข้อ 12 แห่งสญัญานีด้้วย 

4.3.4 ผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ 
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5 การลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ 

5.1 อ านาจหน้าท่ีของผู้จดัการกองทรัสต์ในการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ โดยด าเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนด และมติของท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 

5.2 เหตใุนการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ให้มีได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

5.2.1 กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยู่ภายหลงัการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ หรือการตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ต้องปรากฏข้อเท็จจริง
ด้วยวา่กองทรัสต์ไมม่ีก าไรสะสมเหลืออยู่แล้ว  

5.2.2 กองทรัสต์มีการเพ่ิมทนุเพ่ือให้ได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติม แตป่รากฏเหตขุดัข้องในภายหลงั ท า
ให้ไมส่ามารถได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว  

5.2.3 กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องน าไปใช้ในการค านวณก าไรสุทธิท่ี
ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 15.1 แห่งสญัญานี ้

5.2.4 กรณีอื่นใดท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ได้ 

5.2.5 เหตอุื่นตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

5.3 กระบวนการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์  

5.3.1 การลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์จะกระท าได้ต่อเมื่อไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้
กองทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

5.3.2 กระบวนการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายและ
ประกาศท่ีเก่ียวข้องได้ประกาศก าหนด และรวมถงึท่ีจะประกาศก าหนดในอนาคต  

5.3.3 การลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ ส าหรับกรณีตามข้อ 5.2.1 ถึงข้อ 5.2.3 แห่งสญัญานี ้ผู้จดัการ
กองทรัสต์มีอ านาจในการใช้ดลุยพินิจพิจารณาลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ตามท่ีเห็นสมควรโดย
ไมต้่องขอมติอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

5.3.4 กรณีตามข้อ 5.2.4 ให้เป็นตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้ประกาศ
ก าหนด (ถ้ามี) 
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5.3.5 การลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์จะกระท าได้โดยด าเนินการลดทุนช าระแล้วด้วยวิธีการลดมูลค่า

หน่วยทรัสต์ให้ต ่าลงเท่านัน้ 

5.3.6 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะเฉลี่ยเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีช่ืออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์ โดยค านวณมลูคา่หน่วยทรัสต์ท่ีใช้ในการลดทนุช าระแล้วจากมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้เงินท่ีเฉลี่ยคืนต้องมิ
ได้มาจากเงินก าไรของกองทรัสต์ 

5.3.7 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีข้อมูลเก่ียวกับการลดเงินทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ทุกครัง้ไว้ใน
เว็บไซต์ของทรัสตีหรือเว็บไซต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถตรวจสอบได้ 
โดยมีข้อมลูตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

5.3.8 ภายหลังจากท่ีด าเนินการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์เสร็จสิน้ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องรายงาน
มลูคา่หน่วยทรัสต์ของหน่วยทรัสต์ภายหลงัจากการลดทนุช าระแล้วต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 
(สิบห้า) วนันบัแตว่นัท่ีด าเนินการลดทนุแล้วเสร็จ 

6 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

6.1 การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของตวัการตวัแทนระหว่างผู้ ถือหน่วยทรัสต์กบั  
ทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของการเป็นหุ้นสว่นหรือลกัษณะอื่นใดระหว่างทรัสตีและผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และในระหวา่งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกนั 

6.2 การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ท าให้บุคคลดงักล่าวมีความรับผิดในกรณีท่ีทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่เพียงพอ
ตอ่การช าระหนีใ้ห้แก่ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือเจ้าหนีข้องกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ และ
เจ้าหนีข้องกองทรัสต์จะบงัคบัช าระหนีไ้ด้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์เท่านัน้ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมต้่องรับผิดต่อ
ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีในการช าระเงินอื่นใดเพ่ิมเติมให้แก่กองทรัสต์หลังจากท่ีได้ช าระเงินค่า
หน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมม่ีความรับผิดอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกส าหรับหน่วยทรัสต์ท่ีถือนัน้ 

6.3 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่าเงินก าไรภายหลงัจากหัก
ค่าใช้จ่ายและค่าส ารองต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายอนุญาตให้กองทรัสต์หกัได้ และมีสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกวา่จ านวนทนุของกองทรัสต์ท่ีปรับปรุงด้วยสว่นเกินหรือสว่นต ่ากว่า มลูค่าหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรือรับคืนเงินทุนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละ
ชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนัน้ ๆ ด้วย  

6.4 ไมว่า่ในกรณีใด ๆ มิให้ตีความสญัญานีไ้ปในทางท่ีก่อให้เกิดผลขดั หรือแย้งกบัข้อก าหนดตามข้อ 6.1 ข้อ 6.2 
และ ข้อ 6.3 แห่งสญัญานี ้
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6.5 การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมท่ าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธ์ิและสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์
โดยเดด็ขาดแตเ่พียงผู้ เดียวไมว่า่สว่นหนึง่ส่วนใด และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนจาก
บุคคลภายนอกในกรณีท่ีทรัสตี และ/หรือ ผู้ จดัการกองทรัสต์ จดัการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญานี ้หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์อนัเป็นผลให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถกูจ าหนา่ยจ่ายโอนไปยงับคุคลภายนอก ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์ท่ี พ.ร.บ. ทรัสต์ก าหนด 

6.6 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนซกัถาม และแสดง
ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารจัดการกองทรัสต์ของทรัสตีและผู้ จดัการกองทรัสต์ว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและสญัญานีก้ าหนดไว้หรือไม ่อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเข้าแทรกแซงการ
ด าเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations) ของผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี ซึง่เร่ืองดงักล่าวให้ถือเป็น
อ านาจและดลุยพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตี แล้วแต่กรณี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่อาจใช้สิทธิของ
ตนเพ่ือการใด ๆ อนัเป็นการขดัหรือแย้ง หรือจะสง่ผลให้มีการด าเนินการท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญา
ฉบบันี ้

6.7 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิท่ีจะได้รับการจดัสรรผลตอบแทนจากกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีระบุไว้ใน
ข้อ 15 แห่งสญัญานี ้ 

6.8 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิลงมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญานี ้หรือแก้ไขวิธีการจดัการ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขและ
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้แต่จะต้องไม่เป็นการเพ่ิมภาระหน้าท่ีของทรัสตี หรือผู้จัดการกองทรัสต์
โดยไม่ได้รับความยินยอมของทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ภาระหน้าท่ีดังกล่าวจะ
เป็นไปตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องก าหนด ทัง้นี ้ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์จะแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญา
นี ้หรือแก้ไขวิธีการจดัการ เมื่อได้รับมติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้

6.9 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเมื่อเลิกกองทรัสต์หรือเมื่อมีการลดทุน โดยในกรณีของการเลิก
กองทรัสต์นัน้ ทรัสตีซึ่งเป็นผู้ มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการช าระบัญชีกองทรัสต์อาจจัดให้มีผู้ ช าระบัญชีท า
หน้าท่ีเป็นผู้ช าระบญัชี โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้อนึ่ง ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
จะได้รับเงินคืนก็ตอ่เมื่อกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือภายหลงัจากได้หักค่าใช้จ่ายและช าระหนีข้องกองทรัสต์
เมื่อเลิกกองทรัสต์แล้วเท่านัน้ ส าหรับกรณีการลดทุนช าระแล้วให้ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินการเฉลี่ยเงินคืน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยโดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีระบุไว้ในสัญญานี ้ตลอดจนตามกฎหมายและ
ประกาศท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนด  

6.10 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิท่ีจะโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ท่ีระบุไว้ใน
ข้อ 7 แห่งสญัญานี ้

6.11 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
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6.11.1 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์สามารถน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าได้ตามกฎหมายและด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีทรัสตี และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด  

6.11.2 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิลงมติเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ โดยจะต้องอยู่ภายใต้บงัคบัและ
เป็นไปตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในสัญญานี ้และจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและ
ประกาศท่ีเก่ียวข้องและจะต้องไม่เป็นการเพ่ิมภาระหน้าท่ีของทรัสตี ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ หรือผู้ จัดการ
กองทรัสต์ (แล้วแตก่รณี) เว้นแตภ่าระหน้าท่ีดงักลา่วจะเป็นไปตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

7 การจัดท าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ การโอนหน่วยทรัสต์และข้อจ ากัดการโอน และการออก
เอกสารแสดงสิทธิ 

7.1 ทรัสตีมีหน้าท่ีจดัให้มีสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือผู้
ได้รับใบอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ด าเนินการแทนได้ โดยทรัสตีจะ
ปฏิบตัิหรือด าเนินการให้บคุคลท่ีทรัสตีมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ปฏิบตัิให้เป็นตามสญัญานี ้
ประกาศ กร. 14/2555 และให้ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์โดยอนโุลม เว้นแตม่ีการจดัท าหลกัฐานตามระบบและ
หลกัเกณฑ์ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แล้ว 

7.2 ในกรณีท่ีสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้จัดท าตามระบบและหลกัเกณฑ์ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ให้
สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีรายการอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

7.2.1 รายละเอียดทัว่ไป 

(1) ช่ือผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตี 

(2) จ านวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าท่ีตราไว้ (Par Value) ทุนช าระแล้ว และวนั เดือน ปีท่ีออก
หน่วยทรัสต์ 

(3) ข้อจ ากัดในเร่ืองการโอน ในเร่ืองสดัส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมี
สญัชาติต่างด้าว สดัส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตี (ถ้ามี
การถือหน่วยทรัสต์) หรือสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์อื่นใดตามท่ี  คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

7.2.2 รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แตล่ะราย 

(1) ช่ือ สญัชาติ และท่ีอยู่ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(2) เลขท่ีหน่วยทรัสต์ และ/หรือ เลขท่ีใบทรัสต์ (ถ้ามี) และจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีถือ 
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(3) วนั เดือน ปี ท่ีลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(4) วนั เดือน ปี ท่ียกเลิกใบทรัสต์และออกใบทรัสต์แทน (ถ้ามี) 

(5) เลขท่ีค าร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือจดแจ้งรายการในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)  

(6) การจ าน า/ เพิกถอนจ าน า/ การอายดั/ ปลดอายดัหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 

7.3 สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้
สิทธิหรือการจ ากดัสิทธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีปรากฏรายช่ืออยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หากได้
กระท าตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่ทรัสตีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีแล้ว 

7.4 ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณีท่ีการ
ถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดไว้ในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมถึงประกาศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

7.5 ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือ ใบทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้อ้างอิงตอ่ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ และบคุคลอื่นได้  

อนึ่ง หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบทรัสต์ท่ีจะออกให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสัญญานีใ้ห้มี
รายละเอียดอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

7.5.1 มีข้อมูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงตอ่ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ และบคุคลอื่นได้ 

7.5.2 มีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ นาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถติดตอ่กบับคุคลเหลา่นัน้ได้ 

7.5.3 มีข้อมูลท่ีแสดงว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และในกรณีท่ีมี
ข้อจ ากดัสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องระบขุ้อจ ากดัสิทธิเช่นวา่นัน้ไว้ให้ชดัเจน 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์
ใหม่แทนหลกัฐานเก่าท่ีสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั ทรัสตีต้องออกหรือด าเนินการให้มีการ
ออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร ทรัสตีมีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ (ถ้ามี) จากการด าเนินการตามค าร้องขอของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 

ตวัอย่างหลกัฐานแสดงสิทธิหรือใบทรัสต์ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

7.6 ข้อจ ากดัการโอนหน่วยทรัสต์ 
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หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ท่ีออกตามสัญญานีส้ามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด เว้นแต่  (1) การโอน
หน่วยทรัสต์นัน้เป็นเหตใุห้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสญัชาติตา่งด้าวถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 49 
(สี่สิบเก้า) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดตามข้อ 17.2 แห่งสัญญานี ้หรือ (2) การโอน
หน่วยทรัสต์นัน้เป็นเหตใุห้สดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตี  (ถ้ามีการถือหน่วย) 
และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดรายหนึ่ง รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดท่ีระบุไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

เม่ือมีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และนายทะเบียนพบว่ามีการถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าสดัส่วนการ
ถือหน่วยทรัสต์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 17.1 หรือ 17.2 แห่งสญัญานี ้นายทะเบียนมีหน้าท่ีแจ้งให้ผู้จดัการกองทรัสต์
ทราบ เพ่ือให้ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีระบไุว้ในข้อ 17.3 แห่งสญัญานีต้อ่ไป  

7.7 ภายใต้บังคับแห่งข้อจ ากัดการโอนหน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถโอนหน่วยทรัสต์ได้ด้วยวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้

7.7.1 วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ท่ีมีใบทรัสต์ 

การโอนหน่วยทรัสต์ท่ีมีใบทรัสต์ย่อมสมบรูณ์เม่ือผู้ โอนได้สลกัหลงัใบทรัสต์ โดยระบุช่ือผู้ รับโอนและ
ลงลายมือช่ือของผู้ โอนกบัผู้ รับโอน และสง่มอบใบทรัสต์ให้แก่ผู้ รับโอน การโอนหน่วยทรัสต์จะใช้ยนั
กองทรัสต์ได้เมื่อทรัสตี หรือบุคคลท่ีทรัสตีมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้รับค าร้อง
ขอให้ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์แล้ว แตจ่ะใช้ยนับคุคลภายนอกได้เม่ือทรัสตี หรือบคุคลท่ีทรัสตี
มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์แล้ว ในการนี ้หากทรัส
ตี หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่าการโอนหน่วยทรัสต์นัน้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้ทรัสตีหรือนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์แจ้งแก่ผู้ ย่ืนค าร้องภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับค าร้องขอ เพ่ือด าเนินการ
แก้ไข ในกรณีท่ีผู้ รับโอนหน่วยทรัสต์ประสงค์จะได้ใบทรัสต์ใหม ่ให้ร้องขอตอ่ทรัสตี หรือนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์โดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของผู้ รับโอนหน่วยทรัสต์และมีพยานอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) 
คนลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือนัน้ พร้อมทัง้เวนคืนใบทรัสต์เดิมหรือหลกัฐานอื่นให้แก่ทรัสตี หรือ
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ในการนี ้หากทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่าการโอน
หน่วยทรัสต์นัน้ถกูต้องตามกฎหมาย และตามสญัญานีแ้ล้ว ให้ทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์ภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัแต่วนัได้รับค าร้องขอและให้ทรัสตี หรือนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกใบทรัสต์ให้ใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนบัแต่วนัได้รับค าร้องขอนัน้ ทัง้นี ้ผู้
โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) และจัดส่งเอกสารหลกัฐาน ตามท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

7.7.2 วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบทรัสต์ 
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ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีประสงค์จะโอนหนว่ยทรัสต์ในระบบไร้ใบทรัสต์จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบุ
โดยนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ผู้
โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามท่ีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์  และ/หรือ 
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด 

8 การลงทุนของกองทรัสต์ 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 
ตลอดจนกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

8.1 การลงทนุในทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ 

8.1.1 นโยบายการลงทนุและประเภททรัพย์สินหลกัท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ  

กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์) และทรัพย์สินอนัเป็นส่วนควบหรือเคร่ือง
อปุกรณ์ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ซึง่รวมถงึสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของ
ท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่นท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และ
จ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว โดยประเภททรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุน
ได้แก่ อาคารส านกังาน หรือพืน้ท่ีเพ่ือให้เช่าเป็นส านกังาน หรือให้บริการพืน้ท่ีท างาน (Co-Working 
Space) รวมถงึอสงัหาริมทรัพย์อื่นใดท่ีเก่ียวข้อง สนนัสนนุ หรือสง่เสริมธุรกิจอาคารส านกังานให้เช่า 
ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ อสงัหาริมทรัพย์ท่ีใช้เพ่ือเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และพืน้ท่ีจอดรถสถาน
ออกก าลงักาย ศนูย์ดแูลเดก็เลก็ ห้องสมดุ และทรัพย์สินอื่นใดท่ีอาจสง่เสริมการลงทุนของกองทรัสต์ 
และการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้ 

(1) กองทรัสต์สามารถลงทนุในทรัพย์สินหลกัท่ีตัง้อยู่ทัง้ในประเทศไทยและในตา่งประเทศ 

(2) กองทรัสต์จะต้องลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือได้มาซึง่กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นการได้มาซึง่สิทธิครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณี
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นการได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีการออก น.ส. 3 ก. 

(ข) เป็นการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการออกตราสารแสดง
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. 
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(3) อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุนและได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อ
พิพาทใด ๆ เว้นแตผู่้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์
อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บังคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนัน้ไม่กระทบต่อการหา
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ และเง่ือนไขการได้มาซึ่ง
อสงัหาริมทรัพย์นัน้ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(4) การท าสญัญาเพ่ือให้ได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทนุนัน้ต้องไมม่ีข้อตกลงหรือข้อ
ผูกพันใด ๆ ท่ีอาจมีผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม 
(ในขณะท่ีมีการจ าหน่าย) เช่น ข้อตกลงท่ีให้สิทธิแก่คู่สญัญาในการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ได้ก่อนบคุคลอื่น โดยมีการก าหนดราคาไว้แน่นอนลว่งหน้า เป็นต้น หรืออาจมีผล
ให้กองทรัสต์มีหน้าท่ีมากกวา่หน้าท่ีปกติท่ีผู้ เช่าพงึมีเม่ือสญัญาเช่าสิน้สดุลง 

(5) อสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้มาต้องพร้อมจะน าไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ท่ีขออนุญาตเสนอขาย รวมทัง้จ านวนเงิน
กู้ ยืม (ถ้ามี) ทัง้นี ้กองทรัสต์อาจลงทนุในโครงการท่ียงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จได้ โดยมลูคา่ของ
เงินลงทุนท่ีจะท าให้ได้มาและใช้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพ่ือน าไปจัดหา
ประโยชน์ ต้องไมเ่กินร้อยละ 10 (สิบ) ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภายหลงัการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพ่ือการพัฒนา
ดงักลา่ว โดยไมก่ระทบกบัความอยู่รอดของกองทรัสต์ด้วย 

(6) อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทนุต้องผ่านการประเมินมลูคา่ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) เป็นการประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบท่ีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไป
เพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทุน เป็นเวลาไม่เกินกว่า 6 
(หก) เดือนก่อนวนัย่ืนค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินอย่างน้อย 2 (สอง) ราย ท่ีผู้จดัการกองทรัสต์และท่ีปรึกษาทางการเงินท่ี
ร่วมจัดท าค าขออนุญาต (ถ้ามี) พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถ
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินท่ีแท้จริงได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงพอ และ 

(ข) ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินตาม (ก) ต้องเป็นผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(7) อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ได้มาต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้าร้อย
ล้าน) บาท ทัง้นี ้ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะได้จากการระดมทนุผา่นการเสนอขายหน่วยทรัสต์
น้อยกว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีประสงค์จะลงทุน ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ต้องแสดงได้ว่ามีแหล่ง
เงินทนุอื่นเพียงพอท่ีจะท าให้ได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 
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(8) ในกรณีท่ีกองทรัสต์จะลงทนุเพ่ือให้ได้มาซึง่สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีลกัษณะเป็นการ
เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์หรือสิ่งปลกูสร้างท่ีผู้ ให้เช่ามิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดิน
หรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มี
มาตรการป้องกนัความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้กบักองทรัสต์อนั
เน่ืองมาจากการผิดสญัญาเช่าหรือการไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า เช่น จดัให้
มีบริษัทประกันเป็นผู้ รับประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการบอกเลิกสญัญาของ
เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองดงักล่าว การจัดให้มีข้อตกลงกระท าการ
จากบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรับรองการปฏิบัติตามสัญญาและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทรัสต์ จัดให้มีการรับประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยการวางหลักทรัพย์เพ่ือเป็น
หลกัประกนั จดัให้มีข้อสญัญาหรือข้อตกลงท่ีให้สิทธิกองทรัสต์สามารถเข้าไปแก้ไขการผิด
สัญญาโดยตรงกับเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือผู้ มีสิทธิครอบครองได้ เป็นต้น และผู้ จัดการ
กองทรัสต์ต้องจดัให้มีการเปิดเผยความเสี่ยงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบ โดยระบไุว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ถงึผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผลประกอบการ
ของกองทรัสต์หากเจ้าของกรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผู้ มีสิทธิครอบครองตามหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์บอกเลิกสญัญา 

(9) นอกจากนี ้กองทรัสต์ยงัอาจท าการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์โดยทางอ้อม โดย
เป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ผ่านการถือหุ้นในบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ด าเนินการในลกัษณะเดียวกนักบักองทรัสต์ตามประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นใด
ท่ีเก่ียวข้อง โดยการลงทนุดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 (เก้าสิบเก้า) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 (เก้าสิบเก้า) ของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

(ข) ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถแสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกท่ีจะท าให้ทรัสตีและ
ผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้บริษัทดังกล่าวมีการประกอบ
กิจการเป็นไปตามสัญญานี ้และหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และ
ประกาศอื่นท่ีเก่ียวข้อง ในท านองเดียวกบักรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลกั
นัน้โดยตรง  

(ค) กองทรัสต์อาจให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทดงักลา่วผ่านการถือตราสารหนี ้หรือการเข้าท า
สญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน โดยให้ถือว่าการให้บริษัทดังกล่าวกู้ ยืมเงิน
เป็นการลงทนุในทรัพย์สินหลกัโดยทางอ้อมด้วย 
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(10) กองทรัสต์ต้องไม่เข้าท าสญัญาการลงทุนในทรัพย์สินหลกักบับุคคลท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้
หากบุคคลนัน้เองหรือบุคคลอื่นท่ีบุคคลดังกล่าวควบคุมได้ จะมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
บริหารจดัการกองทรัสต์ เว้นแต่บุคคลดงักล่าวเป็นบริษัทท่ีมีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ให้พิจารณาการมีลกัษณะตามท่ีก าหนดใน ข้อ (10.1) (ก) เท่านัน้  

(10.1)   ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันย่ืนค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ บุคคล
ดงักลา่วต้องไมม่ีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์
ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั 

(ข)   เคยถูกส านักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่
เน่ืองจากมีเหตท่ีุมีนัยส าคญัอนัควรสงสยัเก่ียวกบักลไกการบริหารจดัการ
ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 อาจไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรมโดยอาจมีการ
เอือ้ประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึง่จะท าให้ได้เปรียบผู้
ถือหุ้ นรายอื่นหรือได้ประโยชน์มากกว่าผู้ ถือหุ้ นรายอื่นโดยไม่
สมควร 

 อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นได้โดยท าให้บุคคลใดบุคคล
หนึง่ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากท่ีพงึได้ตามปกติ หรือ
โดยท าให้บริษัทเสียประโยชน์ท่ีพงึได้รับ 

(ค)   เคยถูกส านกังาน ก.ล.ต. ปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออก
ใหม่เน่ืองจากมีเหตท่ีุท าให้สงสยัเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนท่ี
ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือท าให้ผู้ลงทุนส าคญัผิด 
ซึง่มีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพรางหรือสร้างข้อมลูที่อาจไมม่ีอยู่จริงใน
รายการหรือการด าเนินการท่ีมีนยัส าคญั  

(ง)   เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่โดยไม่มีการชีแ้จง
เหตุสงสยัตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือโดยมีการชีแ้จงแต่
ไมไ่ด้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตผุลอย่างสมเหตสุมผลที่จะหกัล้างข้อสงสยัใน
เหตตุาม (ข) หรือ (ค) นัน้ 
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(10.2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวันย่ืนค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ บุคคล
ดงักลา่วเคยต้องค าพิพากษาถงึท่ีสดุให้ลงโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์เฉพาะใน
มลูเหต ุเน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อนัเป็น
เหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทัง้นี  ้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตา่งประเทศ 

(10.3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกับทรัพย์โดย                          
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินงานท่ีมีลักษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทจุริต อนัเป็นเหตท่ีุท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทัง้นี ้
ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 

(10.4)  เป็นบคุคลท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่เป็นการจดัรูปแบบเพ่ือให้บคุคลท่ีมีลกัษณะตาม 
(10.1) (10.2) หรือ (10.3) หลีกเลี่ยงมิให้ส านักงาน ก.ล.ต. ใช้หลักเกณฑ์การ
พิจารณาตาม (10.1) (10.2) หรือ (10.3) กบับคุคลท่ีมีลกัษณะดงักลา่วนัน้ 

8.1.2 ข้อจ ากดัการลงทนุ 

กองทรัสต์ไมม่ีนโยบายในการลงทนุทรัพย์สนิอื่นใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สินท่ีมีการระบไุว้ใน
สญัญาฉบบันี ้ 

 

8.1.3 วิธีการได้มาและจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ 

(1) การได้มาซึง่ทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์  

(ก) ก่อนการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักแต่ละครัง้ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

 ตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า Due Diligence) ข้อมูลและสญัญา 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ (ถ้ามี) ในเร่ืองต่อไปนี ้
เช่น  

- สภาพของอสงัหาริมทรัพย์ เช่น สภาพท่ีตัง้ ทางเข้าออก โอกาสใน
การจัดหารายได้และภาระผูกพันต่าง ๆ รวมทัง้ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิหรือ
ผู้ให้เช่า ของอสงัหาริมทรัพย์นัน้  
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- ข้อมูล ด้านกฎหมายของอสังหา ริมท รัพ ย์ ท่ี จะลงทุน  และ
ความสามารถของคู่สญัญาในการเข้าท านิติกรรม ตลอดจนความ
ครบถ้วน ถูกต้องและบังคับได้ตามกฎหมายของเอกสารสิทธิหรือ
เอกสารสญัญาท่ีเก่ียวข้อง  

- ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะลงทุนอยู่ ในต่างประเทศ ต้อง
ตรวจสอบและสอบทานความสามารถของกองทรัสต์ในการได้มา
และถือครองอสงัหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศดงักล่าวโดย
ต้องจัดให้มีความเห็นของท่ีปรึกษาทางกฎหมายท่ีเช่ียวชาญใน
กฎหมายของประเทศนัน้ประกอบการตรวจสอบและสอบทานด้วย 

- ข้อมลูด้านการเงินของอสงัหาริมทรัพย์ และความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ เป็นต้น 

โดยในกรณีท่ีเจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ โอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เป็น
ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ 
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระซึ่งทรัสตียอมรับให้ความเห็นเก่ียวกับการวิเคราะห์
ข้อมลูดงักลา่วด้วย 

ทัง้นี ้การตรวจสอบหรือสอบทานทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์เป็นไปเพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุและการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง 

 ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลกัอย่างน้อยตามข้อก าหนดในข้อ 11.1 แห่ง
สญัญานี ้

 ในกรณีท่ีกองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะท่ี
เป็นการเช่าช่วง จะจดัให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยา
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการผิดสัญญาเช่า หรือการไม่สามารถ
บงัคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า  

 วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซือ้ เช่า 
หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์เป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการดงักลา่ว 

(ข) การได้มาซึง่ทรัพย์สินหลกัเพ่ิมเติม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
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 ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมท่ีเข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

- เป็นไปตามสญัญานีแ้ละกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ 

- สมเหตสุมผลและใช้ราคาท่ีเป็นธรรม 

- ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่
ในอตัราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

- ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าท าธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเข้าท าธุรกรรมนัน้ 

 ในด้านระบบในการอนมุตัิ ต้องผ่านการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

- ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามสญัญานี ้
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

- ในกรณีท่ีเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ10 
(สิบ) ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึน้ไป ต้องได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์
ด้วย 

- ในกรณีท่ีเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 
(สามสิบ) ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึน้ไป ต้องได้รับมติ
ของท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 
(สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงโดยการค านวณมลูคา่ของทรัพย์สินตามข้อนี ้จะ
ค านวณตามมลูคา่การได้มาซึง่ทรัพย์สินทัง้หมดของแตล่ะโครงการท่ี
ท าให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัโครงการนัน้ด้วย 

 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี  ้

- ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องในการจัดให้มีเอกสารขอความเห็นชอบ
หรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี พร้อมแสดงความเห็นของตน 
(โดยคณะกรรมการของผู้ จัดการกองทรัสต์) เก่ียวกับลักษณะ
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ธุรกรรมการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักเพ่ิมเติมพร้อมทัง้เหตุผลและ
ข้อมลูประกอบท่ีชดัเจน 

- ทรัสตีจะต้องเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือให้ความเห็น
เก่ียวกบัลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปตามสญัญานีแ้ละ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือไม ่

(2) การจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ 

ในการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกั ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ก่อนการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สินหลกัตามข้อ 11.1 แห่งสญัญานี ้ 

(ข) การจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

 การจ าหน่ายไปจะกระท าโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการ  และ
กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามท่ีก าหนดในข้อ 8.1.3 (1) (ข) แห่งสญัญานี ้โดยอนโุลม 

 การจ าหน่ายทรัพย์สินหลักท่ีเข้าลักษณะดังต่อไปนี ้นอกจากจะต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดในเร่ืองการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกัท่ีระบุไว้ใน
วรรคก่อน ยงัต้องเป็นกรณีท่ีเป็นเหตจุ าเป็นและสมควร โดยได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

- การจ าหน่ายทรัพย์สินหลกัก่อนครบ 1 (หนึง่) ปีนบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์
ได้มาซึง่ทรัพย์สินหลกันัน้ 

- การจ าหน่ายทรัพย์สินหลกัท่ีกองทรัสต์ได้มาซึง่กรรมสิทธ์ิให้แก่เจ้า
ของเดิม 

8.2 นอกเหนือจากการลงทนุในทรัพย์สินหลกั กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินอื่นดงัตอ่ไปนี ้ 

8.2.1 ประเภทของทรัพย์สินอื่นท่ีกองทรัสต์มีนโยบายจะลงทนุหรือมีไว้ มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) พนัธบตัรรัฐบาล 

(2) ตัว๋เงินคลงั 
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(3) พนัธบตัรหรือหุ้นกู้ ท่ีรัฐวิสาหกิจ หรือนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก และมี
กระทรวงการคลงัเป็นผู้ค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

(5) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก โดยไม่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง 

(6) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้
ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั โดยไม่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
ทัง้นี ้การรับรอง รับอาวลั หรือค า้ประกัน (แล้วแต่กรณี) ตามข้อนี ้ต้องเป็นการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทัง้จ านวน หรือค า้ประกันต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนอย่างไม่มี
เง่ือนไข  

(7) หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้
หรือกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุในตราสารแห่งหนีห้รือเงินฝาก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็น
หน่วยลงทนุของตา่งประเทศ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
หน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิก
สามญัของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(ข) กองทุนรวมต่างประเทศนัน้มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิด
เดียวกบัทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

(ค) กองทนุรวมตา่งประเทศนัน้จดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  

(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื่น ทัง้นี ้
เฉพาะท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

(9) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ท่ีจัดตัง้ตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่า
กองทรัสต์นัน้จะจัดตัง้ในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ทัง้นี ้ต้องมีลักษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) Real Estate Investment Trust นัน้จดัตัง้ขึน้ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไป และอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของหน่วยงานท่ีก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO)  

(ข) มีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีรายช่ือ
อยู่ในหมวดพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ 
World Federation of Exchanges (WFE) หรือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีลกัษณะ
ธุรกิจเทียบเคียงได้กบัหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

(ค) มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ World Federation of 
Exchanges (WFE) หรือมีการรับซือ้คืนโดยผู้ออกตราสาร 

(10) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีท่ีท าสญัญาโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง
ของกองทรัสต์ 

(11) ทรัพย์สิน หลกัทรัพย์ หรือตราสารอื่นท่ีกองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ทัง้นี ้ตามประกาศ สร. 
26/2555 และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ฉบับอื่นท่ี
เก่ียวข้อง 

8.2.2 อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สินอื่นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศเก่ียวกบัอตัราส่วน
การลงทนุในทรัพย์สินของกองทุนรวมทัว่ไปท่ีออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126 (4) แห่ง พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์โดยอนโุลม 

8.2.3 ในกรณีท่ีลูกหนีต้ามตราสารท่ีกองทรัสต์ลงทุนผิดนัดช าระหนี ้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ด้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในเร่ืองเดียวกันท่ีก าหนดไว้ส าหรับ
กองทนุรวมทัว่ไปท่ีออกตามมาตรา 117 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์โดยอนโุลม  

8.3 กองทรัสต์อาจลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึง่เป็นผู้ เช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ได้เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไข
ดงัตอ่ไปนี ้

8.3.1 สญัญาเช่าก าหนดคา่เช่าโดยอ้างอิงกบัผลประกอบการของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ และ 

8.3.2 เป็นการลงทุนในหุ้นท่ีให้สิทธิพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการอนุมตัิการด าเนินงานบางประการของนิติ
บคุคล (Golden Share) ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของนิติบคุคลนัน้ ไมเ่กิน 1 (หนึง่) หุ้น 
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9 การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

9.1 กองทรัสต์สามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัได้โดยการให้เช่า การให้เช่าช่วง การให้ใช้  หรือการ
ให้บริการในท านองเดียวกบัการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดงักล่าวด้วย  
ห้ามมิให้กองทรัสต์ด าเนินการในลักษณะใดท่ีเป็นการใช้กองทรัสต์เข้าด าเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจ ท่ี
กองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการได้เองโดยตรง เช่น เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล  
เป็นต้น 

9.2 ในกรณีท่ีกองทรัสต์จะให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลท่ีจะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปประกอบธุรกิจที่กองทรัสต์
ไมส่ามารถด าเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้นนัน้ จะต้องมีข้อตกลงท่ีให้ก าหนดค่า
เช่าสว่นใหญ่เป็นจ านวนท่ีแน่นอนไว้ลว่งหน้า และหากจะมีส่วนท่ีอ้างอิงกบัผลประกอบการของผู้ เช่า จ านวน
เงินค่าเช่าสูงสุดท่ีอ้างอิงกับผลประกอบการนัน้จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนเงินค่าเช่าท่ี
ก าหนดไว้แน่นอนลว่งหน้า 

9.3 ห้ามมิให้ผู้จดัการกองทรัสต์ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ให้ใช้พืน้ท่ีในอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลท่ีมีเหตอุนั
ควรสงสยัวา่จะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้ประกอบธุรกิจท่ีขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการ
ให้เช่าในแตล่ะครัง้ กองทรัสต์ต้องจดัให้มีข้อตกลงเพ่ือให้กองทรัสต์สามารถเลิกสญัญาเช่าได้หากปรากฏว่าผู้
เช่าน าอสงัหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 

9.4 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ โดยผู้ จัดการ
กองทรัสต์มีหน้าท่ีจัดให้มีการประกันภัยในวงเงินท่ีทรัสตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมตลอดระยะเวลาท่ี
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการประกันวินาศภัยท่ีอาจเกิดขึน้กับ
อสังหาริมทรัพย์ และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจาก
อสงัหาริมทรัพย์หรือจากการด าเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ 

9.5 ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงในอสงัหาริมทรัพย์ และ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิหรือผู้ทรงสิทธิการเช่าเดิม ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องก าหนดค่าเช่าท่ีเรียกเก็บจากเจ้าของกรรมสิทธ์ิ
หรือผู้ทรงสิทธิการเช่าเดิมในลกัษณะท่ีเป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบัคู่ค้าทัว่ไป
ท่ีเป็นบคุคลภายนอก 

10 การกู้ยืมเงนิและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ 

10.1 กองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินได้แตเ่ฉพาะการกู้ ยืมเงินเพ่ือวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี  ้
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10.1.1 เพ่ือลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงซึง่เป็นทรัพย์สินหลกัหรือ
ทรัพย์สินหลกัเพ่ิมเติม 

10.1.2 เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจดัการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

10.1.3 เ พ่ือน ามาใช้เ พ่ือการดูแล ซ่อมบ า รุง รักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ ได้แก่  
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรืออสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่า
ช่วง หรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมน าไปจัดหาผลประโยชน์  หรือสอดคล้องกับ
สภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

10.1.4 เ พ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึ่งสังหาริมทรัพย์หรืออุปกรณ์ท่ี เ ก่ียวข้องกับ
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่า
ช่วง หรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมท่ีจะใช้หาผลประโยชน์  

10.1.5 เพ่ือต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือท่ีกองทรัสต์มี
สิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครองเพ่ือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรือ
สอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

10.1.6 เพ่ือปรับโครงสร้างเงินกู้ ยืม หรือเพ่ือช าระเงินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

10.1.7 เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงทางด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรือ ป้องกนัความเสี่ยงทางด้านอตัรา
ดอกเบีย้ อนัเน่ืองมาจากการกู้ ยืมเงินหรือออกตราสารหนี ้ 

10.1.8 เพ่ือเหตจุ าเป็นอื่นใดตามท่ีผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรเพ่ือบริหารจดัการกองทรัสต์และเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

10.2 กองทรัสต์อาจก าหนดวิธีการกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งหมายความรวมถึงการออกตราสารหรือการเข้าท าสัญญาไม่ว่าใน
รูปแบบใดท่ีมีความหมายหรือเนือ้หาสาระท่ีแท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน ดงัตอ่ไปนี ้

10.2.1 การกู้ ยืมเงิน การขอสินเช่ือ หรือการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน  บริษัท
ประกันภัย และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใดท่ีสามารถให้สินเช่ือแก่กองทรัสต์ได้  และกองทรัสต์อาจ
พิจารณาให้หลกัประกันในการช าระเงินกู้ ยืมดงักล่าวด้วย นอกจากนี ้กองทรัสต์อาจท าสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า หรือซือ้ขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivative Product) เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง
ของกองทรัสต์จากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ อัตราดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จากการกู้ ยืมเงินไม่ว่าทัง้
จ านวนหรือบางส่วน เช่น สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) หรือ
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เป็นต้น ทัง้นี ้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
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ประกาศ ค าสัง่ หรือหลกัเกณฑ์ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีส านกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นท่ี
เก่ียวข้องประกาศก าหนด 

10.2.2 การออกตราสารหนี ้ไม่ว่าระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนทัง้ประเภทบุคคลและ
สถาบนัตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้อง
กบัการออกตราสารดงักลา่วด้วย ทัง้นี ้โดยไมข่ดักบักฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

10.3 การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ไมว่า่ด้วยวิธีการใด ต้องไมม่ีลกัษณะดงันี ้

10.3.1 มีข้อตกลงและเง่ือนไขท านองเดียวกับข้อก าหนดของหุ้ นกู้ ท่ีให้ไถ่ถอนหุ้นกู้ เมื่อมีการเลิกบริษัท 
(Perpetual Bond) 

10.3.2 มีลกัษณะของอนพุนัธ์แฝง เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีเข้าลกัษณะท่ีครบถ้วนดงันี ้

(ก) ให้สิทธิลกูหนีใ้นการช าระหนีค้ืนก่อนก าหนด (callable) หรือให้สิทธิกองทรัสต์ในการเรียก
ให้ลกูหนีช้ าระหนีค้ืนก่อนก าหนด (puttable) 

(ข) ก าหนดดอกเบีย้หรือผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบีย้
ของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบีย้อื่น 

(ค) ไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนท่ีอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่น
เพ่ิมเติม 

10.3.3 มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

10.4 สดัส่วนการกู้ ยืมเงินต้องไม่เกินอตัราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้เว้นแต่การเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิได้
เกิดจากการกู้ ยืมเงินเพ่ิมเติม  

10.4.1 ร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีต่อมาภายหลงัจ านวนเงินท่ีกู้ ยืมเกินอตัราส่วนดงักล่าว แต่การเกินอตัราส่วนนัน้มิได้
เกิดจากการกู้ ยืมเงินเพ่ิมเติม ผู้จดัการกองทรัสต์จะคงอตัราส่วนการกู้ ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ ยืม
เงินเพ่ิมเติมอีกไม่ได้จนกว่าอตัราส่วนการกู้ ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของ
มลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

10.4.2 ร้อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีอนัดับความ
น่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือครัง้
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ล่าสุดท่ีได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ไมเ่กิน 1 (หนึง่) ปีก่อนวนักู้ ยืมเงิน  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีต่อมาภายหลงัจ านวนเงินท่ีกู้ ยืมเกินอตัราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอตัราส่วนนัน้มิได้
เกิดจากการกู้ ยืมเงินเพ่ิมเติม ผู้จดัการกองทรัสต์จะคงอตัราส่วนการกู้ ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ ยืม
เงินเพ่ิมเติมอีกไมไ่ด้จนกวา่อตัราสว่นการกู้ ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกวา่ร้อยละ 60 (หกสิบ) ของมลูคา่
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์ถูกปรับลดอันดับความน่าเช่ือถือจากอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment 
Grade) เป็นอนัดบัท่ีไม่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) แล้วท าให้สดัส่วนท่ีสามารถ
การกู้ ยืมลดลงจากร้อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ เป็นร้อยละ 35 
(สามสิบห้า) ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะคงอตัราส่วนการกู้ ยืมเงิน
ไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ ยืมเงินเพ่ิมเติมอีกไม่ได้จนกว่าอตัราส่วนการกู้ ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อย
ละ 35 (สามสิบห้า) ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือของกองทรัสต์
จะถกูปรับเพ่ิมเป็นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) 

การกู้ ยืมเงินตามข้อนี ้ให้หมายความรวมถงึการออกตราสารหรือหลกัทรัพย์หรือเข้าท าสญัญาไม่ว่าในรูปแบบ
ใดท่ีมีความมุง่หมายหรือเนือ้หาสาระท่ีแท้จริง (Substance) เข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน 

10.5 การก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ ให้กระท าได้เฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการบริหาร
จดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงัตอ่ไปนี ้

10.5.1 การก่อภาระผกูพนัซึง่เก่ียวเน่ืองกบัการท าข้อตกลงหลกัท่ีกองทรัสต์สามารถกระท าได้ตามข้อก าหนด
ในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมทัง้ประกาศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
เช่น การน าทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัการช าระเงินกู้ ยืมตามท่ีก าหนดในสญัญานี ้

10.5.2 การก่อภาระผกูพนัท่ีเป็นเร่ืองปกติในทางพาณิชย์หรือเป็นเร่ืองปกติในการท าธุรกรรมประเภทนัน้ ๆ 

10.6 วิธีการกู้ ยืมเงิน และ/หรือ การก่อภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์จะกู้ ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผูกพนัได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เป็นส าคญั และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์วิธีการกู้ ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนัดงัตอ่ไปนี  ้

10.6.1 ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกู้ ยืมเงิน  และ/หรือ ก่อ
ภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกู้ ยืมเงิน  
และ/หรือ ก่อภาระผกูพนัตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้และกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้
น าเสนอต่อทรัสตีเพ่ือให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป โดยไม่ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือ
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หน่วยทรัสต์เท่าท่ีไมข่ดักบัสญัญาฉบบันี ้และกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ี
กองทรัสต์จะต้องมีการจดัหาหลกัประกนัการช าระเงินกู้ ยืมซึง่รวมถงึการเพ่ิมวงเงินหลกัประกนัให้แก่
ผู้ ให้กู้ รายเดิมจากหลกัประกนัท่ีมีอยู่แล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องด าเนินการตามข้อ 10.6.3 และ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

10.6.2 ทรัสตีเป็นผู้ลงนามผกูพนักองทรัสต์ในการเข้าท าสญัญาเพ่ือกู้ ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผูกพนัเหนือ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรืออาจมอบอ านาจให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์ตาม
สญัญาดงักลา่วแทนได้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขใด ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผูกพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงักล่าว ทรัสตีจะ
กระท าได้เม่ือได้ตกลงร่วมกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ก่อน และในกรณีท่ีทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์
ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ ทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพ่ือหาข้อยตุิ โดยให้ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการ
ขอมติและการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีระบไุว้ในข้อ 16 แห่งสญัญานี ้

10.6.3 กรณีท่ีกองทรัสต์ต้องจัดหาหลกัประกนัส าหรับการกู้ ยืมเงิน ในการกู้ ยืมเงินและจัดหาหลกัประกัน
ดงักลา่ว กองทรัสต์ต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ี (1)  เป็นการ
จดัหาหลกัประกนัเพ่ิมเติมโดยไมม่ีผลเป็นการเพ่ิมวงเงินหลกัประกนัท่ีกองทรัสต์เคยให้ไว้ส าหรับการ
กู้ ยืมเงิน (2) เป็นการกู้ ยืมครัง้ใหม่เพ่ือใช้ในการช าระหนีเ้งินกู้ เดิม (Refinance) ซึง่การกู้ ยืมครัง้ใหม่
ไมเ่กินวงเงินกู้ เดิม โดยมีเง่ือนไขตามสญัญากู้ ยืมครัง้ใหม่นัน้เทียบเท่าหรือดีกว่าเง่ือนไขตามสญัญา
กู้ ยืมครัง้ก่อนหน้า และหลกัประกันท่ีกองทรัสต์จะให้แก่เจ้าหนีข้องกองทรัสต์ส าหรับการกู้ ยืมครัง้
ใหม่มีจ านวนเท่าเดิมหรือน้อยลง หรือ (3) ผู้ ให้กู้หรือเจ้าหนีร้ายเดิมโอนสิทธิเรียกร้องตามสญัญา
กู้ ยืมเงินและ/หรือ หลกัประกนัท่ีมีอยู่แล้วแตเ่ดิมให้ผู้ รับโอนสิทธิเรียกร้องซึง่เป็นผู้ให้กู้หรือเจ้าหนีร้าย
ใหม ่

10.6.4 กรณีท่ีกองทรัสต์กู้ ยืมเงินเพ่ือน ามาใช้เพ่ือการดูแล ซ่อมบ ารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ตามข้อ 10.1.3 แห่งสญัญานี ้หรือปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึง่สงัหาริมทรัพย์
หรืออุปกรณท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรือท่ีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่า  และ/หรือ 
สิทธิการเช่าช่วง หรือสิทธิครอบครองตามข้อ 10.1.4 แห่งสญัญานี ้หรือต่อเติมหรือก่อสร้างอาคาร
เพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือท่ีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่า  และ/หรือ สิทธิการ
เช่าช่วง หรือสิทธิครอบครองเพ่ือประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตามข้อ 10.1.5 
แห่งสญัญานี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องค านงึถงึก าหนดเวลาเช่าท่ีเหลืออยู่ตามสญัญาเช่าด้วย  

10.6.5 ในกรณีท่ีกองทรัสต์จะมีการกู้ ยืมเงิน ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีในเร่ืองดงัตอ่ไปนี  ้
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(1) การเปิดเผยจ านวนเงินกู้ ยืม และเงินกนัส ารองเพ่ือช าระหนีต้ามสญัญากู้ ยืมเงิน และ/หรือ 
ตามท่ีมีภาระผูกพันจากการกู้ ยืมเงินในแต่ละปีจนกว่าจะช าระหนีเ้สร็จสิน้ (ถ้ามี) ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วน และแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ าปีของกองทรัสต์ 

(2) การก าหนดวงเงินกันส ารองตาม (1) ท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงจ านวนเงินกู้ ยืม และ/หรือ 
ภาระผูกพนัจากการกู้ ยืมเงินและระยะเวลาการช าระหนี ้ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และสถานะเงินสดท่ีเกิดจากการขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้ 
(Unrealized Loss) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์  

(3) การก าหนดให้กองทรัสต์อาจน าวงเงินกนัส ารองของรอบปีบญัชีใดท่ีมีสภาพคล่องไม่เพียง
พอท่ีจะกนัเงินส ารอง ไปรวมเพ่ือการกนัส ารองในรอบปีบญัชีถดั ๆ ไป 

10.7 การกู้ ยืมเงิน และ/หรือ การก่อภาระผกูพนักบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

กองทรัสต์อาจกู้ ยืมเงินโดยการขอสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน บริษัทประกนัภยั และ/หรือ นิติ
บุคคลอื่นใดท่ีสามารถให้สินเช่ือแก่กองทรัสต์ได้ หรือเข้าท าสญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการกู้ ยืม และ/หรือ ก่อ
ภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และ/หรือ ท าธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี และ/
หรือ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์ได้ ตามสญัญานี ้และตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง
ประกาศก าหนด 

11 การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

11.1 การประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทนุโดยทางตรง 

11.1.1 ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีในการแต่งตัง้ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน โดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินนัน้
ต้องเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวกบั
การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สินและผู้ประเมินหลกั โดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน
ต้องเป็นบุคคลท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินให้สะท้อนมลูคา่ท่ีแท้จริงได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงพอ  

11.1.2 กรณีอสงัหาริมทรัพย์ท่ีลงทนุอยู่ในตา่งประเทศ ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอาจเป็นบคุคลท่ีอยู่ในบญัชี
รายช่ือของบุคคลซึ่งทางการหรือหน่วยงานก ากับดูแลของประเทศอนัเป็นท่ีตัง้ของอสงัหาริมทรัพย์
ก าหนดให้สามารถท าหน้าท่ีประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์นัน้  ๆ ได้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่ปรากฏบญัชี
รายช่ือดงักลา่ว ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีประเมินมลูคา่ทรัพย์สินต้องเข้าลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึง่มีผลงานเป็นท่ียอมรับอย่าง
แพร่หลายในประเทศอนัเป็นท่ีตัง้ของอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

(2) เป็นบุคคลท่ีมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานและระบบงานในการประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีเป็น
สากล 

(3) เป็นผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินท่ีมีเครือข่ายกว้างขวางในระดบัสากล (International Firm) 

11.1.3 การประเมินมลูคา่ต้องไมก่ระท าโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินรายเดียวกนัติดตอ่กนัเกิน 2 (สอง) ครัง้ 

11.1.4 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ต้องประเมินมลูคา่อย่างเตม็รูปแบบท่ีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพ่ือ
วตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุและผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(1) เม่ือกองทรัสต์จะได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกั โดยให้ประเมินลว่งหน้าได้เป็นเวลา
ไมเ่กิน 1 (หนึง่) ปี 

(2) เม่ือครบก าหนด 2 (สอง) ปีนบัแตว่นัท่ีมีการประเมินมลูคา่เตม็รูปแบบครัง้ลา่สดุ 

(3) เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อการด้อยค่าของ
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 

(4) เม่ือทรัสตีหรือผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ร้องขอ 

11.1.5 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการสอบทานการประเมินมลูคา่ทกุ 1 (หนึง่) ปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมิน
มลูคา่เตม็รูปแบบครัง้ลา่สดุ 

11.2 ในกรณีกองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้ นในบริษัท (ถ้ามี) ต้องมีการ

ประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว ทัง้ในชัน้ของ

กองทรัสต์และในชัน้ของบริษัทท่ีกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

11.2.1 การประเมินมูลค่าในชัน้ของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 11.1 แห่งสญัญานี ้โดยให้
ค านึงถึงภาระภาษีของบริษัท และปัจจยัอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์
ลงทนุโดยทางอ้อม 

11.2.2 การประเมินมลูคา่ในชัน้ของบริษัทท่ีกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้น ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 11.1 แห่ง
สญัญานี ้โดยอนโุลม 

11.3 การประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอื่นท่ีกองทรัสต์ลงทนุไมว่า่ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
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11.3.1 ใช้มลูคา่ยตุิธรรมตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก าหนดมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีออกโดยสมาคม
บริษัทจดัการลงทนุโดยอนโุลม 

11.3.2 ในกรณีหลกัเกณฑ์ตามข้อ 11.3.1 แห่งสญัญานี ้ ไมร่องรับการก าหนดมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สินใด 

ให้ใช้มลูคา่ท่ีเป็นไปตามหลกัวชิาการอนัเป็นท่ียอมรับหรือมาตรฐานสากล 

11.4 ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนีห้รือสญัญาท่ีถือเป็นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์โดยทางอ้อม 
จะจดัให้มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินตามหลกัเกณฑ์เดียวกนักบัข้อ 11.3 ของสญัญานี ้

12 การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

12.1 ด้านสาระของรายการ ต้องเป็นธุรกรรมท่ีเข้าลกัษณะท่ีก าหนดในข้อ 8.1.3 (1) (ข) แห่งสญัญานี ้ 

12.2 ด้านระบบในการอนุมตัิ การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักับ
ผู้จดัการกองทรัสต์อื่นนอกจากท่ีได้แสดงข้อมลูไว้อย่างชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วน ให้ด าเนินการเก่ียวกบัการขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงัตอ่ไปนี ้

12.2.1 ต้องได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามสญัญานีแ้ละกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

12.2.2 ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมท่ีมีมลูคา่เกินกวา่ 1,000,000 (หนึง่ล้าน) บาท หรือตัง้แตร้่อยละ 0.03 (ศนูย์จุด
ศนูย์สาม) ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ขึน้ไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่าต้องได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

12.2.3 ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมท่ีมีมลูค่าตัง้แต่ 20,000,000 (ย่ีสิบล้าน) บาทขึน้ไป หรือเกินร้อยละ 3 (สาม) 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติของท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ในกรณีท่ีธุรกรรมในข้อนีเ้ป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก การค านวณมูลค่าจะ
ค านวณตามมลูคา่การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินทัง้หมดของแต่ละโครงการท่ีท าให้โครงการ
นัน้ ๆ พร้อมจะหารายได้ ซึง่รวมถงึทรัพย์สินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการนัน้ด้วย 

12.2.4 เว้นแต่เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ท่ีได้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
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หน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจาก
กองทรัสต์ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ ไมเ่กินอตัราท่ีได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และ/หรือ การจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์เน่ืองจาก
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัเพ่ิมเติมไม่เกินอตัราหรือมลูค่าท่ีได้ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องเป็นไปตามข้อ 8.1.3 (1) (ข) แห่งสญัญานีโ้ดยอนโุลม และในกรณีท่ีเป็น
การขอมติท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 8.1.3 แห่งสญัญานี ้หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ดงักล่าวต้องมีความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีทรัสตียอมรับเพ่ือประกอบการขอมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วย 

13 การท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี 

13.1 ในการจดัการกองทรัสต์ ห้ามมิให้ทรัสตีกระท าการใดอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการ
กระท านัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแตเ่ป็นการเรียกคา่ตอบแทนในการ
ท าหน้าท่ีเป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นวา่ได้จดัการกองทรัสต์ในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลู
ท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทนุทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้วตามท่ีก าหนดในข้อ 13.3 แห่งสญัญา
นี ้โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้านตามท่ีก าหนดในข้อ 13.3.2 แห่งสญัญา
นี ้ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมูลและการคัดค้านดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

13.2 ทรัสตีจะกระท าการใดท่ีเป็นการขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์หรืออาจท าให้ทรัสตีขาดความเป็นอิสระ
มิได้ เว้นแตเ่ป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

13.2.1 เป็นธุรกรรมท่ีมีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของธุรกรรมดงักล่าว  และมี

สาระส าคญัท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ 

13.2.2 ในกรณีท่ีเป็นการท าธุรกรรมท่ีเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้องมีการเปิดเผยข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยบุคคลดงักล่าวไม่คดัค้าน
หรือคดัค้านในจ านวนท่ีน้อยกวา่หลกัเกณฑ์ตามท่ีก าหนดในข้อ 13.3.2 แห่งสญัญานี ้

13.3 การเปิดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ สร. 27/2557 
ดงัต่อไปนี ้และหลกัเกณฑ์อื่นท่ีเก่ียวข้องตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. จะได้ประกาศก าหนด หรือแก้ไขเพ่ิมเติม
ตอ่ไป  

13.3.1 การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี ้ให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทนุ ก่อนการเข้าท าธุรกรรมท่ีเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ 
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(1) เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวกับเร่ือง
ดงักลา่ว หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมลูการจะเข้าท าธุรกรรมได้
อย่างทัว่ถงึ 

(2) มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมลูที่สมเหตสุมผล ซึง่ต้องไมน้่อยกวา่ 14 (สิบสี่) วนั 

(3) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดค้านท่ีชัดเจน โดย
ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า  14 (สิบสี่) วัน เว้นแต่ในกรณีท่ีมีการขอมติผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพ่ือเข้าท าธุรกรรมดงักลา่ว ให้การคดัค้านกระท าในการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์
นัน้ 

13.3.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคดัค้านอย่างชดัเจนตามวิธีการท่ีมีการเปิดเผยตามข้อ 13.3.1(3) 
ในจ านวนเกินกว่า 1 ใน 4 (หนึ่งในสี่) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทรัสตีจะ
กระท าหรือยินยอมให้มีการท าธุรกรรมท่ีเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ไมไ่ด้ 

14 การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ 

14.1 ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัท าและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์เก่ียวกับฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง  การจัดส่งรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
และทรัสตี พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัประจ าปี  

ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามประกาศ ทจ . 51/2555 ตลอดจนตามกฎหมายและ
ประกาศท่ีเก่ียวข้อง  

14.2 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัท าและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์
ตามสญัญานี ้หากผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิหน้าท่ีบกพร่อง หรือไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีให้ถูกต้องครบถ้วน ซึง่รวมถึง
การไมเ่ปิดเผยข้อมลูให้ถกูต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจบุนัตามหลกัเกณฑ์ของประกาศท่ีเก่ียวข้องก าหนด หรือ
เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ เปิดเผยข้อมูลท่ีท าให้ผู้ อื่นส าคัญผิด หรือไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั ปกปิด ข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งให้ทราบ หรือข้อความท่ีอาจท าให้ส าคญัผิดเก่ียวกบัการด าเนินงาน
หรือฐานะการเงินของกองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องครบถ้วนจนเป็นเหตุให้เกิดความรับผิดตาม
กฎหมายตอ่กองทรัสต์ หรือเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในคา่ปรับหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ ให้
กองทรัสต์มีสิทธิเรียกร้องโดยตรงต่อผู้ จัดการกองทรัสต์เพ่ือได้รับชดเชยความเสียหายใด  ๆ จากผู้ จัดการ
กองทรัสต์จนเต็มจ านวนตามท่ีกองทรัสต์ต้องเสียหายจริง หรือในกรณีท่ีสามารถด าเนินการได้ตามกฎหมาย
ผู้จดัการกองทรัสต์ตกลงเข้ารับผิดชอบชดเชยความเสียหายใด ๆ โดยตรงกบัผู้ เสียหายหรือกองทรัสต์แล้วแต่
กรณี  
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14.3 ในกรณีท่ีมีประกาศ หรือค าสั่งใดของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมลู หรือน าสง่สารสนเทศใดอนัเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ และการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้จดัการกองทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามประกาศ หรือค าสัง่ดงักลา่วด้วย 

15 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

15.1 ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ มีอ านาจและหน้าท่ีในการด าเนินการเก่ียวกับการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

15.2 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของก าไร
สทุธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี และอย่างน้อยปีละ 2 (สอง) ครัง้ ทัง้นี ้ประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์นัน้แบ่งเป็นประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์
ตอบแทนระหวา่งกาล (Interim Distribution) (หากมี)  

อนึง่ ก าไรสทุธิท่ีปรับปรุงแล้วตามข้อนี ้ให้หมายถงึ ก าไรสทุธิท่ีปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

15.2.1 การหกัก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 

15.2.2 การหักด้วยรายการเงินส ารองเพ่ือการช าระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ ยืมเงินของ
กองทรัสต์ตามวงเงินท่ีได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชี ้
ชวนหรือแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี แล้วแตก่รณี 

เงื่อนไขเพิ่มเตมิ  

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล การก าหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึน้อยู่กบั
ดลุยพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ ซึง่หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตร
มาสหรือรอบปีบญัชีใดมีมลูค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 (ศนูย์จุดหนึ่งศนูย์) บาท ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวน
สิทธิท่ีจะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพ่ือน าไปจ่ายรวมกบั
ประโยชน์ตอบแทนท่ีจะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

ส าหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้
ในสญัญานี ้เว้นแตก่รณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมาย ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่าง
อื่น ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้  
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15.3 ในกรณีท่ีกองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่  
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

15.4 ในกรณีท่ีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบปีบัญชี ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือระบุช่ือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ภายในก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้

15.4.1 ประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) ภายใน 
90 (เก้าสิบ) วนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชี  

15.4.2 ประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล (Interim Distribution) 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ภายใน 
90 (เก้าสิบ) วนันบัแต่วนัสดุท้ายของไตรมาสส าหรับไตรมาสล่าสดุท่ีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ และจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์
อักษร และหากผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีได้ประกาศก าหนดอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของผู้จดัการกองทรัสต์เอง ผู้จดัการกองทรัสต์
จะช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปีนับแต่วันท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวันท่ีผู้ จัดการ
กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

15.5 ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

15.5.1 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือก าหนดสิทธิผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน ตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่
ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่า
อตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้จะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนท่ีถือ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
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ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ดงักลา่วตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์  

15.5.2 ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เพ่ือก าหนดสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และอตัราประโยชน์ตอบแทนผ่าน
ระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึง่ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือ 

(2) ท าการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทกุแห่งของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ 

(3) ผ่านเวบ็ไซต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ 

(4) ประกาศในหนงัสือพิมพ์อย่างน้อย 1 (หนึง่) ฉบบั 

15.5.3 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้มีการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราตามท่ีกฎหมายก าหนดของ
ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แตล่ะประเภท  

15.5.4 ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายใน
นามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ระบไุว้ในใบจองซือ้
หน่วยทรัสต์ หรือน าเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามท่ีแจ้งไว้ โดยค่าธรรมเนียม
และคา่ใช้จ่ายในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนท่ีเกิดขึน้ส าหรับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในประเทศ
ไทย เช่น คา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน คา่ธรรมเนียมในการออกเช็ค กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบ  

15.5.5 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะเป็นผู้ รับภาระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ส าหรับการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนโดยการออกเช็คสัง่จ่าย หรือการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารท่ีตัง้อยู่นอกประเทศไทยหรือการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนไปยังต่างประเทศ หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงภาระความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) โดยจะหัก
คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจากจ านวนเงินท่ีจะสง่จ่ายให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

15.5.6 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย ให้เงินดงักล่าวตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่
น าประโยชน์ตอบแทนจ านวนดงักลา่วไปใช้เพ่ือการอื่นใดนอกจากเพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ 

16 การขอมตแิละการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

16.1 วิธีการขอมติ 
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การขอมตจิากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ืออนมุตัิในเร่ืองใด ๆ ในการบริหารจดัการและการด าเนินงานของกองทรัสต์
ตามท่ีสญัญานีแ้ละ พ.ร.บ. ทรัสต์ก าหนดนัน้ ให้กระท าด้วยวิธีการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่านัน้  

16.2 เหตใุนการขอมติ 

เหตใุนการขอมติท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีดงัตอ่ไปนี ้

16.2.1 การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกัท่ีมีมลูค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมลูค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์ 

16.2.2 การออกตราสารหนีห้รือหลกัทรัพย์ประเภทหนี ้หรือการกู้ ยืมเงินท่ีกองทรัสต์ต้องจดัหาหลกัประกนั 

16.2.3 การเพ่ิมทนุหรือการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ท่ีมิได้ระบไุว้เป็นการลว่งหน้าในสญัญานี  ้

16.2.4 การเพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 

16.2.5 การท าธุรกรรมกับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ซึ่งมีขนาด
รายการตัง้แต่  20,000,000 (ย่ีสิบล้าน) บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

16.2.6 การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

16.2.7 การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนทรัสตี  (ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนทรัสตีตามท่ีได้ก าหนดไว้ในสญัญานี)้ 

16.2.8 การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์ (ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในสญัญานี ้และสญัญาแต่งตัง้
ผู้จดัการกองทรัสต์)  

16.2.9 การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาฉบบันีใ้นเร่ืองท่ีกระทบสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั 

16.2.10 การเลิกกองทรัสต์ 

16.2.11 กรณีอื่นใดท่ีทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเร่ืองดงักลา่ว 

16.3 หน้าท่ีของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้
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16.3.1 การประชุมสามัญประจ าปีซึ่งต้องจัดให้มีขึน้ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิน้รอบปีบัญชีของ
กองทรัสต์ 

16.3.2 การประชุมวิสามญัคือ การประชุมคราวอื่นท่ีมิใช่การประชุมสามญัประจ าปีซึง่จะจัดให้มีขึน้เมื่อมี
รายการหรือเหตท่ีุก าหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เมื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้ผู้ จัดการกองทรัสต์เรียก
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบเุหตผุลในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือนัน้ 
ทัง้นี ้เมื่อมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้มีการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
แล้ว ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนบัแต่
ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

(2) ในกรณีเร่ืองใดท่ีทรัสตีเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองให้ท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเร่ืองนัน้ ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่ได้รับหนังสือจากทรัสตี ทัง้นีไ้ม่ตดัสิทธิทรัสตีใน
การปรึกษาหารือกบัผู้จดัการกองทรัสต์ถงึเหตจุ าเป็นดงักลา่ว  

(3) ในกรณีอื่นใดท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็น หรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเร่ืองนัน้ ทัง้นี ้ไมต่ดัสิทธิผู้จดัการกองทรัสต์ใน
การปรึกษาหารือกบัทรัสตีถงึเหตจุ าเป็นดงักลา่ว 

ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินการตามขัน้ตอนในการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 16.4 แห่ง
สญัญานี ้

16.4 การเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

การเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าเป็นหนงัสือเชิญประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและเป็นไปตาม
ประกาศท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือ
พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของผู้ จัดการกองทรัสต์ในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผลกระทบท่ีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนัน้ และจดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 7 (เจ็ด) 
วันก่อนวันประชุม หรือระยะเวลาอื่นในกรณีท่ีมีประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกบัระยะเวลาการจดัสง่หนงัสือนดัประชมุในเร่ืองนัน้ไว้เป็นการเฉพาะ 
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สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึง่ ต้องอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานของทรัสตี หรือของผู้จดัการ
กองทรัสต์หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ในกรณีท่ีผู้จดัการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) เดือนนบั
แตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 16.3.2 (1) และ/หรือทรัสตีตามข้อ 16.3.2 (2) แห่งสญัญานี ้
แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตีด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบัติตามวิธีการเรียกประชุมท่ี
ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีในการให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องและจ าเป็นท่ีทรัสตีต้องใช้เพ่ือเรียกประชุมและด าเนินการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ภายใน 7 (เจ็ด) 
วนันบัแตท่ี่ได้รับการร้องขอจากทรัสตี เพ่ือให้ทรัสตีสามารถด าเนินการเรียกประชมุและด าเนินการประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ได้โดยไมช่กัช้า โดยทรัสตีมีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากกองทรัสต์ (ถ้ามี) จากการจดั
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 
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16.5 องค์ประชมุและประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) มาประชมุ
ไม่น้อยกว่า 25 (ย่ีสิบห้า) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมี
หน่วยทรัสต์นบัรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึง
จะเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดเอาไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์นัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 16.3.2 (1) แห่งสญัญานี ้ให้การประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตาม
ข้อ 16.3.2 (1) แห่งสญัญานี ้ให้ผู้ จดัการกองทรัสต์นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ทัง้นี ้ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์แต่งตัง้บุคคลรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็นตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประธานในท่ีประชุมมีอ านาจและหน้าท่ีในการด าเนินการประชุมให้
เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 16 แห่งสญัญานี ้อย่างไรก็ดี การพิจารณาของท่ี
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดท่ีผู้จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสีย ให้ทรัสตีหรือตวัแทนของทรัสตีแต่งตัง้
บคุคลหนึง่เพ่ือให้ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ แทน 

ในกรณีท่ีทัง้ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่นได้เสียในวาระใด ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้
บคุคลใดบคุคลหนึง่ขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ แทน 

หากการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองท่ีทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสีย 
ให้ทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
ดังกล่าว (ในกรณีท่ีทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์)  

อนึง่ ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้มีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ควบคมุดแูลการด าเนินการประชมุโดยทัว่ไปให้มีความเรียบร้อย 

(2) ก าหนดให้ใช้วิธีการอื่นใดในการด าเนินการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามท่ีประธานในท่ีประชุมจะ
พิจารณาเห็นสมควร หรือจ าเป็นเพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการ
พิจารณาและลงมติในเร่ืองตา่ง ๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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(3) เพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์และประกาศท่ีเก่ียวข้องมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประธานอาจยุติการอภิปราย หรือการพิจารณาในท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองใด  ๆ 
ได้ 

(4) ในกรณีท่ีคะแนนเสียงในการลงมติของท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีเสียงชีข้าด โดยการใช้อ านาจในการตัดสินชีข้าดของประธานในท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในกรณีท่ีคะแนนเสียงในการลงมติเท่ากนันีใ้ห้เป็นท่ีสดุ 

16.6 วิธีการมอบฉนัทะ 

ในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมได้ โดยในการส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ี และลายมือช่ือของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมอบฉนัทะ 

หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ ท่ีผู้จัดการกองทรัสต์มอบหมาย ณ ท่ีประชุม 
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

16.7 วิธีการนบัคะแนนเสียง  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) เสียงต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยทรัสต์ท่ีตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีพิจารณา 

16.8 มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

เว้นแต่สัญญานีจ้ะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้ 

16.8.1 ในกรณีทั่วไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

16.8.2 ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

(2) การเพ่ิมทนุหรือการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ท่ีมิได้ระบไุว้เป็นการลว่งหน้าในสญัญานี  ้

(3) การเพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 
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(4) การท าธุรกรรมกบัผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งมี
ขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 (ย่ีสิบล้าน) บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

(5) การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(6) การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนทรัสตี (ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนทรัสตีตามท่ีได้ก าหนดไว้ในสญัญานี)้ 

(7) การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผู้ จัดการกองทรัสต์ (ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดท่ี
เก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในสญัญา
นี)้ 

(8) การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองท่ีกระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมี
นยัส าคญั 

(9) การเลิกกองทรัสต์ 

อนึ่ง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีจะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์มีลกัษณะท่ีขดัหรือ
แย้งกบัสญัญานี ้หรือหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ สร. 26/2555 หรือหลกัเกณฑ์อื่นตาม พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ ให้ถือวา่มตินัน้ไมม่ีผลบงัคบั  

16.9 การขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีท่ีมีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็นหลาย
ชนิด 

16.9.1 การขอมติในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกชนิด เช่น การเลิกกองทรัสต์ เป็นต้น 
ต้องได้รับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์แตล่ะชนิดท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงด้วย 

16.9.2 การขอมติในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น การคิด
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเพ่ิมเติม เป็นต้น ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ขอมติ
เฉพาะจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ชนิดนัน้  

16.10 บนัทกึการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดท าบันทึกรายงานมติของท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์และกระบวนการเรียกและ
ด าเนินการประชมุของการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์แตล่ะครัง้ โดยให้ประธานในท่ีประชมุของการประชุมแต่ละ
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ครัง้เป็นผู้ ลงนามรับรองความถูกต้องของบันทึกนัน้ ทัง้นี ้ให้ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท าบันทึกการประชุม
ดงักลา่วเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

17 การจ ากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์ตอบแทน และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

17.1 การจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้จัดการกองทรัสต์อยู่ในบงัคบัต้องปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑ์การจดัสรรหน่วยทรัสต์ และอตัราตามท่ีก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 โดยจะจดัสรรให้แก่
บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทรัสต์ หรือในสดัส่วนอื่นใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

17.2 ในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีตัง้อยู่ในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดท่ี
เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์นัน้ก าหนดสดัสว่นการลงทนุของผู้ลงทุนต่างด้าวไว้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัสรร
หน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทนุตา่งด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดนัน้ด้วย  

ในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคก่อนหลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือ
ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์นัน้มีการก าหนดสดัสว่นการลงทนุของผู้ลงทนุตา่งด้าวไว้แตกต่างกนั 
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ต ่าสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรือ
ข้อก าหนดนัน้ 

17.3 ในกรณีท่ีบคุคลตามข้อ 17.1 หรือ 17.2 แห่งสญัญานี ้ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามสดัส่วน
การถือหน่วยทรัสต์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 17.1 หรือ 17.2 แห่งสญัญานี ้หรือประกาศ ทจ. 49/2555 หรือในสดัสว่น
อื่นใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ผู้ จัดการกองทรัสต์จะต้อง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

17.3.1 รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผู้ จดัการกองทรัสต์รู้หรือควรรู้ถึง
เหตดุงักลา่ว 

17.3.2 แจ้งให้บคุคลดงักล่าวหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าวทราบโดยไม่ชกัช้าถึงข้อจ ากดัสิทธิ
เก่ียวกบัการออกเสียงลงคะแนนและการรับประโยชน์ตอบแทนตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี  ้

17.3.3 แจ้งให้บุคคลดงักล่าวหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดงักล่าวตามข้อ 17.1 หรือข้อ 17.2 แห่ง
สญัญานี ้จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ในสว่นท่ีเกินกวา่อตัราหรือไมเ่ป็นไปตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ท่ี
ก าหนดในข้อ 17.1 หรือข้อ 17.2 แห่งสญัญานี ้หรือประกาศ ทจ. 49/2555 หรือในสดัส่วนอื่นใดท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด แล้วแตก่รณี 
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17.4 ข้อจ ากดัสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และการจดัการกบัประโยชน์ตอบแทน 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีถือหน่วยทรัสต์เกินกวา่อตัราหรือไมเ่ป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 หรือในสัดส่วนอื่นใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด มีข้อจ ากดัสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน ทัง้นี ้เฉพาะในอตัราส่วนท่ี
เกินกว่าหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ดงักลา่วจะได้รับประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าท่ีเป็นไปตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในส่วนท่ีอยู่
ในอตัราท่ีประกาศ ทจ. 49/2555 หรือในสดัส่วนอื่นใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการค านวณหาจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายท่ีอยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วิธีการเฉลี่ยตามสดัส่วน
การถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน ทัง้นี ้เว้นแต่ส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด สัง่การ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น  ส่วน
ประโยชน์ตอบแทนในสว่นท่ีไมอ่าจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวนัน้ให้ตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื่น
ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิได้รับในคราวนัน้ หรือในคราวอื่นใด 

17.5 ข้อจ ากดัสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงัตอ่ไปนีม้ีข้อจ ากดัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

17.5.1 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ท่ีก าหนดใน  ประกาศ 

ทจ. 49/2555 หรือในสดัส่วนอื่นใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นท่ีเกินกวา่อตัราหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

17.5.2 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีขอมติ 

18 ทรัสตี 

18.1 สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

ภายใต้บังคับแห่งสัญญานี ้ทรัสตีมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจและความสามารถทางกฎหมาย มี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามและเป็นผู้ ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัส
ตี รวมทัง้มีสิทธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ และมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัการกองทรัสต์ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญานี ้  
พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ สร. 26/2555 และประกาศ กร. 14/2555 
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ทัง้นี ้ระหวา่งการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลงัว่า ทรัสตีขาดความ
เป็นอิสระตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมทัง้
แสดงมาตรการท่ีสมเหตสุมผลและน่าเช่ือได้ว่าจะท าให้ทรัสตีสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระภายใน 
15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัท่ีปรากฏข้อเท็จจริงดงักล่าว และให้ด าเนินการตามมาตรการท่ีแสดงไว้นัน้ เว้นแต่
ส านกังาน ก.ล.ต. จะมีค าสัง่เป็นอย่างอ่ืน  

อนึง่ รายการเก่ียวกบัสิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของทรัสตีมีดงัตอ่ไปนี ้

สิทธ ิ

(1) นอกเหนือจากคา่ตอบแทนของทรัสตีตามสญัญานีแ้ล้ว ให้ทรัสตีมีสิทธิถือหน่วยทรัสต์ได้โดยเป็นไป
ตามข้อจ ากดัสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 17 แห่งสญัญานี ้

(2) ห้ามมิให้ทรัสตีกระท าการใดอนัเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทรัสตีเอง หรือประโยชน์ของผู้อื่น ยกเว้นการท าธุรกรรมท่ีทรัสตีสามารถ
แสดงให้เห็นได้ว่ามีเง่ือนไขและข้อตกลงการท ารายการท่ีเป็นธรรม สมเหตุสมผล และได้เปิดเผย
ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอ
แล้ว และผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้คดัค้าน ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมลูและการคดัค้านดงักลา่วให้เป็นไปตาม
ข้อ 13.3 แห่งสญัญานี ้และหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

(3) ทรัสตีสามารถใช้ประโยชน์จากและด าเนินการใด ๆ โดยอาศยั 

(ก) ความเห็นหรือค าแนะน าจากท่ีปรึกษากฎหมายในการให้ความเห็นในข้อกฎหมายการ
ตีความสญัญานี ้หรือเอกสารอื่นใด (ไม่ว่าจะเป็นเอกสารท่ีจัดท าขึน้ตามข้อก าหนดแห่ง
กฎหมายหรือไมก่็ตาม) รวมทัง้ความเห็นหรือค าแนะน าโดยทัว่ไปท่ีเก่ียวกบักองทรัสต์ 

(ข) ค าแนะน า ความเห็น ค าชีแ้จง หรือข้อมลูจากวาณิชธนกิจ นกัการบญัชี ผู้ตรวจสอบบญัชี ผู้
ประเมินราคา และบุคคลอื่นใดท่ีทรัสตีขอค าปรึกษา และผู้ ท่ีทรัสตีเช่ือโดยสุจริตว่าเป็น
ผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองท่ีทรัสตีขอค าปรึกษานัน้ 

(ค) เอกสารท่ีทรัสตีเช่ือโดยสจุริตวา่เป็นเอกสารต้นฉบบัอนัถกูต้องแท้จริง หรือส าเนาเอกสารอัน
แสดงถึงการท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่งตัง้บุคคลให้เป็นตัวแทนในการด าเนินการใด  ๆ อัน
เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ และ 

(ง) เอกสารอื่นใดท่ีทรัสตีได้รับและเก่ียวข้องกับกองทรัสต์ซึ่งทรัสตีมีเหตุอันสมควรท่ีจะใช้
เอกสารเหลา่นัน้ 
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อนึ่ง ทรัสตีไม่ต้องรับผิดหากว่าทรัสตีได้กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการโดยสุจริตโดยอาศัย
ความเห็น ค าแนะน า ค าชีแ้จง ข้อมูลหรือเอกสารท่ีทรัสตีได้รับตามข้อนีโ้ดยได้ใช้ความระมดัระวงั
เย่ียงผู้มีวิชาชีพและความช านาญในการพิจารณาแล้ว ทัง้นี  ้ทรัสตีจะตรวจสอบการลงลายมือช่ือ 
ใด ๆ ในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบักองทรัสต์ท่ีได้รับหากมีเหตใุห้สงสยัถงึความถกูต้องแท้จริงของลายมือ
ช่ือเช่นวา่นัน้ 

(4) การตดัสินใจใด ๆ ของทรัสตีในการปฏิบตัิในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีซึง่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้
และ/หรือ  พ.ร.บ. ทรัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง หากทรัสตีได้กระท าไปด้วย
ความสุจริตแล้ว ให้ถือเป็นท่ีสุด อนึ่ง ในการตีความว่าทรัสตีมีอ านาจด าเนินการใดท่ีเก่ียวข้องกับ
กองทรัสต์หรือไม่นัน้ หากสัญญานี ้และ/หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้องอื่นใดมิได้ก าหนดไว้อย่างแจ้งชดั ให้ตีความในลกัษณะท่ีเป็นการให้อ านาจแก่ทรัสตีในการ
ด าเนินการใดท่ีเก่ียวข้องกบักองทรัสต์เพ่ือประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ได้ 

(5) ทรัสตีมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตี ตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามสญัญานี ้
หากมีคา่ใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้กบับุคคลภายนอกด้วยเงินหรือ
ทรัพย์สินท่ีเป็นส่วนตวัของทรัสตีเองโดยชอบตามความจ าเป็นอนัสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิ
ได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแตส่ญัญานีจ้ะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

สิทธิในการได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นนีใ้ห้หมายความ
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ 
หรือท่ีปรึกษากฎหมายซึง่ทรัสตีได้วา่จ้างตามท่ีสมควรแก่กรณีเมื่อพิจารณาถึงความจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ และความรู้ความสามารถของทนายความ หรือท่ีปรึกษา
กฎหมายดังกล่าว ทัง้นี  ้เงินชดใช้ตามข้อนีใ้ห้รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การ
ด าเนินคดี และการบังคบัคดี ในจ านวนท่ีสมเหตุสมผลและเหมาะสม และในจ านวนท่ีได้
จ่ายไปตามความเป็นจริง ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ส าหรับ
ความรับผิดใด ๆ อนัทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึน้ อนัเป็นผลมาจากการที่ทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าท่ีและ
ใช้อ านาจของทรัสตีอย่างถกูต้องเหมาะสม ตามสญัญานี ้และตามกฎหมายและประกาศท่ี
เก่ียวข้อง ในจ านวนท่ีไมเ่กินมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

(ข) สิทธิท่ีจะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามสญัญานี ้ย่อมเป็นบุริมสิทธิท่ีทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์และบคุคลภายนอกท่ีมีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิท่ี
อาจบังคับได้ในทันทีโดยไม่จ าต้องรอให้มีการเลิกกองทรัสต์ และในกรณีท่ีมีความ
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จ าเป็นต้องเปลี่ยนรูป หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพ่ือให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืน
แก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอ านาจด าเนินการดงักล่าวได้แต่ต้องกระท าโดยสจุริตและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด อย่างไรก็ตาม ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อนีจ้นกว่าทรัสตีจะได้ช าระหนีท่ี้มีอยู่ต่อ
กองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหนีท่ี้อาจหกักลบลบหนีก้นัได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

(ค) สิทธิท่ีจะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตีตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้ให้
มีผลใช้บังคับต่อไปภายหลังท่ีทรัสตีพ้นจากต าแหน่งหรือถูกถอดถอนจากต าแหน่งการ
เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ 

หน้าที่ 

ทรัสตีมีหน้าท่ีจัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเย่ียงผู้ มีวิชาชีพ รวมทัง้ด้วยความ
ช านาญ โดยปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรมเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และ
เป็นไปตามสญัญานี ้ตลอดจนกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง มติของท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และข้อ
ผูกพนัท่ีได้ให้ไว้เพ่ิมเติมแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) โดยในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าว ทรัสตีอาจขอความเห็น
จากท่ีปรึกษาวิชาชีพท่ีมีความเป็นอิสระตามแตท่ี่ทรัสตีจะพิจารณาเห็นสมควร 

อนึง่ การปฏิบตัิหน้าท่ีของทรัสตี ให้ทรัสตีงดเว้นการกระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์
ไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้ อื่น เว้นแต่เป็นการเรียก
คา่ตอบแทนในการท าหน้าท่ีเป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้วา่ได้จดัการกองทรัสต์ในลกัษณะท่ีเป็นธรรม
และได้เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทนุทราบก่อนเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ี
ได้ทราบข้อมลูดงักล่าวมิได้แสดงการคดัค้าน ทัง้นี  ้การเปิดเผยข้อมลูและการคดัค้านดงักล่าวให้เป็นไปตาม
ข้อ 13.3 แห่งสญัญานี ้และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

ภายใต้บังคบัแห่งสญัญานี ้รวมตลอดจนกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง ให้ทรัสตีมีอ านาจหน้าท่ีดงัจะ
กลา่วตอ่ไปนี ้ 

18.1.1 การใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าท่ีของทรัสตีในการจดัการกองทรัสต์เป็นเร่ืองเฉพาะตวัของทรัสตี 
ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่ 

(1) การท าธุรกรรมท่ีมิใช่เร่ืองท่ีต้องท าเฉพาะตวัและไมจ่ าเป็นต้องใช้วิชาชีพเย่ียงทรัสตี 
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(2) การท าธุรกรรมท่ีโดยทัว่ไปผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินและวตัถุประสงค์ของการ
จดัการในลกัษณะท านองเดียวกนักบักองทรัสต์จะพึงกระท าในการมอบหมายให้บุคคลอื่น
จดัการแทน 

(3) ทรัสตีอาจมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจดัท าสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หรือการปฏิบตัิงานด้านการสนบัสนนุให้บริษัทในเครือของทรัสตีหรือผู้อื่นด าเนินการได้  

(4) เร่ืองอื่นใดท่ีผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบและด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้
หรือหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ ทจ. 51/2555 ประกาศ กร. 14/2555 
และประกาศ สช. 29/2555 และ/หรือ ประกาศหรือข้อก าหนดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

(5) กรณีอื่นใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้มอบหมายให้บุคคลอื่นจดัการแทน 
หรือมีข้อก าหนดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องก าหนดเร่ืองดงักลา่วไว้ 

ในกรณีท่ีทรัสตีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้การท่ีท าไปนัน้ผูกพันทรัสตีเป็นการส่วนตวั ไม่
ผกูพนักองทรัสต์  

ทัง้นี ้เมื่อทรัสตีมอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรัสต์ตามข้อก าหนดแห่งสญัญานีแ้ล้ว นอกเหนือจาก
เร่ืองท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ด าเนินการตามสญัญานีห้รือหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 
ประกาศ ทจ. 51/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 และ/หรือ ประกาศหรือ
ข้อก าหนดอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง ให้ทรัสตีเลือกผู้ รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั และ
ต้องก ากบัดแูลและตรวจสอบการจดัการแทนอย่างเพียงพอด้วยความระมดัระวงัและความเอาใจใส ่
โดยต้องก าหนดมาตรการในการด าเนินงานเก่ียวกบัการมอบหมายงานตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศ กข. 1/2553 ดงันี ้

ในการมอบหมายงานการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะก าหนดมาตรการในการด าเนินงานในเร่ือง
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การคดัเลือกผู้ ท่ีสมควรได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและ
บคุลากรของผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ รับมอบหมาย
งานและกองทรัสต์ 

(2) การควบคมุและประเมินผลการปฏิบตัิของผู้ ได้รับมอบหมายงาน 

(3) การด าเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏว่าผู้ ท่ีได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมท่ีจะได้รับ
มอบหมายงานอีกตอ่ไป 
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ทัง้นี ้ทรัสตีสามารถมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจดัท าสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หรือการปฏิบตัิการด้านงานสนับสนุนได้ ซึ่งในการมอบหมายงานดงักล่าว ทรัสตีจะมอบหมายให้
บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

(1) การเก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องเป็นการมอบหมายให้ผู้ ท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม  

(ข) ผู้ รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุสว่นบคุคล  

(ค) ทรัสตีรายอื่น 

(ง) ผู้ รับฝากทรัพย์สนิโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งท่ีกองทรัสต์
ได้ลงทนุไว้ หรือของประเทศท่ีผู้ รับฝากทรัพย์สนิตัง้อยู่ 

(2) การจัดท าสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องเป็นการมอบหมายให้ผู้ ท่ีสามารถประกอบ
ธุรกิจนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้ 

โดยในการมอบหมายงานท่ีกล่าวมาข้างต้นนี ้ทรัสตีจะต้องมอบหมายงานในลกัษณะท่ีท าให้มัน่ใจ
ได้ว่าการบริหารจัดการกองทรัสต์จะสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง ไม่เกิดผลเสียหายต่อ
กองทรัสต์ และทรัสตีจะยงัคงรับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต์ ตามท่ี พ.ร.บ. ทรัสต์
ก าหนด  

18.1.2 บงัคบัช าระหนีห้รือดูแลให้มีการบังคบัช าระหนีเ้พ่ือให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหว่างกองทรัสต์กับ
บคุคลอื่น 

18.1.3 ห้ามมิให้ทรัสตีน าหนีท่ี้ตนเป็นลกูหนีบ้คุคลภายนอกอนัมิได้เกิดจากการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นทรัสตีไปหกั
กลบลบหนีก้ับหนีท่ี้บุคคลภายนอกเป็นลูกหนีท้รัสตีอันสืบเน่ืองมาจากการจัดการกองทรัสต์ การ
ด าเนินการท่ีฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 18.1.3 แห่งสญัญานีใ้ห้ตกเป็นโมฆะ 

18.1.4 แจ้งตอ่บคุคลภายนอกทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื่อเข้าท านิติกรรมหรือธุรกรรมกบับคุคลภายนอก
วา่เป็นการกระท าในฐานะทรัสตี และต้องระบใุนเอกสารหลกัฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรมนัน้ให้ชดั
แจ้งวา่เป็นการกระท าในฐานะทรัสตี  

18.1.5 จดัท าบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกตา่งหากจากทรัพย์สินและบญัชีอื่น ๆ ของทรัสตี ในกรณีทรัส
ตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ต้องจัดท าบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออก
จากกัน และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั รวมทัง้แยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ไว้
ต่างหากจากทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตี ทรัพย์สินอื่นท่ีทรัสตีครอบครองอยู่ และทรัพย์สินของ
กองทรัสต์อื่นท่ีทรัสตีจดัการ (ถ้ามี) ด้วย 
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18.1.6 ในกรณีท่ีทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 18.1.5 แห่งสญัญานี ้จนเป็นเหตใุห้ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ปะปนอยู่กับทรัพย์สินท่ีเป็นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของ
กองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินท่ีเป็นสว่นตวัของทรัสตีเอง ให้สนันิษฐานวา่  

(1) ทรัพย์สินท่ีปะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรัสต์ 

(2) ความเสียหายและหนีท่ี้เกิดจากการจัดการทรัพย์สินท่ีปะปนกันอยู่นัน้เป็นความเสียหาย
และหนีท่ี้เป็นสว่นตวัของทรัสตี  

(3) ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการจดัการทรัพย์สินท่ีประปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรัสต์  

18.1.7 ในกรณีท่ีทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 18.1.5 แห่งสญัญานี ้จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์แต่ละ
กองปะปนกันจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สันนิษฐานว่าทรัพย์สินนัน้ 
รวมทัง้ทรัพย์สินท่ีถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนัน้และประโยชน์ใด ๆ หรือ
หนีส้ินท่ีเกิดขึน้จากการจัดการทรัพย์สินดังกล่าว เป็นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของ
ทรัพย์สินท่ีน ามาเป็นต้นทนุท่ีปะปนกนั  

18.1.8 ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่มอบหมายให้ผู้ อื่นจัดการกองทรัสต์ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นท่ี
ก าหนดในสญัญานี ้

18.1.9 ทรัสตีจะไม่ใ ช้สิทธิ รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีช าระให้กับ
บคุคลภายนอกท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการจดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้ทรัสตียงัคงมีสิทธิรับเงินหรือทรัพย์สินคืน
จากกองทรัสต์ตามข้อ 18.1 (5)(ก) แห่งสญัญานี ้

18.1.10 ท าหน้าท่ีต่อไปเพ่ือรวบรวม จ าหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเมื่อกองทรัสต์สิน้สุดลง โดยต้องช าระ
สะสางหนีส้ินและคา่ใช้จ่ายเม่ือกองทรัสต์สิน้สดุลงตามล าดบัท่ีก าหนดใน พ.ร.บ. ทรัสต์ 

18.1.11 จดัให้มีระบบงานอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง ประกาศก าหนด โดยอย่าง
น้อยให้ระบบงานของทรัสตีครอบคลมุเร่ืองตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การตรวจสอบการจดัการกองทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้ รับมอบหมายงานรายอื่น 
(ถ้ามี)เพ่ือให้เป็นไปตามสญัญานี ้ พ.ร.บ. ทรัสต์ สญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(2) การเก็บรักษาทรัพย์สินโดยมีการแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ภายใต้สัญญานีอ้อกจาก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์อื่นหรือทรัพย์สินสว่นตวัของทรัสตี 

(3) การบันทึกกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิเหนือทรัพย์สินในกองทรัสต์ รายได้ รายจ่ายและหนีส้ินของ
กองทรัสต์ ตลอดจนบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบักองทรัสต์ 
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(4) การตรวจสอบดแูลและติดตามการท าหน้าท่ีของผู้จดัการกองทรัสต์หรือผู้ รับมอบหมายราย
อื่นตามข้อ 18.1.13 แห่งสญัญานี ้(ถ้ามี) เพ่ือสิทธิประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(5) การควบคมุ ตรวจสอบและป้องกนัมิให้มีการจดัการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามสญัญานีแ้ละ 
พ.ร.บ. ทรัสต์ และมิให้มีการทจุริตในการจดัการกองทรัสต์ 

(6) การแยกงบการเงินของกองทรัสต์ออกจากงบการเงินของกองทรัสต์อื่นหรือของทรัสตีโดย
ค านงึถงึมาตรฐานท่ีก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี โดยงบการเงินท่ีจดัท าขึน้ให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในประกาศ กข. 1/2553 โดยต้องมีการสอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบญัชีซึง่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
แล้วแต่กรณี และผู้สอบบัญชีดงักล่าวต้องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของทรัสตี 
ก่อนท่ีจะย่ืนต่อส านักงาน ก.ล.ต. และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(7) การจดัสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

18.1.12 ดแูลให้สญัญานีม้ีสาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้
กรณีท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญา 

(1) ดแูลให้การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาเป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ในกรณีท่ีการแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญานีไ้ม่เป็นไปตามข้อ 18.1.10 (ก) แห่งสญัญานี ้ ให้ทรัสตี
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพ่ือดแูล
รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(3) ในกรณีท่ีหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์ท่ีออกตาม 
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลัง และสัญญามี
ข้อก าหนดท่ีไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ให้ทรัสตีด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญา
นีใ้ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นัน้ ตามวิธีการท่ีก าหนดในสัญญานี ้หรือตามท่ีส านักงาน 
ก.ล.ต. มีค าสัง่ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ 

18.1.13 ติดตาม ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ และผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) บริหารจัดการ
กองทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญานี ้สญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้
หมายความรวมถงึการท าหน้าท่ีดงัตอ่ไปนีด้้วย 
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(1) ดแูลให้การบริหารจดัการกองทรัสต์กระท าโดยผู้จดัการกองทรัสต์ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์ตัง้อยู่ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้และทรัสตีเข้าจดัการกองทรัสต์ตามความจ าเป็นเพ่ือป้องกนั ยบัยัง้ 
หรือจ ากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม และด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในสญัญานีแ้ละ พ.ร.บ. ทรัสต์ในการ
จดัให้มีผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 

(2) ดแูลและด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) 
มีลกัษณะและปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในสญัญานี ้สญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
(ถ้าม)ี และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถงึการถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์รายเดิม และการ
แต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ตามข้อ 19.5.2 แห่งสญัญานี ้หรือผู้ รับมอบหมายราย
ใหม ่(ถ้าม)ี 

(3) ควบคมุดแูลให้การลงทนุของกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญานีแ้ละกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(4) ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
สญัญานีแ้ละกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

(5) แสดงความเห็นเก่ียวกับการด าเนินการหรือการท าธุรกรรมเพ่ือกองทรัสต์ของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และผู้ ท่ีได้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) เพ่ือประกอบการขอมติท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ การเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ตอ่ผู้ลงทนุหรือเมื่อส านกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

(6) ในกรณีท่ีจ าเป็น และเพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ทรัสตีอาจ
ก าหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ และ /หรือ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) ต้องขอความเห็นชอบ
จากทรัสตี หรือต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีทรัสตีเห็นสมควรนอกเหนือจากท่ี
ก าหนดในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้ 

(7) ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผู้จดัการกองทรัสต์กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทรัสต์ หรือไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีตามสญัญานีห้รือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ให้ทรัสตีมี
หน้าท่ีดงันี ้

(ก) รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วันท าการนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึง
เหตกุารณ์ดงักลา่ว 
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(ข) ด าเนินการแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต์ตามท่ี
เห็นสมควร 

(8) ในกรณีท่ีไม่มีผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือมีเหตุท่ีท าให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้ทรัสตีมีอ านาจในการจดัการกองทรัสต์ตามความจ าเป็นเพ่ือป้องกนั ยบัยัง้ หรือ
จ ากัดมิให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม และด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในสญัญานีแ้ละ พ.ร.บ. ทรัสต์ในการจดั
ให้มีผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่โดยในการด าเนินการดังกล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้
บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนัน้ก็ได้ ทัง้นี  ้ ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และ
เง่ือนไขท่ีประกาศ กร. 14/2555 และสญัญานีไ้ด้ระบไุว้  

นอกจากนี ้เมื่อทรัสตีเห็นวา่กรณีท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) 
ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญานี ้หรือ  พ.ร.บ. ทรัสต์ 
ประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องอื่นใด เป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงตอ่กองทรัสต์และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยา
ความเสียหายนัน้ได้ภายในระยะเวลาอนัสมควร ให้ทรัสตีสามารถเข้าไปด าเนินการแทน
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตามท่ีทรัสตีเห็นสมควร ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้ 

(9) ทรัสตีมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกองทรัสต์และการจัดการ
กองทรัสต์ หรือข้อมลูต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของผู้จดัการกองทรัสต์แก่ผู้ จดัการ
กองทรัสต์ 

นอกจากนี ้ในกรณีผู้ จัดการกองทรัสต์ร้องขอความช่วยเหลือจากทรัสตีในส่วนท่ีเก่ียวกับ
การปฏิบตัิงานของผู้จดัการกองทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าท่ีให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวก
แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ตามสมควร เพ่ือให้การปฏิบตัิงานของผู้จดัการกองทรัสต์ตามสญัญา
แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

(10) ทรัสตีซึ่งกระท าในนามกองทรัสต์มีหน้าท่ีช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ จัดการ
กองทรัสต์โดยเรียกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(11) นอกเหนือจากท่ีก าหนดในสัญญานี ้ทรัสตีอาจก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับเร่ืองท่ีผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย (ถ้าม)ี ต้องขอความเห็นชอบจากทรัสตีเสียก่อนจึง
จะสามารถด าเนินการได้ 
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18.1.14 รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมตลอดจนด าเนินการแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยาความเสียหายท่ี
เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ตามท่ีเห็นสมควรในกรณีท่ีผู้จดัการกองทรัสต์กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการ
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีตามสญัญานีห้รือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

18.1.15 เข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุครัง้ โดยหากต้องมีการขอมติท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทรัสตีจะต้องตอบข้อซกัถามและให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินการ
ว่าเป็นไปตามสญัญานีห้รือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ รวมทัง้ทกัท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ทราบว่าการด าเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระท าได้ หากไม่เป็นไปตามสญัญานีห้รือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

อนึง่ ในกรณีท่ีทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้องมีการออกเสียงหรือด าเนินการใด ๆ 
ในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีค านงึถงึและรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
และตัง้อยู่บนหลกัแห่งความซื่อสตัย์สจุริต และรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง
หรือกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ 

18.1.16 จดัท าสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือผู้ ได้รับ
ใบอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ด าเนินการแทนได้ โดยเมื่อมี
การมอบหมายผู้ อื่นเป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้ผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย
ดงักล่าวปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 7.1 และ 7.2 แห่งสญัญานี ้เว้นแต่มีการจัดท าหลกัฐานตาม
ระบบของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

18.1.17 จดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในข้อ 7.5 แห่งสญัญานี ้

18.1.18 ออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอนัสมควร ซึง่
อย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ การจัดท าหลกัฐานตามระบบของศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ่งรวมถึงในกรณีท่ีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม ่
หรือใบทรัสต์ใหมแ่ทนหลกัฐานเก่าท่ีสญูหาย ลบเลือน หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคญั  

(1) มีข้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงตอ่ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ และบคุคลอื่นได้ 

(2) มีข้อมลูของบคุคลตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ 
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกบับุคคลเหล่านัน้
ได้ 
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(3) มีข้อมูลท่ีแสดงว่า ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และใน
กรณีท่ีมีข้อจ ากดัสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องระบขุ้อจ ากดัสิทธิเช่นวา่นัน้ไว้ให้ชดัเจน 

18.1.19 ระบุความเห็นของทรัสตีเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้จัดการกองทรัสต์ในรายงานประจ าปีของ
กองทรัสต์ซึง่ผู้ จดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีจดัท ารายงานดงักล่าวเสนอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตี
จะต้องแสดงความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของผู้จดัการกองทรัสต์ในการบริหารจดัการกองทรัสต์
เป็นอย่างไร สอดคล้องกบัข้อก าหนดแห่งสญัญานี ้รวมทัง้กฎหมาย ประกาศและข้อก าหนดอื่น  ๆ ท่ี
เก่ียวข้องหรือไม่ หากผู้ จัดการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดแห่งสัญญานี ้หรือ
กฎหมาย หรือประกาศและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องอื่นใดนัน้ ให้ระบุเร่ืองดังกล่าว ตลอดจนการ
ด าเนินการของทรัสตีในการแก้ไขให้มีความถกูต้อง 

18.1.20 รับรองรายงานมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์และมลูคา่หน่วยทรัสต์ ณ วนัท าการสดุท้ายของแต่
ละไตรมาสตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนด เพ่ือท่ีผู้จดัการกองทรัสต์จะใช้ใน
การเปิดเผยรายงานดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วนันบัแต่วนัสดุท้ายของแต่
ละไตรมาสนัน้ 

นอกจากนี ้ทรัสตีมีหน้าท่ีใช้ความรอบคอบและระมดัระวงัเพ่ือให้ผู้ จดัการกองทรัสต์ค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วยของกองทรัสต์  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องประกาศก าหนด เมื่อผู้จดัการกองทรัสต์ออกรายงานประจ าปีในแต่ละรอบระยะเวลา โดย
จดัพิมพ์ข้อมลูเก่ียวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยทรัสต์ในรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ 
ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องส่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ซึ่ง
รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพียงรายงานประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องรับรอง
ความถกูต้องของข้อมลูท่ีสง่ให้แก่ทรัสตีด้วย 

18.1.21 ทรัสตีอาจก่อให้เกิดหนี ้และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการตามท่ีก าหนด
ไว้ในสญัญานี ้ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอื่นใด 

18.1.22 ในการลงทนุทรัพย์สินอื่นท่ีไมใ่ช่ทรัพย์สินหลกั ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ลงทุน 
แต่อย่างไรก็ตาม ทรัสตีอาจเป็นผู้ลงทุนหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ลงทุนในทรัพย์สินอื่นได้
ตามท่ีเห็นสมควร โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ สร. 26/2555 และประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ฉบบัอื่นที่เก่ียวข้อง  

18.1.23 ทรัสตีมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง  
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18.1.24 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนท่ีทรัสตีรายใหม่เข้ารับหน้าท่ี มีการ
จดัการกองทรัสต์ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญานีห้รือ พ.ร.บ. ทรัสต์จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์
เสียหาย ให้ทรัสตีรายใหมด่ าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) เรียกร้องคา่เสียหายจากทรัสตีรายท่ีต้องรับผิด 

(2) ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนัน้จะได้ทรัพย์สินมาโดยตรง
จากทรัสตีรายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยน
สภาพไปเป็นทรัพย์สินอย่างอ่ืนก็ตาม เว้นแต่บุคคลดงักล่าวจะได้ทรัพย์สินนัน้มาโดยสจุริต 
เสียค่าตอบแทน และไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าทรัพย์สินนัน้ได้มาจากการจัดการ
กองทรัสต์โดยมิชอบ  

อนึง่ การท่ีทรัสตีเข้าท าสญัญานีม้ิได้เป็นการให้หลกัประกนัรายได้หรือผลการประกอบการของกองทรัสต์ หรือ
หลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาของบรรดาผู้ เช่าไมว่า่รายใด อนึง่ ทรัสตีไมม่ีหน้าท่ีให้หลกัประกนัใด ๆ เพ่ือ
ประกันการปฏิบัติหน้าท่ีของตนในฐานะทรัสตี และทรัสตีไม่มีหน้าท่ีอื่นใดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือ 
บคุคลอื่นใด นอกเหนือไปจากท่ีได้ระบไุว้ในสญัญานี ้และ/หรือ ท่ีกฎหมายได้บญัญตัิไว้ 

18.2 การแตง่ตัง้ เง่ือนไขและวิธีการเปลี่ยนแปลง และคา่ตอบแทนของทรัสตี 

18.2.1 การแตง่ตัง้ทรัสตี 

ทรัสตีได้รับการแตง่ตัง้โดยผลของสญัญานี ้เม่ือมีเหตใุห้ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตี การแตง่ตัง้ทรัสตีราย
ใหมใ่ห้กระท าได้โดยอาศยัมติท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่านัน้  

18.2.2 เง่ือนไขและวิธีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี 

(1) เง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงทรัสตี 

(ก) ทรัสตีลาออกจากการท าหน้าท่ี 

(ข) ทรัสตีถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ ศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟูกิจการ หรือสิน้สภาพนิติบุคคล 
หรือสิน้สภาพธนาคารพาณิชย์ (ถ้าม)ี 

(ค) ทรัสตีเลิกกิจการและเข้าสูก่ระบวนการช าระบญัชี  

(ง) ทรัสตีหยุดประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีไม่ว่าโดยสมัครใจหรือตามค าสั่งพักการ
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชัว่คราว หรือสัง่เพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตี 
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(จ) ทรัสตีถกูถอดถอนจากการท าหน้าท่ีตามข้อ 18.3.2 แห่งสญัญานี ้

(ฉ) ทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือข้อตกลงท่ีเป็นสาระส าคัญใด ๆ 
ตามท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้หรือผิดค ารับรองท่ีเป็นสาระส าคญัใด ๆ ตามท่ีให้ไว้ใน
สญัญานี ้และการดงักล่าวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดแูลจดัการกองทรัสต์
หรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก และทรัสตีไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสญัญานีภ้ายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วนันับ
จากวนัท่ีทราบหรือควรทราบถึงเหตแุห่งการผิดสญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลา
ใด ๆ ท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนั อย่างไรก็ดี คูส่ญัญาตกลงท่ีจะร่วมกนัหารือโดยสจุริต
และยุติธรรมเพ่ือพิจารณาเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นรายกรณีก่อนท่ีจะด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงทรัสตี 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีทรัสตีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าท่ีหรือข้อตกลง หรือผิดค ารับรอง
ท่ีเป็นสาระส าคัญใด ๆ ตามท่ีให้ไว้ในสัญญานีอ้ันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยหรือ
เหตุการณ์ใด ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือความควบคุมของทรัสตี ไม่ถือเป็นเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงทรัสตีตามสญัญานี ้

(ช) ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามท่ีระบุไว้ในข้อ 16.8.2 แห่งสัญญานี ้ให้
เปลี่ยนแปลงทรัสตี 

(ซ) ทรัสตีขาดคณุสมบตัิในการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามท่ีกฎหมายและประกาศท่ี
เก่ียวข้องก าหนด  

(2) วิธีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี 

(ก) ในกรณีทรัสตีลาออกจากการท าหน้าท่ีตามข้อ 18.2.2 (1) (ก) แห่งสญัญานีใ้ห้มี
การเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามท่ีกลา่วไว้ในข้อ 18.3.1 แห่งสญัญานี ้ 

(ข) ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ 18.2.2 แห่ง
สญัญานี ้ (นอกเหนือจากกรณีทรัสตีลาออกจากการท าหน้าท่ีตามข้อ 18.2.2 (1) 
(ก) แห่งสญัญานี)้ ให้ผู้ จดัการกองทรัสต์มีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไปยงัทรัสตี
อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เดือน ก่อนวันท่ีมีการพ้นสภาพจากการเป็นทรัสตีหรือถอด
ถอนทรัสตี  

อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีท่ีทรัสตีถูกถอดถอนหรือส านกังาน ก.ล.ต. สัง่พกัการ
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั่วคราว หรือเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบ
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ธุรกิจเป็นทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ทรัสตีตามท่ี
ก าหนดในวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี ้ให้ทรัสตีรายเดิมท าหน้าท่ีทรัสตีต่อไปแต่
เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สิทธิในกองทรัสต์เพ่ือมิให้กองทรัสต์
เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์
เหนือกองทรัสต์ 

(ค) ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัสตีเพราะเหตุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
18.2.2(1)(ข) และ (ค) แห่งสัญญานีใ้ห้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหนังสือแจ้งไปยังผู้
ช าระบญัชี เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ หรือบคุคลอื่นใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมายอื่น
ในท านองเดียวกบับคุคลดงักลา่ว แล้วแตก่รณี ด าเนินการเก่ียวกบักองทรัสต์เท่าท่ี
จ าเป็นและสมควรจนกวา่ทรัสตีรายใหมจ่ะมีสิทธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

(ง) ในกรณีท่ีเกิดเหตใุนการเปลี่ยนแปลงทรัสตี (ยกเว้นเหตแุห่งการเปลี่ยนแปลงทรัส
ตีตามท่ีระบุไว้ในข้อ 18.2.2(1)(ช)) ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์เรียกประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยเร็วและให้ทรัสตีรายเดิม ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดัการกองทรัสต์
มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 
เป็นทรัสตีรายใหม่เพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตัง้ ทัง้นี  ้ไม่ตัด
สิทธิทรัสตีรายเดิม หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ท่ีจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและ
ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. เพ่ือเป็นทรัสตีรายใหม่ 

(จ) ในกรณีท่ีเกิดเหตแุห่งการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามท่ีระบุไว้ในข้อ 18.2.2(1)(ช) ให้
ด าเนินการแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ตามท่ี
ก าหนดโดยมติของท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่ว 

(ฉ) หากมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สญัญานีย้งัคงมีผลบังคบัใช้
และไม่มีผลกระทบต่อสถานะของกองทรัสต์ และทรัสตีรายเดิมต้องด าเ นินการ
ตามท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ และ
เพ่ือให้ทรัสตีรายใหม่ทราบเก่ียวกับการจัดการกองทรัสต์ท่ีผ่านมาและท่ีต้องท า
ต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสารหลักฐาน และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
กองทรัสต์เพ่ือให้ทรัสตีรายใหม่สามารถท าหน้าท่ีต่อไปได้ ทัง้นีใ้นการส่งมอบ
ดงักล่าว ให้ทรัสตีรายเดิมลงลายมือช่ือในหนังสือเพ่ือรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ่งท่ีส่งมอบให้ทรัสตีรายใหม่และมอบหนังสือดงักล่าวให้ทรัสตีราย
ใหม่เก็บรักษาไว้ โดยให้ทรัสตีรายเดิมด าเนินการดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 90 
(เก้าสิบ) วนันบัแตว่นัท่ีทรัสตีรายใหมเ่ข้าปฏิบตัิหน้าท่ี 
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หากทรัสตรีายเดิมมิได้ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ทรัสตีรายใหม่ร้อง
ขอตอ่ศาลเพ่ือให้มีค าสัง่ให้ทรัสตีรายใหมไ่ด้มาซึง่สิทธิเหนือกองทรัสต์ได้ 

ในกรณีท่ีทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายท่ีเหลืออยู่มิได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งของ
ข้อนี ้หากมีความเสียหายเกิดขึน้กับกองทรัสต์หรือผู้ รับประโยชน์ ทรัสตีรายเดิม
หรือทรัสตีรายท่ีเหลืออยู่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ทัง้นี ้หากความเสียหายเกิด
ขึน้กบักองทรัสต์และทรัสตีรายใหม่ยงัไม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์ตามข้อ 18.2.2(2)(ช) 
ด้านลา่งนี ้ผู้ รับผลประโยชน์อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตี
รายท่ีเหลืออยู่เพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ได้  

(ช) ทัง้นี ้เมื่อทรัสตีรายใหม่เข้าท าหน้าท่ีแทนทรัสตีรายเดิม ทรัสตีรายใหม่ต้องผูกพัน
ตามสิทธิและหน้าท่ีของคู่สญัญาท่ีก าหนดไว้ในสญัญานีทุ้กประการ และมีหน้าท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมสญัญานีต้ามสมควร รวมทัง้เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความในคดีหรือเป็น
ฝ่ายท่ีต้องผูกพนัตามค าพิพากษา นอกจากนี ้ทรัสตีรายใหม่มีหน้าท่ีแจ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรให้ส านกังาน ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบวา่ตนได้เข้าสวมสิทธิ
และหน้าท่ีแทนทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายท่ีเหลืออยู่ภายใน 15  (สิบห้า) วนันบั
แต่วันท่ีต้นได้เข้าสวมสิทธิและหน้าท่ีแทนทรัสตีรายเดิมหรือร่วมกับทรัสตีรายท่ี
เหลืออยู่ พร้อมทัง้แจ้งบคุคลภายนอกท่ีตนทราบว่าเป็นคู่สญัญากับทรัสตีรายเดิม
วา่ ตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าท่ีแทนทรัสตีรายเดิมแล้ว  

ในกรณีท่ีทรัสตีรายใหม่มิได้แจ้งตามวรรคหนึ่งของข้อนี ้หากมีความเสียหาย
เกิดขึ น้  ท รัสตีรายใหม่ต้อง รับผิดชอบต่อทรัพย์สินในกองทรัสต์หรือต่อ
บคุคลภายนอก แล้วแตก่รณี 

(ซ) ในกรณีท่ีมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตี แต่มิอาจแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่เพราะมี
เหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตัง้ทรัสตี
รายใหม ่ถ้ามิอาจแตง่ตัง้ได้ ให้ศาลมีค าสัง่เลิกทรัสต์ ทัง้นี ้ให้ศาลมีอ านาจแต่งตัง้
บุคคลใดเข้าจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ โดยได้รับค่าตอบแทน
ตามท่ีศาลก าหนดให้ ทัง้นี ้การอทุธรณ์ค าสัง่ศาลดงักลา่ว ให้ย่ืนตอ่ศาลฎีกา 

(ฌ) การเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามท่ีระบุไว้ในข้อ 18.2.2(2) นี ้ไม่ได้มีผลกระทบต่อการมี
ผลบงัคบัใช้ของสญัญานีแ้ละไมม่ีผลตอ่สถานะของกองทรัสต์ 

18.2.3 คา่ตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมของทรัสตี 

คา่ตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมของทรัสตีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดเอาไว้ในข้อ 20.1 แห่งสญัญานี ้
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18.3 การลาออกหรือการถอดถอนทรัสตี 

18.3.1 การลาออกของทรัสตี 

(1) หากทรัสตีประสงค์ท่ีจะลาออก ให้แจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ
ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่า 120 (หนึ่งร้อยย่ีสิบ) วนัก่อนวนัท่ีการลาออกมีผล
บังคับ พร้อมทัง้เสนอผู้ ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นทรัสตีรายใหม่ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรั สต์
พิจารณาลงมติเห็นชอบเพ่ือแตง่ตัง้ทรัสตีรายใหมแ่ละปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และระยะเวลา
ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี  ้ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ในการนี ้ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิและได้รับ
อนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. เพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณา คัดเลือกและ
แต่งตัง้เป็นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ด้วย และให้ผู้ จดัการกองทรัสต์ใช้ความพยายาม
อย่างเต็มท่ีในการแต่งตัง้บุคคลใหม่ (ซึ่งมีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตจากส านักงาน 
ก.ล.ต.) ให้เป็นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์แทนท่ีทรัสตีรายเดิม ในการนี ้ให้ทรัสตีและ
ผู้จดัการกองทรัสต์หารือร่วมกนัโดยสจุริตเพ่ือก าหนดบคุคลผู้มีคณุสมบตัิและได้รับอนญุาต
จากส านกังาน ก.ล.ต. และเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นทรัสตี
รายใหมข่องกองทรัสต์ โดยทรัสตีรายใหมนี่จ้ะต้องเข้าท าสญัญาเพ่ิมเติมสญัญานีก้บัทรัสตี
รายเดิมและผู้จดัการกองทรัสต์  

หากพ้นก าหนดระยะเวลา 120 (หนึง่ร้อยย่ีสิบ) วนันบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับหนงัสือ
แจ้งการลาออกจากทรัสตีรายเดิมแล้ว และผู้จัดการกองทรัสต์ยังไม่สามารถแต่งตัง้ทรัสตี
รายใหม่ได้ ให้ทรัสตีมีสิทธิแต่งตัง้บุคคลท่ีทรัสตีคดัเลือก (โดยต้องเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิและ
ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต.) ให้เป็นทรัสตีรายใหม ่

(2) ในกรณีท่ีมีทรัสตีลาออกตามข้อสญัญานี ้การพ้นจากต าแหน่งของทรัสตีให้มีผลเมื่อทรัสตี
รายใหมเ่ข้าท าหน้าท่ีเป็นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ โดยให้ทรัสตีรายเดิมท าหน้าท่ีทรัสตี
ตอ่ไปจนกวา่ทรัสตีรายใหมจ่ะมีสิทธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

18.3.2 การถอดถอนทรัสต ี

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยอาศัยมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อ 16 แห่งสญัญานีอ้าจถอดถอนทรัสตี
ได้ เมื่อปรากฏว่าทรัสตีมิได้จัดการกองทรัสต์ตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ 
หรือกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอนัเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ หรือกฎหมายอื่นใดซึง่มิใช่
ความผิดลหโุทษ และทรัสตีไมอ่าจเยียวยาแก้ไขให้สิน้ไปได้ภายในระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วนั นบัแต่
วนัท่ีผู้จดัการกองทรัสต์แจ้งให้ทรัสตีทราบถงึเหตดุงักลา่ว  
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18.4 ความเป็นอิสระและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของทรัสตี 

18.4.1 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือวา่ทรัสตีขาดความเป็นอิสระ และจะรับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์มิได้ 

(1) เป็นผู้ ถือหุ้นในผู้จดัการกองทรัสต์ เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) มีผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้ นในทรัสตี เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของทรัสตีดงักลา่ว  

(3) มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในทรัสตีเป็นบคุคลเดียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้จดัการกองทรัสต์ 

(4) มีกรรมการหรือผู้บริหารของทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการหรือผู้บริหารของผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

(5) มีความเก่ียวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้ จัดการกองทรัสต์ในลกัษณะท านอง
เดียวกบั (1) ถึง (4) หรือในลกัษณะอื่นอย่างมีนยัส าคญัในประการท่ีอาจเป็นเหตใุห้ทรัสตี
ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าท่ี 

(6) เป็นหรือมีความเก่ียวข้องกบัผู้ ท่ีจะจ าหน่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่
กองทรัสต์ ในลกัษณะท่ีท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์
หรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ได้อย่างเป็นอิสระ 

ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลงัจากการเข้ารับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ว่าทรัสตีขาดความ
เป็นอิสระตามข้อ 18.4.1 แห่งสญัญานี ้ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมทัง้
แสดงมาตรการท่ีสมเหตสุมผลและน่าเช่ือได้วา่จะท าให้ทรัสตีสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ
ภายใน 15 (สิบห้า) วนันับแต่วันท่ีปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว และให้ด าเนินการตามมาตรการท่ี
แสดงไว้นัน้ เว้นแตส่ านกังาน ก.ล.ต. จะมีค าสัง่เป็นอย่างอ่ืน 

18.4.2 ภายใต้บงัคบัตามข้อ 18.4.1 แห่งสญัญานี ้ทรัสตีจะกระท าการใดท่ีเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของ
กองทรัสต์ หรืออาจท าให้ทรัสตีขาดความเป็นอิสระมิได้ เว้นแต่เป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นธุรกรรมท่ีมีมาตรการ หรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรม
ดงักลา่ว 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการท าธุรกรรมท่ีเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้องมีการ
เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยบุคคล
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ดงักล่าวไม่คดัค้าน หรือคดัค้านในจ านวนท่ีน้อยกว่าหลกัเกณฑ์ตามข้อ 13 แห่งสญัญานี ้
และประกาศ สร. 27/2557 

18.4.3 ในกรณีท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ทรัสตีต้องด าเนินการให้มัน่ใจได้วา่ผู้ลงทนุได้รับการ
ปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม โดยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์
กบัทรัสตีให้รวมถงึการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ทรัสตีต้องไมม่ีผลประโยชน์อื่นท่ีอาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ และหาก
มีกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกท่ีจะท า
ให้เช่ือมัน่ได้ว่า การบริหารจดัการกองทรัสต์จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์
และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(2) กองทรัสต์จะไมเ่ข้าท ารายการใดท่ีอาจสง่ผลให้ทรัสตีไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
เช่น การซือ้อสงัหาริมทรัพย์จากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตีซึง่อาจท าให้ทรัสตีไม่สามารถ
ให้ความเห็นเก่ียวกบัการตรวจสอบและสอบทาน (การท า Due Diligence) ของผู้จดัการ
กองทรัสต์ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นต้น 

18.5 ความรับผิดของทรัสตี 

18.5.1 ในกรณีท่ีทรัสตีจดัการกองทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญานีห้รือ พ.ร.บ. ทรัสต์ ทรัสตีต้องรับ
ผิดตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต์ 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและมีเหตุผลอันสมควรเพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนท่ีจะจดัการกองทรัสต์เป็นอย่างอื่นให้ต่างไปจากท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญานีไ้ด้ และหากทรัสตีได้จดัการตามท่ีได้รับความเห็นชอบนัน้ด้วยความสจุริตและเพ่ือประโยชน์
ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จ าต้องรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต์อนัเกิดจาก
การปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะทรัสตีดงักลา่ว 

18.5.2 ทรัสตีไมต้่องรับผิดตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือบุคคลใด ๆ จาก
การปฏิบตัิหน้าท่ีของทรัสตี หากทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเย่ียงผู้มี
วิชาชีพ รวมทัง้ด้วยความช านาญ โดยปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรมเพ่ือประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และเป็นไปตามสญัญานี ้ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และข้อผกูพนัท่ีได้ให้ไว้
เพ่ิมเติมแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 
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ในการนี ้แม้ทรัสตีไมต้่องรับผิดตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรค
หนึ่ง ให้ทรัสตียังมีหน้าท่ีด าเนินการเรียกร้องต่อผู้ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ เพ่ือให้กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับชดเชยความเสียหายตามความเป็นจริง 

18.5.3 ทรัสตีไมต้่องรับผิดตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือบุคคลใด ๆ จาก
การกระท า หรือการงดเว้นกระท าการใด ๆ ของผู้จดัการกองทรัสต์ หากว่าทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าท่ีโดย
สจุริต และได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรในการก ากบัดแูลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ผู้จดัการกองทรัสต์เพ่ือให้เป็นไปตามสญัญานี ้และ พ.ร.บ. ทรัสต์ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

ในกรณีเช่นว่าให้กองทรัสต์โดยทรัสตีมีสิทธิเรียกร้องโดยตรงต่อผู้จัดการกองทรัสต์เพ่ือให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ชดเชยเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้ให้แก่กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามความ  
เป็นจริง 

18.6 การจ ากดัความรับผิดของทรัสตี 

18.6.1 ภายใต้บงัคบัแห่งสญัญานีแ้ละ พ.ร.บ. ทรัสต์ ความรับผิดตอ่บคุคลใดตามสญัญาซึง่ทรัสตีได้กระท า
ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถงึความรับผิดตอ่บคุคลใดอนัเกิดจาก หรือท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินใด ๆ 
ของกองทรัสต์ให้มีจ านวนจ ากดั โดยทรัสตีจะต้องรับผิดตอ่บคุคลภายนอกดงักลา่วไมเ่กินจ านวนเงิน
ชดใช้คา่เสียหายท่ีทรัสตีจะได้รับตามข้อ 18.1(5) แห่งสญัญานี ้ทัง้นีใ้นกรณีท่ีทรัสตีไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี
ตามท่ี พ.ร.บ. ทรัสต์ก าหนดไว้ โดยเจตนา โดยไม่สุจริตหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ใน
กรณีเช่นวา่นี ้ทรัสตีจะมีข้อยกเว้นความรับผิดมิได้  

18.6.2 ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของทรัสตี (แล้วแต่
กรณี) เป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมาย กฎ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือ ค าสัง่ศาล ค าพิพากษาของ
ศาล หรือ ค าสัง่อ่ืนใดของหน่วยงานราชการ ไมว่า่จะมีผลบงัคบัเป็นกฎหมายหรือไม ่นอกจากนี ้ทรัส
ตีไม่ต้องรับผิดในกรณีท่ีทรัสตีไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งตามสัญญานีไ้ด้ 
เน่ืองจากเหตุสุดวิสยั หรือเหตุท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตี รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเหตุท่ี
ระบไุว้ในข้อ 18.6.4 แห่งสญัญานี ้

18.6.3 ในการโอนหน่วยทรัสต์ระหว่างผู้ ถือหน่วยทรัสต์กันเอง ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ความถูกต้องแท้จริงของลายมือช่ือ หรือ ตราประทับ ท่ีปรากฏในใบทรัสต์ หรือในการสลักหลัง
ใบทรัสต์ หรือในตราสารการโอนหน่วยทรัสต์ หรือตราสารใด ๆ ซึ่งแสดงกรรมสิทธ์ิในหน่วยทรัสต์ 
โดยทรัสตีมิต้องรับผิด หากมีการปลอมแปลงลายมือช่ือ หรือ ตราประทับ รวมถึงในกรณีท่ีผู้ ลง
ลายมือช่ือไมม่ีอ านาจลงนาม อย่างไรก็ตาม ทรัสตีมีสิทธิ (แตม่ิได้มีหน้าท่ี) เรียกให้มีการพิสจูน์ความ
แท้จริงของลายมือช่ือของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเอกสารหรือตราสารตามสญัญานีซ้ึง่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ต้องลงลายมือช่ือหากมีเหตผุลให้สงสยัถงึความถกูต้องแท้จริงของลายมือช่ือนัน้ 
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18.6.4 ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบต่อกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในความสูญเสียหรือความเสียหายท่ี
เกิดขึน้เน่ืองจากสาเหตท่ีุอยู่นอกเหนือการควบคมุของทรัสตี หรือพนกังานของทรัสตี ซึง่รวมถงึ แตไ่ม่
จ ากัดเพียง การท่ีทรัพย์สินถูกโอนเป็นของรัฐ การเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ กฎเกณฑ์เก่ียวกับการ
ปริวรรตเงินตรา สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล การปฏิวตัิ การก่อความไม่สงบ การประ ท้วง 
เหตสุดุวิสยั การขดัข้องของเคร่ืองมือ หรือ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ซึง่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทรัส
ตี หรือ เหตอุื่นใดท่ีทรัสตีไมส่ามารถควบคมุได้ 

18.6.5 ทรัสตีไม่จ าต้องกระท าการใด ๆ ท่ีจะเป็นเหตุให้ทรัสตีต้องใช้เงิน หรือทรัพย์สินส่วนตวัของทรัสตี 
(ทรัพย์สินท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินในกองทรัสต์) หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางการเงินอื่นใด ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือใช้สิทธิตามสญัญานีข้องทรัสตี  

18.7 การชดใช้ความเสียหายให้แก่ทรัสตี  

18.7.1 ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินชดใช้ความเสียหาย  รวมทัง้ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง
ทนายความ หรือท่ีปรึกษากฎหมายซึง่ทรัสตีได้วา่จ้างตามสมควรแก่กรณี ทัง้นี ้เงินชดใช้ตามข้อนีใ้ห้
รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การด าเนินคดี และการบังคบัคดี ในจ านวนท่ีสมเหตุสมผลและ
เหมาะสม และในจ านวนท่ีได้จ่ายไปตามความเป็นจริง ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ส าหรับความรับผิดใด ๆ อนัทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึน้ อนัเป็นผลมาจากการท่ีทรัสตีได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีและใช้อ านาจของทรัสตีอย่างถกูต้องเหมาะสมตามสญัญานี ้และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ตลอดจน
กฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในจ านวนท่ีไมเ่กินมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์  

18.7.2 ภายใต้บังคบัแห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ เงินชดใช้ความเสียหายและการรับผิดชดใช้ตามข้อ 18.7.1 แห่ง
สญัญานีใ้ห้รวมถึงความรับผิดอนัเป็นผลมาจากการกระท า หรือการงดเว้นการกระท าใด  ๆ ของผู้
ท่ีทรัสตีได้มอบอ านาจ หรือตวัแทนซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากทรัสตีด้วย 

18.7.3 เงินชดใช้ความเสียหายตามข้อ 18.7 แห่งสญัญานี ้

(1) เป็นเงินท่ีทรัสตีพึงได้รับเพ่ิมเติมจากเงินชดใช้ความเสียหายอื่นใดท่ีทรัสตีมีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย 

(2) ยงัคงมีผลใช้บงัคบัตอ่ไปภายหลงัท่ีทรัสตีพ้นจากต าแหน่งหรือถกูถอดถอนจากต าแหน่งการ
เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ 
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19 ผู้จัดการกองทรัสต์ 

19.1 การแตง่ตัง้และคา่ตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์ 

การแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ทรัสตีตกลงแตง่ตัง้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ 
และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ตกลงรับเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยมีขอบเขต 
อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญานี ้และกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ และข้อตกลงอื่นระหวา่งผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้าม)ี  

ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ 

คา่ตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมของผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดเอาไว้ในข้อ 20.1 แห่งสญัญานี ้ 

19.2 สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดของผู้จดัการกองทรัสต์ 

สิทธ ิ

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าท่ีจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมถึงสามารถร้อง
ขอให้ทรัสตีช าระค่าใช้จ่ายตามท่ีระบุไว้ในสญัญานีท่ี้เก่ียวข้องกับกองทรัสต์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้
เป็นรายธุรกรรม โดยอตัราค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ หลกัเกณฑ์และ
วิธีการช าระคา่ตอบแทนและคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว ให้เป็นไปตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

หน้าที่ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้และสญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ 
หรือตามท่ีกฎหมาย และประกาศท่ีเก่ียวข้องก าหนด โดยขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัท่ี
เก่ียวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ ซึง่รวมถงึการลงทนุในทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตีในเร่ืองดงัตอ่ไปนี  ้

19.2.1 ดแูลจดัการกองทรัสต์ในสว่นท่ีเป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซึง่รวมถงึการลงทุน การกู้ ยืมเงินและก่อ
ภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าท าสัญญา และการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือ
กองทรัสต์ ทัง้นี ้ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขเท่าท่ีสญัญานี ้และสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการ
กองทรัสต์ได้ระบไุว้  

19.2.2 จดัท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึง่รวมถึงข้อมลูตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ และข้อมลูอื่นตามท่ีก าหนดในสญัญานี ้และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 
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19.2.3 จดัท าและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ การควบคมุภายใน และ
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ โดยเมื่อมีเหตุผลอนัสมควรและไม่กระทบต่อการด าเนินงาน
ของผู้จดัการกองทรัสต์ หากทรัสตีจะตรวจสอบการจดัการในเร่ืองใด ผู้ จดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีให้
ความร่วมมือและน าส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทัง้ให้เข้าไปตรวจสอบในสถานท่ีตัง้ของ
อสงัหาริมทรัพย์ตามท่ีทรัสตีร้องขอ เพ่ือให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้มัน่ใจได้วา่ ผู้จดัการกองทรัสต์
ไมไ่ด้ปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก าหนดของสญัญานี ้หรือไมรั่กษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

19.2.4 จดัท าและจัดส่งข้อมูลเอกสารต่าง ๆ พร้อมทัง้รับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับการจัดโครงสร้างรายได้ของกองทรัสต์ วิธีการให้เช่า การจัดหาและการจัดเก็บรายได้ 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีสามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต์ สัญญาท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ท าในนาม
กองทรัสต์กบับริษัทหรือบคุคลตา่ง ๆ นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีต้องประสานงานและ
ท าข้อตกลงเก่ียวกบัลกัษณะของข้อมลู เอกสารหลกัฐานประกอบการท าธุรกรรม และรายงานต่าง ๆ 
รวมทัง้ความถ่ีและระยะเวลาท่ีผู้ จดัการกองทรัสต์ต้องน าส่งข้อมลูและเอกสารดงักล่าวให้แก่ทรัสตี 
ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการก ากบัดแูลและตรวจสอบการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

19.2.5 ในการบริหารจดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีตา่ง ๆ ของผู้จดัการกองทรัสต์
ตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้พ.ร.บ. ทรัสต์ สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ กฎหมาย และประกาศ
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

19.2.6 ในกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ เช่ารายเดียวโดย
กองทรัสต์ได้รับค่าตอบแทนทัง้หมดหรือบางส่วนในรูปส่วนแบ่งก าไร (Profit Sharing) ผู้จัดการ
กองทรัสต์ต้องมีระบบในการคดัเลือกและติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิงานของผู้ เช่ารายเดียวนี ้ทัง้นี ้
เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ผู้ เช่ารายเดียวนีจ้ะสามารถจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ได้ครบถ้วนตามเง่ือนไขของ
สัญญาเช่าและรายได้ไม่ร่ัวไหล อันอาจท าให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มท่ีตามท่ี
กองทรัสต์พงึได้รับ 

19.2.7 ในกรณีท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะให้บคุคลอื่นรับด าเนินการในงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
ตน ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีคัดเลือกผู้ รับด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจน
ก ากบั ควบคมุ ดแูล และตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ รับด าเนินการ 

ทัง้นี ้การมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนนัน้จะต้องไม่มีสาระท่ีขดัหรือแย้งกับประกาศ สช. 
29/2555 รวมถงึกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องอื่นอย่างมีนยัส าคญั  

19.2.8 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีจัดให้มีการประกันภัยกับผู้ รับประกันภัยท่ีทรัสตียอมรับเพ่ือประกันภัย
ความรับผิดท่ีอาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงานของตนในฐานะเป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของตน ตลอดระยะเวลาท่ี
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ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ แต่ทัง้นี ้ไม่รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกท่ีเกิด
จากการที่ผู้จดัการกองทรัสต์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของผู้จดัการกองทรัสต์มีเจตนากระท า
ละเมิดตอ่บคุคลภายนอกนัน้ หรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงจนเป็นผลละเมิดต่อบุคคลภายนอก
นัน้ อนึ่ง วงเงินประกันภัยให้เป็นไปตามท่ีทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์เห็นร่วมกนัว่าเพียงพอและ
เหมาะสม 

19.2.9 ในกรณีท่ีกองทรัสต์จะมีการออกหุ้นกู้  ผู้ จดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้กองทรัสต์
สามารถปฏิบตัิให้เป็นไปตามเง่ือนไขภายหลงัการอนญุาตตามประกาศเก่ียวกบัการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนีท่ี้ออกใหมข่องกองทรัสต์ด้วย 

19.2.10 ในการท าธุรกรรมเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) ด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่การจ าหน่าย จ่าย โอน อสงัหาริมทรัพย์ หรือการเข้าท าสญัญา
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือกองทรัสต์ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตาม
กฎหมาย 

(2) ด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไปอย่าง
เหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
นัน้ ๆ ก่อนรับเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุนเพ่ิมเติมในอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่วเพ่ือกองทรัสต์ แล้วแตก่รณี 

(ข) การวิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การท า 
Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ท่ี
อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นัน้  ๆ พร้อมทัง้จัดให้มีแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงด้วย ทัง้นี ้ความเสี่ยงดงักล่าวให้หมายความรวมถึง ความเสี่ยง
ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาหรือก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ได้ เป็นต้น 

(ค) ผู้ จัดการกองทรัส ต์ ต้องด า เ นินการใด ๆ  เ พ่ือใ ห้ไ ด้มาซึ่งท รัพย์สินห รือ
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพ่ิมเติม ในกรณีการเพ่ิมทุนของกองทรัสต์
เพ่ือลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติม ภายใน 60 (หกสิบ) วนันับแต่วนัท่ีก่อตัง้
กองทรัสต์แล้วเสร็จส าหรับในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรกและยงั
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ไม่ได้จดัตัง้กองทรัสต์ หรือนับแต่วนัท่ีปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในกรณีท่ีเป็น
การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการเพ่ิมทนุของภายหลงัการจดัตัง้กองทรัสต์แล้ว 

19.2.11 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามท่ีก าหนดในสญัญานี ้โดยอาจ
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (Proxy) จากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือใช้สิทธิในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เฉพาะ
ในวาระการประชมุท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในวาระการประชมุท่ี
ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นัน้ ทรัสตีอาจเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ 

19.2.12 ในกรณีท่ีมีการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
และการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี  ้

(1) ด าเนินการให้ท่ีปรึกษาแจ้งการมีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา 

(2) มิให้ท่ีปรึกษาผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วม
พิจารณาในเร่ืองนัน้  

19.2.13 ผู้จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้จัดท าและรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผล
การด าเนินงานของกองทรัสต์ ตามข้อก าหนดในข้อ 14 แห่งสญัญาฉบบันี ้ 

19.3 การลาออกจากการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

หากผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์ท่ีจะลาออก ให้แจ้งการลาออกเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยการเผยแพร่
ผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ และทรัสตีทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 120 (หนึง่ร้อยย่ีสิบ) วนั ก่อน
วนัท่ีก าหนดให้การลาออกมีผลใช้บงัคบั ทัง้นี ้ต้องไมก่่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และต่อทรัสตี 
และในระหวา่งท่ีการลาออกยงัไมม่ีผลใช้บงัคบันัน้ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ทรัส
ตีในการแต่งตัง้บุคคลใหม่ (ซึ่งมีคุณสมบัติและได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่ของกองทรัสต์แทนท่ีผู้ จดัการกองทรัสต์รายเดิม โดยในระหว่างท่ีทรัสตียังไม่สามารถแต่งตัง้
ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้นัน้ การลาออกจากการเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์จะยังไม่มีผลสมบูรณ์ และ ให้
ผู้จดัการกองทรัสต์รายเดิมท าหน้าท่ีต่อไปจนกว่าผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่จะสามารถเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีเป็น
ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้อย่างสมบูรณ์ตามสัญญานี ้และสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ ทัง้นี ้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์อาจจะปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ตอ่ไปไมเ่กิน 180 (หนึง่ร้อยแปดสิบ) วนันบัจากวนัท่ี
ก าหนดให้การลาออกมีผลใช้บงัคบั 

19.4 ไมว่า่กรณีใด ๆ หากผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ทรัสตีจดัการกองทรัสต์ตามความจ าเป็น
เพ่ือป้องกัน ยับยัง้ หรือจ ากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทัง้ปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการกองทรัสต์แทนในระหวา่งนีไ้ด้ ทัง้นี ้ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ 18.1.13 (8) แห่งสญัญานี ้
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19.5 หน้าท่ีของผู้จดัการกองทรัสต์ภายหลงัจากการลาออก การเปลี่ยนแปลงของผู้จดัการกองทรัสต์หรือการสิน้สดุ
ของสญัญานี ้และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์  

เพ่ือประโยชน์แห่งสญัญาข้อ 19.5 แห่งสญัญานี ้ถ้อยค าต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ให้มีความหมายตามท่ีระบุไว้ใน
สญัญาข้อนี ้เว้นแตส่ญัญาจะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

"ข้อมูลที่เป็นความลับ" หมายความวา่ บรรดาข้อมลูที่มีบคุคลใดบคุคลหนึง่เป็นเจ้าของและเป็นข้อมลูท่ีเป็น
ความลบั และข้อมูลของกองทรัสต์ และ/หรือของลูกค้าใด ๆ ของกองทรัสต์ หรือข้อมูลซึ่งโดยลักษณะของ
ข้อมูลนัน้ควรถือได้ว่าเป็นข้อมูลท่ีเป็นความลบั ซึง่รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) ข้อความท่ีเป็นความลบันัน้  ๆ 
ความลบัทางการค้า ความรู้แห่งวิธีการ (Know-How) กลยุทธ์ แนวความคิด การด าเนินงาน ข้อมลูเก่ียวกับ
การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ รายช่ือลกูค้า แผนงาน โอกาสทางการตลาดและการด าเนินการธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลท่ีได้รับโดยทางวาจา ท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษร ท่ีบันทึกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือใน
รูปแบบอื่น  

ภายหลงัจากท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ย่ืนหนงัสือลาออกต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์และทรัสตีโดยชอบตามข้อ 19.3 
แห่งสญัญานีแ้ละการลาออกมีผลใช้บงัคบัแล้ว หรือภายหลงัจากท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ตาม
ข้อ 19.6 แห่งสญัญานี ้หรือสญัญานี ้และ/หรือ สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์สิน้สดุลงแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด ผู้ จดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ แล้วแต่
กรณี สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีต่อไปได้ ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสือเพ่ือรับรอง
ความถกูต้องครบถ้วนของสิ่งท่ีสง่มอบให้ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่โดยการด าเนินการดงักล่าวให้
รวมถงึการด าเนินการดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมช่กัช้า ได้แก่ 

(1) สง่มอบงาน ระบบงาน รายช่ือลกูค้า บญัชี เอกสาร และข้อมลูใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็น
ผู้ จัดการกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท่ีเป็นความลบัหรือไม่ก็ตามให้แก่ทรัสตี และ/หรือผู้ จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่ ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ตามท่ีทรัสตีร้องขอเพ่ือให้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่
สามารถเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ได้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือประโยชน์สูงสดุของกองทรัสต์
และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม แตท่ัง้นี ้ภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วนันบัจากวนับอกเลิกสญัญา
หรือวนัท่ีสญัญาสิน้สดุลงในกรณีท่ีไมต้่องมีการบอกเลิก 

(2) จัดท ารายงานสรุปการบริหารจัดการกองทรัสต์ จนถึงเวลาท่ีสิน้สุดการปฏิบัติหน้าท่ี และส่งมอบ
รายงานดงักล่าวให้แก่ทรัสตี และ/หรือผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่  แต่ทัง้นี ้ภายใน 120 (หนึ่งร้อย
ย่ีสิบ) วนันบัจากวนับอกเลิกสญัญาหรือวนัท่ีสญัญาสิน้สดุลงในกรณีท่ีไมต้่องมีการบอกเลิก 

(3) ตลอดระยะเวลาสอง (2) ปีภายหลงัจากสิน้สดุความเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีได้ระบุ
ไว้ในสญัญาฉบบันี ้หรือจะได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทรัสตี หรือเป็นกรณีท่ีต้องปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง หรือกฎหมายอื่นใด หรือกฎ หรือระเบียบ หรือค าสัง่ใด ๆ ท่ี
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ออกด้วยอ านาจหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีท่ีต้องปฏิบตัิตามค าสัง่ของหน่วยงานราชการ
ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผู้จดัการกองทรัสต์ตกลงท่ีจะเก็บรักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของกองทรัสต์โดยไม่
เผยแพร่ข้อมูล แบบร่าง บัญชีรายช่ือลูกค้า และเอกสารอื่นใดท่ีมีสาระส าคัญเป็นข้อมูลท่ีเป็น
ความลบัของกองทรัสต์ตามท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับทราบข้อมลูนัน้มาจากการปฏิบตัิหน้าท่ีของตน
ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จากทรัสตีเสียก่อน 

(4) ด าเนินการอื่นใดตามสมควรเพ่ือให้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างต่อเน่ือง
ตามสญัญานี ้

19.6 การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์ 

19.6.1 การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์สามารถท าได้เฉพาะในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้
เท่านัน้ 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์ลาออกตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดในข้อ 19.3 แห่งสญัญานี ้

(2) ผู้จดัการกองทรัสต์ถกูถอดถอนจากการท าหน้าท่ีโดยทรัสตี เน่ืองจากปรากฏเหตใุดเหตหุนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อปรากฏว่าผู้จดัการกองทรัสต์มิได้จดัการกองทรัสต์ตามหน้าท่ีให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ ตลอดจน
กฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องอื่นใด และการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีนัน้ทรัสตีเห็นว่า
เป็นการก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกองทรัสต์  และ/หรือ ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ได้ภายในระยะเวลาตามท่ี
ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ข) ในกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ผิดสญัญาข้อหนึ่งข้อใดของสญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และการผิดสญัญานัน้ทรัสตีเห็นว่าเป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และไม่สามารถ
เยียวยาความเสียหายนัน้ได้ภายในระยะเวลาท่ีทรัสตีก าหนดตามสมควร ทรัสตี
อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้โดยบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์
อกัษรให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 (สามสิบ) วนั  

(ค) ปรากฏข้อเท็จจริงต่อทรัสตีว่าผู้ จัดการกองทรัสต์มีลักษณะไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ในหมวด 1 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 2 ตาม
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ประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ของส านกังาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตัิ
ตามค าสัง่แตไ่มส่ามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(ง) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของส านักงาน 
ก.ล.ต. สิน้สดุลง และผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศ สช. 29/2555  

(จ) ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อันท าให้ทรัสตีเห็นว่า
ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตนในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัของ
สญัญาฉบบันี ้และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(3) ส านกังาน ก.ล.ต. สัง่เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์หรือสัง่พักการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้จดัการกองทรัสต์เป็นเวลาเกินกว่า 90 (เก้าสิบ) วนั ตามประกาศ สช. 
29/2555 

(4) ผู้จดัการกองทรัสต์สิน้สภาพนิติบคุคล หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท หรือช าระบญัชี หรือ
ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่ก็ตาม หรือถูกศาลสั่งให้
ล้มละลาย หรือมีการร้องขอให้ฟืน้ฟกิูจการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(5) กรณีการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์สิน้อายุ และผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ย่ืนค า
ขอตอ่อายกุารให้ความเห็นชอบตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  

(6) ผู้จัดการกองทรัสต์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ี หรือมีลกัษณะไม่เป็นไปตามกฎหมายและ
ประกาศท่ีเก่ียวข้องตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ และไมป่ฏิบตัิตามค าสัง่
ของส านักงาน ก.ล.ต. หรือปฏิบัติตามค าสั่งแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และทรัสตีได้ท าหนังสือแจ้งการบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์แก่ผู้จดัการกองทรัสต์แล้ว 

การเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ ให้มีหลกัเกณฑ์ วิธีการและขัน้ตอนตามท่ีก าหนดใน ข้อ 19.6.2 
แห่งสญัญานี ้โดยในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ท าสญัญา หรือข้อตกลงกบับคุคลใด ๆ เช่น สญัญากู้ ยืมเงิน 
และในสญัญา หรือข้อตกลงดงักล่าวมีข้อก าหนดให้การเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ต้องเป็นไป
ตามเง่ือนไขใด ๆ การเปลี่ยนแปลงผู้ จัดการกองทรัสต์จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญา หรือข้อตกลงนัน้ด้วย  
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19.6.2 วิธีการเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์  

ในการแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ ให้ทรัสตีด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือให้ท่ี
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 16.8.2 แห่ง
สญัญานี ้และแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ี
เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ต่อไป ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันท่ีเกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง
ผู้จดัการกองทรัสต์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 19.6.1 แห่งสญัญานี ้และแตง่ตัง้บคุคลท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติ
เห็นชอบภายใน 30 (สามสิบ) วนันับแต่วนัท่ีได้รับมติ หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามท่ีส านกังาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเกิดเหตแุห่งการเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ตามท่ีระบุไว้
ในข้อ 19.6.1(6) แห่งสญัญานี ้และท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้มีมติแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ราย
ใหม่ในการประชุมคราวเดียวกันแล้ว ทรัสตีไม่ต้องด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามท่ี
ก าหนดในข้อนีอ้ีกครัง้หนึง่  

นอกจากนี ้ในกรณีท่ีขอมติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามทีก าหนดในข้อนีแ้ล้วแต่ไม่ได้รับมติ ให้  
ทรัสตีด าเนินการแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้เองโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม 

19.6.3 การถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่เป็นการตัดสิทธิของทรัสตีในอันท่ีจะได้รับชดใช้ค่าเสียหาย 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกิดขึน้จากการท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ผิดสัญญา และ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชดใช้

คา่เสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัผู้จดัการกองทรัสต์เพราะการถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์โดยอาศยัเหตุ

ตามสญัญานี ้สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

19.6.4 หน้าท่ีของผู้จดัการกองทรัสต์รายเดิม 

ให้ผู้จดัการกองทรัสต์รายเดิมมีหน้าท่ีด าเนินการตามท่ีจ าเป็นจนกว่าผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่จะ
สามารถเข้าปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ได้อย่างสมบูรณ์ เพ่ือให้ทรัสตี หรือผู้ จัดการ
กองทรัสต์รายใหม ่แล้วแตก่รณี สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไปได้ ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการ
ลงลายมือช่ือในหนังสือเพ่ือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของสิ่งท่ีส่งมอบให้ทรัสตีหรือผู้ จัดการ
กองทรัสต์รายใหมด้่วย นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์รายเดิมต้องปฏิบตัิตามหน้าท่ีภายหลงัจากการ
ลาออกตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญานีด้้วย 

19.7 การควบรวมหรือโอนกิจการของผู้จดัการกองทรัสต์  

19.8 ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถด าเนินการควบรวมกิจการ หรือโอนกิจการไปยงับคุคลภายนอกได้ โดยท่ีผู้จดัการ
กองทรัสต์จะต้องแจ้งให้ทรัสตทีราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 120 (หนึง่ร้อยย่ีสิบ) วนั ก่อน
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วนัท่ีการควบรวมกิจการ หรือโอนกิจการมีผลบงัคบัใช้ และผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินการให้นิติบคุคลท่ี
เกิดจากการควบรวมกิจการ หรือนิติบคุคลท่ีรับโอนกิจการของผู้จดัการกองทรัสต์นัน้ จะต้องรับไปซึง่สิทธิและ
หน้าท่ีของผู้จดัการกองทรัสต์ตามท่ีก าหนดภายใต้สญัญาฉบบันี ้และสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ หน้าท่ี
ของทรัสตีกรณีท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 

ไมว่า่กรณีใด ๆ หากผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ทรัสตีจดัการกองทรัสต์ตามความจ าเป็น
เพ่ือป้องกัน ยับยัง้ หรือจ ากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทัง้ปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการกองทรัสต์แทนในระหวา่งนีไ้ด้ ทัง้นี ้ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ 18.1.1 แห่งสญัญานี ้

19.9 การเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ การเบิกจ่ายดงักล่าวกระท าได้เฉพาะกรณีท่ี
เป็นการเบิกจ่ายจากบญัชีเพ่ือการด าเนินงานประจ าวนัและบญัชีเงินสด (Petty Cash) ภายใต้วงเงินตามท่ี
ได้รับการอนมุตัิจากทรัสตี ซึง่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ ท่ีได้รับมอบอ านาจจากทรัสตีในการลงนามแทนทรัสตี
ตามท่ีได้รับการอนุมตัิจากทรัสตี และให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าและจดัส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตี
เพ่ือให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดงักลา่วได้ภายในระยะเวลาท่ีทรัสตีเห็นสมควรและช าระเงินเข้าบญัชี
เพ่ือการด าเนินงานประจ าวนัและบญัชีเงินสด (Petty Cash) 

19.10 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามสัญญานี ้และสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์มีหน้าท่ีใช้ความรอบคอบและระมัดระวังในการด าเนินการเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อื่นท่ีอาจ
ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ และหากมีกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต้องสามารถแสดงได้วา่มีมาตรการหรือกลไกท่ีสามารถรองรับให้การจดัการกองทรัสต์ด าเนินไปในลกัษณะท่ี
เป็นธรรม ไมเ่ป็นการเอาเปรียบกองทรัสต์ และเป็นไปตามประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 14/2555 

19.11 ความรับผิดของผู้จดัการกองทรัสต์ 

19.11.1 ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าปรับและค่าเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้
ให้แก่ กองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึง่เป็นฝ่ายเสียหายอนัเน่ืองมาจากการ
กระท า การงดเว้นการกระท า การประมาทเลินเล่อ การปฏิบตัิหน้าท่ีไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือการละ
เว้นในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนีห้รือสัญญาแต่งตัง้
ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง หรือกระท าผิดหน้าท่ีของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ไมว่า่ด้วยประการใด ๆ หรือการผิดสญัญาหรือค ารับรองใด ๆ ของผู้จดัการกองทรัสต์ตาม
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สญัญาฉบบันีห้รือสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ เว้นแต่ ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิสจูน์ได้ว่าตนได้
กระท าการอันเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเย่ียงผู้ มี
วิชาชีพ รวมทัง้ด้วยความช านาญโดยปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ท่ีดี
ท่ีสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญานี ้สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ และ
กฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพนัท่ีได้ให้ไว้เพ่ิมเติมในเอกสารท่ีเปิดเผยแก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทนุ (ถ้าม)ี  

ในการนี ้แม้จะเป็นกรณีท่ีผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้ตามวรรคหนึ่ง 
ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ยงัมีหน้าท่ีด าเนินการเรียกร้องต่อผู้ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์หรือ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือให้กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับชดเชยความเสียหายตามความเป็นจริง 

19.11.2 ผู้จดัการกองทรัสต์ตกลงชดใช้ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายทัง้ปวง (รวมถึงค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างท่ี
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
ค่าใช้จ่ายในการบังคบัคดี ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ๆ) ท่ีกองทรัสต์ และ/หรือ 
ทรัสตีได้ชดใช้ไป หรือจะต้องชดใช้ให้กับบุคคลใด ๆ หรืออาจจะต้องเสียหาย หรือได้รับความ
เสียหายอนัเน่ืองมาจากการกระท า การงดเว้นการกระท า การประมาทเลินเลอ่ หรือการปฏิบตัิหน้าท่ี
ไมถ่กูต้องสมบรูณ์ หรือการละเว้นในการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้จดัการกองทรัสต์ตามท่ีระบุไว้ในสญัญา
ฉบับนีห้รือสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง หรือการผิด
สัญญา หรือค ารับรองใด ๆ ของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามสัญญานีห้รือสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ เว้นแต่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้กระท าการอนัเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัเย่ียงผู้มีวิชาชีพ รวมทัง้ด้วยความช านาญโดยปฏิบตัิ
ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไป
ตามสญัญานี ้สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ และกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อ
ผูกพันท่ีได้ให้ไว้เพ่ิมเติมในเอกสารท่ีเปิดเผยแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุน (ถ้ามี) หากผู้จดัการ
กองทรัสต์ไม่ช าระค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้นภายในระยะเวลาท่ีทรัสตีก าหนด 
ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องช าระดอกเบีย้ผิดนดัในสว่นท่ีจะต้องช าระให้กบักองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี 
ในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจดุห้า) ของจ านวนคา่ใช้จ่ายและค่าเสียหายนัน้ต่อปี นบัแต่วนัท่ีผิดสญัญา
จนกวา่จะช าระเสร็จสิน้ 

ในการนี ้แม้จะเป็นกรณีท่ีผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้ตามวรรคหนึ่ง 
ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ยงัมีหน้าท่ีด าเนินการเรียกร้องต่อผู้ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์หรือ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือให้กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับชดเชยความเสียหายตามความเป็นจริง 
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19.11.3 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่
กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือบุคคลใด ๆ จากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าการใด ๆ 
ของทรัสตี หากว่าผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริต และเป็นไปตามสญัญานี ้สญัญา
แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ และกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

20 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  

20.1 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีจะเรียกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ต้องเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและ
สมควรซึ่งเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์โดยตรง ทัง้นี ้ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการใด ๆ เพ่ือการก่อตัง้ทรัสต์และการบริหารจดัการกองทรัสต์ คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีก าหนดไว้
ในตารางด้านล่างนีซ้ึง่จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ได้ไม่เกินอตัราท่ีก าหนดไว้ในตารางซึง่เป็นไปตามเอกสาร
แนบ 6 และในการก าหนดคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของแต่ละรายการให้เป็นไปตามท่ีคู่สญัญาท่ีเก่ียวข้อง
ตกลงกันในแต่ละคราวแยกต่างหากออกจากสญัญานี ้โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักล่าวยังไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั 

20.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ได้แก ่

(1) คา่ธรรมเนียมการโอนเงินให้เป็นไปตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์ก าหนด (ถ้ามี)  

(2) คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด  

(3) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบทรัสต์ ให้เป็นไปตามอตัราท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด  

(4) คา่ธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ  

(ก) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจ าน าหน่วยทรัสต์กับนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้เป็นไป
ตามอตัราท่ีทรัสตี และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด  

(ข) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ให้เป็นไปตามท่ีจ่าย
จริง  

ทัง้นีค้่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 20.2 นี ้เป็นอตัราท่ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั 
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20.3 การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่าย 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์มีสิทธิในการเพ่ิม ลด หรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมภายใต้อตัราท่ีระบุไว้ในข้อ 20 โดย
ไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญานี ้หากคา่ธรรมเนียมภายหลงัการเพ่ิม ลด หรือ ยกเว้นดงักล่าว 
ไมเ่กินอตัราสงูสดุท่ีระบไุว้  

(2) การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 20.1 และข้อ 20.2 แห่งสญัญานี ้หากจะเป็น
ผลเสียตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เช่น การเพ่ิมคา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายนอกเหนือจากอตัราสงูสดุ
ท่ีระบไุว้ในข้อ 20 แห่งสญัญานี ้ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญานีโ้ดยอาศยัมติ
ของท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

(3) กรณีท่ีผู้จดัการกองทรัสต์จะเปลี่ยนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ผู้จดัการกองทรัสต์จะติด
ประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ ส านักงานของผู้จัดการกองทรัสต์ ทัง้นี ้ในการ
เปลี่ยนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว ผู้ จดัการกองทรัสต์จะต้องแจ้งให้ส านักงาน 
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแตว่นัเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายนัน้ 

21 การแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญา 

21.1 การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญานีต้้องไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้กองทรัสต์ และกฎหมายและ
ประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

21.2 การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญานีใ้นเร่ืองท่ีกระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 
16.8 แห่งสญัญานี ้เว้นแตเ่ป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมตามค าสัง่ของส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. 
ทรัสต์ 

21.3 กรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญานีใ้นประเด็นท่ีไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือ เป็นการแก้ไข
ข้อผิดพลาดท่ีเห็นโดยชัดแจ้ง คู่สัญญาสามารถท าความตกลงเห็นชอบร่วมกันได้โดยไม่ต้องขอมติของท่ี
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

21.4 การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญานีก้รณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือค าสัง่  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หนงัสือเวียน ค าผ่อนผนั ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข หรือเพ่ิมเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคบั ค าสัง่ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันอนัท าให้ต้องมีการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมสญัญานี ้คู่สญัญาจะต้องเข้าท าความตกลงเพ่ือแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมสญัญานี ้
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ท่ีเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือเพ่ิมเติมดงักล่าว
โดยไมต้่องขอมติท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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21.5 การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญานีก้รณีอื่น ๆ โดยทัว่ไป  

(1) หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญานีใ้นกรณีอื่นใดอนัจะเป็นคุณต่อกองทรัสต์และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มากกว่าข้อตกลงและเง่ือนไขเดิม และไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
ในทางท่ีท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสียประโยชน์ ให้ทรัสตีมีอ านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม
สัญญานีไ้ด้ตามท่ีเห็นสมควรโดยปรึกษาหารือร่วมกับผู้ จัดการกองทรัส ต์ โดยไม่จ าต้องขอมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(2) กรณีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ หากเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
ประเภททรัพย์สิน หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกั รวมถึง
การด าเนินการในการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั
ผู้จดัการกองทรัสต์ (ถ้าม)ี ตามท่ีก าหนดในสญัญานี ้ให้คู่สญัญามีอ านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติมสญัญานีไ้ด้ตามท่ีเห็นสมควร โดยการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมสญัญาดงักล่าวจะต้อง
เป็นไปตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง และไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในทางท่ีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เสียประโยชน์ โดยไมจ่ าต้องขอมติท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

22 การเลิกกองทรัสต์ 

เม่ือปรากฏเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์  

22.1 เม่ือจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 (สามสิบห้า) ราย  

22.2 เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินหลกั และผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการเพ่ือให้กองทรัสต์ลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์เป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
(เจ็ดสิบห้า) ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนบัแต่วนัท่ีจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกั
ดงักลา่ว  

22.3 กรณีท่ีมีเหตตุ้องเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการเป็น
ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้ภายในระยะเวลาท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด นับแต่วนัท่ีการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้จดัการกองทรัสต์รายเดิมสิน้สดุ และทรัสตีได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการขอมติท่ีประชมุผู้
ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยงัไม่สามารถแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่
ได้ ในกรณีดงักลา่วนี ้ให้ทรัสตีขอมติท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์ 

22.4 เมื่อมีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่ เพราะมีเหตุอนัมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และผู้มี
ส่วนได้เสียได้ร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่แล้ว แต่มิอาจแต่งตัง้ได้ และศาลได้มีค าสัง่ให้เลิก
กองทรัสต์ 
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22.5 เม่ือท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในสญัญานี ้

22.6 ในกรณีท่ีมีการควบรวมกองทรัสต์กบักองทรัสต์อื่น และกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้มีการเลิก
กองทรัสต์ 

22.7 เหตอุื่นตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

23 การรวบรวม จ าหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเม่ือกองทรัสต์สิน้สุด 

เมื่อกองทรัสต์สิน้สุดลงให้ทรัสตีด าเนินการหรือจดัให้มีผู้ช าระบญัชีท าหน้าท่ีรวบรวม จ าหน่าย และ จดัสรร
ทรัพย์สินให้เป็นไปตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

(1) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการรวบรวม จ าหน่าย และจดัสรรทรัพย์สิน 

(2) คา่ธรรมเนียม คา่ภาษีอากรท่ีต้องช าระและท่ีค้างช าระ 

(3) คา่ตอบแทนของบคุคลตามมาตรา 29 หรือมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรือมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์และ
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองมาจากการจดัการกองทรัสต์ท่ีทรัสตีมีสิทธิเรียกเอาจากกองทรัสต์
ได้โดยชอบตามกฎหมาย และคา่ตอบแทนทรัสตี 

(4) หนีอ้ย่างอ่ืน 

ในกรณีท่ีทรัพย์สินในกองทรัสต์มีไม่เพียงพอท่ีจะจดัสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือช าระหนีใ้นล าดบัใดจนครบ ให้
ช าระหนีใ้นล าดบันัน้โดยเฉลี่ยตามสว่นของมลูหนี ้ 

ในกรณีเม่ือได้หกัคา่ใช้จ่ายและช าระหนีต้ามวรรคหนึง่ของข้อนีแ้ล้ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือ ให้ทรัส
ตีจดัสรรสว่นท่ีคงเหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ในกรณีท่ีทรัสต์สิน้สดุลงเน่ืองจากทรัสตีเลิกกิจการ ช าระบญัชี หรือล้มละลาย และไม่สามารถแต่งตัง้ทรัสตี
รายใหมเ่พราะมีเหตอุนัมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดใน พ.ร.บ. ทรัสต์ ให้ผู้ช าระบญัชี หรือเจ้า
พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์แล้วแตก่รณี เป็นผู้ท าหน้าท่ีแทนทรัสตีในการรวบรวม จ าหน่าย หรือจดัสรรทรัพย์สินจน
เสร็จสิน้ 

24 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การปฏิบตัิหน้าท่ีของทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ตามสญัญานี ้ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีใช้ความ
รอบคอบและระมดัระวงัในการด าเนินการเพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัส
ตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์ โดยให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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24.1 ทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อื่นท่ีอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสต์  
และหากมีกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้วา่มีกลไกท่ีจะท าให้เช่ือมัน่
ได้วา่ การบริหารจดัการกองทรัสต์จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวท่ีก าหนดในประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 
14/2555 

24.2 ในกรณีท่ีผู้จดัการกองทรัสต์มีการจดัการกองทรัสต์อื่นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ท่ีขออนุญาตเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ ต้องไมเ่ป็นประเภทเดียวกบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์อื่นนัน้ เว้นแตเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีครบถ้วนดงันี ้

(ก)  กองทรัสต์ท่ีขออนญุาตเป็นกองทรัสต์ท่ีแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศ
วา่ด้วยการแปลงสภาพ 

(ข)  ผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ท่ีขออนุญาต เป็นผู้ ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทนุรวมซึง่บริหารจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ตาม (ก) 

24.3 ทรัสตีจะไม่เข้าท ารายการใดท่ีอาจส่งผลให้ทรัสตีไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซือ้
อสังหาริมทรัพย์จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตีซึ่งอาจท าให้ทรัสตีไม่สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการ
ตรวจสอบและสอบทาน (การท า Due Diligence) ของผู้จดัการกองทรัสต์ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นต้น 

25 ค าบอกกล่าว 

เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสญัญานี ้ค าบอกกล่าวใด ๆ ท่ีจะส่งภายใต้สัญญานี ้ให้ท าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และต้องส่งโดยบุคคล พนกังานส่งเอกสาร โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโทรสาร โดยการ
สง่ค าบอกกลา่วให้ถือวา่มีผล 

(1) ภายในวนัท่ีระบใุนใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือใบรับท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรอื่นในกรณีท่ี
มีการสง่ทางไปรษณีย์ หรือ 

(2) นบัแตเ่วลาท่ีไปถงึ หากสง่ด้วยตวัเอง พนกังานสง่เอกสาร หรือโดยโทรสาร 

ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีการส่งค าบอกกล่าวให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือบอกกล่าวเลิกสัญญานี ้ให้คู่สัญญาฝ่ายท่ี
ประสงค์จะบอกกลา่วสง่ค าบอกกลา่วโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
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หากสง่ให้กบัผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26  
 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์ 0-2674-6488 

โทรสาร  0-2679-5996 

บคุคลท่ีติดตอ่  นายนรศกัด์ิ ศภุกรธนกิจ 

หากสง่ให้กบัทรัสตี 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32   
  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ 0-2686-6100  

โทรสาร  0-2670-0430  

บคุคลท่ีติดตอ่  นางแสงดาว สีตลารมณ์ 

 หลกัฐานที่แสดงวา่ค าบอกกลา่วได้ระบท่ีุอยู่โดยถกูต้อง ติดดวงตราไปรษณียากร และลงตราประทบัไปรษณีย์
แล้ว ให้ใช้เป็นหลกัฐานอนัแน่ชัดว่าได้ส่งทางไปรษณีย์แล้ว ส่วนค าบอกกล่าวท่ีส่งโดยทางโทรสารหรือโดย
ทางอื่น ๆ จะต้องมีการยืนยันอีกครัง้หนึ่งโดยพลัน เป็นลายลักษณ์อักษรส่ งโดยบุคคลหรือส่งโดยทาง
ไปรษณีย์ ซึง่ช าระคา่ไปรษณียากรแล้ว 

 หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการเปลี่ยนสถานท่ีอยู่ คู่สญัญาฝ่ายนัน้ต้องแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือภายใน 7 (เจ็ด) วันก่อนวันท่ีย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอยู่ ในกรณีเช่นนี ้
คูส่ญัญาฝ่ายท่ีได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอยู่จะสง่ค าบอกกลา่วให้แก่คูส่ญัญาฝ่ายท่ีแจ้งเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีอยู่ตามรายละเอียดท่ีได้รับแจ้งดงักลา่ว  

26 ข้อสัญญาที่เป็นโมฆะไม่กระทบข้อสัญญาที่สมบูรณ์ 

ถ้าในเวลาใดก็ตาม ข้อความในสญัญา หรือเอกสารท่ีสญัญาอ้างถึงฉบบัใดกลายเป็นข้อความหรือเอกสารท่ี
เป็นโมฆะ ไมช่อบด้วยกฎหมาย ไมส่มบรูณ์ หรือใช้บงัคบัมิได้ในประการใด ๆ ตามกฎหมาย ให้ข้อความอื่น ๆ 
ท่ีเหลือแล้วแตก่รณี ยงัคงชอบด้วยกฎหมาย สมบรูณ์ และใช้บงัคบัได้ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะ
ความเป็นโมฆะ ไมช่อบด้วยกฎหมาย ไมส่มบรูณ์ หรือใช้บงัคบัมิได้ของข้อความหรือเอกสารตามสญัญาฉบบั
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ดงักล่าวนัน้ และคู่สญัญาตกลงร่วมกนัแก้ไขข้อความท่ีเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มี
ผลบงัคบัใช้ดงักลา่วให้สมบรูณ์และสอดคล้องกบับทบญัญัติแห่งกฎหมายและวตัถปุระสงค์ของสญัญานี ้

27 ข้อตกลงที่ขัดหรือแย้งกับสัญญาฉบับนี ้

ในกรณีท่ีมีข้อตกลง เนือ้หา หรือข้อสัญญาอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดในสัญญาฉบับนี ้ให้ถือเอา
ข้อก าหนดในสญัญาฉบบันีเ้ป็นส าคญั โดยให้ข้อก าหนดในสญัญาฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้เหนือข้อตกลง เนือ้หา
หรือข้อสญัญาท่ีขดัหรือแย้งดงักลา่ว 

28 การใช้สิทธิของคู่สัญญา 

การก าหนดเวลาหรือการขยายเวลาเพ่ือให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งกระท าการตามหน้าท่ีและความผูกพันตาม
สญัญานีห้รือเพ่ือแก้ไขการผิดสญัญาใด ๆ มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิของคู่สญัญาฝ่ายท่ีก าหนดเวลาหรือ
ขยายเวลาให้ 

ทัง้นี ้การสละสิทธิท่ีมีผลสมบูรณ์จะต้องกระท าโดยชดัแจ้งเป็นหนงัสือและบอกกล่าวไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่าย 
การก าหนดเวลาหรือการขยายเวลา หรือการสละสิทธิอาจเป็นไปและขึน้อยู่กบัเง่ือนไขท่ีทรัสตีก าหนด และจะ
ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของทรัสตีท่ีได้มีอยู่ก่อน เว้นแต่จะได้บอกกล่าวอย่างชัดแจ้งพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงของเวลา การตอ่เวลา หรือการสละสิทธิดงักลา่ว 

29 กฎหมายที่ใช้บังคับ / การระงับข้อพพิาท 

29.1 สญัญานีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

29.2 ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท่ีเกิดจากหรือท่ีเก่ียวกบัสญัญานีซ้ึง่ไม่สามารถตกลงกนั
ได้ระหวา่งคูส่ญัญาให้น าเสนอตอ่ศาลที่มีเขตอ านาจ อย่างไรก็ดี คูส่ญัญาอาจตกลงกนัท่ีจะระงบัข้อ
พิพาทหรือข้อโต้แย้งดงักลา่วโดยวิธีการทางอนญุาโตตลุาการแทนการเสนอตอ่ศาลที่มีเขตอ านาจ  
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สญัญาฉบับนีท้ าขึน้เป็น 3 (สาม) ฉบบั มีข้อความถูกต้องตรงกนั ผู้ก่อตัง้กองทรัสต์และทรัสตีได้อ่านและท าความ
เข้าใจกบัข้อความในสญัญาฉบบันีโ้ดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) ต่อหน้า
พยานไว้เป็นส าคญั 

ผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด     

 

 

  

ลงช่ือ  ลงช่ือ      
   

 

ลงช่ือ พยาน 

 

 

 

ทรัสตี 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

 

ลงช่ือ  ลงช่ือ  

   

 

ลงช่ือ พยาน 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกับการได้รับความเหน็ชอบให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกับโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น ผู้จัดการกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 พ.ศ. ธันวาคม 2559 

ล าดับ ชื่อผู้ถอืหุ้น 
จ านวนหุ้นที่ถอื  

)หุ้น(  
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั )มหาชน(  749,995 74.9995 

2. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั )มหาชน(  100,000 10.0000 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 100,000 10.0000 

4. บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั )มหาชน(  50,000 5.0000 

5. นายเชิดช ูโสภณพนิช 3 0.0003 

6. นายอายสุม์ กฤษณามระ 1 0.0001 

7. นางวรวรรณ ธาราภมูิ 1 0.0001 

 

 

แผนผังโครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 
ที่มา:  งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 และแบบ 56-1 ของธนาคารกรุงเทพปี 2559 
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แผนผังโครงสร้างการจัดการ 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 

 

 
 



 

93 

เอกสารแนบ 4 
บัญชีทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 

1 โครงการอาคารทรู ทาวเวอร์ 1 

ประกอบด้วย  

(1) สิทธิการเช่าท่ีดิน (ทัง้หมด) ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 8027 และ 42834 เลขท่ีดิน 409 และ 405 
หน้าส ารวจ 468และ 2968 ตัง้อยู่ท่ีต าบลห้วยขวาง (สามเสนนอกฝ่ังเหนือ) อ าเภอห้วยขวาง 
(บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร เนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 78.7 ตารางวา 

(2) สิทธิการเช่าอาคารและสิ่งปลกูสร้าง (ทัง้หมด) ซึง่ตัง้อยู่ท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีพืน้ท่ีท่ีจะลงทุนทัง้หมด (Gross Floor Area) ประมาณ 
63,615 ตารางเมตร ซึง่อาคารดงักลา่วตัง้อยู่บนท่ีดินข้างต้น 

(3) กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ ซึง่ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีสว่นกลาง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ตกแต่งท่ีติดตรึง
ตราและไมต่ิดตรึงตรา รวมทัง้อปุกรณ์อื่นใด รวมถงึงานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค (ซึง่ไม่
รวมระบบโทรศัพท์และระบบตู้ สาขาโทรศัพท์) ลิฟท์ ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม 
ระบบบ าบัดน า้เสีย และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประดับ
ตกแต่งหรืออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาเช่าท่ีดินและ
อาคาร ระหวา่งบริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั ในฐานะผู้ให้เช่าและกองทรัสต์ในฐานะผู้ เช่า ซึง่
ตัง้ และ/หรือติดตรึงตรา อยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ท่ีของทรัพย์สินท่ีเช่า หรือบนพืน้ผิว
ของตวัอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกบัทรัพย์สินดงักล่าว
ข้างต้น อนัไม่มีลกัษณะเป็นส่วนควบกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (โดยรวมถึงทรัพย์สินท่ีมีการ
เปลี่ยน และ/หรือทดแทน (Replace) ในทรัพย์สินท่ีเช่าภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรกนบัจากวนั
จดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารดงักลา่ว)  

2 โครงการอาคารทรู ทาวเวอร์ 2 

ประกอบด้วย  

(1) สิทธิการเช่าท่ีดิน (ทัง้หมด) ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2923 และ 90760 เลขท่ีดิน 2822 และ 2823 
หน้าส ารวจ 99 และ 7111 ตัง้อยู่ท่ีต าบลพระโขนงฝ่ังเหนือ และต าบลพระโขนง (พระโขนงฝ่ัง
เหนือ) อ าเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ประมาณ 8 ไร่ 1 งาน 13.0 ตารางวา  

(2) สิทธิการเช่าอาคารและสิ่งปลกูสร้าง (ทัง้หมด) ซึง่ตัง้อยู่ท่ี 1252 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีพืน้ท่ีท่ีจะลงทุนทัง้หมด (Gross Floor Area) ประมาณ 
41,417 ตารางเมตร ซึง่อาคารดงักลา่วตัง้อยู่บนท่ีดินข้างต้น 
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(3) กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ ซึง่ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีสว่นกลาง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ตกแต่งท่ีติดตรึง
ตราและไมต่ิดตรึงตรา รวมทัง้อปุกรณ์อื่นใด รวมถงึงานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค (ซึง่ไม่
รวมระบบโทรศัพท์และระบบตู้ สาขาโทรศัพท์) ลิฟท์ ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม 
ระบบบ าบัดน า้เสีย และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประดับ
ตกแต่งหรืออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาเช่าท่ีดินและ
อาคาร ระหวา่งบริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั ในฐานะผู้ให้เช่าและกองทรัสต์ในฐานะผู้ เช่า ซึง่
ตัง้ และ/หรือติดตรึงตรา อยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ท่ีของทรัพย์สินท่ีเช่า หรือบนพืน้ผิว
ของตวัอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกบัทรัพย์สินดงักล่าว
ข้างต้น อนัไม่มีลกัษณะเป็นส่วนควบกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (โดยรวมถึงทรัพย์สินท่ีมีการ
เปลี่ยน และ/หรือทดแทน (Replace) ในทรัพย์สินท่ีเช่าภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรกนบัจากวนั
จดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารดงักลา่ว)  
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เอกสารแนบ 5 
ตัวอย่างหลักฐานแสดงสิทธิหรือใบทรัสต์ 
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มลูคา่ที่ตราไว้หน่วยละ   10.00 บาท              ใบทรัสต์   

Par Value of      10.00 Baht Each             Trust Certificate  
 
 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust (B-WORK) 

ผู้จัดการกองทรัสต์ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
Bualuang Asset Management Company Limited 

เลขที่ 175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ 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  

ทรัสต:ี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)   เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  
  โทร.0-2686-6100  

Trustee: Krung Thai Asset Management Public Company 1, Empire Tower Building, 32nd fl., South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok  
  Tel. +66-2686-6100  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมส่ามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ หน่วยทรัสต์นีส้ามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด เว้นแต่  การโอนหน่วยทรัสต์นัน้เป็นเหตใุห้สดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายหนึ่งรายใด ผู้จดัการ
กองทรัสต์ และทรัสตี รวมถึงกลุม่บคุคลเดียวกนั (ถ้ามีการถือหน่วย) ไมเ่ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
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. 
เน่ืองจากกองทรัสต์มีข้อจ ากดัการถือหน่วยทรัสต์ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด รวมทัง้ที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเม่ือปรากฏวา่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัถือหน่วยทรัสต์รวมกนัเกินกวา่อตัราตามที่
ประกาศก าหนด ทรัสตี/นายทะเบียนหลกัทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  
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  
 
ชื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
Name of the Trust Certificate Holder 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์    จ านวนหน่วย    เลขที่ใบทรัสต์ 
Trust Unitholder Registration No.    No. of Units    Trust Certificate No. 
 
วนัที่ออกใบทรัสต์ 
Date of Issuance 
 

 

นายทะเบียนผู้ รับมอบอ านาจ 

Authorized Registrar 
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โปรดอา่น 
Please read 

before 
endorsing this 

certificate. 

1. ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหน่วยทรัสต์ทีป่ระสงค์จะรับโอนหน่วยทรัสต์ต้องจดัท าแบบค าขอลงทะเบียนรับโอนหลกัทรัพย์/หน่วยทรัสต์ ตามแนบที่นายทะเบียนก าหนด 
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. ผู้ โอนและผู้ รับหน่วยทรัสต์ ต้องลงลายมือชื่อสลกัหลงัการโอนไว้หลงัใบทรัสต์นี ้หรือตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
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. เอกสารที่ต้องยื่นประกอบค าขอลงทะเบียนรับโอนหลกัทรัพย์/หน่วยทรัสต์ตามที่นายทะเบียนก าหนด สามารถตรวจสอบได้ที่ 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. 

ลงลายมือชื่อผู้ โอน 
Signature of transferor 

ลงลายมือชื่อผู้ รับโอน 
(ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์) 

Signature of transferee 
(who desires to be registered as trust 

unitholders) ลงลายมือชื่อผู้ มีอ านาจ 
ประทบัตรานายทะเบียน (ถ้ามี) 

Authorized signature(s) with the seal of the registrar (if any) ชื่อ-สกลุ ของผู้ รับโอน (ตวับรรจง) 
Full name of transferee in block letters 

1 

ลงลายมือชื่อผู้ รับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมือชื่อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters) 
 

2 

ลงลายมือชื่อผู้ รับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมือชื่อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters) 

 

3 
ลงลายมือชื่อผู้ รับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมือชื่อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters) 

 

4 

ลงลายมือชื่อผู้ รับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมือชื่อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters) 

 

5 

ลงลายมือชื่อผู้ รับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมือชื่อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters) 

 

6 

ลงลายมือชื่อผู้ รับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมือชื่อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters) 

 

http://www.tsd.co.th/


 

Error! Unknown document property name. 
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เอกสารแนบ 6 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทรัสต์ 

อตัราคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวเนื่องกบักองทรัสต์ที่แสดงไว้ในท่ีนี ้เป็นอตัราซึง่ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* 
อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 
เวลาที่เรียกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่ เป็นรายจ่ายประจ าของกองทรัสต์ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่ จ่ายรายครัง้ เมื่อมีการเพิ่มทุนหรือ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 

ไมเ่กิน 15.00%  รายเดือนหรือรายปี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่ จ่ายรายครั้ง เมื่อมีการเพิ่มทุนหรือได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 

ไมเ่กิน 10.00%  รายครัง้ 

1. ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ แบง่เป็น 3 สว่น    

ส่วนที่ 1  คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทรัสต์ ไมเ่กิน 1.00% ไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของ TAV แต่ไม่ต ่ากว่า 
8 ล้านบาทตอ่ปี 

รายเดือน 

ส่วนที่ 2  คา่ธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ไมเ่กิน 3.00%   

 1)  คา่ธรรมเนียมพืน้ฐาน  ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของรายได้จากการ
ด าเนินงานส าหรับแตล่ะโครงการ   

รายเดือน 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* 
อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 
เวลาที่เรียกเกบ็ 

 2)  คา่ธรรมเนียมพิเศษ 

 

 ไม่เกิน 10.00% ของก าไรขัน้ต้นจาก
อสงัหาริมทรัพย์หลงัปรับปรุง  ส าหรับแต่ละ
โครงการ  

รายเดือน 

 3)  คา่ธรรมเนียมการบริการการท าสญัญา 

 

หมายเหตุ:  ค่าธรรมเนียมสว่นที่ 2 ผู้จดัการกองทรัสต์จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ และ
จ่ายให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 ไมเ่กิน 3 เดือนของรายได้ค่าเช่าพืน้ที่ และ/
หรือ ค่าบริการพืน้ที่  ส าหรับการเข้าท า
สญัญาใหมห่รือการตอ่อายสุญัญาเดิมเพื่อ
การเช่าหรือการให้บริการพืน้ที่ รวมถึงการ
น าทรัพย์สินของกองทรัสต์จดัหาประโยชน์ 
ส าหรับก าหนดระยะเวลาตามสญัญา 3 ปี 
และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 

รายครัง้ 

ส่วนที่ 3  คา่ธรรมเนียมการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกั ไมเ่กิน 5.00% ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สิน
หลกัที่มีการได้มาหรือจ าหนา่ยไป  

ส าหรับการลงทนุครัง้แรกไมม่ีการเรียกเก็บ 

รายครัง้ 

2. ค่าธรรมเนียมทรัสตี และผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ ไมเ่กิน 1.00% ไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของ TAV แต่ไม่ต ่ากว่า 
4 ล้านบาทตอ่ปี 

รายเดือน 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* 
อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 
เวลาที่เรียกเกบ็ 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ ไมเ่กิน 0.05% ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของทนุช าระแล้ว
ของกองทรัสต์  หรืออัตราอื่นใดที่นาย
ทะเบียนหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ก าหนด 
ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
จะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนั
ท าการ 

รายปี 

4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไมเ่กิน 3.00%  ส าหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อ
ประชาชนครัง้แรก ( Initial Public 
Offering, “IPO”) ไม่มีค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษาทางการเงิน 

 ส าหรับการลงทุนหรือระดมทุนใน
อนาคต ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่า
ธุรกรรม  

รายครัง้ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* 
อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 
เวลาที่เรียกเกบ็ 

5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ไมเ่กิน 3.00%  ส าหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อ
ประชาชนครัง้แรก ( IPO) ไม่มี
คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย 

 ส าหรับการระดมทุนในอนาคต ไม่เกิน
ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายการระดมทุนครัง้
นัน้ๆ 

รายครัง้ 

6. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ควบคมุงาน ซ่อมแซม ดแูล บ ารุงรักษา และ/หรือ ก่อสร้าง
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง พฒันา เพิ่มมลูคา่ และ/หรือ ปรับแบบภมูิทศัน์หรือภมูิสถาปัตย์ 
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องที่กองทรัสต์ลงทนุ 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

7. ค่าใช้จ่ายที่ เ ก่ียวข้องกับการจัดการ และ /หรือ บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น  
คา่สาธารณปูโภค คา่บริการรักษาความสะอาดและก าจดัขยะ คา่บริการรักษาความ
ปลอดภยั คา่บริการก าจดัแมลง ค่าดแูลบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสาธารณปูโภค ค่า
จดัท าป้ายช่ือผู้ เช่ารายยอ่ย ป้ายบอกทาง คา่ดแูลตกแตง่ดแูลพืน้ท่ีสเีขียว คา่อปุกรณ์
การช่าง คา่วสัด/ุอปุกรณ์สิน้เปลือง ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่านายหน้า/ตวัแทนขาย 
คา่นายหน้าในการจดัหาผู้ เช่า คา่ระบบท่ีจอดรถ เป็นต้น  

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

8. คา่เบีย้ประกนัภยั ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง รายปี 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* 
อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 
เวลาที่เรียกเกบ็ 

9. คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัภาษี คา่ธรรมเนียมอื่นที่เก่ียวข้องตามอตัราที่กฎหมายก าหนดและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัหน่วยราชการ เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ภาษีป้าย เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

10. ค่าใช้จ่ายในทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายที่
เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิของกองทรัสต์ เช่น ค่าวางแผน ค่าออกแบบ ค่าจดัท า และค่า
เผยแพร่สือ่โฆษณา การจดักิจกรรมและงานอีเว้นท์ การตกแต่งเนื่องในงานเทศกาล
ตามความเหมาะสม การจดัท าและดแูลรักษาเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ทรัพย์สิน การ
จัดท าและดูแลรักษา สื่อสงัคมออนไลน์ต่างๆ การจัดหรือสนับสนุนงานการกุศล
ตา่งๆ การจดักิจกรรมเพื่อสงัคม (CSR) การจดักิจกรรมตามวนัประเพณี การจดังาน
แถลงขา่ว รวมถึงคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการใช้บริการผู้ให้บริการภายนอก 

ไมเ่กิน 0.50%  ส าหรับ IPO จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง 
แตไ่มเ่กิน 10 ล้านบาท 

 ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกจะเรียก
เก็บตามที่จ่ายจริง 

รายครัง้ 

 

 

 

11. ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบ
อาคาร ค่าใช้จ่ายจัดท ารายงาน หรือบทวิจัย ซึ่งรวมถึงการส ารวจภาพรวมตลาด 
และ/หรือ ภาวะอุตสาหกรรม และ/หรือ ค่าตรวจสอบทรัพย์สิน ค่า ใช้จ่ายในการ
เดินทาง และคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สนิ   

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง รายครัง้ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* 
อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 
เวลาที่เรียกเกบ็ 

12. ดอกเบีย้ คา่ธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน บริษัท
ประกันภัย และ/หรือนิติบุคคลประเภทอื่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าที่ปรึกษาในการ
จัดหาเงินกู้ ยืมหรือการออกตราสารที่มีลกัษณะเดียวกัน ค่าธรรมเนียมในการจัด
อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) ทัง้ในกรณีการจัดอนัดบัเพื่อออกตราสาร 
และเพื่อประโยชน์อื่นๆ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบใุนสญัญาเงินกู้  
และค่าธรรมเนียมในการด าเนินการด้านหลักประกันรวมถึงค่าจดจ านองและ
คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง รายเดือน/รายครัง้ 

13. คา่เช่า และ/หรือ เช่าช่วง ท่ีดิน สิง่ปลกูสร้าง และ/หรือ อสงัหาริมทรัพย์อื่นใด  ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง รายเดือน/รายปี 

14. คา่ใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวเนื่องกบักองทรัสต์    

1) ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจัดตัง้ และ/หรือ เสนอขาย
กองทรัสต์ เช่น คา่ธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ค่าธรรมเนียมยื่นค าขอเสนอขายหน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเตรียมและจัดท า
เอกสารสญัญา คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลู เช่น data room คา่ธรรมเนียม
ที่ปรึกษาทางด้านภาษี กฎหมาย การเงิน วิศวกรรม การท ารังวดัที่ดิน การเตรียม
และจดัท าเอกสารสญัญา เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* 
อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 
เวลาที่เรียกเกบ็ 

2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการด ารงสถานะเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของกองทรัสต์ และการตรวจสอบ
ภายใน 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

4) ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา ได้มา จ าหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ 
ทรัพย์สิน หลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในการจัดหา 
ได้มา จ าหน่าย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่าย หรือโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่านายหน้าในการ
จ าหน่าย ค่าธรรมเนียมการจดสิทธิการเช่า ค่าท ารังวดั ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม 
คา่ใช้จ่ายในการแก้ไขสญัญา และเอกสารที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

5) ค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่เก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นของกองทรัสต์ เช่น ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
และจะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมื่อมีการขายหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง
กับการซื อ้หรือขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ หรือ 
อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

6) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายในการประเมนิคา่และ/หรือ สอบทานการประเมิน
คา่ทรัพย์สนิ (รวมถึงกรณีลงทนุทางอ้อม) 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* 
อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 
เวลาที่เรียกเกบ็ 

7) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์
ลงทนุให้แล้วเสร็จ 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

8) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินการตามกฎหมายเพื่อ
การรับช าระหนีใ้ดๆ หรือคา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีในศาล เพื่อรักษา
สทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ ทรัสตี ซึง่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์      

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

9) ค่าจดัท า จดัพิมพ์ ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ หนงัสือชีช้วน เอกสารสื่อความ 
หนงัสือบอกกล่าว ข้อมูลและรายงานต่างๆ รวมถึงรายงานประจ าปีที่น าเสนอนกั
ลงทนุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบับทวิจยั การส ารวจภาพรวมตลาด และ/หรือ 
ภาวะอตุสาหกรรม และเอกสารอื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากบัภาษี และแบบฟอร์ม
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทรัสต์ ตลอดจนค่าแปล ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าว และการลงประกาศหนังสือพิมพ์  ทัง้ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และ
อิเลก็ทรอนิกส ์

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าจัดท าและค่าจัดส่ง
จดหมายเชิญประชมุ และ/หรือเอกสารการประชมุ รายงานการประชมุ คา่พิธีกร ค่า
ว่าจ้างพนักงานชั่วคราว ค่าสถานที่ ค่าของช าร่วย ค่าบริการการจัดการประชุม 
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบัการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ตลอดจนคา่ออกแบบ ค่าแปล 
และคา่จดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* 
อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 
เวลาที่เรียกเกบ็ 

11) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การ
เพิ่มทนุ และ/หรือลดทนุ คา่ใช้จ่ายในการรับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยทรัสต์ คา่ใช้จ่ายใน
การช าระเงินในกรณีมีการลดทุน และ/หรือจ่ายปันผล ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และค่าใช้จ่ายอนัเป็นผลมาจากการติดตามสถานะเช็คคงค้าง เช่น 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าบริการที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าแก้ไขข้อมลูเช็ค ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค
ฉบบัใหม ่เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

12) คา่ใช้จ่ายอนัเก่ียวเนื่องจากการเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และ/
หรือที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง  

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

13) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับงานทะเบียน ค่า
เอกสารการลงบญัชีกองทรัสต์  

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* 
อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 
เวลาที่เรียกเกบ็ 

14) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีทางศาลที่เก่ียวกับการ
ด าเนินงานและการบริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรับ
ค าปรึกษาทางกฎหมายในเร่ืองต่างๆ ของกองทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้ จัดการ
กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ
ด าเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่
บคุคลภายนอก ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่าย
ในการแก้ไขสญัญา และเอกสารที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

15) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทรัสต์ หรือเปลี่ยนแปลงผู้จดัการ
กองทรัสต์ ทรัสตี หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

16) คา่ธรรมเนียมผู้จดัการทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่ทรัพย์สนิหลกั  ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

17) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของทรัสตีที่ฟ้องร้องให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ปฏิบตัิตาม
หน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้ จัดการกองทรัสต์เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้ปวงหรือเมื่อได้ รับค าสั่งจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* 
อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 
เวลาที่เรียกเกบ็ 

18) คา่สนิไหมทดแทนแก่บคุคลภายนอกส าหรับความเสียหายที่เกิดขึน้อนัเนื่องมาจาก
การด าเนินงานของกองทรัสต์ ในสว่นท่ีเกินจากค่าสินไหมทดแทนที่กองทรัสต์ได้รับ
ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยั 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

19) คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชีในระหวา่งการช าระบญัชีกองทรัสต์ ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

20) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย คา่ที่ปรึกษาทางภาษี เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

21) คา่ใช้จ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 
การพบปะนกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

22) คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการรับรองผู้สนใจจะเชา่ ลกูค้า ผู้ เช่า วิทยากร ตวัแทน และ/
หรือ บคุคลที่มาติดตอ่อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ  

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

23) คา่ใช้จ่ายในการขออนมุตัิ และ/หรือ ด ารงสถานะอาคาร อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม และ/
หรือ พลงังาน เช่น LEED Certificate และ BCA Green Mark Certification เป็น
ต้น 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

24) ค่าใบอนญุาตและค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาต ใบรับรองต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟ และการ
อบรมดบัเพลงิประจ าปี เป็นต้น  

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพดาน % ของ NAV* 
อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)** 

รอบและระยะ 
เวลาที่เรียกเกบ็ 

25) ค่าธรรมเนียมผู้ แทนหรือตัวแทนในการจัดหาอสังหาริมทรัพย์ (ค่าธรรมเนียม
นายหน้า) (ถ้ามี) ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกับผู้ จัดการกองทรัสต์ที่ท าหน้าที่
ทางการตลาด ในการซือ้ จดัหา จ าหนา่ย หรือโอนสทิธิ 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

26) คา่ธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการ
ซือ้ เช่า หรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ซึ่งมีความซับซ้อน และ/หรือ ต้องการความเห็นและการศึกษาเพิ่มเติมจาก
ผู้ เช่ียวชาญ 

ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง - 

27) ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเก่ียวเนื่องกับการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ 

ไมเ่กิน 1.00%  ตามทีจ่่ายจริง - 

หมายเหตุ: * เพดาน % ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (Net Asset Value, “NAV”) ตอ่ปี หรือ รายครัง้ภายหลงัธุรกรรมในแตล่ะครัง้ 

 ** อตัราคา่ธรรมเนยีมที่แสดงไว้ในท่ีนี ้เป็นอตัราตามที่จา่ยจริงที่ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั 
  TAV หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ (Total Asset Value) 



 ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

สรุปรายงานประเมินมูลค่า 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ VL/mk/R0008/2017  

วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 

บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จํากัด 

เลขท่ี 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกัด 
เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 
และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เรียน  ท่านกรรมการผู้จัดการ 

ตามท่ีท่านได้มอบหมายให้ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน ได้แก่ สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง อาคารสํานักงาน ภายใต้ช่ือ “ทรู ทาวเวอร์ ” มีเนือ้ท่ีดิน
รวมตามเอกสารสิทธ์ิ 3 ไร่ 3 งาน 78.7 ตารางวา (1,578.7 ตารางวา) พร้อมอาคารส่ิงปลกูสร้าง จํานวน 1 อาคาร 
และสิ่งปลกูสร้างอ่ืนๆ ตัง้อยู่เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นัน้ บริษัทฯ 
ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ดงัรายละเอียดแนบท้ายจดหมายนี ้

รายงานการประเมินมูลค่าท่ีส่งมาพร้อมจดหมายนีไ้ด้แสดงถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง และสมมติฐานการ
ประเมินมลูคา่ท่ีพิจารณาวา่มีความสําคญัในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินของบริษัทฯ อนึง่รายงานนีไ้ด้ถกูเตรียมขึน้
สําหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ รายงานนีส้ามารถเปิดเผยตอ่ท่ีปรึกษาของลกูค้าและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามวตัถุประสงค์
ท่ีระบไุว้ 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั และข้าพเจ้าผู้ มีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ 
ข้างลา่งนี ้ขอรับรองวา่ ไมมี่ผลประโยชน์เก่ียวข้องไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมกบัทรัพย์สินท่ีทําการประเมินมลูคา่  

 
ขอแสดงความนบัถือ 

กระทาํการแทนในนาม 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

 
นายสุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล 

กรรมการบริหาร - หัวหน้าฝ่ายทีป่รึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
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สรุปผลสาํหรับผู้บริหาร 
  เลขที่อ้างองิ R0008/2017 
  วัตถุประสงค์ 
ของรายงาน 

เพ่ือให้ทราบมลูค่าของสิทธิการเช่า (Market Value of Leasehold Interest) ตาม
สภาพการใช้ประโยชน์ปัจจบุนัและผู้ เช่าปัจจบุนั (For the Existing Use and Existing 
Tenancies) ในลกัษณะสิทธิการเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ซึง่ใช้ประโยชน์
เป็นอาคารสํานกังาน ภายใต้ช่ือ “ทรู ทาวเวอร์ ” สําหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ 

 
ที่ตัง้ทรัพย์สิน อาคารเลขท่ี 18 ตัง้อยู่ติดถนนรัชดาภิเษกด้านทิศตะวันออกของถนน ห่างจากแยก

พระราม 9 ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 700 เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 
MRT สถานีพระราม 9 ประมาณ 500 เมตร ห่างจากสถานี ศนูย์วฒันธรรมประมาณ 
300 เมตร ในแขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

  รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัพย์สินท่ีประเมินมูลค่า มีลกัษณะสิทธิตามกฎหมายในทรัพย์สินเป็น สิทธิการเช่า
ท่ีดินพร้อมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ระหว่าง บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จํากัด กับ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตี กระทําใน
นามของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 
(B-Work) ท่ีระยะเวลา 30 ปี  ภายใต้ช่ือ อาคารสํานกังาน “ทรู ทาวเวอร์” ซึง่ปัจจุบนั
ใช้ประโยชน์ประกอบกิจการเป็นอาคารสํานกังานจดัหาประโยชน์ในรูปแบบของการให้
เช่าพืน้ท่ีและการให้บริการ 

 
ที่ดนิ ประกอบด้วย ท่ีดิน จํานวน 2 โฉนดไม่ติดต่อกัน โดยมีลํารางยายซุ่นคัน่กลาง มีเนือ้

ท่ีดินรวมตามเอกสารสิทธ์ิ 3 ไร่ 3 งาน 78.7 ตารางวา (1,578.7 ตารางวา) มีความ
กว้างด้านหน้าติดถนนรัชดาภิเษก ประมาณ 117 เมตร และมีความลกึสดุแปลงท่ีดิน
รวมประมาณ 128 เมตร สภาพท่ีดินถมแล้วทัง้แปลง มีระดบัท่ีดินเฉลี่ยทัง้แปลงสงูกว่า
ระดบัถนนด้านหน้า ประมาณ 0.50 เมตร ปัจจุบนัเป็นท่ีตัง้อาคารสํานกังาน “ทรู ทาว
เวอร์" 

  อาคารสิ่งปลูกสร้าง 
และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 

ประกอบด้วย อาคารสํานกังาน สูง 36 ชัน้ มีชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร มีพืน้ท่ี
ใช้สอยรวม ประมาณ 63,615 ตารางเมตร แบ่งเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 37,314 ตาราง
เมตร และพืน้ท่ีส่วนกลาง ประมาณ 26,300 ตารางเมตร อายุอาคารประมาณ 23 ปี 
แตมี่สภาพอาคารดี มีการปรับปรุงและดแูลรักษาอาคารอย่างสม่ําเสมอ สิ่งปลกูสร้าง
อ่ืนๆ ได้แก่ ลานโลง่สําหรับจอดรถ ระบบสาธารณปูโภคโครงการ ภูมิสถาปัตย์ บริเวณ
ด้านหน้าและโดยรอบอาคาร และสะพานคอนกรีตข้ามลํารางยายซุน่ โดยสามารถสรุป
พืน้ท่ีอาคารได้ดงันี ้:- 
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อาคารสิ่งปลูกสร้าง 

และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 

รายละเอียดการใช้ประโยชน์พืน้ที่อาคาร 
 

ชัน้ การใช้ประโยชน์ 
รวมพืน้ที่ 

(ตร.ม.) 

ใต้ดิน พืน้ที่เชา่ และพืน้ที่สว่นกลางทัว่ไป และห้องเคร่ือง 1,758.70 
G (1) พืน้ที่เชา่ พืน้ที่สว่นกลางและบริการ ห้องเคร่ือง และทางวิ่งรถ 1,776.93 
2 พืน้ที่เชา่ (ชัน้ 2B) พืน้ที่สว่นกลางทัว่ไป ทางวิ่งรถยนต์และที่จอดรถยนต์ 888.85 
1B, 2A,  
3 - 10 

พืน้ที่สว่นกลางทัว่ไป ทางวิ่งรถยนต์และที่จอดรถยนต์ 16,750.00 

11 - 36 พืน้ที่เชา่ พืน้ที่สว่นกลางและบริการ 42,440.52 
รวม 63,615.00 

สําหรับรายละเอียดตา่ง ๆ ของท่ีดินและอาคารสิ่งปลกูสร้าง รวมถงึลกัษณะการใช้
ประโยชน์ และสภาพอาคาร ดรูายละเอียดในรายงานประกอบ 

 
รายละเอียดอาคาร

สํานักงานพอสังเขป 

อาคารสํานกังาน “ทรู ทาวเวอร์ ” เป็นอาคาร สงู 36 ชัน้ มีชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ มีพืน้ท่ีใช้
สอยอาคารรวม ประมาณ 63,615 ตารางเมตร ทําการก่อสร้างและเปิดใช้อาคารเม่ือ
ประมาณ มกราคม 2537 (อ้างอิงตามสําเนาในรับรองการก่อสร้างอาคารฯ แบบอ.6 
เลขท่ี 22/2537 ลว. 18 ม.ค. 2537) การใช้ประโยชน์ตามสภาพปัจจุบัน เป็นอาคาร
สํานกังานให้เช่าพืน้ท่ีและบริการ มีพืน้ท่ีเช่าสทุธิ 37,3615 ตารางเมตร ปัจจุบนัมีอตัรา
การเช่าพืน้ท่ี (Occupancy Rate) ประมาณ 96% สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวก 
ประกอบด้วย ท่ีจอดรถ 431 คนั และทางว่ิงรถภายในอาคาร ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ขน
ของ และบันไดหนีไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
ระบบนํา้ประปาและสขุาภิบาล ระบบป้องกนัอคัคีภยัและสญัญาณเตือน เป็นต้น โดย
สามารถสรุปพืน้ท่ีอาคารได้ดงันี ้:- 

ชัน้ 
พืน้ที่เช่า 

(ตร.ม.) 

พืน้ที่ส่วนกลาง 

(ตร.ม.) 

รวมพืน้ที่  

(ตร.ม.) 

ใต้ดิน 699.00 1,059.70 1,758.70 
G (1) 383.00 1,393.93 1,776.93 
2 23.85 865.00 888.85 
1B, 2A, 3 - 10 - 16,750.00 16,750.00 
11 - 36 36,209.29 6,231.23 42,440.52 

รวม 37,314.14 26,299.86 63,615.00  
 
สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิการเช่า (Leasehold) ท่ีระยะเวลา 30 ปี 
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ข้อกาํหนด/ 

กฎหมายเก่ียวข้อง 

ข้อกําหนดผงัเมือง 
ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี “สีนํา้ตาล” (บริเวณ ย.9-5) ซึง่ถกูกําหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน “ประเภท
ท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมาก” ตามประกาศกฎกระทรวงวา่ด้วยผงัเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร  2556 

 
สาธารณูปโภค

ใกล้เคียง 

ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบนํา้ประปา ระบบระบายนํา้ ระบบโทรศัพท์ และ
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีพระราม 9 และสถานีศนูย์วฒันธรรม 

 
โครงการพัฒนา 

ของรัฐ 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 

 
เอกสารสิทธ์ิที่ดนิ 

ลําดับ 
โฉนดที่ดนิ 

เลขที่ 
เลขที่ดนิ 

หน้า

สํารวจ 

เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ 

ไร่ งาน ตารางวา 

1 8027 409 468 2 1 86.7 
2 42843 405 2968 1 1 92.0 

รวมเนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ 
 

3 3 78.7 
       

ระวาง 5136 III 6820-4 
ตําบลห้วยขวาง (สามเสนนอกฝ่ังเหนือ) อําเภอห้วยขวาง (บางซื่อ) กรุงเทพมหานค

สิทธิในท่ีดิน : กรรมสทิธ์ิ (Freehold) 
ผู้กรรมสทิธ์ิ : บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์้ จํากดั 
ภาระผกูพนัท่ีตรวจสอบได้ : ไมมี่ 

 

 

 
การใช้ประโยชน์สูงสุด

ของที่ดนิ 

เพ่ือการพาณิชกรรม (ใช้ประโยชน์เป็นอาคารสํานกังานตามสภาพปัจจบุนั) 

 
วิธีการประเมินมูลค่า วิธีคิดจากรายได้ (Income Method) 
 
 วันที่ประเมินมูลค่า 

และกาํหนดมูลค่า 

1 กรกฎาคม 2560 
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มูลค่าทรัพย์สิน 

 

มูลค่าทรัพย์สินตามโครงสร้างของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(Real Estate Investment Trust: REIT) ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 

 มูลค่าสิทธิการเช่าในฐานะผู้เช่า 

ที่ระยะเวลาเช่า 30 ปี 

ตามโครงสร้างของกองทรัสต์ 

: 2,600,000,000.- บาท 

(สองพันหกร้อยล้านบาทถ้วน) 

      

 
การวิเคราะห์ 

มูลค่าสุดท้าย 

ราคาตอ่ตารางเมตร :  คิดตอ่พืน้ท่ีเช่าสทุธิ เท่ากบั 71,203.- บาทตอ่ตารางเมตร 

 
สมมตฐิานและเงื่อนไข มลูคา่ทรัพย์สินดงักลา่วข้างต้น เป็นมลูคา่สิทธิการเช่าท่ีระยะเวลาเช่า 30 ปี (ณ วนัท่ี 

1 กรกฎาคม 2560) ตามท่ีได้รับแจ้งจาก บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จํากดั และบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด โดยอ้างอิงตามเง่ือนไขการหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ การตกลงรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย และร่างสญัญาจ้างบริหาร
ทรัพย์สิน เป็นต้น ตามวตัถปุระสงค์ของรายงาน ซึง่ถือเป็นเง่ือนไขท่ีตกลงกนัก่อนทํา
การประเมินมูลค่าครัง้นี ้มูลค่าทรัพย์สินดงักล่าวอาจมีความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในตลาด หรือในช่วงตัง้แต่วันท่ีวิเคราะห์ประเมินมูลค่าจนถึงวันท่ี
กําหนดมูลค่าทรัพย์สิน นอกจากนีก้ารประเมินมูลค่าได้พิจารณาอ้างอิงตาม
รายละเอียดข้อมูลท่ีได้รับเป็นสําคญั หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคญั อาจ
ทําให้มลูคา่ทรัพย์สินเปลี่ยนไป 
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1. บทสรุปผูบริหาร 
ชื่อลูกคา : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด และบริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด 
วัตถุประสงค : เพื่อตองการทราบความเห็นของบริษัทฯ เกี่ยวกับมูลคาสิทธิการเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

เพื่อจัดตั้งทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง ออฟฟศ (B-Work) 
สําหรับวัตถุประสงคสาธารณะของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด และ
บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด เทาน้ัน 

ที่ตั้งทรัพยสิน : อาคารสํานักงาน “โครงการทรู ทาวเวอร 1” ตั้งอยูเลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

พิกัดภูมิศาสตร : ทรัพยสิน - Lat 13.762428 Lon 100.567928 (WGS-1984) 

รายละเอียดทรัพยสิน : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสราง ระหวางบริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด (ผูใหเชา) 
กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตีกระทําในนาม
ของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง ออฟฟศ (ผูเชา) มีกําหนด
ระยะเวลา 30 ป ตามเงื่อนไขของสัญญาเชาท่ีจะมีการตกลงกัน ประกอบดวยท่ีดินเน้ือที่รวม 
3-3-78.70 ไร (3.94675 ไร หรือ 1,578.70 ตารางวา) พรอมอาคารสํานักงาน และสิ่งปลูกสราง
อื่นๆ ภายใตชื่อ “อาคารทรู ทาวเวอร”  

รายละเอียด 
เอกสารสิทธทิีด่ิน 

: 
ลําดับ 

โฉนด 
ที่ดินเลขที ่

ระวาง 
เลข 
ที่ดิน 

หนา
สํารวจ 

เนื้อที่ดิน 
(ไร-งาน-ตร.ว.) 

เนื้อที่ดิน 
(ตารางวา) 

  1 8027 5136 III 6820-4 409 468 2 - 1 - 86.70 986.70 

  2 42843 5136 III 6820-4 405 2968 1 - 1 - 92.00 592.00 

  รวมเนื้อที่ดินทั้งหมดตามเอกสารสทิธิ ์ 3 - 3 - 78.70 1,578.70 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ : กรรมสิทธ์ิสมบูรณ (Freehold) 
ผูถือกรรมสิทธิท์ี่ดิน : บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด 
การตรวจสอบอายัด : ปจจุบันโฉนดทีด่ินเลขท่ี 8027 และ 42843 ไมมีคําสั่งอายัดหามโอนใดๆ 
ภาระผูกพัน : ปราศจากภาระผูกพัน 

ปจจุบันอยูระหวางการรางสัญญาเชาระหวางบริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากดั (ผูใหเชา) 
กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตีกระทําในนาม
ของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง ออฟฟศ (ผูเชา) มีกําหนด
ระยะเวลา 30 ป 

สิทธิการใชทางเขา-ออก : ถนนรัชดาภิเษก เปนทางสาธารณประโยชน 
อาคารสิ่งปลูกสราง : อาคารสํานักงาน (โครงการทรู ทาวเวอร 1)  สูง 36 ชั้น พรอมชั้นใตดินและชั้นดาดฟา 

จํานวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารรวมทั้งหมดประมาณ 63,615 ตารางเมตร สําหรับพื้นท่ีเชา
และบริการ สวนท่ีประเมินมูลคารวมท้ังหมดประมาณ 37,314 ตารางเมตร (อางอิงตาม
ขอมูลท่ีไดรับ) พรอมพื้นท่ีจอดรถจํานวน 431 คัน โดยมีการแบงการใชประโยชนพื้นท่ีดังน้ี  
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 : 
โครงการ อาคาร 

ประเภทพ้ืนที่เชา (ตารางเมตร) 

พ้ืนที่ใชสอย
ทั้งหมด 

พ้ืนที่เชา
ทั้งหมด 

พื้นที่สวนกลาง พื้นท่ีจอดรถ 

โครงการ ทร ู
ทาวเวอร 1 

อาคารทรู 
ทาวเวอร 

63,614.49 37,314.63 12,339.86 13,960.00 

รวม 63,614.49 37,314.63 12,339.86 13,960.00 
   ใบอนุญาตกอสราง  
(เดิม) 

: 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 พื้นท่ี 1,585 ตาราง
เมตร ออกให ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2536 

ใบรับรองการกอสราง 
(เดิม) 

: ใบรับรองอาคารเลขท่ี 22/2537 รับรองวา บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด เปนผูเจาของอาคาร/
ผูครอบครองอาคารสํานักงาน 36 ช้ัน พรอมชั้นใตดิน 1 ช้ัน จํานวน 1 หลัง พื้นที่ 63,615 
ตารางเมตร ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน 460 คัน พื้นที่ 1,585 ตารางเมตร 
ออกให ณ วันท่ี 18 มกราคม 2537 

ใบอนุญาตกอสราง
ดัดแปลงอาคาร 

: ใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลงอาคาร (อ.1) เลขที่ 30/2560 อนุญาตใหบริษัท ทรู พรอพเพอร
ตีส จํากัด โดยนายสมเกียรติ วิฎษณมังคละ ทําการดัดแปลงอาคารบนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 
8027 และ 42843 เปนอาคารตึก 36 ชั้น พรอมชั้นใตดิน 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปน
อาคารสํานักงาน จอดรถยนต พื้นท่ีอาคาร 63,615 ตารางเมตร และทางเขาออกของรถ 
จํานวน 431 คัน พื้นท่ี 1,585 ตารางเมตร พื้นที่ดัดแปลง 1,009 ตารางเมตร ออกให ณ วันที่ 
6 กรกฎาคม 2560 

ผูถือกรรมสิทธิอ์าคาร : บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากดั (อางอิงตามใบอนุญาตดัดแปลงอาคารเลขท่ี 30/2560) 

การตรวจสอบอายัด : ไมมีการอายัด  

ขอกําหนดและ 
กฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

: ขอกําหนดของผังเมือง 

ทรัพยสินตั้งอยูในเขตที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง “พื้นที่สีน้ําตาล  (ย.9 - 5)”  
ตามประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
ขอกําหนดกฎหมายอ่ืน 
ทรัพยสินตั้งอยูในเขตขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ.
2544 และกฎกระทรวงภายใตพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

สาธารณูปโภค : สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวย ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบโทรศัพท 
ระบบระบายน้ําเสีย และไฟสองทาง 

การเวนคืน : ไมมีการเวนคืนที่ดินในบริเวณใกลเคียงท่ีสงผลกระทบตอทรัพยสินที่ประเมินมูลคา 





 
ที่ VL/ps/R0009/2017  

วันท่ี 15 กันยายน 2560 

บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด 
เลขท่ี 18 อาคารทรู ทาวเวอร 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง  
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 
และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เรียน  ทานกรรมการผูจัดการ 

ตามท่ีทานไดมอบหมายให บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ทําการประเมินมูลคา
ทรัพยสิน ไดแก สิทธิการเชาท่ีดินพรอมอาคารส่ิงปลูกสราง ภายใตชื่อ อาคารสํานักงาน “ทรู ทาวเวอร 2” มีเน้ือท่ีดิน
รวมตามเอกสารสิทธิ์ 8 ไร 1 งาน 13 ตารางวา (3,313 ตารางวา) พรอมอาคารสิ่งปลูกสราง จํานวน 4 อาคาร และ
ส่ิงปลูกสรางอื่นๆ ต้ังอยูเลขท่ี 1252 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร น้ัน บริษัทฯ 
ไดดําเนินการเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดแนบทายจดหมายน้ี 

รายงานการประเมินมูลคาท่ีสงมาพรอมจดหมายน้ีไดแสดงถึงขอมูลท่ีเก่ียวของ และสมมติฐานการ
ประเมินมูลคาท่ีพิจารณาวามีความสําคัญในการประเมินมูลคาทรัพยสินของบริษัทฯ อน่ึงรายงานน้ีไดถูกเตรียมข้ึน
สําหรับวัตถุประสงคสาธารณะ รายงานน้ีสามารถเปดเผยตอท่ีปรึกษาของลูกคาและผูท่ีเก่ียวของตามวัตถุประสงค
ท่ีระบุไว 

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และขาพเจาผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ 
ขางลางน้ี ขอรับรองวา ไมมีผลประโยชนเก่ียวของไมวาโดยตรงหรือโดยออมกับทรัพยสินท่ีทําการประเมินมูลคา  

 
ขอแสดงความนับถือ 

กระทําการแทนในนาม 
บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 
นายสุรศักดิ ์ลิมปอารยะกุล 

กรรมการบรหิาร - หัวหนาฝายที่ปรึกษาและประเมนิมูลคาทรัพยสนิ 
  



 

รายงานการประเมินมูลคา│สิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสราง “ทรู ทาวเวอร 2” │เลขที่อางอิง : R0009/2017 
ช่ือลูกคา : บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด │วันที่ประเมินมูลคา : 1 กรกฎาคม 2560  หนา 1 

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 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ซึ่งใชประโยชน
เปนอาคารสํานักงาน ภายใตชื่อ “ทรู ทาวเวอร 2” สําหรับวัตถุประสงคสาธารณะ

ที่ตั้งทรัพยสิน ต้ังอยูเลขท่ี 1252 ติดถนนพัฒนาการดานทิศใตของถนน หางจากทางพิเศษฉลองรัช 
ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 2 กิโลเมตร และหางจากรถไฟฟาแอรพอรตล๊ิงคสถานี
หัวหมาก ประมาณ 2.6 กิโลเมตร ในแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดทรัพยสิน ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา มีลักษณะสิทธิตามกฎหมายในทรัพยสินเปน สิทธิการเชา
ท่ีดินพรอมอาคาร และส่ิงปลูกสราง ระหวาง บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด กับ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตี กระทําใน
นามของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง ออฟฟศ
(B-Work) ท่ีระยะเวลา 30 ป  ภายใตชื่อ อาคารสํานักงาน “ทรู ทาวเวอร 2” ซึ่งปจจุบัน
ใชประโยชนประกอบกิจการเปนอาคารสํานักงานจัดหาประโยชนในรูปแบบของการให
เชาพื้นท่ีและการใหบริการ

ที่ดิน ประกอบดวย ท่ีดิน จํานวน 2 โฉนดติดตอกัน มีเน้ือท่ีดินรวมตามเอกสารสิทธิ์  8 ไร 1 
งาน 13 ตารางวา (3,313 ตารางวา) มีความกวางดานหนาติดถนนประมาณ 52 เมตร 
สภาพท่ีดินถมแลวท้ังแปลง มีระดับท่ีดินเฉล่ียท้ังแปลงสูงกวาระดับถนนดานหนา 
ประมาณ 0.50 เมตร ปจจุบันเปนท่ีต้ังอาคารสํานักงาน “ทรู ทาวเวอร 2” 

อาคารสิ่งปลกูสราง 
และส่ิงปลูกสรางอื่นๆ 

ประกอบดวย อาคารส่ิงปลูกสราง จํานวน 4 อาคาร และส่ิงปลูกสรางอื่นๆ มีพื้นท่ีใช
สอยรวม ประมาณ 41,417 ตารางเมตร อาคาร 1 อายุอาคารประมาณ 25 ป แตมี
สภาพอาคารดี มีการปรับปรุงอยูสม่ําเสมอและมีการดูแลรักษาดี และอาคาร 2-4 มี
อายุอาคารประมาณ 4 ป สภาพอาคารดี มีการปรับปรุงอยูสม่ําเสมอและมีการดูแล
รักษาดี มีรายละเอียดสรุปดังน้ี :- 

อาคาร พื้นที่อาคาร อายุอาคาร
(ตารางเมตร) (ป)

อาคาร 1 สํานักงาน สูง 14 ช้ัน พรอมช้ันใตดิน 15,958 25
อาคาร 2 สํานักงาน สูง 7 ช้ัน 9,555 4
อาคาร 3 ที่จอดรถ และสํานักงาน สูง 7 ช้ันพรอมช้ันใตดิน 9,826 4
อาคาร 4 สํานักงาน สูง 5 ช้ัน 6,078 4

รวมพ้ืนที่อาคารทั้งหมด 41,417 - 
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 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 มีพื้นท่ีอาคารท่ีประเมินมูลคาทรัพยสินรวมประมาณ 41,417 ตารางเมตร 
อาคาร 1 ทําการกอสรางแลวเสร็จต้ังแตป 2535 และอาคาร 2 - 4 กอสรางแลวเสร็จ
ต้ังแตป 2556 สําหรับส่ิงอํานวยความสะดวกภายในอาคารสํานักงาน ประกอบดวย 
ลิฟตโดยสาร ลิฟตขนของ บันไดกลาง และบันไดหนีไฟ ระบบไฟฟาและส่ือสาร ระบบ
ปรับอากาศ ระบบนํ้าประปาและสุขาภิบาล ระบบปองกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือน 
มีรายละเอียดพื้นท่ีโดยสรุปดังน้ี :- 

อาคาร พ้ืนท่ีเชา พ้ืนท่ีสวนกลาง พ้ืนท่ีรวม
(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร)

อาคาร 1 สํานักงาน สูง 14 ชั้น พรอมชั้นใตดิน 11,624 4,334 15,958
อาคาร 2 สํานักงาน สูง 7 ชั้น 7,788 1,767 9,555
อาคาร 3 ท่ีจอดรถ และสํานักงาน สูง 7 ชั้น
พรอมชั้นใตดิน 

1,032 8,794 9,826 

อาคาร 4 สํานักงาน สูง 5 ชั้น 4,629 1,449 6,078
รวมพ้ืนท่ีอาคารท้ังหมด 25,072 16,344 41,417 

สิทธิในทรัพยสิน สิทธิการเชา (Leasehold) ท่ีระยะเวลา 30 ป

ขอกําหนด/ 
กฎหมายเก่ียวของ 

ขอกําหนดผังเมือง
ต้ังอยูในเขตพื้นท่ี “สีสม” ซึ่งถูกกําหนดใหใชประโยชนท่ีดิน “ท่ีอยูอาศัยหนาแนนปาน
กลาง” ตามประกาศกฎกระทรวงวาดวยผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556 

สาธารณูปโภค
ใกลเคียง 

ประกอบดวย ระบบไฟฟา ระบบนํ้าประปา ระบบระบายนํ้า และระบบโทรศัพท

โครงการพัฒนา 
ของรัฐ 

1. โครงการกอสรางทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคําแหง-ถาวรธวัช 
2. โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเหลือง (ลาดพราว-สําโรง) 

เอกสารสิทธ์ิที่ดิน เอกสารสิทธิ์โฉนดท่ีดิน จํานวน 2 โฉนด

ลําดับ โฉนดที่ดิน
เลขที่ เลขที่ดิน หนา

สํารวจ
เนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์

ไร งาน ตารางวา
1 2923 2822 99 4 0 56.0
2 90760 2823 7111 4 0 57.0

รวมเนื้อที่ดิน 8 1 13.0
 

ผูถือกรรมสิทธิ์ : บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด  
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การใชประโยชนสูงสุด
ของที่ดิน 

เพื่อการพาณิชกรรม (ใชประโยชนเปนอาคารสํานักงานตามสภาพปจจุบัน) 

วิธีการประเมินมูลคา วิธีคิดจากรายได (Income Method)

วันที่ประเมนิมูลคา  
และกําหนดมูลคา  

1 กรกฎาคม 2560

มูลคาทรัพยสนิ 
 
 
 

มูลคาทรัพยสนิตามโครงสรางของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
(Real Estate Investment Trust: REIT) ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
 มูลคาสิทธิการเชาในฐานะผูเชา 

ที่ระยะเวลาเชา 30 ป 
ตามโครงสรางของกองทรัสต 

: 1,572,000,000.- บาท  
(หนึ่งพันหารอยเจ็ดสิบสองลาน
บาทถวน) 

 

การวิเคราะห 
มูลคาสุดทาย 

ราคาตอตารางเมตร :  คิดตอพื้นท่ีเชาสุทธิ เทากับ 62,698.- บาทตอตารางเมตร 
 

สมมติฐานและเง่ือนไข มูลคาทรัพยสินดังกลาวขางตน เปนมูลคาสิทธิการเชาท่ีระยะเวลาเชา 30 ป (ณ วันท่ี 
1 กรกฎาคม 2560) ตามท่ีไดรับแจงจาก บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด และบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด โดยอางอิงตามเง่ือนไขการหา
ผลประโยชนของกองทรัสต การตกลงรับผิดชอบคาใชจาย และรางสัญญาจางบริหาร
ทรัพยสิน เปนตน ตามวัตถุประสงคของรายงาน ซึ่งถือเปนเง่ือนไขท่ีตกลงกันกอนทํา
การประเมินมูลคาคร้ังน้ี มูลคาทรัพยสินดังกลาวอาจมีความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงในตลาด หรือในชวงต้ังแตวันท่ีวิเคราะหประเมินมูลคาจนถึงวันท่ีกําหนด
มูลคาทรัพยสิน นอกจากน้ีการประเมินมูลคาไดพิจารณาอางอิงตามรายละเอียด
ขอมูลท่ีไดรับเปนสําคัญ หากมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ อาจทําใหมูลคา
ทรัพยสินเปล่ียนไป 
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1. บทสรุปผูบริหาร 
ชื่อลูกคา : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด และบริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด 
วัตถุประสงค : เพื่อตองการทราบความเห็นของบริษัทฯ เกี่ยวกับมูลคาสิทธิการเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

เพื่อจัดตั้งทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง ออฟฟศ (B-Work) 
สําหรับวัตถุประสงคสาธารณะของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
และบริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด เทาน้ัน 

ที่ตั้งทรัพยสิน : อาคารสํานักงาน “โครงการทรู ทาวเวอร 2” ตั้งอยูเลขที่ 1252 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร   

พิกัดภูมิศาสตร : Lat 13.736640 Lon 100.622366 (WGS-1984)  

รายละเอียดทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสราง ระหวางบริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด   
(ผูใหเชา) กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตี
กระทําในนามของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง ออฟฟศ (ผู
เชา )  มีกําหนดระยะเวลา  30 ป  ตามเ ง่ือนไขของสัญญาเชา ท่ีจะมีการตกลงกัน 
ประกอบดวยท่ีดินเน้ือท่ีรวม 8-1-13.00 ไร (8.2825 ไร หรือ 3,313.00 ตารางวา) พรอม
อาคารสํานักงาน และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ภายใตชื่อ “อาคารทรู ทาวเวอร 2” 

รายละเอียด 
เอกสารสิทธทิีด่ิน 

: 
ลําดับ 

โฉนด 
ที่ดินเลขที ่

ระวาง 
เลข 
ที่ดิน 

หนา
สํารวจ 

เนื้อที่ดิน 
(ไร-งาน-ตร.ว.) 

เนื้อที่ดิน 
(ตารางวา) 

  1 2923 5136 III 7418-12 2822 99 4-0-56.00 1,656.00 

  2 90760 5136 III 7418-12 2823 7111 4-0-57.00 1,657.00 

  รวมเนื้อที่ดินทั้งหมดตามเอกสารสทิธิ ์ 8-1-13.00 3,313.00 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ : กรรมสิทธ์ิสมบูรณ (Freehold) 
ผูถือกรรมสิทธิท์ี่ดิน : บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากดั 
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 ช้ัน (รวมช้ันใตดิน) และอาคาร 2-4 สูง 5-7 ชั้น พื้นที่อาคารรวมท้ังหมดประมาณ 41,417 

ตารางเมตร สําหรับพื้นท่ีเชาและบริการสวนท่ีประเมินมูลคารวมท้ังหมดประมาณ 25,072 
ตารางเมตร (อางอิงตามขอมูลที่ไดรับ) พรอมพื้นที่จอดรถจํานวน 429 คัน (อาคาร 3 จํานวน 
378 คัน และอาคาร 4 (ภายนอกอาคาร) จํานวน 51 คนั) มีการแบงการใชประโยชนพื้นท่ีดังน้ี  
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 : 
โครงการ อาคาร 

ประเภทพื้นที่เชา (ตารางเมตร) 

พ้ืนที่ใชสอย
ทั้งหมด 

พ้ืนที่เชา
ทั้งหมด 

พ้ืนที่
สวนกลาง 

พ้ืนที่จอดรถ 

โครงการ ทร ู
ทาวเวอร 2 

อาคาร 1 15,958.24 11,623.87 4,334.37 - 
อาคาร 2 9,555.00 7,788.00 1,767.00 - 
อาคาร 3 9,826.00 1,032.00 804.00 7,990.00 
อาคาร 4 6,078.00 4,628.50 1,449.50 - 

  รวมอาคาร 1 – อาคาร 4 41,417.24 25,072.37 8,354.87 7,990.00 
 ใบรับรองการกอสราง 
ดัดแปลงอาคาร (อ.6) 

: อาคาร 1 - ใบรับรองการกอสราง ดัดแปลงอาคารเลขท่ี 383/2535 ประเภทอาคาร
สํานักงาน-จอดรถยนต ชนิดตึก 31 ชั้น จํานวน 1 หลัง ออกให ณ วันท่ี 7 กันยายน 2535  

อาคาร 2 - ใบรับรองการกอสราง ดัดแปลงอาคารเลขท่ี 220/2556 ประเภทอาคาร
สํานักงาน หรือท่ีทําการ ชนิดตึก 7 ชั้น จํานวน 1 หลัง ออกให ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556 

อาคาร 3 - ใบรับรองการกอสราง เลขที่ 204/2556 ประเภทอาคารสํานักงานหรือที่ทําการ 
ชนิดตึก 7 ชั้น ช้ันใตดิน 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปนท่ีจอดรถยนต จํานวน 378 คัน
ออกให ณ วันท่ี 14 สิงหาคม 2556 

อาคาร 4 - ใบรับรองการกอสราง เลขที่ 188/2556 ประเภทอาคารสํานักงานหรือที่ทําการ 
ชนิดตึก 5 ชั้น จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปนสถานท่ีติดตั้งอุปกรณและระบบ ออกให ณ วันท่ี 
25 กรกฎาคม 2556 

หนังสือแจงความประสงค
จะกอสราง (แบบกทม.6) 

: บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด แจงความประสงคจะกอสราง (โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาต
กอสรางตามมาตรา 39 ทวิ) เลขท่ี 18/2555 เปนอาคารตึก 7 ช้ันพรอมช้ันใตดิน (อาคาร 3) 
จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปนอาคารสํานักงาน-จอดรถยนต พื้นท่ี 9,958 ตารางเมตร และอาคาร
ตึก 5 ช้ัน (อาคาร 4) จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปนสํานักงาน พื้นท่ี 6,078 ตารางเมตร ลงวันท่ี 16 
มกราคม 2555 

ผูถือกรรมสิทธิอ์าคาร : บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จํากัด (อางอิงจากใบรับรองการกอสรางอาคาร) 

การตรวจสอบอายัด : ไมมีการอายัด  

ขอกําหนดและ 
กฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

: ขอกําหนดของผังเมือง 
ทรัพยสินตั้งอยูในเขตท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง “พื้นที่สีสม (ย.5-20)”  
ตามประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

  ขอกําหนดกฎหมายอื่น 
ทรัพยสินตั้งอยูในเขตขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมการกอสรางอาคาร   
พ.ศ.2544 และกฎกระทรวงภายใตพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

สาธารณูปโภค : สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวย ระบบไฟฟา ระบบประปา    
ระบบโทรศัพท ระบบระบายนํ้าเสีย และไฟสองทาง 
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เอกสารแนบ 3 

งบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน 
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เอกสารแนบ 4 

การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของประมานการแบ่งปันส่วนทุนและลดทุน 

 














